44. Dienen

Kringleider

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

De kringleden helpen:
1. begrijpen dat dienen de maatstaf voor grootheid in
Gods Koninkrijk is.
2. dat zij zich oefenen in het dienen.

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.

I. AANBIDDING (14 min.)

Dag 1

1 Kronieken 28:9-11,19-21. Dien God en zijn
plan met volle overgave en vastberadenheid.

Dag 2

Matteüs 20:25-28. Dienen maakt je groot in
Gods Koninkrijk.

Dag 3

Marcus 10:23-30. Wie iets opgeeft om Jezus te
dienen zal honderdvoudig beloond worden!

Dag 4

Lucas 16:10-16. Wie in kleine zaken te
vertrouwen is, is ook in grote zaken te
vertrouwen (alternatieve vertaling).

Dag 5

Johannes 13:3-17. Wees bereid te dienen in
taken die niemand anders wil of kan doen.

Thema: Dienen

1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.
Thema: God prijzen omdat Jezus Christus een Dienaar
is.
Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met
elkaar.
Lucas 22:24-27.
Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie
van hen de belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen:
‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen
onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich
weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De
belangrijkste van jullie moet de minste worden en de
leider de dienaar. 27 Want wie is belangrijker, degene die
aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet
degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als
iemand die dient.

Dag 6BS Matteüs 25:14-30. Wees betrouwbaar in het
beheer van je talenten.

a. Wat wordt beschouwd als grootheid in de wereld?
b. Wat word beschouwd als grootheid in het Koninkrijk
van God?
c. Welk voorbeeld gaf Jezus aan zijn discipelen?
d. Wat denk je van het motto: ‘Ik ben in jullie midden
als iemand die dient’?

2 Korintiërs 5:18-21. Dien ongelovigen door het
evangelie aan hen te verkondigen.

Dag 8

Efeziërs 6:5-8. Dien je werkgever met
gehoorzaamheid, respect en oprechtheid
(gedurende de eerste eeuw waren vele
werknemers nog slaven).

Dag 9

Filippenzen 2:5-7. Dien door het navolgen van
het voorbeeld van Jezus Christus (Lucas 22:27).

Dag 10 1 Petrus 5:1-4. De Bijbel leert dat christelijke
leiders horen te dienen en niet heersen.

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

3. Aanbidding.
Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden als Degene die in ons midden is
om ons te dienen.

1. Bespreking studie
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:

II. INLEIDING THEMA ( 1 min.)

Thema: Hoe je een dienaar wordt

Het thema voor deze bijeenkomst is:
Dienen.

a. Waarom zouden juist christenen dienaren moeten
worden?
b. Op welke terreinen behoren christenen te dienen?
c. Welke motieven en houdingen maken christenen tot
dienaren?
d. Hoe kan jij een dienaar worden?

Lees voor of leg uit.
Jezus Christus is gekomen, niet om gediend te worden,
maar om te dienen. Hij is in ons midden als dienaar. Hij
roept zijn volgelingen om zijn voorbeeld te volgen.
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Dag 7
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2. Toewijding

nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij
vijf talent in beheer gegeven , alstublieft, ik heb er vijf
talent bij verdiend.” 21 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.” 22 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 bijverdiend.” 23 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. 24 Nu kwam ook
degene die één 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, 25 en
uit angst besloot ik uw talent te begraven ; alstublieft, hier
hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “ Je bent
een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik
niet hebt gezaaid en oogst waar ik niet hebt geplant? 27
Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan
zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben
terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het
aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog
meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft,
hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En
die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en
hun antwoord opschrijven in hun map:
Als Jezus Zich opstelt als jouw Dienaar, hoe zou jij jezelf
dan willen opstellen?
3. Persoonlijke uitwisseling
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
DIENEN
Marcus 10:45
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven
als losgeld voor velen.

2. Nadruk.

Marcus 10:45 (NBV)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

Een christen hoort Christus te dienen met wat Hij aan
hem toevertrouwd heeft.

Thema: Betrouwbaar zijn in het geringste.

3.Uitleg voor de kringleider.

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar
als het om veel gaat (Lucas 16:10).

Matteüs 25:14-30 is een gelijkenis. Een gelijkenis is een
aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een
verhaal, dat werkelijk kan plaatsvinden op aarde om een
geestelijke waarheid of een geestelijk principe te leren.

