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KONINKRIJK    LES 43 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

EZECHIËL 2, 18, 33 en 34 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Ezechiël 2, 18, 33 en 34). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] 

(16) ROMEINEN 12:16 

 

Repeteer twee aan twee.  

(16) Romeinen 12:16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen maar houd u bij de nederige. 

Wees niet wijs in eigen oog. 

  

4 ONDERRICHT (85 minuten)      [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE TALENTEN 

 

“De gelijkenis van de talenten” in Matteüs 25:14-30 is een gelijkenis over 

BELONING IN GODS KONINKRIJK. 
 

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie 

ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen 

om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de 

werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering. 
 

Wij bestuderen deze gelijkenis m.b.v. de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen  

(Zie Handleiding 9, supplement 1). 
 

Lees Matteüs 25:14-30.  
 

 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Een man die zijn bezittingen aan zijn slaven toevertrouwde. Hij gaf aan elk van zijn drie slaven een verschillend 

bedrag geld om ermee zaken te doen. “Een talent” is een bepaalde gewichtsmaat die verschillende waarden had in 

verschillende perioden van de wereldgeschiedenis. In de tijd van Jezus bestond de Attische talent uit 6000 denarii 

(penningen). Één denarius stond gelijk aan het dagloon voor een soldaat of een landarbeider die meer als 20 jaar lang 

zou moeten werken om één talent te verdienen! Deze man was waarschijnlijk een heel rijk zakenman die wilde dat zijn 

geld zou vermenigvuldigen gedurende zijn afwezigheid.  
 

De heer gaf aan iedere slaaf geld naar zijn bekwaamheid. De heer was een wijs zakenman. Omdat hij wist dat zijn 

slaven niet allemaal dezelfde zakelijke vaardigheden hadden, gaf hij de eerste vijf talenten, de tweede twee talenten en 

de derde één talent. Vergeet niet dat één talent gelijk stond aan twintig jaar arbeid!  
 

De twee slaven handelden met hun talenten. De eerste twee slaven dreven handel met hun talenten en verdubbelden 

hun verdienste. Het verhaal zegt niets over hoe zij handel dreven. Wij moeten aannemen dat zij dat op een eerlijke 

manier deden! 
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De derde slaaf verborg het geld van zijn heer. Hij verwaarloosde de hem toegewezen taak. Omdat huizen 

inbraakgevoelig waren, verborg de derde slaaf zijn ene talent buiten in de grond (Matteüs 6:19; 13:44). Deze slaaf 

verwaarloosde zijn taak, niet omdat hij zich minderwaardig voelde en zich met de andere twee slaven vergeleek. Hij 

verwaarloosde zijn taak, omdat hij enerzijds lui was en anderzijds een ongegronde verdenking tegen zijn heer 

koesterde! 
 

Er komt een tijd van afrekenen. Toen de heer van zijn zakenreis terugkeerde, hield hij afrekening met zijn slaven. 
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 24:1 - 25:13.  

In Matteüs 24 leerde Jezus Zijn discipelen over de tekenen der tijden en het teken voor zijn wederkomst aan het einde 

der tijden. Niemand wist de dag en het uur van Zijn wederkomst (Matteüs 24:36). Daarom moet ieder christen 

voorbereid zijn, sober leven en waakzaam blijven alsof Jezus Christus elk moment zou kunnen terugkeren naar de aarde 

(Matteüs 24:42,45-46). Dit is het verband voor de volgende drie gelijkenissen: de gelijkenis van de trouwe en ontrouwe 

rentmeester, de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes en de gelijkenis van de talenten.  
 

Telkens wanneer Jezus zegt, “Het Koninkrijk van God is als ....” dan leert Hij mensen wat er gebeurt gedurende de 

heerschappij van God nu op de tegenwoordige aarde en wat er gaat gebeuren gedurende de heerschappij van God in zijn 

laatste fase bij de wederkomst van Christus. Op de laatste oordeelsdag zullen deze gebeurtenissen al plaatsgevonden 

hebben. Dit betekent dat mensen die vandaag leven opgenomen zijn in de gebeurtenissen die in de gelijkenissen 

beschreven zijn! Elke gelijkenis van Jezus Christus heeft een boodschap voor jou en mij vandaag!!! Wat er plaatsvond 

tussen deze heer en zijn drie slaven in de gelijkenis van de talenten beschrijft wat er gaat plaatsvinden tussen Jezus 

Christus en elk mens op de aarde. Even als de heer afrekening hield met zijn slaven, zo zal Jezus Christus bij Zijn 

wederkomst afrekening houden met ieder mens in de wereldgeschiedenis.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 25:14-30. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 25:28-30.  

