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Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	
van	het	pastoresteam		
15	november	2020		

	
Welkom  
We naderen het einde van het kerkelijk jaar, 
volgende week is het alweer de laatste zondag en 
vieren we Christus Koning. Dat we het einde naderen 
van het kerkelijk jaar merken we ook in de lezingen. 
Ook deze zondag staat er een lezing centraal die over 
het einde van ons leven spreekt. Dan moeten we 
verantwoording afleggen, hoe we in ons leven 
gepresteerd hebben. U weet wel, dat beruchte boek 
van Petrus daar aan de hemelpoort. Dat zogenaamde 
boek van Petrus is niet de essentie. Wat wel 
belangrijk is dat we nu en dan eens even stil worden 
en nadenken over ons leven, hoe wij erbij staan. Hoe 
wij met ons leven en talenten omgaan.  
 
Evangelie 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Matteüs 25,14-30. 
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen de volgende 
gelijkenis voor: Het zal met het rijk der hemelen zijn 
als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland 
zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te 
vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de 
andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn 
bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf 
talenten gekregen had, ging er terstond mee werken 
en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die 
de twee gekregen had, er twee bij. Maar die dat ene 
had gekregen, ging een gat in de grond graven en het 
geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later 
kwam de heer van die dienaars terug en hield 
afrekening met hen. Die vijf talenten gekregen had, 
trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de 
woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij 
toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij 
verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, 
goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge 
trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de 
vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee 

talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt 
gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik 
erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: 
Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook 
die het ene talent had gekregen naar voren en zei: 
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die 
oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar 
gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben 
uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge 
uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten 
antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik 
oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik 
niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de 
bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst 
mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt 
hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien 
talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven 
worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen 
worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte 
knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn 
en tandengeknars. 
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Overweging.  
Wanneer ben je geslaagd in het leven? Je bent als 
student geslaagd als je hoge cijfers haalt, terwijl een 
ander misschien veel harder ervoor gestudeerd heeft. 
Je bent als sportman of vrouw geslaagd als je in de 
medailles valt, als je de beker wint of kampioen 
wordt in jouw tak van sport, terwijl een ander 
misschien er wel veel harder voor getraind heeft. Je 
bent geslaagd als je veel geld verdiend hebt, en dat 
kunt laten zien in een grote villa en een dure auto, 
terwijl je buurman die in een eenvoudig huis woont 
er misschien veel harder voor gewerkt heeft. Je bent 
als politicus geslaagd als je maar flink aan de weg 
timmert, zodat je naam maar vaak genoeg in de krant 
komt en iedereen jou kent, terwijl een ander 
misschien meer werk verzet voor de gemeenschap. 
Hierbij tellen de resultaten en niet zozeer de 
inspanningen. Het evangelie vandaag zet zoals zo 
vaak de dingen weer eens op zijn kop. Het gaat God 
niet om de resultaten, maar wel wat je doet met je 
talenten. Op zich gaat het in het verhaal om geld, een 
talent is een flink bedrag aan geld. De heer verdeelde 
zijn geld naar gelang ieders bekwaamheid, staat er. 
In het gewone spraakgebruik is talent dan ook 
bekwaamheid gaan betekenen. Jezus gebruikt dit 
beeld om zijn toehoorders iets duidelijk te maken: 
zoals een heer aan zijn dienaren een geldbedrag kan 
geven om er iets mee te doen: handel drijven en geld 
erbij verdienen, zo heeft God jullie een grote rijkdom 
toevertrouwd, de rijkdom van het leven, de rijkdom 
van zijn verbond; ieder naar zijn bekwaamheid, 
m.a.w. God houdt rekening met ieders 
mogelijkheden en onmogelijkheden. En in deze 
gelijkenis gaat het vooral om die laatste dienaar die 
helemaal niets gedaan heeft met het geld dat de heer 
hem toevertrouwde. Dat is precies het verwijt dat 
Jezus maakt aan het adres van de joodse leiders: 
jullie hebben niets gedaan met de rijkdom die God je 
gegeven heeft, jullie worden beheerst door angst, 
kortzichtigheid, bekrompenheid, jullie spelen op 
veilig, maar daardoor gebeurt er bij jullie niets, 
daarom sta je voor God met lege handen. 
Hier ligt ook de vraag die dit evangelie ons stelt: 
doen wij wel iets met de rijkdom ons toevertrouwt, 
de rijkdom van het leven, de rijkdom van de blijde 
boodschap die Jezus ons meegeeft, de rijkdom van 

dat grote gebod van de liefde, van zorg voor elkaar, 
van mildheid en vergeving, van eerlijkheid en 
waarachtigheid? Spelen ook wij op veilig?  
Of gaan we onze eigen weg en durven we onze nek 
uit te steken voor anderen.  Daarbij maakt het niet uit 
of we veel of weinig talenten hebben, hoogbegaafd 
of zwakbegaafd zijn, veel of weinig aankunnen, als 
we in ons leven maar iets doen met Jezus' boodschap, 
God kijkt niet naar de resultaten, wel naar onze inzet. 
En al presteren en produceren wij nog zoveel in ons 
leven, al zijn we nog zo rijk, of beroemd of geleerd, 
als we niets doen met Jezus' boodschap, staan we 
voor God met lege handen. Iedereen heeft wel zijn 
talenten, zijn vaardigheden, zijn bekwaamheden en 
daar moet je mee woekeren in je leven, dat is de 
opdracht voor elk mens. Maar wie niets doet, wie zijn 
talenten in de grond verstopt, die is de pineut, want 
die staat met lege handen, ook voor zichzelf,. 
 
Gebed.  
God, ik weet dat U ook mij roept om mijn talenten in 
uw dienst te stellen, ik weet dat U ook tegen mij zegt: 
"Ik heb jouw handen nodig om te bouwen aan mijn 
wereld; Ik heb jouw voeten nodig om wegen van 
vrede te gaan; Ik heb jouw mond nodig om mijn 
boodschap uit te dragen; Ik heb jouw lichaam nodig 
om daar te zijn waar nood is, Ik heb jouw hart nodig 
om steeds meer lief te hebben." Maar ik ben zo bang 
om 'ja' te zeggen, want wat is dan mijn toekomst? 
Wat moet ik achter mij laten. En wil ik het wel? Kan 
ik het wel? Help me, God, om als het moet ja te 
kunnen zeggen. 'Ja' tegen U, 'ja' tegen de ander.  
 
Mededelingen.  
Aanmelden voor vieringen 
Elke locatie in onze parochie heeft een eigen 
aanmeldpunt. Informatie hierover is beschikbaar op 
onze website.  
Op de website (onder het kopje ‘Agenda’) en in het 
parochieblad vindt u een actueel overzicht van de 
weekendviering, met tijden en plaatsen, in onze 
parochie.  
 
Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne en 
gezegende zondag.  

Het pastoresteam. 
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Voor de kinderen 

 


