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KONINKRIJK. SUPPLEMENT 15 
 

[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE TIEN PONDEN 
 

 “De gelijkenis van de tien ponden” in Lukas 19:11-27 is een gelijkenis over 

BELONINGEN IN GODS KONINKRIJK. 
 

Lees Lukas 19:11-27.  
 

 

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 zeker mens van hoge geboorte die naar een ver land reisde om voor zich een koninkrijk in ontvangst te 

nemen. In de dagen van Jezus was het niet vreemd dat iemand naar Rome reisde om een koningschap in ontvangst te 

nemen. In dit verhaal had de man van hoge geboorte al een aanzienlijke positie, want hij had onderdanen en slaven.  
 

Hij gaf één pond aan elk van zijn tien slaven. Hij wilde dat zijn slaven zijn geld aan het werk zetten en meer 

verdienen. Een “mina” (pond) was 100 drachmen (penningen) waard. Een penning was gelijk aan een dagloon. In 

tegenstelling met de gelijkenis van de talenten, gaf hij aan ieder van zijn slaven hetzelfde bedrag.  
 

De opdracht (taak). De heer beval zijn slaven, “Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.” Hoewel een penning veel 

minder waard was dan een talent, ligt de aandacht niet op de grootte van het bedrag, maar eerder op wat de slaven met 

het hun toevertrouwde geld deden. Zij moesten met het geld zaken doen totdat de heer als koning terugkeerde!  
 

Sommige burgers haatten hem en verwierpen hem. Ook dit was in de tijd van Jezus niet vreemd. Sommige mensen 

begeerden macht en reisden naar de keizer in Rome om te proberen een positie van invloed te krijgen. Maar andere 

mensen in hetzelfde land waren bang dat deze man als koning een tiran over hen zou worden. Zij zonden dan een 

delegatie naar Rome om de ambities van deze man te verijdelen. Dit gebeurde met zowel Hyrcanus II en Aristobulus als 

Archelaus in the geschiedenis kort voor de eerste komst van Christus.  
 

Bij zijn terugkomst beloonde de koning zijn trouwe slaven. De heer die ondertussen koning geworden was, beval 

zijn slaven rekenschap te geven van wat zij met hun pond gedaan hadden. De eerste slaaf vertelde dat zijn pond tien 

ponden winst opgeleverd had! Ook de tweede slaaf rapporteerde dat zijn pond vijf ponden winst opgeleverd had. De 

koning sprak met lof over de ijver en prestaties van zijn trouwe slaven en stelde hen aan over tien en vijf steden.  
 

Bij zijn terugkeer strafte de koning de ontrouwe slaaf en liet de vijanden die niet wilden dat hij koning over 

hen zou worden doden. Evenals de derde slaaf in de gelijkenis van de talenten, deed deze slaaf onrecht. Hij was 

gewoon onverantwoordelijk en lui. In elk geval deed hij geen zaken met het pond dat aan hem toevertrouwd werd. Hij 

was zelfs arrogant en beschuldigde zijn heer als hardvochtig en oneerlijk. Ook deze heer gebruikte de verdediging van 

de slaaf om hem te veroordelen. Als deze slaaf echt geloofde dat zijn heer streng was en resultaten verwachtte, dan had 

hij zijn pond bij de bank in bewaring gegeven en had hij rente kunnen verdienen. Als hij echt bang voor zijn heer was, 

had hij juist hard gewerkt om straf te ontlopen. Maar deze slaaf geloofde zijn eigen woorden niet. Hij vertelde niet de 

waarheid, maar wilde alleen de blaam voor zijn luiheid en verwaarlozing op zijn heer afschuiven!  
 

 

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 Lukas 19:1-11.  

Jezus vertelde het verhaal van de gelijkenis van de tien ponden aan mensen in de omgeving van het huis van Zacheüs 

(Lukas 19:2). Sommige mensen bekritiseerden Jezus dat Hij op bezoek ging bij een zondaar, voorheen een corrupte 

tollenaar (Lukas 19:7). Anderen waren blij dat Jezus gekomen was om te zoeken en te redden wat verloren was (Lukas 

19:10). Jezus had de gelijkenis verteld aan mensen die dachten dat het Koninkrijk van God gauw zou komen (Lukas 

19:11). De Joden in de tijd van Jezus verwachtten dat het Koninkrijk van God op handen was (Johannes 6:15). Maar zij 
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dachten dat het Koninkrijk van God een uiterlijk koninkrijk zou zijn met de Joden en Jeruzalem als het centrum! Ook 

verwachtten zij dat het koninkrijk ieder moment kon aanbreken. Zelfs de discipelen van Jezus hadden dergelijke 

verwachtingen (Markus 10:35-45; Handelingen 1:6).  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 19:12-27.  
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis wordt in het verhaal gegeven.  

