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Het Woord
[Jezus zei:] ‘Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld
dat hij bezat, aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog
een ander een, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent
ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op
dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, er twee bij. Degene die een talent
ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf
talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de
woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij
verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen
had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik
heb er twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “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. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die een
talent ontvangen had, naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait
waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te
begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe
dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet hebt geplant? Had
mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente
hebben terug ontvangen. 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. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis,
waar men jammert en knarsetandt.”’

Stilte bij het Woord
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Een woord bij het Woord
De heer geeft een enorme som aan drie personen. Het werkwoord ‘geven’ staat er zelfs tweemaal.
Het is werkelijk het bezit van die mensen, niet langer van de heer. En de heer gaat op reis. Ook dat
staat er tweemaal. Hij blijft niet angstvallig controleren. Hij geeft hun de ruimte om hun vrijheid
uit te oefenen. De heer vindt er vreugde in dat de eerste twee hun talenten verdubbelen en wel
door eigen inspanningen. Zij leveren zelf het werk.
De eerste twee worden daarom de hemel in geprezen. Letterlijk. Binnengaan in Gods vreugde is
genieten van de hemelse liefde.
Maar de derde? Zijn lot wekt medelijden op. Wat gaat er precies mis met hem? Vooreerst ziet hij
God als streng en hard. Wat niet klopt met Jezus’ godsbeeld. Hij zegt ook dat de Heer oogst waar
Hij niet zaaide. Maar de heer zaaide een talent – vijftien maal een jaarinkomen van een arbeider –
in de handen van die man. Hij vreest de Heer in plaats van Hem te vertrouwen. En tot overmaat
van ramp heeft hij zich nooit zijn talent toegeëigend. Tot tweemaal toe heeft hij het over ‘uw
talent’. Wie niet toekomt aan de erkenning van zijn talenten, gaat ze ook niet ontwikkelen en ten
dienste stellen van anderen.
Wat is het belangrijk dat mensen, in het bijzonder jonge mensen, een positief zelfbeeld hebben als
een rots waarop ze hun leven kunnen bouwen. En dat is ook in het voordeel van de maatschappij
en op gelovig vlak voor het Rijk van God.
Het einde van het verhaal klinkt zeer hard. De eis van de Heer dat we onze talenten ontwikkelen
en in dienst stellen van anderen, is een bloedernstige zaak. Wij gebruiken dergelijke
apocalyptische taal niet meer. Toen was men er tuk op. En wat die dienst aan anderen betekent,
wordt in de volgende parabel uitgelegd: de Heer in de hongerige eten geven, in de dorstige te
drinken geven … De harde eis is dus in feite een radicale voorkeursliefde voor de zwakste mensen,
de mensen in grote nood. Een bloedernstige nadruk op rechtvaardigheid.

Het Woord in mijn leven
Heb ik een voldoende positief zelfbeeld op basis van mijn talenten? Ontwikkel ik ze voldoende?
Stelt ik ze in dienst van de maatschappij en het Rijk Gods, vooral van de geringsten? Dien ik op die
manier de Heer?
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Bidden met het Woord 1
Heer God,
U hebt ons geschapen
voor de hemelse vreugde.
U nodigt ons uit
binnen te komen in Uw vreugde.
Het is Uw vreugde
ons talenten te geven.
Het is Uw vreugde
dat we onze talenten ontwikkelen.
Het is Uw vreugde
dat we onze talenten
ten dienste stellen van anderen,
vooral de geringste broers en zussen.
Dank omdat U Uw vreugde
met ons deelt, voluit. Amen.

Bidden met het Woord 2
Heer,
U vraagt nooit
wat we niet kunnen opbrengen.
U geeft ons talenten
die ons tot rijke personen maken.
Geef dat we ermee woekeren
in dienst van velen,
vooral de geringsten,
in dienst van Uw Rijk.
Wees sterkend aanwezig
bij hen die in angst leven,
om welke reden dan ook.
Vervul hun hart
met Uw grenzeloos vertrouwen.
Geef dat we onszelf en anderen
nooit overvragen,
nooit de lat te hoog leggen. Amen.
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