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19 november 2017, 33ste zondag door het jaar, De Krijtberg. Matteüs 25:14-30 

IEDEREEN IS GETALENTEERD 

 

De verschillende betekenissen van het woord 'talent'. 

'Talent' is een van de woorden die vanuit de bijbel in onze taal zijn terechtgekomen. Wij verstaan 

onder talent een natuurlijke gave die jou is meegegeven. Je woekert met je talenten wanneer je ze 

productief maakt. Maar de oorspronkelijke betekenis van het woord 'talent' is: een bepaald gewicht, 

te weten veertig kilo, of een bepaald bedrag, namelijk het bedrag dat je krijgt voor veertig kilo zilver. 

Dat is dus heel veel. 

         Het verhaal gaat over een man die op reis ging, maar vóór zijn vertrek zijn geld onder zijn 

dienaren verdeelde met de bedoeling dat ze dit goed zouden beheren. Met dat geld is natuurlijk iets 

anders bedoeld. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: die talenten bestaan uit de opdracht 

en de mogelijkheid die je hebt om als christen iets van Gods koninkrijk waar te maken. God heeft zijn 

schepping aan de mens toevertrouwd om er iets van te maken. God bracht de mens in de tuin van 

Eden, om die te bewerken en erover te waken (Gen. 2:15). God zegende de mensen met de 

woorden: Wees vruchtbaar, breng de aarde onder je gezag (1:28). De  mensen zijn aan elkaar 

gegeven al hoeder van elkaar (Gen. 4: 9). De parabel laat zien dat aan ieder de mogelijkheid is 

geschonken om op zijn of haar manier aan Gods koninkrijk gestalte te geven. Gods koninkrijk: dat is 

de bijbelse uitdrukking voor Gods nieuwe wereld, een wereld waar eerbied voor de ons 

toevertrouwde schepping, waar zorg voor elkaar, waar gerechtigheid en vrede heersen. 

 

Ieder heeft talenten genoeg.    

Iedereen heeft deze opdracht meegekregen en iedereen heeft genoeg in huis om aan deze opdracht 

te voldoen. Niemand hoeft aan zijn eigen mogelijkheden te twijfelen. De een heeft vijf talenten 

meegekregen, de ander twee, weer een ander één. Dat betekent dat ieder zijn eigen roeping heeft. 

Ieder heeft zijn eigen taak en eigen mogelijkheden. De één kan meer dan de ander. Maar daar gaat 

het niet om. Dat blijkt uit de reacties van de heer. Hij zegt tegen de man van de vijf talenten precies 

hetzelfde als tegen de man met de twee talenten: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 

dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Het gaat dus niet om de grootte van het kapitaal dat je meekrijgt, het gaat erom wat je 

ermee doet. Beiden werkten even hard, en verdienden daarom evenveel. 

          Wat verdienden zij? De heer antwoordde: ik zal je over veel meer aanstellen. Dat wil zeggen dat 

ze nog meer verantwoordelijkheid kregen. De dienaren ontvingen niet een goed pensioen, maar 

nieuwe opdrachten. Een Joods gezegde luidt: het loon voor de vervulling van de geboden is dat je er 

mee doorgaat ze te volbrengen. Het is als met de liefde. Wanneer je ermee begint, weet je niet van 

ophouden. 

 



De laffe getalenteerde.    

De derde dienaar laat zien hoe het niet moet. Negatieve voorbeelden kunnen ook nuttig zijn. Wat 

doet hij, of liever gezegd: wat doet hij niet? Hij had maar één talent gekregen, maar we hebben al 

gezien dat één talent al heel veel is. Als hij met dat ene talent had gewoekerd, zou hij precies 

dezelfde beloning hebben gekregen als de twee andere dienaren. Maar de derde dienaar stopte dat 

ene talent in de grond. Dit is in een zeker opzicht de meest safe oplossing. Iets in de grond stoppen 