1. Bijbelstudie.
Gebruik de gelijkenismethode en bestudeer:
Matteüs 25:14-30.
14 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. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander
twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.
Toen vertrok hij.
Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op
weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf
talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er
twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent
ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en
vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem
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[Stap 1] Begrijp het verhaal van de gelijkenis.
De gelijkenis wordt in figuurlijke taal verteld en de
geestelijke betekenis is daarop gebaseerd.
a. Een man die zijn bezit toevertrouwt aan zijn dienaren.
De man gaf aan elk van zijn dienaren een andere som geld.
Een ‘talent’ is een gewichtsmaat en een geldeenheid die
verschillende waarden had in verschillende tijdsperioden.
Gedurende de tijd van Jezus was de Attische talent niet
minder dan 6000 denarii waard. En een denarius was het
dagloon voor een soldaat of arbeider. Dus iemand zou 20
jaar lang moeten werken om een talent te verdienen! Deze
man was een rijke zakenman en wilde zijn bezit vermenigvuldigen tijdens zijn afwezigheid.
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a. Het Koninkrijk van God is een relevant detail (25:1,14).
Het Koninkrijk van God is het koningschap van God
door Jezus Christus over allen en alles, maar in bijzonder
over de mensen, die Hem in hun hart en leven erkennen
als Koning (Lucas 17:21 (HSV)3; Matteüs 6:10,334). Het
Koninkrijk van God openbaart zich zichtbaar in de
verlossing van zijn mensen (Marcus 10:25-265) van begin
(wedergeboorte) (Johannes 3:36) tot einde (opstanding uit
de doden) (1 Korintiërs 15:267); in de vestiging van de
zichtbare gemeenschap van al zijn mensen (de Gemeente,
Kerk) (Matteüs 16:18-198); in de transformerende invloed
van zijn mensen op alle terreinen op aarde (Romeinen
14:179); en ten slotte in de vernieuwing van alle dingen,
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Matteüs 25:3410).

b. De man gaf aan ieder wat hij aankon.
De zakenman was wijs. Hij wist dat zijn dienaren verschillende bekwaamheden hadden. Daarom gaf hij aan ieder
wat hij aankon.
c. De dienaren gingen handel drijven met hun talenten.
De eerste twee dienaren verdubbelden hun vermogen.
Hoe ze dat deden, wordt niet verteld. We moeten
aannemen dat zij dat op een eerlijke manier deden.
d. De derde dienaar begroef zijn talent.
Hij verwaarloosde zijn taak. Omdat het gemakkelijk was
in zijn huis in te breken begroef hij zijn talent (vgl.
Matteüs 6:191; 13:442). Hij deed dat niet omdat hij zich
minderwaardig voelde in vergelijking met de andere twee
dienaren, maar omdat hij een ongegrond wantrouwen had
tegenover zijn meester en omdat hij lui was!

b. De man die op een lange reis ging is een relevant detail
(25:14). Hij is een hele rijke zakenman die wil dat zijn
geld zich vermenigvuldigt tijdens zijn afwezigheid. Hij zal
pas na een lange tijd terugkeren.

e. Er komt een tijd voor de afrekening!
Toen de meester na een lange tijd terugkeerde vroeg hij
hun rekenschap.

Omdat de verklaring of toepassing van deze gelijkenis gaat
over de afrekening tijdens de terugkomst van Jezus Christus en het Laatste Oordeel, gaat deze gelijkenis over wat
mensen tussen de eerste komst en terugkomst van Christus doen met wat Jezus Christus hen heeft toevertrouwd.

[Stap 2] Bestudeer de context van de gelijkenis en
bepaal de elementen van de gelijkenis.
De context van een gelijkenis bestaat uit drie delen: de
achtergrond, het verhaal en de uitleg of toepassing.

Jezus Christus verwierp hiermee de aanvankelijke verwachting van zijn discipelen dat hij meteen het Koninkrijk van
God in haar uiteindelijke fase ging oprichten (Handelingen 1:6-711). Het Koninkrijk is gekomen (Matteüs

De achtergrond bestaat uit de aanleiding voor het vertellen
van de gelijkenis en de omstandigheden daaromheen. In
deze gelijkenis is dat Matteüs 24:1 tot 25:13. Jezus zal
terugkomen en van ieder mens rekenschap vragen. Dus
moet iedere christen waken en leven zoals de Meester van
hem verwacht.

