
 
Zondag 22 november 2020 

 laatste zondag van het kerkelijk jaar; 

Solidaridad 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 15,14-30 

 

Acclamatie: ‘Ontferm U, Heer, naar de maat van 

uw liefde’ (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel, uit: 

‘Gij, eens een bevrijder’ – Zingend Geloven III,38) 

 

Overweging 

 

We hoeven vandaag eigenlijk alleen maar naar 

kinderen te luisteren. 

Die vertelden over Fairtrade. Dat je, als je het logo 

van Fairtrade ziet, weet dat je een goed product te 

pakken hebt. En dat de boeren die voor dit product 

werken, een goede prijs krijgen voor wat ze 

verbouwen. 

En over Solidaridad. De organisatie die solidariteit 

in praktijk brengt. Die dit jaar de theeboeren in 

India extra steunt. Die mensen coacht om op een 

natuurvriendelijker manier hun gewassen te 

verbouwen. En die mensen helpt coöperaties te 

stichten, zodat ze niet meer overgeleverd zijn aan 

de inkopers die de laagste prijs willen betalen en 

die de boeren tegen elkaar uitspelen. 

 

Dit is evangelie in de praktijk. Dit is hoe 

rechtvaardigheid werkt. Hoe je mensen serieus 

neemt in hun arbeid. Dit is samen delen. Door de 

ander te waarderen in het werk dat hij of zij doet 

en daar een prijs voor te betalen die niet tot 

uitbuiting leidt. Zoals op een poster van Loesje 

staat: ‘voor deze koffie zijn alleen de bonen 

geplukt – niet de plukkers’. 

 

Voor ons valt dat niet altijd mee. We zijn zo 

gehersenspoeld. We leren om voortdurend te 

kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. En 

om af te gaan op wat in de aanbieding is. Juist dit 

houdt Fairtrade producten buiten de markt. 

Ik heb er zelf ook last van. Ik zoek naar producten 

in de reclame, maar daar zit Fairtrade natuurlijk 

niet bij. Het lukt me, wanneer ik biologische 

Fairtrade bananen blindelings koop. Zonder naar 

de prijs te kijken en zeker zonder die prijs met 

andere bananen te vergelijken. Het lukt me nog 

beter, wanneer ik Henk de boodschappen laat 

doen. Die kan dit veel beter dan ik.  

 

Zo zal ieder haar of zijn eigen worsteling hebben. 

Betaal je iets meer voor Fairtrade producten? Of ga 

je toch voor de gelikte verpakking van een ander 

merk, of voor de aanbieding? 

Van één ding ben ik eigenlijk wel overtuigd: we 

doen ons best. Ieder op onze eigen manier 

proberen we het goede te doen. En een actie als 

Solidaridad kan ons weer even wakker schudden. 

En kan ons helpen een betere keuze te maken. 

 

Daar lijkt de gelijkenis van vandaag wat boosaardig 

bij af te steken! Verbondenheid is ver te zoeken. 

Helemaal geen eerlijk delen daar. De een heeft 

veel en krijgt er nog veel meer bij. Een ander heeft 

weinig en houdt niets over. En het ergste: dat ene 

talent van degene die er goed op past, al doet hij 

er dan niets mee, wordt aan degene gegeven die er 

al heel veel heeft. 

 

Is God fair?, kun je je afvragen. Is Jezus fair? 

Het lijkt er niet op. 

En toch: zó is het koninkrijk van de hemel, zegt 

Jezus. 

Is dit ook evangelie? Waar is de goede boodschap 

in dit verhaal te vinden? 

 

We komen er denk ik alleen maar uit als we een 

beetje afstand nemen van de gelijkenis. Niet teveel 

op de details letten. Kijken naar de grote lijn. Ons 

niet laten verlammen door het dreigende slot van 

de gelijkenis. Zoeken naar de boodschap. Het 

vraagt een milde manier van lezen. Een manier die 

zoekt naar de bedoeling van de verteller; de 

bedoeling van Matteüs, mogelijk van Jezus als hij 

deze gelijkenis inderdaad zelf ooit heeft verteld. 

