Don Bosco

Bezinning 64: De talenten: Christus vertrouwt mij eindeloos

Een woord bij het Woord
Het is wel een bijzondere heer: hij deelt heel zijn bezit uit! Dat bezit is bovendien niet karig: de één
krijgt het loon van meer dan 75 jaar arbeid, de andere van meer dan 30 jaar en de derde van meer
dan 15 jaar arbeid. Wat een vertrouwen! Er is nog meer: die heer is ook redelijk. Hij houdt rekening
met wat ieder van de drie dienaren aankan.
De eerste twee maken zichzelf van dienaar tot partner: ze verdubbelen het hun toevertrouwde
kapitaal. Er staat in de grondtekst niet eens dat ze de tien of vier talent aan de heer teruggegeven.
Het feit dat ze gewerkt hebben staat centraal.
Die bijzondere heer gaat dan nog verder. Hij noemt de som, die in onze ogen groot is, juist klein.
Want hij heeft nog zoveel meer te bieden! En de partner wordt ook nog verheven tot tafelgenoot,
die mag delen in de vreugde van zijn heer. Hij wordt ‘kind aan huis’. In christelijke termen: hij mag
binnen gaan in de eeuwige vreugde van het Rijk Gods.
En de derde, die uiteindelijk achterblijft met helemaal niets in de buitenste duisternis met geween en
tandengeknars? Hij weet wie zijn heer is, vreest zijn heer en doet helemaal niets. En juist daar ligt
zijn fout. Hij hoefde het bedrag zelfs niet te verdubbelen: de normale rente was voldoende geweest.
Maar zelfs dat kan hij niet aanbieden. Christen zijn, dat is werken, dat is zijn verantwoordelijkheid
opnemen: een waardig antwoord geven op het woord van vertrouwen van Christus in mij.
Het Woord in mijn leven
Besef ik welk vertrouwen Christus in mij stelt door mij heel veel in handen te geven? Dank ik Hem
daarvoor? Kan ik zeggen dat ik werk met mijn talenten en ze verdubbel? Ben ik dus een goede
partner van Christus? Ben ik klaar om met Christus aan zijn tafel aan te zitten om te genieten van
zijn eeuwige vreugde?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij vertrouwt mij onredelijk veel.
Uw vertrouwen in mij ontroert me.
Dank U wel!
Ik wil elke dag mijn verantwoordelijkheid opnemen
en mijn talenten verdubbelen.
Want Gij zijt een vrijgevige Heer:
Gij laat mij ook nog eens delen in uw eeuwig feestmaal.
Laat mij verder uw vertrouwen waard zijn,
alle dagen van mijn leven. Amen.
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