Het gaat over wat er nu in Gods Koninkrijk op de aarde gebeurt en wat er bij de wederkomst van Christus gaat 

gebeuren. Bij Zijn wederkomst zal Jezus Christus afrekening met mensen houden.  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis 

moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis 

versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid 

van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!  

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 

Aantekeningen.  
 

Het Koninkrijk van God (Matteüs 25:1,14).  

• Definitie van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God is meer dan de zichtbare Gemeente/Kerk/Lichaam 

van Christus of de wereldwijde gemeenschap van belijdende christenen.  

- Psalm 24:1. Het Koninkrijk van God is het koningschap of de soevereine heerschappij van God in de hemel over alle 

mensen en alle dingen van eeuwigheid tot eeuwigheid (Psalm 145:13; 146:10; Jeremia 10:10; 1 Timoteüs 6:16).  

- Matteüs 28:18. Het Koninkrijk van God is de heerschappij van God op de aarde door Jezus Christus (Johannes 13:3; 

Efeziërs 1:20-22; Filippenzen 2:9-11; Kolossenzen 1:15-20; Openbaring 1:5; 17:14; 19:16).  

- Openbaring 1:5-6. Het Koninkrijk van God is gebaseerd op het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus 

gedurende Zijn eerste komst naar de aarde (Matteüs 21:39,42-43; 28:18; Handelingen 2:36) en de toepassing daarvan in 

gelovigen door de Heilige Geest (Romeinen 14:17).  

- Lukas 17:20-21. Het Koninkrijk van God is Gods heerschappij die erkend wordt in de harten en werkzaam is in de 

levens van gelovigen (Matteüs 6:10,33; 25:34-40). 
 

• Het Koninkrijk van God resulteert in vier zichtbare gebieden:  

- Markus 10:25-26. Het Koningschap van God wordt openbaar in de verlossing van gelovigen van begin tot einde: hun 

uitverkiezing in de eeuwigheid (Efeziërs 1:4-5), hun wedergeboorte in de tijd (Johannes 3:3-8), de transformatie van 

hun leven (1 Korintiërs 6:9-11) en de opstanding van hun lichaam bij de wederkomst van Christus (1 Korintiërs  

15:24-26). Wanneer christenen Gods soevereine koningschap erkennen en gehoorzamen, leidt hun verlossing tot alle 

geestelijke en materiële zegeningen voor geest en lichaam (Efeziërs 1:3).  
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- Matteüs 16:18-19. Het koningschap van God wordt geopenbaard in de vestiging van alle gelovigen in de ene 

Gemeente/Kerk op de aarde (Efeziërs 1:20-23; 1 Petrus 2:4-5,9-10). De Gemeente/Kerk is de gemeenschap van mensen 

in wiens harten en levens Gods soevereine heerschappij erkend en gehoorzaamd wordt.  

- Matteüs 25:34-40. Het koningschap van God wordt geopenbaard in de goede werken van gelovigen in elk aspect van 

de menselijke maatschappij (hun invloed op intellectuele, emotionele, fysieke, sociale en geestelijke terreinen als 

gerechtigheid, barmhartigheid en liefde (Romeinen 14:17).  

- 1 Korintiërs 1:24-26. Het koningschap van God wordt uiteindelijk geopenbaard in een vrijgekocht en verlost 

universum, i.e. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met al zijn glorie in de toekomst, de finale realisering van Gods 

verlossingswerk in de mensen die Hij geroepen heeft (Matteüs 25:34; 2 Petrus 1:11; Openbaring 11:15). 
 

• Het Koninkrijk van God heeft vijf kenmerken: 

- Matteüs 12:28. Het Koninkrijk van God werd gevestigd bij de eerste komst van Christus naar de aarde (Matteüs 

21:43). 