3

Lucas 17:21 (HSV) En men zal niet zeggen: Ziehier of ziedaar, want,
zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.
4
Matteüs 6:10,33 10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
5
Marcus 10:25-26 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het
oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God
binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen
elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’
6
Johannes 3:3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
7
1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,
8
Matteüs 16:18-19 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik
mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de
hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel
bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel
ontbonden zijn.
9
Romeinen 14:17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en
drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.
10
Matteüs 25:34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het
koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is.
11
Handelingen 1:6-7 Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het
koningschap over Israël herstellen? 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie
zaak om te weten wat de vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd
en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden

Het verhaal staat in Matteüs 25:14-30.
De uitleg of toepassing wordt in het verhaal gegeven. Het
gaat over het Koninkrijk van God voor de terugkomst van
Jezus en wat er gebeurt bij zijn terugkomst. Jezus zal van
iedereen rekenschap vragen.
[Stap 3] Identificeer de relevante details in het verhaal
van de gelijkenis.
Het is niet Jezus’ bedoeling dat elk detail van het verhaal
een specifieke betekenis heeft. De relevante details in het
verhaal versterken de boodschap van de gelijkenis. De
andere details horen enkel bij het verhaal en christenen
moeten daar dus geen betekenis aan geven.

1

Matteüs 6:19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest
vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.
2
Matteüs 13:44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een
schat die verborgen lag in een akker.
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12:28-2912), maar het is niet als de koninkrijken van deze
wereld (Johannes 18:3613). Het Koninkrijk groeit
zichtbaar (Matteüs 13:31-3214), maar bereikt pas haar
volmaakte fase bij de terugkomst (1 Korintiërs 15:2426,50-5215).

Een ‘talent’ vertegenwoordigt in deze gelijkenis al Gods
gaven aan mensen: natuurlijke vermogens (o.a. natuurlijke
talenten, geld, bezittingen), geestelijke vermogens (o.a.
geestesgaven) en gelegenheden of kansen (open deuren).
e. Het omgaan met de talenten is een relevant detail
(25:16-17). De eerste twee dienaren gingen met hun
talenten aan de slag en verdubbelden hun talenten! Het
aantal talenten is geen belangrijk detail, maar wel wat de
dienaren ermee doen. Op de Laatste Oordeelsdag zal de
hoeveelheid talenten, die je toevertrouwd waren, een veel
kleinere rol spelen dan de trouw en ijver waarmee je met je
talenten omgegaan bent.

Jezus spoort zijn discipelen aan om ijverig met hun
talenten te werken tot zijn terugkomst. Hun arbeid in de
Heer zal nooit tevergeefs zijn (1 Korintiërs 15:5816)!
c. De eigenaar en de dienaren zijn relevante details (25:14).
De talenten behoren aan de meester. De dienaren zijn
enkel rentmeesters aan wie het gebruik van de talenten
zijn toevertrouwd. De dienaren dragen verantwoordelijkheid tegenover de eigenaar en zullen rekenschap aan
hem moeten afleggen.

f. Het verbergen van een talent is een relevant detail
(25:18). De derde dienaar verborg zijn talent. Hij
verwaarloosde zijn opdracht! Deze dienaar verwaarloosde
zijn opdracht omdat hij een onterecht wantrouwen in zijn
meester had en omdat hij lui was! Zijn zonde was de
zonde van nalatigheid. Hij had niet gedaan wat zijn
meester bevolen had. Dit is een relevant detail van de
gelijkenis.

d. De talenten zijn een relevant detail (25:15). Omdat de
wijze zakenman wist dat zijn dienaren over een verschillend zakentalent beschikten, gaf hij aan één dienaar 5 talenten, aan de tweede 2 talenten en aan de derde 1 talent.
Hij gaf een ieder naar zijn bekwaamheid.
Een talent was een aanzienlijk bedrag. Het had een waarde
gelijk aan een salaris van 20 jaar werken! Jezus Christus
vertrouwt dus heel veel toe aan zelfs de minste onder de
mensen!

