
Preek Jan Steyn 8 Oktober 2017 

Teks: Lukas 16:1-15 

Tema: Tydelik en ewig 

 

Inleiding: 

Op die oog af wek hierdie gelykenis meer vrae en raaisels as antwoorde op. Dit lyk of die eienaar of 

die ryk man wat die slagoffer van die oneerlike bestuuurder se skelmstreke is die man prys en 

bewonder vir die slim, dog oneerlike planne wat hy op die ou end maak om sy eie toekoms te verseker. 

Erger is dat Jesus lyk of hy die oneerlike bestuurder en sy voorbeeld prys: Die mense van hierdie wêreld 

tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Gebruik die oneerlike mammon om vir julle 

vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal 

ontvang. Hoe maak mens daaruit sin?  

Om hierdie gelykenis te begin verstaan moet ons besef hierdie gelykenis is 'n kontrasgelykenis- twee 

wêrelde word teenoor mekaar gestel. Ek noem dit maar die tydelike lewe of aardse lewe en wat dit 

inhou en beteken wat teenoor die ewige lewe wat dit alles inhou en beteken, gestel word. Mense van 

hierdie wêreld wat beteken mense wat die Here nie ken nie en nie volgens Sy beginsels leef nie word 

ook gestel teenoor mense van die lig wat die Here wel ken en volgens SY beginsels leef. 

Miskien moet ek begin by die oneerlike bestuurder en wat hy gedoen het en hoe sy lewe gelyk het. 

Die bestuurder het vir hierdie ryk man gewerk en hy het sy huishouding en sy besigheid bestuur. Hy 

het volmag gehad om namens die baas met ander mense te onderhandel asof hy die baas self was. Hy 

het die slawe wat vir die baas gewerk het se opdragte gegee en hulle salarisse betaal. Hy het kontrakte 

namens sy baas gesluit. Hy is in Grieks die oikonomos genoem- die wet van die huis. In die baas se huis 

was sy woord wet. Hy het soos die gebruik was met bestuurders in die huis van die baas gebly en aan 

sy tafel geëet en en sy goed gebruik asof dit sy eie was. Hy het dus soos een van die baas se huismense 

geleef. Sy posisie was een van aansien en prestige. Die bestuurder het geen salaris ontvang nie, maar 

van die baas of eienaar se goed geleef en hoe ryker hy die eienaar gemaak het, hoe meer het sy eie 

welvaart toegeneem. 

Hoe word jou toekoms verseker: Die gebruik van geld en goed: 

Die oneerlike bestuurder het sy baas se geld verkwis- dieselfde woord word hier gebruik as vir die 

verlore seun wat sy pa se goed of sy erfporsie verkwis het. Die oneerlike bestuurder word egter 

uitgevang nadat iemand hom by sy baas verkla. Sy baas dank hom af, maar hy soek een finale verslag 



van hoe hy die baas se sake bestuur het. Die baas en sy mense kom die boeke oudit in die taal van ons 

tyd. 

Die oneerlike bestuurder besef nie net sy werk nie, maar sy hele toekoms is in die gedrang. Hy gaan 

sy blyplek verloor, hy gaan in die sakewêreld die reputasie kry as hierdie oneerlike man wat beteken 

hy gaan moeilik ander werk kry. Hy moet iets doen om sy toekoms te verseker. Die bestuurder word 

hier geteken as man van hierdie wêreld wat nie onder die Here se gesag staan of volgens die beginsels 

van Sy koninkryk leef nie. Vir hierdie man gaan dit net oor een ding- selfbehoud. Hy is boonop ingestel 

op sy eie gemak en gerief- hy gaan nie tuinwerk doen nie en hy weier om te bedel. Hy pleeg bedrog 

en kook die boeke deur vir ten minste twee mense minder te laat betaal as wat hulle die grootbaas 

geskuld het. Mense het dikwels in daardie tyd byvoorbeeld hul maandelikse huur met produkte soos 

olyfolie en koring betaal. Nou is hierdie twee manne by die oneerlike bestuurder in die skuld. Hulle is 

deel van sy bedrog en hy het iets om hulle mee af te pers as die baas hom uitskop. Hulle gaan verplig 

wees om vir hom te sorg en huisvesting te gee as hy sy werk verloor. Dis eenvoudig hoe die wêreld 

werk- jy verseker jou eie toekoms op watter manier ook al- of dit nou eerlik of oneerlik is. Eintlik gaan 

dit nie altyd eers oor eerlik of oneerlik nie- die belangriker vraag is of jy daarmee kan wegkom.  