- Johannes 18:36. Het Koninkrijk van God is in de tegenwoordige wereld, maar niet van de tegenwoordige (zondige) 

wereld (Lukas 17:21). 

- Matteüs 13:11-17. Het Koninkrijk van God is een openbaring aan gelovigen, maar tegelijk een raadsel voor 

ongelovigen. 

- Matteüs 13:24-26,36-43. Het Koninkrijk van God heeft een tegenwoordige vorm op de aarde en een toekomstige vorm 

op de nieuwe aarde. 

- Matteüs 13:31-33. Het Koninkrijk van God begint klein, maar groeit en zal uiteindelijke alles vervullen (Daniël  

2:34-35,44-45). 
 

De reis van de heer. Omdat de uitleg of toepassing van deze gelijkenis vooral te maken heeft met de het Koninkrijk 

van God in de eindtijd wanneer Jezus Christus met alle mensen zal afrekenen, vertegenwoordigt de buitenlandse reis 

van de heer de lange periode tussen de eerste komst van Jezus Christus en Zijn wederkomst. Tot de wederkomst van 

Jezus Christus moeten alle mensen met hun toevertrouwde talenten handel drijven. De bedoeling van Jezus met deze 

buitenlandse reis was om aan de discipelen duidelijk te maken dat Hij niet op weg naar Jeruzalem was om daar een 

welvarende Joodse staat op te richten (Handelingen 1:6). Deze gelijkenis vernietigt de verwachting van een koninkrijk 

op de aarde dat lijkt op de andere koninkrijken op de aarde (Johannes 18:36). Jezus Christus spoort Zijn discipelen aan 

om geduldig te wachten en volhardend te arbeiden met het oog op het Koninkrijk van God in zijn definitieve fase: de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jezus waarschuwt christenen om niet lui of werkeloos te zijn, maar spoort hen aan 

om ijverig te werken, omdat zij mogen weten dat hun inspanning niet tevergeefs is in de Heere (1 Korintiërs 15:58).  
 

De heer en de beheerders van zijn eigendommen. De talenten behoren aan de heer en niet aan zijn slaven. De 

talenten werden aan de slaven gegeven om ermee handel te drijven en de waarde van de talenten te vermeerderen. Dit 

detail is relevant. Alleen de heer is de eigenaar en de slaven zijn rentmeesters of beheerders die verantwoordelijk zijn en 

verantwoording zullen moeten afleggen als de heer van zijn reis terugkeert! 
 

De heer gaf aan elk slaaf naar zijn bekwaamheid. “Een talent” kan niet alleen maar een natuurlijk vermogen of 

geestelijk genadegave vertegenwoordigen, omdat de heer talenten aan ieder gaf “naar zijn bekwaamheid” (Matteüs 

25:15)! “Een talent” vertegenwoordigt daarom een gelegenheid om zaken te doen en het toevertrouwde vermogen te 

vermeerderen! Deze verschillende hoeveelheid van gelegenheden (kansen) om zaken te doen zijn natuurlijk verbonden 

aan de verschillende natuurlijke vermogens en geestelijke genadegaven die elk van deze mensen ontvangen hebben. Dit 

detail is relevant. God geeft verschillende gelegenheden (kansen) aan mensen om het vermogen te vermeerderen die aan 

hen toevertrouwd werd. Zelfs één talent is geen klein bedrag! Het vertegenwoordigt twintig jaar loon (salaris) voor hard 

werk! Zelfs als je maar één kans (gelegenheid) krijg in het koninkrijk van God, is het heel veel waard! Laat daarom die 

ene kans niet voorbij gaan! Zelfs het kleinste dat God heeft toevertrouwd aan mensen heeft veel betekenis voor God!  
 

De twee slaven handelden met hun talenten. Wat belangrijk is, is niet de hoeveelheid talenten 

(gelegenheden/kansen) die God geeft, maar wat de slaven deden met wat aan hen toevertrouwd werd! Dit detail is 

relevant. Op de laatste oordeelsdag gaat het niet uitmaken hoeveel gelegenheden/kansen iemand in zijn leven gekregen 

heeft, maar wel met welk trouw en ijver hij zijn gelegenheden/kansen benut heeft! 
 