Het gaat over het Koninkrijk van God en vooral over wat er gaat gebeuren bij de wederkomst van Jezus Christus. Lukas 

zei dat Jezus deze gelijkenis vertelde omdat mensen verwachtten dat het Koninkrijk van God ophanden was (Lukas 

19:11).  
 

Jezus wou echter een paar gevaarlijke verwachtingen aangaande het Koninkrijk van God uit de weg ruimen:  
 

Volgens Matteüs 8:11-12 en 21:42-44 was het Koninkrijk van God die Hij verkondigde niet beperkt tot het volk van 

Israël, maar omvatte het alle volken in de wereld. Nergens is er een zinspeling dat Israël van de Romeinen bevrijd zou 

worden!  
 

Volgens Lukas 19 is het Koninkrijk van God in zijn definitieve (laatste) fase niet een zaak die ophanden is. Dié fase 

staat nog niet voor de deur. Een behoorlijk lange periode zou voorbijgaan vóór de heerlijke terugkeer van de Koning 

(dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus)! Gedurende deze lange periode moesten de slaven van de heer woekeren met 

het pond dat aan hen werd toevertrouwd. 
  

Volgens Matteüs 25 en Lukas 19 moet elke slaaf trouw en ijverig zijn in de uitvoering van de verantwoordelijkheden 

(verplichtingen) die aan hem zijn toevertrouwd. In de vestiging van de definitieve fase van het Koninkrijk van God in 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal trouw en ijver beloond worden, maar ontrouw en luiheid zal gestraft worden! 

Het Koninkrijk van God is er nu al (Matteüs 12:28) en er moet nu al gewoekerd worden met de verantwoordelijkheden 

die aan ons zijn toevertrouwd.  
 

De primaire uitleg en toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 19:26, “Ik zeg u dat eenieder die heeft, gegeven zal 

worden. Maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft.” Bij zijn wederkomst zal Jezus Christus 

met alle mensen afrekenen. Het leidende principe in het eindoordeel zal de volgende zijn: Wie gewoekerd heeft met zijn 

toevertrouwde verantwoordelijkheden en winst gemaakt heeft, zal beloond worden. Maar wie de aan hem 

toevertrouwde verantwoordelijkheden (verplichtingen) verzuimd heeft en geen winst gemaakt heeft met wat aan hem 

was toevertrouwd, zal gestraft worden. Door te verzuimen te woekeren met wat God aan hem toevertrouwd heeft, zal 

een mens alles verliezen wat hem aanvankelijk toevertrouwd werd. Alleen door te woekeren met de talenten en 

vermogens die aan ons zijn toevertrouwd, kunnen wij groeien tot geestelijke rijkdom!1  
 

De verdere uitleg en toepassing van deze gelijkenis staat in Lukas 19:27. Bij Zijn wederkomst zal Jezus Christus al Zijn 

onderdanen (alle mensen op de aarde) oordelen. Wie Hem en zijn koningschap (over hem) verwerpt, zal hard gestraft 

worden. Volgens Johannes 3:18,36 en 2 Tessalonicenzen 1:7-10 zullen vooral de verwerping van het evangelie (het 

goede nieuws aangaande Jezus Christus) hard gestraft worden. Vijanden die niet wilden dat Jezus Christus hun Koning 

zou zijn, verdienen vergelding (Zijn toorn, afwijzing en straf in het verderf). Volgens Matteüs 13:40-42 zal elk mens die 

kwaad doet of het kwaad van andere mensen veroorzaakt2, uit het Koninkrijk van Jezus Christus gewied worden en in 

de brandende oven (de hel) geworpen worden!  
 

 

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.  
 

Een mens van hoge geboorte die koning zou worden. Dit is een relevant detail, omdat het op Jezus Christus slaat. 

Jezus gebruikte een gelijkenis om te openbaren dat Hij na Zijn dood en opstanding naar de hemel zou opvaren, waar Hij 

het koningschap over het universum van God zou ontvangen. Hij zou het koningschap ontvangen als een beloning voor 

Zijn volbracht verlossingswerk op de aarde (Matteüs 28:18; Filippenzen 2:5-11; Openbaring 5:1-14). Als “Koning der 

koningen” zal Jezus Christus aan Gods rechterhand op Zijn troon zitten en over het heelal heersen in het belang van 

Zijn gemeente (Kerk) (Efeziërs 1:20-23). 
 

