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Zondag, 18 september 2022 
 

Zusters en broeders, wie is betrouwbaar? Hij die recht doet aan de ander, zonder onderscheid des 

persoons? Hij die Gods levensrichting omarmt ten dienste van de ander? Dit is een uitdagend pro-

gramma, niet alleen op het intermenselijke vlak, maar ook voor de inrichting van onze samenleving, 

van onze internationale betrekkingen. Toch, zegt Jezus, begint het allemaal bij je eigen persoonlijke 

instelling: ‘Ben ik betrouwbaar in het kleine, dan zal ik ook betrouwbaar zijn in het grote’. 

De livestream komt op zondag 18 september om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in 

Dongen. Deze Oogstdankviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed om vergeving 
Het lukt ons niet altijd te leven naar de wens van God, 

dan kiezen we voor de verkeerde dingen. 
Gelukkig is God een vergevende God, 

altijd bereid om zijn Hand uit te strekken 
naar wie zich weer tot Hem wil wenden. 

We bidden: God, luister naar ons als we U voorleggen 
waar het niet goed ging in de afgelopen week. 

 

Lezing uit de Profeet Amos 

Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer 

is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de Sabbat? Dan kunnen 

we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij 

met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoe-

nen en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van 

Jakob: Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten! 

 

Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, 

de gelovigen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht, die haat en 

ruzie uitsluit. (1 Timoteüs 2,8) 
 

 

Hij tilt je op uit het stof 
 

Hij verheft uit het stof wie berooid is, 

uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. Psalm 113,7 
 

Halleluia, Uw naam is genade. 

Mensen, loof deze naam van de Heer. 
 

Hij helpt je uit het vuil en wast je weer schoon. 

Hij tilt je op uit het stof en kleed je in frisse kleuren. 
 

Hij zoekt je op in een vergeten steeg, breekt en deelt zijn brood. 

Hij vindt je in een portiek en schenkt je melk om te drinken. 
  

Hij klopt op je deur, klopt op je raam, 

noemt je bij je naam en roept je naar buiten. 
 

Zo is God, de barmhartige, Halleluia. 

Geloof en prijs deze mooie naam van de Heer. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Het heilig Evangelie volgens Lucas 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: Er was eens een rijk man. Hij had een rentmeester die bij 

hem werd aangeklaagd omdat hij zijn bezit verkwistte. Hij riep hem dus en vroeg: Wat hoor ik daar 

van u? Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Toen redeneerde 

de rentmeester bij zichzelf: Wat zal ik doen nu mijn heer mij het rentmeesterschap afneemt? Spitten 

kan ik niet en bedelen: daarvoor schaam ik mij. Ik weet al wat ik ga doen opdat ik na mijn ontslag als 

rentmeester onderdak vind.  

Hij ontbood de schuldenaars van zijn heer, één voor één en zei tot de eerste: Hoeveel zijt ge aan mijn 

meester schuldig? Deze antwoordde: Honderd vaten olie. Maar hij zei: Hier hebt ge uw schuldbeken-

tenis; ga gauw zitten en schrijf: vijftig. Daarop vroeg hij nog aan een tweede: En hoeveel zijt gij 

schuldig? Deze antwoordde: Honderd maten tarwe. Hij zei hem: Hier hebt ge uw schuldbekentenis; 

schrijf: tachtig. De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehan-

deld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het 

licht. 

Zo zeg Ik u ook: Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat zij - wanneer 

die u komt te ontvallen - u in de eeuwige tenten opnemen. Wie betrouwbaar is in het kleinste is ook 

betrouwbaar in het grote; en wie onrechtvaardig is in het kleinste is ook onrechtvaardig in het grote. 

Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest met betrekking tot de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan 

het waarachtige goed toevertrouwen? Als ge niet betrouwbaar zijt geweest in het beheren van ander-

mans goed, wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen? Geen knecht kan twee heren dienen, 

want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. 

Gij kunt niet God dienen en de mammon. 
 

 

Gebed om vrede 

Goede God, we bidden om vrede 

Zeker in deze tijden van de oorlog in Oekraïne en Rusland, 

in deze tijden van spanningen in onze samenleving, 

in deze tijden van zorgen in onze families en gezinnen. 

We bidden voor vrede op de wereld, voor een einde aan armoede 

en voor saamhorigheid op aarde: Algoede Heer, geef ons de vrede! 
 

 

Gebed om zegen 

Algoede Heer, U roept ons op kinderen van het licht te zijn. 

Geef ons de zegen van uw aanwezigheid in ons midden. 

U roept ons op broeders en zusters van het licht te zijn. 

Geef ons de zegen van een gemeenschap rond uw Woord en Sacrament. 

U roept ons op om instrumenten van het licht te zijn. 

Geef ons de zegen om het geloof door te geven aan onze naaste. 

U roept ons op rentmeesters van uw Schepping te zijn. 

Geef ons de zegen van omzien naar elkaar 
en geef ons woorden van vrede in onze mond.  

Maak ons tot postbodes, tot aanbevelingsbrieven  

voor uw Blijde Boodschap. 

Overweging 

In deze gelijkenis gaat het over de spanning tussen rijkdom en het koninkrijk van God. Jezus 

spreekt hier vooral de rijken aan op hun verantwoordelijkheid voor de armen. De gelijkenis 

levert wel de nodige moeilijkheden op. De hoofdpersoon is een rentmeester die in een lastige 

situatie zit. Zijn ontslag dreigt, want hij heeft het bezit van zijn heer verkwist.  

Maar de man is slim en hij bedenkt een overlevingsstrategie. Hij scheldt de schuldenaars van 

zijn heer grote delen van hun schuld kwijt. Zo worden ze hem schatplichtig en zullen ze later 

voor hem zorgen. En dan gebeurt er iets vreemds, iets dat erg onlogisch klinkt. De oneerlijke 

rentmeester wordt geprezen omdat hij slim had gehandeld. Hoe kan men hier het gedrag van 

de rentmeester goedpraten? Niet zijn slecht beheer wordt geprezen, wel zijn vooruitziende 

blik om zichzelf te handhaven. Hij vermindert de schulden van de pachters om zijn eigen 

positie te redden. De schuldenaars worden hier in ieder geval beter van. Hoe het afloopt met 

de rentmeester vertelt het verhaal niet, het heeft een open einde. 


