
Vijfentwintigste zondag door het jaar C 
Lc. 16,1-13 

Ik heb deze week weer een inspirerende middag mogen hebben bij ons op het werk. Er wordt dan 
een spreker uitgenodigd die in een paar uurtjes ons iets probeert te leren over onszelf. Over onze 
drive, onze mentale omgang met de dingen die we ervaren, een beetje mentale training, over rust in 
je leven creëren en ga zo maar door. 
Dit keer hadden ze een spreker uitgenodigd die ik al een keertje eerder had horen spreken, en hij had 
toen de juiste snaren bij mij aangeraakt. Zijn naar is Joseph Oubelkas.  
Joseph is een Marokkaans / Nederlandse jongen, geboren en opgegroeid in Raamsdonksveer en 
getrouwd met een Mestreechs meidske. Hij was een van de jongste IT-ingenieurs van Nederland, hij 
was 20 toen hij afstudeerde, en is toen zijn eigen IT bedrijf begonnen. Hij had een lieve vriendin en 
de wereld lag aan zijn voeten.  
Op 24 jarige leeftijd heeft hij plotseling een ingrijpende ervaring in zijn leven meegemaakt. 
Hij werkte aan een opdracht voor een Nederlands bedrijf in Marokko toen op 23 december, de dag 
voordat hij terug zou vliegen naar Nederland om met zijn vriendin en zijn familie, kerst te vieren, hij 
op zijn werk kwam om nog wat laatste dingen te regelen. Hij reed naar het bedrijf en zag een 
heleboel politie en douane auto’s die de toegang tot het bedrijf geblokkeerd hadden. Omdat hij toch 
zijn werk wou doen, is hij naar binnen gegaan en werd hij, net als zoveel andere, opgepakt voor 
ondervraging. Hoe het verder is gegaan moeten jullie maar lezen in zijn boek “400 brieven van mijn 
moeder”. In ieder geval is hij gearresteerd op verdenking van hasjhandel. Hij is zonder eerlijk proces 
tot 10 jaar cel veroordeeld en in een Marokkaanse cel geplaatst met 30 anderen. Een cel van 3 bij 12 
meter.  
Van jongste IT ingenieur met een briljante toekomst tot opgesloten in een cel als sardientjes in een 
blik binnen een paar uur. 
Onze rentmeester uit het Evangelie, die overigens wel verkeerde dingen deed, ziet ook zijn mooie 
toekomst in duigen vallen. Zijn welvarend bestaan dreigt te verdwijnen en, sluw als hij is, probeert hij 
zijn toekomst toch nog een beetje te redden. “En Jezus prijst het in de onrechtvaardige rentmeester 
dat hij met overleg gehandeld had”.  Let op, Jezus prijst niet de oneerlijkheid, want dat blijft fout, 
maar wel dat hij zich vrij probeert te maken van zijn oude bestaan. Dat hij verder wil leven als een vrij 
mens. Want vrije mensen is precies wat Jezus wil dat wij worden, vrij van alle aardse zogenaamde 
verplichtingen en verleidingen.  
Hoe zit dat met ons? Hebben wij ook zo’n keerpunt, zo’n ingrijpende ervaring in ons leven 
meegemaakt? Is onze levensweg ook ooit zo radicaal omgegooid zoals het bij Joseph Oubelkas  
gebeurd is of met die onrechtvaardige rentmeester? 
Ja!! Natuurlijk is dat met ons allemaal gebeurd……. Toen we gedoopt werden natuurlijk!! Alles wat op 
aarde economische waarde heeft: geld, bezit, macht…alles is op die dag voor ons waardeloos 
geworden. Niet dat we het niet nodig hebben om te kunnen leven, wat eten, drinken een paar kleren 
en een dak boven ons hoofd maakt het leven toch wat leefbaarder, maar dat zijn de gewone 
dagelijkse dingen,  dat zijn niet de dingen waarvoor we hier op aarde zijn!! 
Nee, nu we door ons keerpunt, onze doop, “kinderen van het Licht” zijn geworden, moeten we ook 
gaan handelen als kinderen van het licht. Niet meer in dienst zijn van onze driften en aardse 
verlangens, niet meer in dienst zijn als slaaf van de begeerte van aardse zaken, niet meer doen alsof 
Jezus niet voor ons gestorven en verrezen is, maar bij elke keuze in ons leven, Jezus voor de geest 
halen. Jezus volgen zoals we beloofd hebben, door de woorden van onze ouders, bij onze doop. 
Omdat dit zo moeilijk is in de wereld waarin wij leven, heb ik voor mijzelf een ring laten maken. Op 
deze ring, die ik altijd draag en zoals mijn trouwring, staan de letters WWJD. What would Jezus do; 
wat zou Jezus doen, en ik kleine letters er omheen nog een keertje wwjd, en wat zou Josje doen? 
Dat is wat ik iedere keer bedenk voordat ik een beslissing moet nemen……hoe zou Jezus hierin 

handelen…. En dan nog maak ik helaas heel vaak de verkeerde beslissing       

Hoe is Joseph Oubelkas hiermee omgegaan, hoe is hij verder gegaan nadat zijn leven 

helemaal op de kop werd gezet? 



Hij heeft zich niet klein laten krijgen. Hij is onschuldig en heeft zijn onterechte straf niet 

persoonlijk gemaakt. Hij heeft zijn menselijke waarde behouden in een wereld die 

onmenselijk was door zo goed mogelijk te blijven leven in de situatie waarin hij onterecht 

terecht was gekomen. Misschien, net zoals wij, katholieken moeten proberen het beste te 

maken in een wereld die God bijna niet meer kent, waarin wij ook zomaar terecht zijn 

gekomen.  

Hierbij is daarom de vraag gegrond; en wij, hoe staan wij in ons leven, na onze doop? Leven 

wij wel als mensen die gered zijn? Leven wij als mensen die geroepen zijn, die onze liefde 

voor God de hele dag naleven zodat iedereen aan ons kan zien dat aardse macht en rijkdom 

voor ons van geen belang zijn en dat alleen Gods Liefde telt?  

 

Ik hoop dat ik dat soms een beetje mag uitstralen. Dat ik iets van het Goddelijke kan laten 

zien, hier in deze maatschappij waar zo vaak alleen het recht van de sterkste telt. 

 

Joseph is na bijna 5 jaar vrijgekomen omdat hij onschuldig is. Hij leeft nu met een heel ander 

levensvisie, hij wil de mensen tot dienst zijn, zeker nu hij het wonder van een eigen zoontje 

mag beleven. 

 

Laten we een voorbeeld nemen aan hem en ook ons leven radicaal omgooien en ons 

gekregen nieuw leven in dienst stellen van Hem die ons het nieuwe leven gegeven heeft. 

Amen   