De derde slaaf verborg zijn talent. Hij negeerde de gelegenheden/kansen die hij had. Zijn zonde was de zonde van 

verzuim of nalatigheid, dat wil zeggen, ongehoorzaamheid aan de opdracht van zijn meester. Dit detail is relevant. Niet 

alleen de zonden van doen wat God verbiedt zullen gestraft worden, maar ook de zonden van niet doen wat God 

geboden heeft (Matteüs 25:41-45; Jakobus 4:17)! 
 

De afrekening. Afrekening is dikwijls een thema in de gelijkenissen. Er is een afrekening in de gelijkenis van de 

onbarmhartige knecht (Matteüs 18:23), in de gelijkenis van de slechte landbouwers (Matteüs 21:34), in de gelijkenis 

van de talenten (Matteüs 25:19) en de gelijkenis van de tien ponden (Lukas 19:15). Daarom is het de plicht van elk 

dienaar in gedachte te houden dat er een afrekening komt op de dag dat de heer terugkeert! Dit detail is relevant.  
 

Dezelfde beloning voor verschillende toevertrouwde bezittingen. Dit is een relevant detail. Omdat zowel de eerste 

als tweede slaaf trouw met hun talenten gehandeld hadden, werden zij beiden over veel aangesteld. Beiden hadden hun 

toevertrouwde vermogen verdubbeld. Daarom kregen beiden dezelfde beloning. Zij ontvingen de goedkeuring van hun 
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meester en mochten ingaan in de vreugde (volle tegenwoordigheid) van hun heer. Dit vertegenwoordigt het 

vreugdevolle feestmaal in het Koninkrijk van God in zijn laatste fase.  
 

De straf voor nalatigheid. Dit is een relevant detail. De slechte en luie slaaf werd ernstig gestraft. Hij werd naar buiten 

in de duisternis geworpen, waar gejammer en tandengeknars is, dat wil zeggen, de vreselijke pijnen van de hel (Matteüs 

8:12).  
 

Het principe met betrekking tot beloning en straf. Een belangrijk principe in Gods Koninkrijk is, “Ieder die heeft, 

aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen 

worden ook wat hij heeft” (Matteüs 25:29; Markus 4:24-25; Lukas 8:18; 19:26). Dit detail is relevant.  
 

• Ten eerste belooft dit principe dat trouw en ijver beloond zal worden.  

Alleen door gebruik te maken van de door God gegeven gelegenheden (kansen) om onze door God gegeven taak 

(opdracht) uit te voeren, worden christenen rijk (Lukas 10:29-37; Galaten 6:10; 1 Tessalonicenzen 5:15). Dit is zeker 

waar met betrekking tot geestelijke zaken. Stil blijven staan in geestelijke zaken is onmogelijk! Een christen gaat of 

vooruit of achteruit! Hij maakt winst of hij boekt verlies. Hij vermeerdert of hij neemt af! Elk door God gegeven zegen 

is een waarborg voor verdere zegeningen die komen. Uit Zijn volheid ontvangen wij genade op genade, als de 

aanrollende golven van de zee (Johannes 1:16)! Als een christen gebruikt wat aan hem toevertrouwd is, zullen zijn 

gelegenheden (kansen) nooit verloren gaan of ophouden, maar steeds meer worden en zijn invloed of bijdrage steeds 

groter worden.  
 

Volgens Markus 4:24-25 zal een christen die het Woord van God (de Bijbel) leest en bestudeert, steeds grotere 

zegeningen van de Bijbel ontvangen! En volgens Matteüs 13:11-12 en Markus 4:13 zal een christen die zijn hart voor 

het Woord van God opent, dertig-, zestig- en honderdvoudig vrucht dragen. 
 

Volgens Matteüs 7:7-8 zal een christen die bidt antwoorden op zijn gebeden ontvangen en volgens Jakobus 4:2-3 zal 

degene die niet bidt ook geen antwoord ontvangen.  
 

Volgens Spreuken 11:24 en Lukas 6:46 zal een mens die geeft steeds meer ontvangen, maar wie meer inhoudt dan 

rechtmatig is, zal gebrek lijden.  
 