Die oneerlike bestuurder gebruik eenvoudig sy eienaar se geld en goed en sy posisie om namens die 

baas te kan onderhandel as middele om sy eie toekoms te verseker. En sy eienaar prys hom vir die 

slinkse manier waarop hy sy toekoms verseker het. Die eienaar of die baas is nie hier simbool van God 

of die Vader nie. Hy is waarskynlik net so korrup soos die oneerlike bestuurder. Jesus gebruik dus twee 

oneerlike en korrupte mense om sy punt te bewys. 

Wat Jesus hier prys is nie die bestuurder se oneerlikheid nie, maar wat hy insit, sy effort, sy ywer om 

seker te maak dat daar vir hom in die toekoms plek in tydelike of aardse wonings sal wees. Jesus stel 

ook hierdie ou se helder toekomsvisie voor die dissipels se oë. Nou redeneer Jesus van iets minders 

na iets meer. Mense van die lig behoort soveel te meer ywer of effort in te sit wat veel meer as die 

oneerlike bestuurder nie op pad is na tydelik wonings nie, maar na ewige wonings. Behoort ons visie 

vir die toekoms, ons wat ewige wonings beloof word nie veel meer te wees as die van die oneerlike 

bestuurder nie? As oneerlike mense so heelhartig optree om hul eie toekoms te verseker, hoeveel te 

meer behoort kinders van die Here nie heelhartig sy dissipels te wees nie?  

Kinders van die lig word aangemoedig om hul geld en goed  so te bestee dat hul vriende sal hê wat 

hulle sal inwag as hulle eendag by die ewige wonings of in die ewigheid aankom. Kinders van die lig 

weet wat hulle het en besit is nie net vir hulself en vir eie gebruik nie. Wat ons het moet tot eer van 

God en tot voordeel van ons naaste gebruik word. Dit maak ons soms seer om veral finansieel te gee, 

want ons is onder die wanindruk dit behoort aan my. Ek is net die bestuurder van God se geld en goed. 



Die gelykenis kom herinner ons opnuut geld en besittings is die grootste karaktertoets wat ons dalk 

ooit te doen gaan kry. Belê daarom jou tyd en geld en goed vir die toekoms van God se koninkryk en 

vir die toekoms van mense. Gee jou geld vir daardie weeskind in die Oosblok-lande, sit daardie kind 

deur universiteit as jy kan wat dalk nooit die geleentheid sou kon kry nie, gaan gee Sondagskool of 

Kinderbediening en word hierdie mentor vir kinders. Dan kom jy eendag in die hemel aan en daardie 

weeskind vertel jou as dit nie vir jou was nie, sou hy nooit skool toe kon gaan nie of warm kon slaap 

nie. Die kind wat jy deur universiteit gesit het, kom vertel wat sy met haar graad kon gaan doen. Die 

kind vir wie jy Sondagskool gegee het, kom vertel dat jou opregte geloof hom inspireer het op sy pad 

met die Here. Die liedjie Thank you verduidelik die gedagte baie mooi: Thank you for giving to the 

Lord. I am one who was changed.  

Kinders van die Here verseker mos nie hulle eie toekoms in die ewige wonings waarheen ons op pad 

is nie. Die Here verseker dit vir jou en dit word vir jou verseker omdat jy die Here as Koning van jou 

lewe erken en uitleef. Maar ons het wel 'n invloed op wie saam met ons by die hemelse wonings 

opdaag. En ons kan invloed uitoefen op die kwaliteit van lewe wat mense hier op aarde kan leef op 

pad na die ewige wonings. 

 

Hoe jy uiterlik vir mense voorkom en wat jy  het teenoor wie jy ten diepste is (jou hart) (vers 15): 

Mense van die wêreld waarby Jesus die Joodse godsdienstige groep die Fariseers inreken, hou van 

goed voorkom vir mense en roem op wat hulle het. In daardie tyd het die ou Jode geglo dat voorspoed 

of rykdom beteken het jy is hierdie goeie mens- dit is gesien as die lewe van iemand wat deur God 

geseën is. Daarteenoor het armoede vir hulle beteken jy is deur God vervloek of jy word deur God 

gestraf.  

Mense van die lig weet egter wat God waarlik weeg is nie hoe jy vir mense voorkom of in terme van 

wat jy het nie. Hy meet jou hart- Hy vra watter tipe mens is jy. Die mens wat jy besig is om te word is 

vir God altyd belangriker as wat jy het of bereik. Vir God is dit belangriker dat jy in karakter groei as in 

rykdom en invloed. Een engelse skrywer verstaan dit so: It is not about how much you have, it is about 

who you are.    

