
VOORTHUIZEN, BETHABARA, 26 september 2021     startzondag 

PREEK OVER: Mat.25:14-30        Geloven moet je doen 
BIJBELGEDEELTEN BIJ DIT THEMA: Spr.9:1-18 (vers 9) en 13:18-22; Jes.25:6-12: 1Kor.9:19-23; 
Heb.10:19-25; Openb. 21:1-8 (vers 7) en 22:1-21(vers 5b) 
 
OM TOE TE PASSEN: Jij bent uitgenodigd voor Gods feest, hier op aarde, maar vooral bij Hem Thuis. Jij het 
misschien wel veel vragen, maar eigenlijk moeten we in dit leven antwoord geven op Gods uitnodiging. In de 
eindtijd komt het erop aan: blijf je trouw aan Hem of niet? Laten we allemaal ‘ja’ zeggen tegen Hem. Hij geeft 
ons wat wij nodig hebben om het vol te houden, Zijn Heilige Geest, Zijn rijkdom aan genade, Zijn Koninkrijk. 
Stop dit nu niet weg, maar leef met Hem. Wees trouw, God rekent op jou. Niets doen kan niet! 
 
OM OVER DOOR TE DENKEN: 1.In dit Bijbelgedeelte staan min of meer de laatste woorden van Jezus. Dit 
zijn woorden voor de kerk in de eindtijd (terwijl de Heere afwezig lijkt). Het gaat om de houding van Zijn dienaren 
en vooral om de voortdurende betrokkenheid op hun Koning en Heer. Hoe meer je van Hem houdt, des te meer kijk 
je naar Hem uit. Uit je verwachting van Hem spreekt je liefde voor Hem. 
 
2.De gelijkenis van de talenten is een uitwerking van Mat.24:45-51. Het gaat om de vraag: wie is een trouwe en 
wijze slaaf? Het woord ‘wijsheid’ betekent in de Bergrede het horen èn doen van de woorden van Jezus (Mat.7:24-
27). ‘Trouw’ betekent hier vooral volhouden (Mat.24:13) en waken (24:42) en dus ook heel concreet: ‘inzet voor de 
zaak van de Heer’. We mogen ‘rentmeesters van Gods genade ‘zijn. (1Pet.4:10) 
 
3.In vers 14 gaat het om "een mens", die overigens later (de) Heer blijkt te zijn (vanaf vers 19). In de andere 
gelijkenissen gaat het om "het Koninkrijk van God" (Mat.25:1) en de "Zoon des mensen". (Mat.25:31) Het wordt 
steeds duidelijker dat het gaat om Hem en om de houding en de werkwijze van zijn discipelen in de eindtijd, waar 
Hij niet concreet en voelbaar aanwezig lijkt. In deze gelijkenis wordt gewaarschuwd voor het gevaar van luiheid en 
vooral van een verkeerd beeld hebben van God. Als je denkt dat God een tiran is dan zet je jezelf niet voor Hem in, 
maar bescherm je jezelf voor Zijn eventuele grillen. Dat is afschuwelijk misplaatst en onnodig! Onze Heer wil ons 
juist uitnodigen voor Zijn feest, om ons te laten zien wat Hij heeft volbracht, ook voor ons! 
 
4.Iemand die naar het buitenland ging liep in die tijd zeker zeer grote risico's. Hij stond als het ware voor de dood, 
net als de Heere Zelf, Die deze week zou gaan sterven. Mocht iemand uit het buitenland terugkomen, dan kreeg je 
Hem als het ware uit de dood terug. Heel Israël heeft dit trouwens meegemaakt toen Herodes Antipas (Zie hiervoor 
bv. Luk.23:6-12), die ooit naar Rome is gereisd om daar zijn koningschap over Galilea te ontvangen, weer 
terugkwam als een volwaardig vorst. Hierdoor konden velen zich iets voorstellen bij een 'belangrijke buitenlandse 
reis', met zeer grote gevolgen, zeker voor de trouwe dienaren van de koning. 
 