was destijds normaal. Het was de veiligste manier om iets te bewaren. Maar door zijn talent in de 

grond te stoppen, ontliep de derde dienaar wel zijn verantwoordelijkheid. Hij droeg niet bij tot de 

groei van een betere wereld. Zijn leven was onvruchtbaar. Toen de derde dienaar ter verantwoording 

werd geroepen antwoordde hij: Heer, ik wist van u dat u streng bent... uit angst besloot ik uw talent 

te begraven. De heer antwoordde: Je bent een slechte, laffe dienaar. De derde dienaar zag in zijn 

meester alleen maar een streng iemand. Niet iemand die hem zijn vertrouwen had geschonken, die 

hem een deel van zijn goederen had toevertrouwd. Het vertrouwen van zijn heer had hij beantwoord 

met ontrouw en lafheid. Hij had een leven van inzet voor de ander niet gewaagd. Hij had alleen maar 

aan zijn eigen veiligheid, aan zijn eigen hachje gedacht. Hij had de wereld geen stuk beter gemaakt. 

Toen hij ter verantwoording werd geroepen, had hij niets om zich te verdedigen. Hij kon zich ook niet 

vrij praten met het argument dat hem te kort was gedaan. Het is waar dat je pas kunt pas liefhebben 

wanneer jij liefde hebt ondervonden. Anders weet je niet wat liefde is. Je kunt pas vertrouwen 

hebben wanneer je zelf trouw hebt ondervonden. Anders weet je niet wat trouw is. Ook de derde 

dienaar kon weten wat liefde en trouw betekende, want hij had deze van zijn heer gekregen. Maar 

hij had van zijn heer een boeman gemaakt en had zich door zijn angst en lafheid laten verlammen. De 

heer neemt het zijn dienaar kwalijk dat deze hem niet vertrouwde. 

 

Het 'Matteüseffect'.    

Wat de heer tot de laffe knecht zegt, bevreemdt ons misschien: Pak hem dat talent maar af en geef 

het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie 

niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Men spreekt wel van het 

'Matteüseffect'. De handelwijze van de heer komt op ons uiterst onrechtvaardig over. Die manier van 

doen lijkt te veel op wat in feite overal gebeurt. De rijken worden steeds rijker, en de armen steeds 

armer. Dit is misschien een economische wet, maar in het evangelie is heel iets anders bedoeld. 

Matteüs wil zeggen dat liefde een cumulatief effect heeft. Als je de liefde cultiveert, groeit je liefde. 

Bovendien genereert liefde wederliefde: 'wie goed doet, goed ontmoet'. Wanneer je de liefde niet 

cultiveert, verdort dat beetje liefde dat je nog in je hebt. De goederen van het rijk van God: dat zijn 

daden van naastenliefde en barmhartigheid. Die goederen bestaan uit geven, het geven van jezelf. 

Van bezit is hier geen sprake. Bij liefhebben en houden van is wel sprake van hebben en houden, 

maar in feite gaat het hier om een verliezen van jezelf. Jezus zegt ergens: ieder die zijn leven wil 

behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van... het evangelie, zal het 

behouden (Marcus 8:35). De eerste en de tweede dienaar zetten zich in voor Gods nieuwe wereld, 

verloren zichzelf daarin, maar hun leven was intens en vruchtbaar. Zij vonden zichzelf verrijkt terug. 

 

 

 

 



November 19, 2017, 33rd Sunday in Ordinary Time, De Krijtberg. Matthew 25: 14-30 

 

ANYONE IS TALENTED 

 

The different meanings of the word 'talent'. 

'Talent' means a natural ability. Working with your talents can make them productive. But the 

original meaning of the word 'talent' is: a certain weight, namely forty pounds, or a certain amount, 

the amount you get for 40 pounds of silver. That's very much. 