Hij gaf één pond aan elk van zijn tien slaven. Wat belangrijk is, is niet hoeveel geld elk van de slaven ontvingen, 

maar dat zij allen hetzelfde bedrag ontvingen, namelijk één pond! Jezus legt niet uit wat Hij met dit “pond” (Grieks: 

mina) bedoelt, maar het is duidelijk dat het verwijst naar alles wat Jezus Christus tussen zijn eerste komst en Zijn 

                                                           
1 Wie de kansen (gelegenheden) om zich bij een discipelgroep, Bijbelstudiegroep of gemeente aan te sluiten onbenut laat liggen, gaat alles wat hij nog bezit uiteindelijk  

  verliezen!  
2 Denk aan loterijen, gokken, corruptie (fraude), casino’s, producenten en verspreiders van drugs en pornografie, mensenhandel, loverboys, kinderslavernij en kindsoldaten,  

  enz. enz.  
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wederkomst aan mensen heeft toevertrouwd. In tegenstelling tot de gelijkenis van de talenten, gaf de heer elk van zijn 

slaven precies dezelfde hoeveelheid geld (namelijk: één pond) Dit geeft de indruk dat alle slaven dezelfde taak gekregen 

hadden. Het symboliseert iets wat Jezus Christus aan ieder van Zijn dienaren in de wereld heeft toevertrouwd. In het 

licht van het verband zei Jezus, “De Zoon van de mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” 

(Lukas 19:10). “Het pond” zou dan een verwijzen naar de opdracht en taak om het evangelie aan verloren mensen in de 

wereld te verkondigen en hen tot discipelen te maken. Niettemin, omdat Jezus Christus de betekenis van “het pond” niet 

uitlegt, is het fout maar één bijzonder betekenis daaraan toe te schrijven. De nadruk ligt dus niet op wat hij aan de 

mensen toevertrouwde, maar op hoe zij woekerden met wat aan hen was toevertrouwd.  
 

De opdracht (taak). Dit is een relevant detail, omdat het wijst naar de centrale boodschap van de gelijkenis. De heer 

beval zijn slaven, “Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.” Hoewel één pond veel minder was dan één talent, ligt de 

nadruk niet op de hoeveelheid geld, maar op wat met het geld gedaan wordt. Het geld moet gebruikt worden om zaken 

te doen en winst te maken! Dat moet gebeuren voordat de heer als koning terugkeert! De burgers van Gods Koninkrijk 

moeten al hun krachten inspannen om winst te maken met wat aan hen is toevertrouwd. Zij mogen wat aan hen 

toevertrouwd werd, niet ongebruikt laten! Zij moeten met trouw en ijver hun opgedragen opdracht (taak) uitvoeren. Als 

“het pond” de verkondiging van het evangelie betekent, dan moet een mens niet alleen het evangelie zelf aannemen, 

maar ook doorgeven aan andere verloren mensen in de wereld. En als “het pond” verwijst naar een specifiek functie of 

taak in de maatschappij (bv. een winkelier of arts), dan moet deze taak met trouw en ijver uitgevoerd worden.  
 

Sommige burgers haatten en verwierpen hun heer, maar toch werd hij koning! In de gelijkenis van de talenten 

spreekt Jezus alleen over dienaren, maar in de gelijkenis van de ponden spreekt Hij ook over onderdanen 

(burgers)(Lukas 19:14). Dit is een relevant detail, omdat Jezus Christus uiteindelijk verwees naar de pogingen van de 

leiders onder de Joden en de heidenen om te voorkomen dat Jezus Christus de Koning zou worden!3 De Joden 

beraamden een complot om Jezus te doden en de Romeinen hebben hem daadwerkelijk gekruisigd (Handelingen 2:23). 

Maar hun pogingen om te verhinderen dat Jezus Christus “Koning der koningen” werd, mislukte (Openbaring 1:5; 

19:16). Jezus Christus ontving het koningschap over het hele universum (Handelingen 2:24). Jezus Christus Zelf is “de 

steen die de bouwers verworpen hadden, die tot een hoeksteen geworden is” (Psalm 118:22-23; Matteüs 21:42).  
 