Wat heeft hij willen zeggen? 



 

Hij heeft willen vertellen over talenten die we 

ontvangen. 

Het vertalen van de munteenheid met ‘talent’ doet 

al iets. Het doet denken aan wat we meekrijgen 

aan mogelijkheden. Ieder van ons krijgt talenten 

mee. De een meer dan de ander. Zo is het leven: 

niet iedereen krijgt hetzelfde. Niet iedereen maakt 

hetzelfde mee. Maar of het nu veel is of weinig wat 

je meekrijgt, dat doet er eigenlijk niet toe. 

 

Wat er toe doet is wat we ermee doen. Durf maar, 

zegt de gelijkenis. Toe maar. Kom maar uit voor 

wie je bent. Je mag wat je gekregen hebt, 

gebruiken en er in groeien. Ontwikkel datgene 

waar jíj aanleg voor hebt. En ga daarvoor. 

Ik heb wel eens gehoord dat moderne 

onderzoeken uitwijzen dat dit het beste is wat je 

kunt doen: datgene waar je aanleg voor hebt, wat 

je leuk vindt en wat je al goed kunt, nog verder 

ontwikkelen. Dat levert veel meer op dan je 

energie steken in iets waar je geen aanleg voor 

hebt, wat je niet leuk vindt en waar je nog niets 

van kunt. Het levert grotere deskundigheid op en 

meer voldoening en plezier. 

Dat neemt niet weg dat het moedig is als je iets 

wilt ontwikkelen waar je geen talent voor hebt en 

wat compleet nieuw is. En zinvol ook, verbreding 

van je horizon is altijd goed. Misschien ontdek je 

wel een verborgen talent! Maar, hoor ik in de 

gelijkenis, je hoeft jezelf geen geweld aan te doen. 

Jij krijgt jouw portie talenten en daar mag je het 

mee doen. Je mag het ontwikkelen van talenten 

die je zelf niet bezit, gerust aan anderen laten.  

 

En kijk liever niet naar de ander die meer 

mogelijkheden heeft dan jij. Of die hetzelfde talent 

in grotere mate heeft dan jij. De dienaren in de 

gelijkenis lijken dat niet te doen – maar in de 

praktijk is dit misschien wel het moeilijkste. De 

ander is niet meer dan jij omdat zij meer talenten 

heeft dan jij. En jij bent niet meer dan iemand 

anders die minder talenten heeft dan jij. Probeer 

niet te vergelijken. Probeer niet te oordelen. 

In het klein zie ik iets hiervan in ons Geheime 

Engelenproject. Misschien heb je de neiging om 

jezelf te spiegelen aan een ander met veel 

creativiteit en fantasie. Maar de gelijkenis van de 

talenten zegt: van twee talenten hoef jij er geen 

tien te maken. Ook al zie je de verschillen, loop 

daar niet op stuk. Het is goed genoeg als je het op 

jouw manier doet; neem daar genoegen mee. Dat 

is het koninkrijk van de hemel. 

 

Het is deze boodschap van de gelijkenis die we 

terug zien in het werk van Solidaridad. Om de 

theeboeren als voorbeeld te nemen: Solidaridad 

stimuleert ze om dat lastige plukwerk, waar ze 

goed in zijn, verder te ontwikkelen. Om nog meer 

kennis op te doen van het werk, zodat ze 

milieubewust thee kunnen verbouwen. Om hun 

eigen werk serieus te nemen, zodat ze zich niet 

laten afzetten door theekopers die hen uitbuiten. 

 

Zet in op je talenten, zegt de gelijkenis. Waardeer 

jezelf om de talenten die jij hebt – en de ander om 

de talenten die hij of zij heeft. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Stem als een zee van mensen’: lied 828 (t. 

Huub Oosterhuis, m. Tik Veelenturf) 


