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Schriftlezing: Matteüs 25: 14-30 
 

Gemeente van de Heer, 

 

Wat een misselijke gelijkenis. Komt deze uit de Bijbel of uit het verkiezingsprogramma van 

de VVD? Ook los van de kapitalistische toonzetting schuurt de gelijkenis behoorlijk.  

Talenten. Daarmee bedoelen we meestal onze eigen mogelijkheden en bekwaamheden. Je 

hebt talent voor sport of voor muziek. Met onze talenten moeten we woekeren, zeggen we. Zo 

is die gelijkenis vaak uitgelegd. 

Maar gaat het daarom? Om eigen natuurlijke bekwaamheden, die tot ontwikkeling moeten 

worden gebracht? En is dan de strekking van de gelijkenis, dat ieder zijn talenten optimaal 

moet gebruiken voor het Koninkrijk van God?  

 

Maar als je nou eens weinig talenten hebt of onvoldoende kansen om je bekwaamheden te 

ontplooien? Vis je dan ook bij God achter het net?  

Gevoelens hebben van minderwaardigheid, onzekerheid, afgunst… Ze komen mij bekend 

voor, misschien jullie ook wel.  

Dat begint al van jongs af aan, dat je anderen ziet die slimmer zijn, sneller, handiger dan jij. 

Op school zie je leerlingen met vijf talenten, en je voelt jezelf maar schameltjes afsteken met 

dat ene talent. Als je om je heen kijkt, zie je steeds weer mensen die getalenteerder lijken te 

zijn dan jij. Dat blijft je hele leven zo. Als je de ene sollicitatiebrief na de andere schrijft, en 

niemand heeft je nodig. Als je op middelbare leeftijd bent gekomen en jongere en snellere 

collega’s streven je voorbij. Als je bejaard bent en je jezelf afvraagt of men nog wel wijs is 

met grijs.  

Ja, in de samenleving gaat het zo toe. Een concurrentieslag en een afrekencultuur. Als je daar 

nu niet aan mee wilt doen? Ik kan me wel verplaatsen in die man met het ene talent, die het 

begraaft in de grond. Maar zijn de waarden van Gods Koninkrijk dezelfde als die van onze 

kapitalistische en harde maatschappij?  

 

Het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij 

bezat aan hen in beheer gaf.  

Wie is die man? – Dat moet Jezus zelf zijn. Hij vertelt deze gelijkenis vlak voor zijn dood. 

Straks zullen zijn leerlingen het werk van Jezus moeten overnemen.  

De heer uit de gelijkenis vertrouwt zijn bezit intussen toe aan zijn dienaren. Zij krijgen er de 

verantwoordelijkheid voor. Een paar jaar geleden hadden we op ons gemeentefeest een 
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cabaretier, die op de vraag ‘Wat doe je in het dagelijks leven?’ als antwoord gaf: ‘Ik werk in 

de zaak van mijn Vader’. Deze gelijkenis vertelt dat de ‘zaak van de Heer’ in handen van zijn 

personeel/zijn gemeente wordt gelegd.  

Hoezeer de gelijkenis ons misschien ook tegen de borst stuit, hij heeft een positieve insteek: 

de Heer spreekt ons aan als medewerkers. Hij brengt het heil op aarde niet buiten ons om tot 

stand, maar vertrouwt het aan jouw, aan mijn handen toe. Er is geen enkele reden om jezelf 

een minkukel te vinden in vergelijking met anderen. Kijk nou eens hoe de Heer zijn bezit aan 

jou toevertrouwt omdat Hij in je gelooft en je vertrouwt.  

Soms denk ik wel eens dat je van één zondagse kerkdienst, waarin je hoort van Gods liefde, 

van Gods aanvaarding, van Gods vertrouwen – dat je daarvan meer opknapt dan van weken 

therapie bij een therapeut.  

 

Maar, die talenten, wat zijn dat nou? Vaak bedoelen we in onze Nederlandse taal: de 

natuurlijke begaafdheid van iemand, haar aanleg, zijn eigen kunnen. Zo zeggen we dat 

iemand talent heeft voor talen of voor wiskunde, spreken we van een talentvol kunstenaar. En 

met zo’n talent moet je dan woekeren. Zeg nou zelf: daar zit toch geen evangelie in, zeker niet 

als je er bekaaid vanaf komt.  

Het zit anders. Voor iemands natuurlijke begaafdheid, voor iemands eigen kunnen, gebruikt 

de gelijkenis het woord vermogen of bekwaamheid. Aan de één gaf hij vijf talent, aan een 

ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.  