En volgens Matteüs 25:29 zal een christen die gebruik maakt van zijn door God gegeven gelegenheden (kansen) steeds 

meer gelegenheden (kansen) krijgen, maar een mens die zijn kansen negeert, zal ze allen kwijtraken.  
 

• Ten tweede waarschuwt dit principe dat ontrouw en verzuim gestraft zal worden.  

Elk christen krijgt gelegenheden (kansen), niet om zichzelf te verrijken, maar om het Koninkrijk van God te 

bevorderen. Een christen is niet een geïsoleerd ledemaat van het Lichaam van Christus (de Gemeente/Kerk). Een lid dat 

bijdraagt aan de groei van het Lichaam, groeit samen met het Lichaam, maar een lid dat niets bijdraagt verwelkt en 

sterft! Wanneer een mens de aan hem toevertrouwde opdracht (taak, werk) verzuimt, worden zijn gelegenheden 

(kansen) van hem weggenomen. “Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te 

dienen” (Hosea 4:6). “De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een Hoeksteen geworden ... Daarom zal het 

koninkrijk van God van u weggenomen worden en aan een volk gegeven worden dat de vrucht en ervan voortbrengt” 

(Matteüs 8:12; 21:42-43)!  
 

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de talenten in Matteüs 25:14-30 gaat over “beloning in Gods Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Mensen moeten trouw en ijverig gebruik maken 

van hun door God gegeven gelegenheden (kansen) in overeenstemming met hun door God gegeven natuurlijke 

vermogens en geestelijke genadegaven. God zal trouw en ijver belonen, maar ontrouw en verzuim straffen!”  
 

Trouw is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk zijn trouw en 

ijverig met betrekking tot de gelegenheden (kansen) die God hen gegeven heeft in overeenstemming met hun door God 

gegeven natuurlijke vermogens (talenten) en geestelijk genadegaven (charismata). Wie zijn door God gegeven opdracht 

(taak) of verantwoordelijkheid, hetzij groot of klein, vervult, zal ervaren dat gelegenheden (kansen) vermeerderen en 

zijn verantwoordelijkheden groter worden. Maar wie zijn door God gegeven opdracht (taak) en verantwoordelijkheid 

verwaarloost (negeert, verzuimt), zal ervaren dat ook wat voorheen aan hem werd toevertrouwd nu weggenomen wordt.  
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5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de 

waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer 

belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg 

van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.  

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Rentmeesterschap van onze bezittingen in deze tijd.  

Lees Genesis 39:2-6; Lukas 16:2; 1 Korintiërs 4:1-2,7; 2 Korintiërs 5:19-20; 1 Petrus 4:10.  

1 Korintiërs 4:7 zegt, “Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u 

het niet ontvangen had?” De Bijbel leert dat alles wat wij bezitten aan God behoort en dat God het toevertrouwt aan wie 

Hij wil. Wij zijn slechts rentmeesters van God en Zijn bezittingen. Bij de wederkomst van Christus moeten wij 

rekenschap geven van alles wat aan ons was toevertrouwd.  
 

 (2) Verantwoording afleggen is alleen mogelijk bij de wederkomst. 

Lees Matteüs 24:9-14; 25:5,19; 28:18-20; 2 Tessalonicenzen 2:2-3; 2 Petrus 3:4-9; Openbaring 20:1-3,7-11.  

Hoe lang duurt het voordat Jezus Christus terugkeert voor zijn wederkomst? Hij wist vanaf het begin dat Hij lang zou 

wegblijven. Er moeten nog veel historische gebeurtenissen plaatsvinden voordat Jezus Christus kan terugkeren bij Zijn 

wederkomst. Hij moest nog eerst sterven en opstaan uit de dood; opvaren naar de hemel en de Heilige Geest uitstorten. 

Dan moest het evangelie van het Koninkrijk aan alle volken verkondigd worden tot een getuigenis voor hen en de 

Heilige Geest ontelbare mensen uit alle volken doen wedergeboren zijn en transformeren voor de wederkomst van 

Christus. Er moesten discipelen van Jezus Christus gemaakt worden in alle volken. De komst van de Bruidegom duurt 

nog lang. “De lange periode” voor de terugkomst van de Heer is een relevant detail in de Bijbel.  
 