Die Here brei verder op hierdie teenstelling of kontras tussen uiterlike voorkoms en wat jy het teenoor 

wie jy is uit deur te verwys na die oneerlike mammon en die ware rykdom. Die Here sê as jy met jou 

hantering van die oneerlike mammon of aardse middele of rykdom nie betroubaar is nie, jy ook nie in 

die ware rykdom betroubaar sal wees nie. Want betroubaar en onbetroubaar vertel iets van wie jy is, 



van hoe jou hart is. Dieselfde geld dat as jy nie in klein dingetjies betroubaar is nie, jy ook nie in die 

groot dinge van die lewe betroubaar sal wees nie.  

In hierdie gelykenis waar Jesus so praat oor kinders van die lig se ewige wonings, leer Hy ons ook dat 

wie ons op aarde is en hoe ons hier en nou leef geweldig belangrik is. Dit illustreer miskien baie 

helderder as enigiets anders of ons leef soos mense wat op pad na ewige wonings is en as kinders van 

die lig onder God se outoriteit staan. Hoe ons op aarde leef en met ons geld en goed en met ander 

mense se geld en goed omgaan getuig of ons lewens werklik oorgegaan het van die duisternis na SY 

wonderbare lig. 

Die dien van God en die dien van Mammon: (vers 13) 

Die dien van God en die dien van Mammon word hier teenoor mekaar gestel. Mammon beteken 

eenvoudig die here van die onregverdiges. Die vraag hier is wie is jou god. Wat is 'n god? 'n God het 

te doen met jou diepste sekuriteit in die lewe- die een wat voorsien, wat jy vertrou, dit waarop jy jou 

oë rig as jy in die nood is. As jy kind van die Here is, kan jou geld en goed nie jou god wees nie. Geld 

en goed is jou god as dit waaroor jy meestal dink en waarvoor jy jou  bewyer is hoe jy dit meer en 

meer kan maak. As jy alles doen met die oog op hoe my geld harder vir my kan werk en my meer en 

meer sekuriteit in die lewe kan gee. Of God is jou diepste sekuriteit of dis jou geld en goed. Geen 

middeweg nie. As God ons Here en Meester is, behoort geld in ons diens staan en ons nie in diens van 

geld nie. Dan behoort jy jou besittings te besit en nie jou besittings vir jou nie. 

 

Slot: Verhoudings is kern: 

Laastens is dit miskien moontlik dat Jesus ook aansluit by die oneerlike bestuurder omdat hy 

verhoudings met mense alhoewel hy dit manipuleer het op die ou end  bo goed of sy posisie gestel 

het. Die oneerlike bestuurder leer dat vir iemand wat in die regte verhouding met mense is, daar 

voorsorg en ondersteuning vir die toekoms sal wees. Hy verander die verhouding van bestuurder wat 

kom invorder by hierdie mense namens sy baas na die van vriend wat op dieselfde vlak as hulle is. Dit 

waarsku ons as kinders van die lig- selfs korrupte en skelm mense weet dat die jy ander mense nodig 

het. Ons glo dit nie nie altyd nie- ons dink ons behoort as ons geloof sterk is self reg te kom en op ons 

eie voete te staan. In die koninkryk van God is die kern ook verhoudings. Ander soort verhoudings. Nie 

gemanipuleerde verhoudings waarin ek iets vir jou doen sodat jy my kan skuld en ek een of ander tyd 

kan sal kom kollekteer of gunse terug verwag nie. Maar verhoudings van wedersydse liefde en 

ondersteuning waar ook die geld en middele wat ek het nie net aan myself behoort nie, maar ook aan 

hulle wat behoefte het. Het jy al na jou geld en goed gekyk en gedink: nIe wat het die Here vir my 



gegee nie, maar wat het die Here vir ons gegee? Vir SY koninkryk voorsien het en nie net vir my  nie. 

Is jou geld en goed net jou geld en goed of is dit koninkryksgeld en -goed waarmee verhoudings vir die 

ewigheid gebou kan word? 

Jesus leer ons die grootste toets vir ons geloof en dissipelskap is nie net hoeveel ons bid en Bybel lees 

nie. Dis baie meer prakties as dit. Dit het ook en veral te doen met wat ons maak met dit wat die Here 

in terme van geld en besittings aan ons toevertrou het. Ons geld en goed het natuurlik ook met 

verhoudings te make. En God meet ons gebruik van ons geld en goed aan wie daardeur geseen word. 

Hoe ons ons geld en goed gebruik en waar dit in ons lewe staan, getuig harder as enigiets anders wie 

ons Here en ons Meester is.  

Amen 

 