Je hebt geen talenten, je hebt wel bepaalde vermogens, en je krijgt van de Heer iets 

toevertrouwd, om daarmee te handelen náár je vermogen, naar wat je aankunt, al is dat nog zo 

beperkt.  

De beeldspraak van de gelijkenis zit helemaal in de sfeer van de economie, van het geld. Van 

succesvol zakendoen dankzij veel talenten. Maar de vergelijking met geld verdienen is hier 

alleen maar een vertelvorm, die naar iets anders verwijst. In het Koninkrijk van de hemel gaat 

het om andere ‘valuta’.  

De talenten zijn het bezit van God, het zijn de gaven die God ons geeft: genade, vergeving, 

troost, gerechtigheid en liefde. Kortom: zijn zegen. Je kunt het zo aflezen aan wat Jezus voor 

de mensen deed en tegen hen zei: er was zegen voor hen. Zo gaat het ook om de zaak van 

Jezus, want Gods zaak was zijn zaak.  

Zo vertrouwt de Heer zijn hele hebben en houden, zijn liefde en gerechtigheid, zijn zegen toe 

aan zijn medewerkers. Hij legt het allemaal in onze handen.  
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Dat is toch onvoorstelbaar hè. Hoe durft Hij zijn zaak aan mensen over te laten? Hoe durft Hij 

mensen verantwoordelijk te maken voor Gods Koninkrijk? Kunnen we dat wel aan? Gaat dat 

niet boven onze mogelijkheden uit?  

Er staat: aan de één gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één,  ieder 

naar wat hij aankon. De Heer overvraagt niemand, ieder kreeg naar zijn draagkracht. De Heer 

houdt rekening met wat zijn dienaren aankunnen. Je hoeft als christen niet méér te presteren 

dan je kunt. Ook als gemeente hoeven we geen superkerk te zijn, we worden niet overvraagd. 

En niet iedereen hoeft ouderling of diaken te worden. Je kunt ook een kleine overzichtelijke 

taak op je nemen. 

We hoeven ‘alleen maar’ aan het werk te gaan met wat de Heer ons heeft toevertrouwd, en 

dan gaat het blijkbaar ‘vanzelf’: de zaak van de Heer verdubbelt zich. 

 

In Matteüs 24 en 25 houdt Jezus zijn laatste grote redevoering vóór zijn sterven. Hoe zal het 

verder moeten met zijn gemeente, wanneer Hij er zelf niet meer is?  

Direct aan het gelezen gedeelte vooraf gaat de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Wil 

je het leven in de verwachting van het Koninkrijk volhouden, dan heb je voldoende olie 

nodig. Je moet ervoor zorgen voldoende geïnspireerd te blijven. Zeker als het langer duurt dan 

verwacht. Dat stuk eindigt met de woorden: Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op 

welke dag en op welk tijdstip hij komt.  

In de gelijkenis van de talenten komt een ander aspect aan de orde. Hoe vul je de tijd van 

wachten en waken goed in? Na de inspiratie gaat het nu over werkzaamheid. Na Jezus’ 

afscheid zullen zijn leerlingen zich laten inschakelen bij de doorbraak van Gods Koninkrijk in 

deze wereld. Wat dat concreet betekent, komt in het hierop volgende gedeelte aan de orde: 

hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten 

kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Dit wel of niet doen aan de onaanzienlijkste mensen 

en daarmee aan Jezus zelf – dat wordt het criterium voor de scheiding tussen schapen en 

bokken.  

In de gelijkenis van vanochtend Die eerste twee medewerkers gaan meteen aan de slag met de 

toevertrouwde talenten en ze hebben een wonderlijke levenservaring: als je vanuit je eigen 

kunnen met dat bezit van de Heer, met die ontferming, die liefde en die zegen gaat werken, 

dan zie je het vermenigvuldigen om je heen.  

Alleen, die derde, die doet er niets mee. Hij heeft maar één talent gekregen. Daarmee is hij 

niet minder dan die andere twee, want ook hij heeft naar wat hij aankon een stukje van de 

zaak van de Heer in handen gekregen. Hij had evengoed als de andere twee kunnen 
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verdubbelen wat hem was toevertrouwd. Maar hij doet er niets mee, met die ontferming, die 

liefde, die zegen. Hij begraaft het, alsof het een dode is. Zo máákt hij de zaak van Jezus ook 

dood.  