          The story is about a man who went on a journey, but before his departure, he distributed his 

money among his servants with the intention that they would manage it well. With that money, of 

course, something else is meant. To say it directly: talent in the parable means the ability you have as 

a Christian to realize God's kingdom. God put the man into the garden of Eden, to keep and to 

cultivate it (Gen. 2:15). God blessed mankind with the words: Be fruitful, subdue the earth (1:28). 

People are given to each other as keeper of each other (Gen. 4: 9). The parable shows that everyone 

has been given the possibility to work for God's kingdom in his or her own way. God's kingdom: that 

is the biblical expression for God's new world, a world where the creation is respected, where mutual 

care, where righteousness and peace prevail. 

 

Everyone has enough talents. 

Everybody is entrusted with this task and everyone is able to accomplish it. Nobody has to doubt his 

own talents. One has received five talents, the other two, another one. That means that everyone 

has his own mission. Everyone has his own task and his own possibilities. One can do more than the 

other. But that is not the point. This is highlighted by the Lord's reactions. He says to the man of the 

five talents exactly the same as to the man with the two talents: Well done, good and trustworthy 

servant; you have shown you are trustworthy in small things; I will trust you with greater. It's not 

about the size of the capital you get, it's about what you're doing with it. Both worked equally hard, 

and therefore earned as much. 

         What did they deserve? The Lord replied: I will trust you with greater. That is, they got even 

more responsibility. The servants did not receive a good pension but new tasks. A Jewish saying goes: 

The reward for fulfilling the commandments is that you continue to accomplish them. It's as with 

love. When you start it, you do not know how to stop. 

 

The lazy servant. 

The third servant shows how it should not be. Negative examples can also be useful. What does he 

do, or rather, what does he not do? He had only one talent, but we have already seen that one talent 

is already a lot. If he had worked with that one talent, he would have received exactly the same 

reward as the two other servants. But the third servant put that talent in the ground, the safest 

strongbox at that time. But by putting his talent in the ground, the third servant avoided his 

responsibility. He did not contribute to the growth of a better world. His life was infertile. When the 

third servant was called to account, he answered: Lord, I had heard you were a hard man... so I was 

afraid, and went off and hid your talent in the ground. The Lord replied, You wicked and lazy servant! 



The third servant saw in his master just a strict person, not someone who had trusted him, who had 

entrusted him with some of his goods. He had answered the trust of his lord with infidelity and 

cowardice. He did not live a life of commitment to the other. He had only thought of his own safety. 

He had not made the world any better. When he was called to accountability, he had nothing to 

defend himself. He could not use the argument that he had run short of something. It's true that you 

can only love when you have been loved. Otherwise, you do not know what love is. You can only 

trust somebody else when you yourself have experienced trust. Otherwise, you do not know what 

trust is. But the third servant could know what trust meant, because he had received trust from his 

lord. But he had made a bugbear of his lord and was paralyzed by his own fear and cowardice. The 

lord takes offence of the fact that his servant did not trust him. 

  

The "Matthew effect". 

What the Lord says to the coward servant may surprise us: So now, take the talent from him ad give 

it to the man who has the ten talents. For to everyone who has will be given more than enough; but 

anyone who has not, will be deprived even of what he has. We talk about the "Matthew effect". The 

action of the Lord seems extremely unfair. This way of proceeding seems to resemble what is 

happening everywhere in the world. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. This 

may be an economic law, but the gospel means something else. Matthew says that love has a 

cumulative effect. When you cultivate love, your love grows. In addition, love generates love again: 

"who does good, will receive good". When you do not cultivate love, the bit of love that you still have 

in your life will shrink. The riches of the kingdom of God are deeds of charity and mercy. Those riches 

consist of giving, giving yourself. It is not about ownership here. To love means loosing yourself. Jesus 

says: Anyone who wants to save his life will lose it; but anyone who loses his life for my sake, and for 

the sake of the gospel, will save it (Mark 8:35). The first and second servants were committed to 

God's new world, lost themselves in it, but their lives were intense and fruitful. They found 

themselves richer than they were. 