Niet alleen de slechte dingen zullen geoordeeld worden,
maar juist ook het goede wat mensen nagelaten hebben te
doen (Matteüs 25:41-4317; Jakobus 4:1718). Lees de
voorbeelden in de Bijbel van mensen die allerlei
verontschuldigingen maakten om geen rentmeester te
willen zijn (Matteüs 7:15-23; 22:5; 25:21,23,44-45; Lucas
13:26-27; 14:18-20).
g. De tijd van afrekening is een relevant detail (25:19). Er is
een tijd wanneer er rekenschap gegeven moet worden. Dit
is een relevant detail van de gelijkenis en komt ook voor in
de andere gelijkenissen: in de gelijkenis van de
onbarmhartige dienaar (Matteüs 18:23), in de gelijkenis
van de onrechtvaardige pachters (Matteüs 21:34), in de
gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:19) en in de
gelijkenis van de tien ponden (Lucas 19:15). Daarom is
het heel belangrijk dat alle dienaren van Jezus Christus de
dag van afrekening in gedachten houden!

12

Matteüs 12:28-29 28 Maar als ik door de Geest van God demonen
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 29 Trouwens,
hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel
roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij
zijn huis kunnen leegroven.
13
Johannes 18:36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij
deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn
dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden
werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.
14
Matteüs 13:31-32 31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het
koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat
iemand meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste
van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het
wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de
takken.
15
1 Korintiërs 15:24-26,50-52 24 En dan komt het einde en draagt hij
het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en
elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn
totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 26 De laatste
vijand die vernietigd wordt is de dood,
50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed
bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het
vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een
geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij
allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin
weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk
lichaam en zullen ook wij veranderen.
16
1 Korintiërs 15:58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van
de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs
zijn.
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h. Is het waar dat God zal oogsten waar hij niet gezaaid heeft
(25:24-27)? Wat deze slechte en luie slaaf over Jezus
Christus (God) zei, namelijk dat Hij oogst waar Hij niet
gezaaid heeft, is niet waar!

17

Matteüs 25:41-43 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het
eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42 Want ik
had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet
op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de
gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
18
Jakobus 4:17 Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar
handelt, dan zondigt hij.
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Dit geldt zeker voor geestelijke aangelegenheden. Wie
Gods Woord veel leest, bestudeert en toepast zal steeds
meer en meer zegeningen van God ontvangen (Marcus
4:24-2521). Wie zijn hart voor Gods Woord opent en zijn
Woord ontvangt zal zelfs honderdmaal meer kunnen
oogsten (Matteüs 13:11-1222; Marcus 4:1323).

Er zijn twee voorbeelden in de Bijbel waar slechte mensen
wel maaien waar zij niet gezaaid hebben. In Exodus 5:7-9
probeert Farao te maaien waar hij niet gezaaid heeft. Hij
eiste dat de Israëlieten evenveel stenen maakten als voorheen, maar zonder hen het nodige stro te geven. En volgens 1 Koningen 12:11 probeerde koning Rechabeam te
maaien waar hij niet gezaaid had. Hij zei tegen de mensen
van Juda, “Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik
zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid
geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met
schorpioenen!” Maar God zegende het werk van de goddeloze Farao niet en het werk van de slechte Rechabeam ook
niet.

Stil staan in geestelijke zaken is onmogelijk! Je kunt alleen
achteruitgaan of vooruit, terugzakken of nieuw terrein
winnen!
Elke zegening van God garandeert nieuwe zegeningen van
God (Johannes 1:1624). Wanneer je aan de slag gaat met
wat Jezus Christus aan je toevertrouwd heeft, zullen
nieuwe kansen in je leven niet ontbreken! Je zult meer
gaven en meer kansen krijgen om zodoende meer invloed
in Gods Koninkrijk te hebben. Je zult groeien in kracht en
invloed.

God maait niet waar Hij niet gezaaid heeft! Maar Hij zal
zeker wel maaien waar Hij wel gezaaid heeft! Hij houdt
ons verantwoordelijk voor wat Hij aan ons toevertrouwd
heeft en zal van ons verantwoording eisen.

