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Geloven en doen 
Schriftlezingen: Mattheüs 26:14-30 Kerntekst: Mattheüs 26:14-15 
Zingen: Ps. 9:1 en 2 , Ps. 143:10, Ps. 92:7 en 8, Ps. 108:1 en 2, Ps. 31:15 

Hoofdpunten van de preek 
Een gelijkenis is een uit het leven gegrepen doordenker. De crux zit ‘m in het punt – de 3e 
slaaf – waarin Jezus van de normale gang van zaken afwijkt.  
1 De gelijkenis 
Jezus vertelt de gelijkenis van de heer die zijn vermogen aan zijn dienaren toevertrouwt 
in verband met de laatste dingen: hoe leef je in de tijd tot Jezus terugkomt?  

In die tijd zijn we als gemeente zaakwaarnemers van het koninkrijk van God en zijn we 
verantwoordelijk voor het gehele vermogen.  
2 Naar vermogen 
Is deze verantwoording niet te zwaar? De heer vertrouwt zijn bezittingen naar vermogen 
(‘naar bekwaamheid is een minder gelukkige vertaling) aan elke dienaar toe.  

Hij kent ze precies en weet exact onze draagkracht. De Heere vergist zich niet als Hij ons 1, 2 
of 5 talenten toevertrouwt. Niemand zal onder de verantwoording bezwijken. 
3 Talenten 
Het gaat om talenten in het koninkrijk van God. Hét talent is het onderwijs, het evangelie 
van Christus. Als Hij heengaat draagt Hij zijn discipelen op om daarmee te handelen.  

Het evangelie, de gaven van de Geest, kortom het heil wordt ons toevertrouwd. Alles wat 
nodig is om eruit te leven en het uit te leven. Het talent vermeerdert zichzelf.  
4 Winst of verlies 
De heer in de gelijkenis geeft (anders dan in Lukas 19:13) geen opdracht. Waarom zou hij? 
Blijkbaar vindt Mattheüs het met dit kapitaal in handen vanzelfsprekend.  

Het evangelie leent zich niet ervoor om als dood vermogen ondergronds bewaard te 
worden. Het is eigen aan het heil om meer te worden, persoonlijk, gemeentelijk… 
5 Rekenschap 
Twee komen blij en gelukkig naar hun heer toe en ‘offeren’ hem de winst. Winnen is dat 
er mensen gewonnen voor Jezus. Winst is dat Jezus (meer) gestalte in ons krijgt.  

Een slaaf is niet blij. Het talent was voor hem een last(ig ding). De angst voor deze 
verantwoording regeert. Daarom stopt hij het weg, bang dat er wat mee gebeurt.  
6 Winstdeling 
De heer aanvaardt dit wantrouwen niet. De houding van de ene slaaf staat haaks op zijn 
bedoeling. Geen vreugde nu betekent geen vreugde én verantwoording straks. 

Met de andere slaven is de heer uiterst tevreden. Hij prijs hun vertrouwen en hun trouw. Zo 
is het goed! Zij zullen delen in de vreugde én de verantwoording hierna.  
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Gespreksvragen n.a.v. Mattheüs 25:14-30 ‘Delen in overvloed’ 
1. Wat heb je van deze gelijkenis en de uitleg ervan in de preek geleerd en is er 

bijvoorbeeld iets wat er voor je gevoel uitsprong en je aan het denken zette? 
2. Wat zegt deze gelijkenis over God en over ons? 
3. Welke (genade-) gaven heb je ontvangen? Wat doe je met de talenten die God ons 

geeft? Hoe werkt dat door in ons persoonlijke  geloofsleven en daaromheen in de 
gemeente of onze woon/school/werkomgeving? Wat zou er eigenlijk anders moeten? 

4. De gelijkenis laat een verschil zien in de hoeveelheid gaven die mensen ontvangen. Zie 
je in je omgeving/gemeente ook verschillen? Hoe ga je daarmee om?  

5. De talenten zijn het vermogen van God en hebben alles om te vermeerderen. Wat 
betekent dit voor ons? Kan je de winst van de talenten altijd terugzien en is dat nodig? 

6. In welke dienaar herken jij je? Waarom? Hoe blijkt dat? 
 