Bij de terugkeer van deze koning, beloonde of strafte hij zijn slaven en burgers. De terugkeer van de heer als 

koning symboliseert Jezus Christus bij zijn heerlijke en triomfantelijke wederkomst! Bij het laatste oordeel zal Hij zijn 

dienaren belonen in verhouding tot hun trouw en ijver (1 Korintiërs 3:11-15). Zij krijgen nog grotere 

verantwoordelijkheden in Gods Koninkrijk in zijn definitieve fase op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 

In het laatste oordeel zullen alle mensen geoordeeld worden naar hun geloof in Jezus Christus of ongeloof (of valse 

geloof in andere goden en godsdiensten). En zij zullen geoordeeld worden naar hun werken: wat zij gedaan hebben met 

wat Jezus Christus aan hen heeft toevertrouwd (Romeinen 2:6). De werkelijke betekenis van deze gelijkenis is dat elk 

mens in de wereld het allerbeste gebruik moet maken van dat wat Jezus Christus aan hem heeft toevertrouwd, ongeacht 

of hij Jezus Christus erkent of niet. Ook in het licht van het verband, horen mensen met ijver gebruik te maken van het 

evangelie van verlossing die aan hen is verkondigd.  
 

De mensen die bij de koning stonden (vers 24). Zij zijn niet mensen die naar de gelijkenis van Jezus stonden te 

luisteren, maar mensen die een deel zijn van het verhaal. Ook de persoon die in vers 26-27 spreekt is de koning in het 

verhaal en niet Jezus Christus die het verhaal verteld. Niettemin openbaart het de gedachten van de Heer Jezus Christus.  

In Matteüs 13:41 zijn zij engelen die het oordeel van Jezus Christus uitvoeren. 
 

 

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 tien ponden in Lukas 19:11-27 is een gelijkenis over “beloningen in Gods Koninkrijk.”  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Mensen moeten zich inspannen om het best 

mogelijke gebruik te maken van alles wat Jezus Christus aan hen heeft toevertrouwd. God zal trouw en ijver 

belonen, maar ontrouw en verwaarlozing straffen!”  

In het licht van het verband wordt de verkondiging van het evangelie aan verloren mensen hierbij ingesloten. 

Hoe mensen reageren op Jezus Christus en Zijn boodschap is bepalend in het eindoordeel. In plaats van kritiek 

                                                           
3 Denk aan de leiders in landen vandaag die maatregelen nemen om de verspreiding van het evangelie te verhinderen en christenen uit hun land te weren. Hun haat voor  

  Jezus Christus en christenen gaat dikwijls over tot vervolging en moord.  
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hebben op Jezus Christus die een voorheen corrupte tollenaar redde, zou ieder mens moeten reageren op Jezus 

Christus Die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is. 
 

Onzelfzuchtig dienen is een fundamenteel kenmerk in Gods Koninkrijk. De ware burgers van Gods Koninkrijk dienen 

door wat aan hen is toevertrouwd niet voor zichzelf te houden. Zij doen er zaken mee en stellen alles in het werk om de 

winst te vermenigvuldigen. Als bijvoorbeeld het evangelie aan iemand is toevertrouwd, dan volgt hij in de voetstappen 

van Jezus Christus en gaat ook op zoek naar verloren mensen om hen te behouden. En als een andere taak aan hen is 

toevertrouwd, dan woekeren zij ermee om hun invloed op de gemeenschap te vergroten en de vruchten van hun 

bediening te vermenigvuldigen.  
 

Jezus Christus belooft dat mensen, die Hem en Zijn boodschap (de Bijbel) ontvangen, geestelijk steeds rijker zullen 

worden! Maar Hij waarschuwt ook dat mensen die Hem en Zijn boodschap verwerpen, geestelijk steeds armer zullen 

worden. Door hun verantwoordelijkheid te verwaarlozen zullen zij uiteindelijk alles verliezen!  
 

 

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?  
 

De belangrijkste lessen van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis 

van de tien ponden zijn alle drie verwant aan de wederkomst van Jezus Christus. Alle mensen (en zeker ook christenen) 

horen gereed te zijn voor de wederkomst van Christus, want zij zullen allen rekenschap moeten geven van wat zij 

gedaan hebben met wat aan hen toevertrouwd werd.  
 

Toch leert elk van deze gelijkenissen een ander, maar zeer belangrijke les: 
 

 (1) De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.  

Lees Matteüs 20:1-16. In deze gelijkenis huurde een landheer arbeiders op verschillende tijden van de dag, maar aan het 

einde van die dag gaf hij aan iedereen precies dezelfde beloning! Hoewel de arbeiders verschillende hoeveelheden werk 

verricht hadden, ontvingen zij allen dezelfde beloning!  
 

Deze gelijkenis leert dat Gods beloning niet berust op wanneer God een mens roept en op hoe lang hij een christen is. 