Maar Jezus waarschuwt ook dat ontrouw, nalatigheid en
luiheid gestraft zullen worden. De kansen die God je geeft
zijn niet om jezelf te verrijken of je macht te vergroten,
maar om God en zijn Koninkrijk (koningschap) te
bevorderen!

God zaait en strooit wel degelijk! Volgens Matteüs 25:15
heeft God aan iedere dienaar minstens één talent gegeven.
Dat is heel veel! Hij geeft een ieder naar zijn vermogen.
God houdt rekening met de persoonlijkheid en capaciteit
van ieder mens. En omdat God gezaaid heeft, heeft Hij
ook het recht om te maaien en bijeen te brengen!

Als christen ben je geen geïsoleerd lid van het Lichaam van
Christus (de Gemeente of Kerk). Een christen die
bijdraagt aan de groei van het Lichaam groeit met het
Lichaam mee. Maar een christen die niets doet sterft af!
Zelfs wat Christus eenmaal aan hem heeft toevertrouwd
wordt van hem weggenomen (Hosea 4:6 NBG25; Matteüs
8:1226; Matteüs 21:4327)! Een ontrouwe en luie christen
zal zijn gaven en zijn gelegenheden (kansen) verliezen!

i. De beloning voor trouw is een relevant detail (25:20-23).
Hoewel de eerste twee dienaren met een verschillende
hoeveelheid talenten begonnen, kregen zij precies dezelfde
beloning! Beide dienaren waren getrouw over weinig en
beiden werden aangesteld over veel! Beiden hadden hun
toevertrouwde talenten verdubbeld. Daarom kregen beiden
dezelfde beloning. Beiden waren welkom op het feest van
hun heer, dat een figuurlijk beeld is van het eeuwige leven
in de hemel.
j. De straf voor nalatigheid is een relevant detail (25:2430). De slechte dienaar wordt voor zijn ontrouw gestraft.
De uiterste duisternis is een symbool voor de hel. Geween
en tandengeknars vertegenwoordigen de angst en foltering
in de hel.

21

Marcus 4:24-25 24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort:
met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er
zal je zelfs meer worden toebedeeld. 25 Want wie heeft zal nog meer
krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.
22
Matteüs 13:11-12 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van
het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12 Want
wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets
heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.
23
Marcus 4:13 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet?
Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?
24
Johannes 1:16 (GNB) Uit zijn volheid hebben wij allen de ene
genadegave na de andere ontvangen
25
Hosea 4:6 (NBG) Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan
kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen
priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten
hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.
26
Matteüs 8:12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden
verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en
knarsetanden.
27
Matteüs 21:43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden
ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat
dragen.

k. Het principe van beloning en straf is een relevant detail
(25:29; vgl. Lucas 8:1819; 19:2620). Jezus belooft dat trouw
en ijver beloond zullen worden. Alleen wanneer wij onze
toevertrouwde gaven ontwikkelen en onze geschonken
gelegenheden (kansen) benutten om God, zijn Koninkrijk
en andere mensen te dienen, zullen we echt gezegend
worden.

19

Lucas 8:18 Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft zal
nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te
hebben worden ontnomen.
20
Lucas 19:26 Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie
niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen.
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2 Tessalonicenzen 2:2-330 en 2 Petrus 3:4-931 leren dat er
vele gebeurtenissen moeten plaatsvinden voordat Jezus
terugkeert.

[Stap 4] Identificeer de boodschap van de gelijkenis.
De boodschap van de gelijkenis vind je in de uitleg of
toepassing of in het verhaal zelf. Uit de manier waarop
Jezus gelijkenissen uitlegt of toepast weten we hoe wij
gelijkenissen moeten verstaan. Een gelijkenis heeft
normaliter één boodschap. Daarom moeten we niet
proberen een geestelijke waarheid in elk detail van het
verhaal te vinden, maar moeten we zoeken naar de
boodschap van de gelijkenis.

c. Rekenschap geven van ons rentmeesterschap.
Elk mens zal in het Laatste Oordeel rekenschap moeten
geven van wat hij gezegd en gedaan heeft in dit leven
(Prediker 12:1432; Lees Matteüs 25:19,35-45; Lucas
12:47-4833; Romeinen 2:1634; 2 Korintiërs 5:1035;
Openbaring 20:1336).
d. God zal oogsten waar Hij gezaaid heeft.
God heeft gezaaid. Hij heeft aan iedere dienaar veel
toevertrouwd. Hij zal van ieder rekenschap vragen.