5.De slaven (er staat nadrukkelijk: 'zijn' (eigenste) slaven) krijgen alles wat de heer (bereikt) heeft in bruikleen. Ze 
mogen het allemaal lenen om te gebruiken. Mattheüs vertelt dat het over zijn meest eigen slaven gaat, oftewel 
mensen die (via een belijdenis bv.) hun toewijding hebben laten blijken. In je belijdenis kun je ‘eigen’ met God 
worden, steeds meer met Hem omgaan (Heb.10:19-25) De heer geeft zijn slaven 'talenten'. Een talent is (in deze 
gelijkenis) geen natuurlijke aanleg, maar een gigantisch geldbedrag van 60 pond puur zilver, oftewel 6000 daglonen 
(ongeveer een miljoen gulden, zie hiervoor bv. ook Mat.18:24). De talenten zijn niet voor het genot van de 
discipelen, maar maakt ze juist verantwoordelijk: wat doen ze met datgene wat de Heere hen heeft toevertrouwd? 
Het gaat hier om ‘Zijn bezittingen’, oftewel alles wat Hij heeft bereikt. Dat wordt in de handen van de discipelen, 
de dienaren gelegd. De Heere legt Zijn zaak in hun handen. 
 
6.Het is ongelijk verdeeld in de wereld: de een krijgt meer en ook iets anders dan een ander. Er is verschil in 
draagkracht en verantwoordelijkheid. De Heer overvraagt zijn dienaren niet. Je hoeft van het werk in Gods 
Koninkrijk niet overbelast te raken.(1Kor.10:13) Niemand krijgt te weinig. Ook de dienaar met het ene talent krijgt 
genoeg 'startkapitaal' in handen. Iedereen (dus u ook! En ook de gehandicapte broeder en zuster!) krijgt genoeg. Je 
ontvangt naar bekwaamheid en draagkracht en de vraag is: wat doe(!) je met Gods Koninkrijk? 
 
7.De talenten moeten in stelling gebracht worden. Er dient gehandeld te worden. Het doel is winst, namelijk winst 
voor de Heere. Blijkbaar heeft de Heere het verlangen dat wij winst maken met Zijn kapitaal, Zijn Koninkrijk. Met 
veel vertrouwen legt Hij dan ook alles wat Hij heeft (Mat.25:14) in hun handen. De dienaren die trouw zijn en dus 
gaan handelen, behalen allebei 100 % winst. Ze worden ook allebei op dezelfde manier beloond. (vers 21 en 23) 
Wat een contrast bestaat er tussen die dienaren: de eerste twee dienaren gingen heen (zij gingen erop uit), maar 
degene met het ene talent ging weg (hij liep er voor weg, net als Jona, de profeet). De luie dienstknecht gaat de 
opdracht uit de weg. Hij doet wel iets: begraven en verbergen. Hij conserveert terwijl hij ermee moet handelen. Het 



doen en laten van deze slaaf getuigt van veel plichtsbesef en van het zoeken naar veiligheid. Hij 'speelt op safe'. Hij 
heeft een angstaanjagend beeld van zijn Heere.(vers 24 en 25) De trouwe dienstknechten hebben, zo goed als 
mogelijk is, de afwezige heer vervangen en hebben in zijn geest gehandeld. De luie slaaf is al vast voor zichzelf 
begonnen en maakt zich niet druk om zijn heer. 
 
8.Er komt een dag van afrekening. De Heer blijft lang weg (Zie ook Mat.25:5), maar komt zeker een keer terug. De 
dag van Zijn komst is de dag van het oordeel en van de beloning. Hij komt om te richten met gerechtigheid. (Ps.98 
en 1Thes.4:13 -5:11) Op die dag zullen al onze motieven duidelijk  worden. Dingen die aan de buitenkant keurig en 
conservatief lijken, zouden de toets van Zijn kritiek wel eens niet kunnen doorstaan. Het blijkt niet te gaan om de 
gevel (hoe het er uitziet) maar om de inhoud (hoe leef je voor Hem?). Één ding mag beslist niet gebeuren: Gods 
Zaak bevriezen en alleen aan Hem teruggeven wat door Hem is gegeven. Dode orthodoxie is voluit menselijk, 
volledig geënt op je zelf, op je eigen ervaring, je eigen gemoedsrust, maar ons geloof en dus ons vertrouwen moeten 
op Hem gericht zijn, niet op wat je zelf vindt.  
 
9.Waarschijnlijk ‘geloofde’ de luie slaaf erg in zijn eigen manier van doen. Hij waagt niet en hij wint dus ook niet. 
Eigenlijk begraaft hij zichzelf. Hij durft niets te verliezen en verliest daardoor alles. Hij heeft echter veel te weinig 
nagedacht over de bedoeling van de Heere met Zijn bezittingen. De gemeente van de Heere Jezus Christus zou een 
licht in de wereld moeten zijn. De gemeente zou als zout in de wereld moeten functioneren. (Mat.5:13-16) De 
Heere wil werken via Zijn dienaren, via hen wil Hij anderen bereiken: mensen winnen. De luie slaaf denkt echter 
vooral aan zichzelf: waarom je druk maken om winst als die toch voor een ander is? Hij wil van zijn heer af en 
daarom geeft hij al Zijn bezittingen terug, maar zo doet hij de heer juist onrecht. 
 