 

Toch vinden we misschien dat die man met het ene talent er wel erg slecht afkomt. Heeft hij 

zo’n hard lot verdiend? Hij heeft toch keurig op het geld van z’n heer gepast, niets voor 

zichzelf genomen. Hij had het ook kunnen vergokken, of met z’n vrienden kunnen pimpelen 

in het café of naar de hoeren gaan. Nee, niks van dat alles. Hij is een keurige orthodoxe man, 

onderschrijft de belijdenisgeschriften, is een trouw kerkganger, betaalt aan Kerkbalans… 

Maar hoe denkt hij over z’n Heer? Misschien zit daar nu net het probleem: Heer, ik wist van u 

dat u streng bent… en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Kent deze knecht z’n Heer 

werkelijk? Is dat de manier waarop we over de Heer moeten denken, als streng en onredelijk, 

als een tiran? Wil Hij dat we bang voor Hem zijn? Nee, dat lijkt me toch niet. De Heer wil dat 

we Hem vertrouwen, zoals Hij ons vertrouwt, ons z’n bezit toevertrouwt. De houding van de 

derde dienaar is in feite een motie van wantrouwen.  

Sommigen van ons zijn wel zo opgevoed, met angst voor een harde, strenge en straffende 

God. Creatief met je geloof aan de gang gaan, nieuwe wegen zoeken en experimenteren, dat is 

dan veel te riskant, je zou wel eens foute keuzes kunnen maken, misschien wel je talent kwijt 

kunnen raken. Nee, het is veel veiliger om het in de grond te verstoppen.  

Arme bange knecht. Arme bange mensen; mensen die bang zijn dat God méér van hen vraagt 

dan ze aankunnen. Mensen die zichzelf daarmee de toegang tot het feest ontzeggen, omdat ze 

zich niet kunnen voorstellen dat werken aan Gods zaak op zich al een feest is. De uiterste 

duisternis, waar men jammert en knarsetandt – je hoeft niet meteen aan de hel te denken, 

maar het gaat om het bittere verdriet van gemiste kansen en niet benutte mogelijkheden. De 

gelijkenis stelt ook de vraag of we bereid zijn aan een instantie buiten ons (God) rekenschap 

af te leggen van ons leven, van onze keuzes, van ons doen en laten.  

Die derde knecht ziet zijn heer als een streng mens, die maait waar hij niet heeft gezaaid en 

oogst waar hij niet heeft geplant. De knecht ziet dat als negatief. Maar het zou juist een blij 

bericht, evangelie, moeten zijn. De Heer wil inderdaad maaien waar Hij niet gezaaid heeft. 

Daartoe heeft Hij juist z’n dienaren nodig, daartoe heeft Hij juist z’n bezit aan z’n 

medewerkers toevertrouwd. Opdat zij zullen zaaien en planten en de opbrengst verdubbeld 

wordt. Jezus heeft het woord van Gods Koninkrijk alleen kunnen zaaien in Israël. Wanneer 

z’n leerlingen zouden hebben gedaan als die derde dienaar die z’n talent begroef, dan zou het 

evangelie nooit de einden der aarde hebben bereikt. Dan zou er geen kerk zijn geweest in 
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Buitenveldert. Jij slechte, laffe dienaar… Dankzij de goede en betrouwbare dienaren kan de 

Heer maaien waar Hij niet heeft gezaaid en oogsten waar Hij niet heeft geplant.  

 

De theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann heeft ooit eens een vierde dienaar aan de 

gelijkenis toegevoegd.  

Zijn heer heeft hem onnoemelijk veel meer toevertrouwd dan één, twee of vijf talenten. En hij 

ging heen en handelde naar zijn beste inzichten, nam grote risico’s, deed investeringen waar 

anderen voor terugdeinsden, maar alles wat hij ondernam is hem bij de vingers afgebroken.  

Toen werd het heel stil in het huis van de heer. Daar trad die vierde dienaar binnen, boog zijn 

hoofd en stond te schutteren. Iedereen hield zijn adem in: als die knecht van dat ene talent al 

in de uiterste duisternis zit te jammeren en te knarsetanden, wat zal dan wel het 

verschrikkelijke lot zijn van hem, die alles wat hem gegeven is, verloren heeft. Hij fluisterde: 

“Heer, veel hebt ge mij toevertrouwd, maar er is niets van over gebleven. Ik heb gewaagd en 

gewonnen, maar ook weer verloren, en al met al heeft het tot niets geleid. Het spijt me, heer, 

ik heb al uw talenten verspeeld.” 

Toen sprak de heer: “Jij, goede en betrouwbare dienaar, je kent de hitte van de dag en de 

koude van de nacht, je bent moedig geweest en radeloos, je hebt gewaagd en gewanhoopt. 

Veel heb je verprutst, over meer zal ik je stellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 

Amen.  

 

 

 