 (3) Verantwoording afleggen met betrekking tot je rentmeesterschap bij het laatste oordeel. 

Lees Prediker 12:14; Matteüs 25:19,35-45; Lukas 12:47-48; Romeinen 2:16; 2 Korintiërs 5:10; Openbaring 20:13.  

Wat gebeurt er met elk mens bij de laatste oordeelsdag? Elk mens zal verantwoording moeten afleggen voor zijn 

gedachten, woorden, motieven, houding en daden gedurende zijn hele leven! Hij moet zelfs verantwoording afleggen 

voor wat hij naliet te denken, zeggen en doen! Het laatste oordeel zal in overeenstemming zijn met zijn werken/daden 

(Romeinen 2:6; 2 Korintiërs 5:10): wat hij gedaan heeft met wat aan hem werd toevertrouwd. God zal zijn werken 

oordelen in overeenstemming met zijn kennis van Zijn wil (Romeinen 2:6; 2 Korintiërs 5:10) en in overeenstemming 

met hoe hij gebruik gemaakt heeft van de gelegenheden (kansen) die God hem gaf (Matteüs 25:14-30).  
 

 (4) God zal maaien waar Hij niet gezaaid heeft.  

Lees Exodus 5:7-9; 1 Koningen 12:11; Matteüs 25:15.  

Wat de slechte, luie onnutte slaaf over God zei, namelijk, dat God maait waar hij niet gezaaid hebt, is niet waar!  
 

Twee Bijbelgedeelten gaan over maaien waar men niet gezaaid heeft en beide gedeelten zijn historische gebeurtenissen 

die gaan over slechte mensen! Volgens Exodus 5:7-9 probeerde Farao te maaien waar hij niet gezaaid had. Zonder de 

Israëlieten stro te geven, eiste hij dat zij evenveel stenen moesten maken als daarvoor. Volgens 1 Koningen 12:11 

probeerde koning Rehoboam ook te maaien waar hij niet gezaaid had. Hij zei aan zijn volk, “Mijn vader heeft u met 

gesels gehoorzaamheid bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen.”  
 

Maar de God van de Bijbel is niet als de slechte Farao of de slechte Rehoboam. God maait nooit waar Hij niet eerder 

gezaaid heeft! Maar Hij zal zeker maaien waar hij gezaaid heeft! Hij houdt ons zeker verantwoordelijk en zal 

rekenschap van ons vragen voor wat Hij aan ons heeft toevertrouwd. Volgens Matteüs 25:15 geeft God aan elk mens 

minstens één talent (gelegenheid, kans) in overeenstemming met zijn natuurlijke en geestelijke vermogens! Als Hij 

opdrachten (taken) uitdeelt, houdt Hij rekening met de persoonlijkheid en capaciteit van elk mens. Maar Hij zaait door 

Zijn talenten uit te delen! Daarom is het helemaal billijk dat hij ook zal maaien!  
 

 (5) Menselijke verontschuldigingen om geen rentmeester (beheerder) van talenten te willen zijn. 

Lees Matteüs 7:15-23; 22:5; 25:21,23,44-45; Lukas 13:26-27; 14:18-20.  

Welke verontschuldigingen maken slechte en luie mensen tegenover God? Bijvoorbeeld de volgende:  
 

Volgens Matteüs 25:24-25 heeft de slechte slaaf zijn opdracht (taak) verzuimd, niet omdat hij zich minderwaardig 

voelde, maar omdat hij God van kwaad verdacht! Hij beschuldigde zijn meester op een harde en onredelijke wijze. Zo 

beschuldigen bepaalde mensen God voor hun eigen zonden en verzuim van hun plichten.  
 

Volgens Lukas 13:26-27 zullen sommige mensen er valselijk aanspraak op maken dat zij op de aarde zich met Christus 

hadden geassocieerd, dat zij met hem gegeten en gedronken hadden en naar Zijn onderricht geluisterd hadden. Maar 

Christus zal tegen hen zeggen dat Hij hen niet kent, dat wil zeggen, dat Hij geen persoonlijke relatie of omgang met hen 

heeft.  
 