10.De trouwe en goede dienstknechten mogen ingaan in de vreugde van de Heere, want het (relatief) korte moment 
van tegenslag, stress en zorgen, staat in het perspectief van een voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig groots 
tijdperk van heerlijkheid. (Rom.8:18 en 2Kor.4:17) Over ‘weinig’ zijn ze trouw geweest, over ‘veel’ zullen ze 
gesteld worden. Het gaat om een overvloedige beloning, omdat ze mogen delen in het volbrachte heilswerk van 
Hem. Hij heeft de winst behaald op Golgotha. Zijn 'buitenlandse reis' bracht Hem zelfs in de hel, de 
Godverlatenheid. Hij heeft volgehouden en Hij heeft overwonnen. Het Griekse woord voor vreugde is CHARA. Dit 
duidt ook op het vreugdemaal (zie hiervoor bv. ook Jes.25:6-12) met de Messias in het eind van de tijd. Dan kun je 
onbeperkt met Hem communiceren! Het kruis dat wij dragen kan nu erg zwaar zijn, maar dan zullen wij een 
heerlijke beloning ontvangen. Het Heilig Avondmaal is al een voorsmaak van deze feestmaaltijd. Hier proeven we 
een paar druppels van de vreugde, straks zijn er volle teugen mogelijk. 
 
11.Deze gelijkenis is uitgesproken tegen de achtergrond van Israël en Jeruzalem, waar de Zoon des mensen 
verworpen is. (Zie hiervoor bv. Mat.23:37-39)Toch leert deze gelijkenis ook aan de kerk van nu een belangrijke les: 
geloof niet in je eigen beeld van de Heere, maar richt je helemaal op Hem. Wees trouw en wijs, oftewel: bouw 
alleen op Zijn fundament. (Mat.7:24-27) Wat ga je doen met Christus? De liefde van God, de schatten van Christus 
worden ook in onze handen gelegd. Het gaat dan overigens niet om een of andere grote ‘klus’ die wij nu moeten 
klaren maar om de liefde en zorg voor de ander. (Mat.25:35 en 36) Hij heeft ons het vertrouwen gegeven, laten wij 
dan trouw zijn aan Hem en dus omzien naar anderen om ons heen. Zo kan ons leven een feest worden van geven 
een doorgeven, ontvangen en weer geven. Zo wordt ons leven een voorbereiding op de tijd Boven, de Bruiloft van 
het Lam.(Openb.19:6-10) Wat prachtig overigens dat er niet uiteindelijk een begrafenis is, maar juist een Bruiloft, 
een echt nieuw begin! 
 
12.Angst is de andere kant van de medaille van (heils-)egoïsme. De twee dienstknechten denken aan mogelijkheden 
voor de Heere. De luie en bange slaaf denkt aan risico’s en ontvangt uiteindelijk juist de straf die hij vreesde: 
uitsluiting van dienst aan de Heere. Hij moet naar de buitenste duisternis, want hij moet het licht van God voortaan 
missen (Zie ook Mat.8:12, 13:42, 22:13 en 24:51). Mattheüs waarschuwt maar liefst vijf keer voor het 
verschrikkelijke oordeel van God: geween en tandengeknars. Geloven betekent daarentegen juist het erop wagen 
met Gods beloften. Dat is niet hetzelfde als roekeloos handelen, maar juist altijd in overleg met Hem. Alles kun je 
met Hem bespreken. Wees niet bang voor Hem maar verlang juist naar Hem. Hij wil hier bij je zijn en dat maakt 
elke dag tot een feest!(Joh.21:25) Heb jij het niet door dat God bij je is? Hij verwarmt je hart bij de koudste 
tegenslag, Hij geeft kracht in de meest moedeloze periode. 
 
OM OVER DOOR TE PRATEN: 1.Wat sprak jou vooral aan en waarom?  2.Op welke manier ga jij om met 
mensen die minderwaardigheidsgevoelens hebben (nl. mensen die altijd zeggen: "anderen hebben veel meer 
talenten gekregen dan ik")?3. Wat wordt bedoeld met “wie heeft die zal gegeven worden en wie niet heeft, ook 
wat hij heeft zal van hem afgenomen worden.”?4. Op welke manier speelt angst voor God een belangrijke rol in 
de gemeente en in jouw persoonlijk geloof?5.Wat vind je van: “wees trouw, God rekent op jou”? 