De gelijkenis van de talenten in Matteüs 25:14-30 leert
over loon en straf in het Koninkrijk van God.
De hoofdboodschap van de gelijkenis is de volgende:
“Mensen moeten trouw en ijverig met hun gaven en
gelegenheden (kansen) omgaan. Jezus Christus zal trouw
en ijver belonen, maar nalatigheid en luiheid straffen!”

e. Menselijke verontschuldigingen om geen rentmeester te zijn.
In Lucas 14:18-2037 (Matteüs 22:5) maken mensen flauwe
verontschuldigingen om niet te doen wat de koning zegt.
Bv. ze hebben het te druk met hun eigen zaken en hebben
geen tijd voor God.

‘Trouw’ is een van de belangrijke kenmerken van Gods
Koninkrijk. De burgers van Gods Koninkrijk zijn trouw
en ijverig m.b.t. de gaven en gelegenheden die Jezus
Christus aan hun toevertrouwd heeft. Elke christen
ontvangt gaven en kansen naar wat hij aankan. Wie zijn
taak met trouw en ijver uitvoert, wordt beloond met meer
gaven en kansen! Maar wie zijn taak verwaarloost, verliest
steeds meer gaven en kansen totdat er uiteindelijk niets
meer overblijft!

30

2 Tessalonicenzen 2:2-3 2 verlies niet meteen uw verstand en raak
niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het
punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen
enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich
van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij
die verloren zal gaan.
31
2 Petrus 3:4-9 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te
komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds
zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan
willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is
geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en
door middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze
door het water werd overspoeld. 7 Maar de tegenwoordige hemel en
aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het
oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden
prijsgegeven aan het vuur.
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters:
voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De
Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen
menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot
inkeer komt en niemand verloren gaat.
32
Prediker 12:14 want God oordeelt over elke daad, ook over de
verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
33
Lucas 12:47-48 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen
voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel
slagen te verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo
handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van
iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan
iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.
34
Romeinen 2:16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het
evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er
in de mens verborgen is.
35
2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van
Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat
hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
36
Openbaring 20:13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en
ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd
geoordeeld naar zijn daden.
37
Lucas 14:18-20 18 Maar een voor een begonnen ze zich te
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik
beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet
aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga
ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer
een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

[Stap 5] Controleer de boodschap van de gelijkenis met
andere Bijbelgedeelten.
Sommige gelijkenissen hebben overeenstemmingen en
kunnen vergeleken worden. Niettemin hebben alle
gelijkenissen gelijke of contrasterende waarheden die in
andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Controleer de
uitleg of toepassing van een gelijkenis altijd met de
waarheid in de hele Bijbel.
a. Rentmeesterschap van ons bezit in de tegenwoordige tijd.
1 Korintiërs 4:7 (HSV) zegt, “Wat hebt u dat u niet hebt
ontvangen? Waarom roemt u alsof u het niet ontvangen
had?” Alles wat we hebben is het bezit van God en wordt
ons in bruikleen toevertrouwd. We zijn dus alleen maar
rentmeesters van Gods bezit. Bij de terugkomst van Jezus
Christus zullen we rekenschap geven van alles wat aan ons
toevertrouwd is.
b. Er is een lange tijd tussen de eerste komst en terugkomst
van Jezus. Matteüs 24:9-14 HSV28; Matteüs 25:5,1929;

28

Matteüs 24:14 (HSV) En dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel
de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan
zal het einde komen.
29
Matteüs 25:5,19 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden
ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 19 Na lange tijd keerde de heer
van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.
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In Matteüs 25:44-4538 beweren mensen dat zij niets
gedaan hadden voor behoeftige mensen omdat zij nooit
Christus als behoeftige gezien hadden.

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.

In Matteüs 7:21-2339 maken mensen aanspraak op
acceptatie door Christus enkel omdat zij geassocieerd
werden met christenen en christelijke activiteiten, maar
Christus kent hen niet persoonlijk.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

38

Matteüs 25:44-45 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of
in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet
gedaan.”
39
Matteüs 7:21-23 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil
van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen:
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet
in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen
verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb
jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
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