
 
Zondag 17 juni 2018 

 derde na Trinitatis 

brunchdienst met thema: TALENTEN 

 
 

Evangelielezing: Mattheüs 25,14-30 

 

Acclamatie: ‘Het woord dat ik jou geef’: lied 334 

We zingen de acclamatie tweemaal. 

 

Overweging 

 

Het idee kwam vanuit de diaconie: om met onze eigen 

handen iets te gaan doen met de gelijkenis van de 

talenten. 

En daar komt nog een leuke gedachte bij. Een jaar lang 

hebben de elf Oegandagangers zich uit de naad gewerkt 

om geld bijeen te brengen voor hun reis naar Oeganda 

en voor de school waarvoor ze aan het werk gaan. Bijna 

€23.000 hebben ze verdiend! Laten we nu allemaal 

hieraan meedoen. Elke euro die we verdienen, zal 

bestemd zijn voor het diaconale project. 

De diaconie doet zelf trouwens ook een stevige duit in 

het zakje. Want ook het geld dat de diaconie uitdeelt, 

zal meegaan naar Oeganda. 

 

En natuurlijk lezen we daarom op deze zondag de 

gelijkenis van de talenten. Een bekend verhaal. Het 

koninkrijk van de hemel is als een man die op reis ging… 

, en daar komt het. Iets waar maken van dát koninkrijk. 

Daar gaat het om. 

 

Prachtig. Alleen – het stelt ons ook voor een probleem. 

Want hoe leg je die gelijkenis goed uit? Hoe moeten we 

die eigenlijk verstaan…?  

Het is me al vaker opgevallen dat het niet zo’n 

eenvoudig verhaal is. Alleen historisch gezien al. Hoe 

zag de economie er tóen uit? Hoe klonk dit verhaal de 

mensen in Jezus’ tijd in de oren? 

 

Kijk, voor óns is de kapitalistische samenleving een 

vertrouwd iets. Je gebruikt je geld om er meer geld van 

te maken. Dat mag iedereen doen. En wat je verdient, 

dat is mooi meegenomen.  

Het is voor ons bijna niet voor te stellen dat hier ooit 

anders tegenaan gekeken werd. Maar dat is wel zo. 

Onze gedachten over kapitaal dat je kunt 

vermeerderen, zijn nog niet zo oud. Vóór pakweg 1700 

dacht men anders. Men dacht dat er een beperkte 

hoeveelheid goederen bestond. Wanneer de één geld 

verdiende, ging dat ten koste van de welvaart van de 

ander. Als de één rijker werd, werd de ander armer. 

Wie doen het dan goed in deze parabel? Degenen die 

geld vermeerderen voor hun heer? Is dat hoe het moet 

zijn in het koninkrijk van de hemel? De derde dienaar 

heeft zijn eigen manier. Hij neemt geen geld af van 

anderen. Hij brengt niemand schade toe. Doet die 

derde dienaar het dan niet het beste van allemaal…? 

 

Als je het verhaal bekijkt vanuit de economie van toen, 

is het niet te begrijpen. 

Ik moet denken aan het verhaal van de vijf wijze en de 

vijf domme bruidsmeisjes. En de wijze die hun 

reserveolie niet met de domme willen delen. Ook 

zoiets. Is dat nou waar het om gaat? Dat je voor jezelf 

houdt wat je hebt, want er zou eens niet genoeg 

kunnen zijn voor iedereen? Als we er zo over zouden 

denken, zou het met de maaltijdviering vandaag niks 

worden. 

 

In dat verhaal van de vijf wijze en vijf domme 

bruidsmeisjes heb ik leren zien dat die olie staat voor 

iets wat je niet aan een ander kunt geven. Iets wat niet 

overdraagbaar is. 

Niet overdraagbaar? Maar dan is die vertaling van het 

muntstuk prachtig: het muntstuk wordt ‘talent’ 

genoemd – iets wat je gekregen hebt, wat je kunt 

ontwikkelen. Iets wat je niet aan een ander kunt geven. 

Zo simpel als wat! 

Toch lijkt het hier om meer te gaan. Iets wat zwaarder 

weegt. Wat zo zwaar weegt, dat je het koninkrijk 

misloopt als je er niets mee doet. Iets wat ook die 

eerste luisteraars om Jezus heen moeten hebben 

begrepen. 

 

Waar ik dan aan denk, is het leven zélf. De munten 

staan voor het leven zelf. Hoe leven wij? Leven we zoals 

die derde dienaar die één muntstuk kreeg? Houden we 

ons zoveel we kunnen bij het oude vertrouwde? 

Houden we krampachtig vast wat we hebben, uit angst 

dat kwijt te raken? Zijn we feitelijk bang om te leven? 

 

De eerste en de tweede dienaar beseffen wat ze 

hebben gekregen. En ze durven er iets mee te doen. Ze 

durven het leven te leven. Ze durven er voluit in te 

duiken. Ze durven risico’s te nemen. Met als enige 



zekerheid het feit dat hen is toevertrouwd wat ze 

aankunnen. 

 

Die derde dienaar durft dat niet. En zo kan het zijn – dat 

je bang bent om te leven. Bang om fouten te maken, 

bijvoorbeeld. Je zou jezelf of een ander eens tegen 

kunnen vallen… En uit angst om iets verkeerd te doen, 

doe je maar helemaal niets mee. 

Je kunt ook bang zijn voor veranderingen: het oude ken 

je, van het nieuwe moet je maar afwachten hoe het zal 

zijn. En wat verandert er voortdurend veel! Ook hier in 

de Eshof… Kunnen we niet bij het oude vertrouwde 

blijven, waarom moet er toch steeds weer iets nieuws? 

Of je kunt bang zijn om eerlijk te zijn en jezelf te laten 

kennen: het zou eens kunnen zijn dat de ander om je 

lacht of je niet serieus neemt… Dus verstop je je maar. 

Achter een masker, achter een baan, achter een 

partner. 

Het leven kan niet geleefd worden zonder risico’s, leert 

ons de gelijkenis. Er is geen garantie dat het goed gaat. 

Nergens is er zekerheid te vinden. Het leven is een 

cadeau, zoals die muntstukken het zijn. Een cadeau 

waar je geen vanzelfsprekende zekerheid aan kunt 

ontlenen, een cadeau dat je elke dag opnieuw gegeven 

wordt. Je kunt het dus niet veilig stellen door het netjes 

op te bergen achter slot en grendel – of door welke truc 

dan ook. Probeer je dat wel, dan loop je het mis. Dan 

loop je het feestmaal van het leven mis. Dan loop je 

God mis. 

 

Durf je het leven aan? Durf je onzekerheid en 

verandering in de ogen te zien, open te staan voor wat 

er komt? Durf je het leven aan met zijn moeite en 

zwaarte die erbij horen en die niet te vermijden zijn, 

ook niet als je je leven onder een steen verstopt? 

Dan zul je ‘over veel meer aangesteld worden’, vertelt 

het verhaal. Je levensvreugde zal groeien. Je talenten 

zullen verdubbelen. Je leven zal vrucht dragen, 

dubbelop! 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Neem mijn leven, laat het Heer’: lied 912 in 

beurtzang: 1+6 allen, 2+4 mannen, 3+5 vrouwen 