Matteüs 7:15-20 spreekt over de relatie van christendiscipelen tegenover valse christenprofeten en leraren in hun 

midden. Uiteindelijk zal de slechte invloed van deze christenen duidelijk aan het licht komen.  
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Matteüs 7:21 spreekt over de relatie van christendiscipelen tegenover naamchristenen in hun midden. Terwijl 

naamchristenen wel Christus met hun mond belijden, doen oprechte christenen de wil van God.  
 

Matteüs 7:22-23 spreekt over de relatie van christen discipelen tegenover valse christen wonderwerkers in hun midden. 

Hoewel valse christenen preken en wonderen verrichten, zijn zij niet geroepen (en gevolglijk ook niet door Christus 

gerechtvaardigd, gered, behouden). Zij verrichten waarschijnlijk hun wonderen door de macht van demonische 

machten.  
  

Volgens Matteüs 25:44-45 zullen sommige mensen zeggen dat zij Christus op de aarde nooit in nood gezien hebben. 

Maar Christus zal tegen hen zeggen dat wat zij niet aan één van Zijn broeders (andere christenen) gedaan hebben, zij 

ook niet aan Hem hebben gedaan. 
 

Volgens Matteüs 22:5 zullen sommige mensen zeggen dat zij geen tijd hebben om te doen wat God van hen vraagt en 

dat zij het te druk hebben met hun eigen zaken of baan op de aarde.  
 

En volgens Lukas 14:18-20 zullen mensen allerlei verontschuldigingen maken om maar niet te reageren op de oproep 

van Christus om zich te redden (verlossen, behouden). De eerste mens zal zeggen dat hij net een stuk land gekocht heeft 

dat hij gaat bezichtigen. De tweede mens zal zeggen dat hij vijf span ossen gekocht heeft en hen nu moet uitproberen. 

Een derde mens zal zeggen dat hij net getrouwd is en dus niet kan komen.  
 

Dus slechte en luie slaven zullen allerlei verontschuldigingen bedenken om Jezus Christus niet te volgen, te aanbidden 

of te dienen. 

 

 (6) De beloningen voor trouw rentmeesterschap. 

Lees Matteüs 25:21,23; 2 Timoteüs 4:8. 

Hoe zullen de trouwe en ijverige dienaren beloond worden? Hun tegenwoordige verantwoordelijkheden (opdracht, taak) 

die zij trouw en ijverig op deze aarde uitvoeren zal ver overtroffen worden door hun verantwoordelijkheden op de 

nieuwe aarde! Bovendien zullen zij deel hebben aan de vreugde van God en de vreugde samen met andere gelovigen in 

Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase! 
 

6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus 

Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Alle mensen moeten weten hoe God is.  

God zal ieder christen uit genade belonen bij het laatste oordeel. Maar al deze beloningen worden gegeven, niet omdat 

zij het verdienen, maar puur uit Gods genade en liefde voor hen. Volgens Efeziërs 2:10 zijn zelfs de goede werken van 

christenen gebaseerd op Gods genade! 
 

 (2) Christenen moeten weten hoe zij behoren te zijn.  

Wat belangrijk is, is om God trouw en met ijver te dienen. De ware burgers van Gods Koninkrijk zijn trouw en ijverig 

m.b.t. hun mogelijkheden en gelegenheden (hun talenten) die God aan hen toevertrouwd heeft. God beloont niet succes 

of resultaten als zodanig, maar wel trouw en ijver (toewijding). Zie supplement 15: “de gelijkenis van de tien ponden”.  
 

 (3) Een belangrijk principe. 

Een belangrijk principe in Gods Koninkrijk is: “Ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig 

hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft” (Matteüs 25:29).  

• Door te verzuimen om te gebruiken wat God aan ons toevertrouwd heeft, zullen we alles verliezen wat 

oorspronkelijk aan ons toevertrouwd werd.  

• Door te gebruiken wat God aan ons toevertrouwd heeft, zullen we in geestelijke rijkdom groeien!  

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de talenten” samen met een persoon of een kleine  

    groep mensen.  
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3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Ezechiël 36, 37, 38  

    en 39. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. (17) Romeinen 12:17-18. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd  

    hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 14:1-23.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze  

    gelijkenis en deze voorbereiding  

 