God geeft uit puur genade dezelfde beloning, namelijk, het eeuwige leven, aan mensen, ongeacht of zij al lang christen 

zijn of pas onlangs een christen werden. Hij geeft dezelfde verlossing aan iedereen die in Jezus Christus gelooft, 

ongeacht wanneer hij zich bekeert en tot geloof komt (Lukas 23:40-43)! De arbeiders die aan het einde van de dag 

gehuurd werden, kregen precies dezelfde beloning als de arbeiders die de hele dag in de brandende zon gewerkt hadden. 

Nadat zij gehuurd werden, hebben zij allen met trouw en ijver gewerkt. 
 

 (2) De gelijkenis van de talenten.  

Lees Matteüs 25:14-30. In deze gelijkenis geeft de heer verschillende hoeveelheden geld aan drie van zijn dienaren, 

maar bij zijn terugkomst gaf hij aan twee van hen precies dezelfde beloning toen hij ontdekte dat zij beiden hun geld 

verdubbeld hadden.  
 

Deze gelijkenis leert dat Gods beloning niet berust op de verschillende hoeveelheden van succes of resultaten op grond 

van verschillende vermogens en verschillende gelegenheden in het leven, maar op trouw en ijver van de dienaren met 

betrekking tot wat aan ieder van hen was toevertrouwd! God beloont uit pure genade trouw en ijver, zonder naar de 

hoeveelheid van resultaten te kijken. De dienaar met meer talenten die grotere resultaten behaalde, kreeg niet een 

grotere beloning dan de dienaar met minder talenten die kleinere resultaten behaalde. Zij waren beiden even trouw en 

ijverig!  
 

 (3) De gelijkenis van de tien ponden.  

Lees Lukas 19:11-27. In deze gelijkenis geeft de heer dezelfde hoeveelheid geld aan elk van zijn tien dienaren, maar bij 

zijn terugkomst gaf hij hen verschillende beloningen, omdat hij ontdekte dat zij met verschillende hoeveelheden van 

trouw en ijver verschillende resultaten behaald hadden.  
 

Deze gelijkenis leert dat Gods beloning wel berust op de verschillende hoeveelheden van trouw en ijver van zijn 

dienaren. De gelijkenis leert dat Gods beloning gebaseerd is op de hoeveelheid van trouw en ijver van zijn dienaren 

zelfs wanneer zij dezelfde vermogens en gelegenheden (kansen) gehad hadden. Er zijn verschillende graden van 

beloningen voor verschillende graden van trouw en ijver! De dienaar die grotere trouw en ijver aan de dag legt, zal ook 

een grotere beloning (verantwoordelijkheid op de nieuwe aarde) ontvangen (zie 1 Korintiërs 3:12-15). 
 

 

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?  
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Aantekeningen. 
 

 (1) Alle mensen moeten weten hoe God is.  

God zal uit genade iedere christen bij het laatste oordeel belonen. Maar deze beloning (met name het eeuwige leven) 

wordt niet gegeven omdat de christenen het verdient of ervoor gewerkt hebben, maar omdat God hen liefheeft en 

barmhartig tegenover hen is. Volgens Efeziërs 2:10 zijn zelfs de “werken” die christenen doen een deel van Gods 

genade!  
 

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

Wat belangrijk is, is dat christenen God dienen met de juiste houding en met trouw en ijver. 
 

De ware burgers van Gods Koninkrijk vermijden ten prooi te vallen van een geest van werken voor beloningen met 

betrekking tot geestelijke zaken4. In tegendeel erkennen christenen Gods soevereine recht om mensen te belonen met 

een beloning die Hij alleen geschikt vindt. 
 

De ware burgers van Gods Koninkrijk zijn trouw en ijverig met betrekking tot de vermogens en gelegenheden (kansen) 

die God aan hen heeft toevertrouwd. God beloont niet succes of resultaten als zodanig, maar trouw en ijver. De ware 

burgers van Gods Koninkrijk proberen steeds het meeste te maken van wat aan hen is toevertrouwd. Ze zijn zo trouw en 

ijverig als mogelijk! God geeft wel verschillende beloningen aan verschillende graden van trouw en ijver.  
 

 (3) Een belangrijk principe in Gods Koninkrijk.  

“Want 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 wat God ons heeft toevertrouwd te verwaarlozen 

zullen wij uiteindelijk alles wat wij nog bezitten ook kwijt raken! Maar door met trouw en ijver te woekeren met wat 

God ons heeft toevertrouwd, zullen we alleen maar geestelijk blijven groeien en rijker worden! 
 

                                                           
4 Dat is wel wat andere godsdiensten leren: het bewerkstelligen van Nirvana in Boeddhisme, het bereiken van moksha in Hindoeisme, het beloond worden met het paradijs  

  in Islam, enz.  


