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OP. Woord.  Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistieviering. Met elkaar zijn we hier een 
verzameling van getalenteerde mensen. Als we al die kwaliteiten zouden bundelen zouden we alle 
problemen kunnen oplossen.. tenminste als we ons talent niet voor onszelf houden. Daar gaat het 
vandaag over. Over die meerwaarde van de gaven die we van God ontvangen en ons eigen maken. 
Wat doen we daarmee…Want de Heer verwacht er iets van. Hij heeft die talenten uitgedeeld en aan 
ons uitbesteed. Zo worden we ertoe uitgenodigd ons ten dienste te stellen en zo ons talent, talenten 
te gebruiken. Dan is er veel meer mogelijk dan je denkt. Alleen niets doen is geen optie want dat is in 
alle opzichten onvruchtbaar. De Heer heeft heel veel in ons geïnvesteerd. Komt het er ook uit ? Aan 
ons om te beantwoorden in deze Eucharistie en met heel ons leven. 

 

Broeders en Zusters, er zijn  van die evangelies die me wat nerveus en onrustig maken. Misschien is 
dat wel de bedoeling want we hebben ze al zo vaak gehoord dat ze bijna slijtage vertonen als ze niet 
zo zouden prikkelen. Dat maakt ze dan toch weer nieuw en origineel wat Jezus’ blijde Boodschap ook 
is: relevant en opwekkend. Voor elk mens in iedere tijd overal en altijd. 

Kijken we eens  in de eerste lezing naar  de ‘goede vrouw ‘. Ze wordt idealiter beschreven met al haar 
gaven en talenten. Ze is kostbaar, ja zeldzaam zowel praktisch als economisch omdat ze  alles ter 
hand neemt en zich in haar dienst voor God en haar man en gezin geeft zodanig dat haar alle lof 
toekomt. Het is iets onbetaalbaars als je het geluk treft zo’n  echtgenote te vinden. Het is deze zelfde 
innerlijke cultuur en beschaving die ook Paulus ertoe brengt en ons aanreikt: dat we zo leven als 
kinderen van het licht naar de Heer het Licht van de wereld toe. Want Hij is onze toekomst, komt op 
ons toe. Maar hoe doe je dat concreet ? Daarmee zijn we bij het evangelie. 

Ik zei al dat dit niet bepaald ‘een gemakkelijk evangelie ‘is. Je kunt er op verschillende manieren 
tegenaan ( tegenop ) kijken. Het hangt van je bril af… is het een zonnebril of ben je ver- of bijziend.. 
Jezus stemt goed af als een prima opticien. Ieder krijgt toebedeeld wat nodig is; wat jouw sterkte, 
talent is om er inzicht, doorzicht, uitzicht in te krijgen wat Hij voor zich ziet: de kleurenpracht van een 
palet aan talenten. En aan iedereen wordt naar vermogen, begaafdheid uitgedeeld. 

Dat ziet mr. 5 en mr. 2 ook. Zij verdubbelen hun omzet. Geweldig ! Ze worden er ook dubbel voor 
beloond. Bij mr.1 is er sprake van over- onderbelichting. Zijn blik beslaat en angst beheerst hem. In 
zijn verklaring geeft hij toe dat hij bang is en met het verbergen en begraven van zijn talent – het 
talent van zijn Heer ! – zichzelf desavoueert. ( of onderbedeeld; indekt ) 

Maar ook al beschouwt hij zichzelf als kwaliteitsarm; hij had wel degelijk een talent ontvangen 
‘overeenkomstig zijn bekwaamheid ‘. De Heer wordt kwaad niet omwille van dat ene talent  maar 
omdat hij Zijn bezit in feite verkwist. En zo Hem en zichzelf tekort doet. Door zo’n nalatigheid loopt 
Hij schade op. Alles wat geïnvesteerd werd is daarmee failliet; alle krediet verspeeld als hij zelfs het 
bedrijfskapitaal en zichzelf door privé en bange struisvogelpolitiek ondermijnd. Een talent in geld 
uitgedrukt had omgerekend een waarde van 25.000 euro. Daar kun je toch wel iets mee doen… ( 
zeker als je goed kunt rekenen .. !) 

Zakelijk, economisch gesproken lijkt het op een hard amerikaans bedrijf: als je geen winst maakt vlieg 
je er uit. Zou God  zoals die eigenaar zo meedogenloos handelen als in deze parabel ? Vergeten we 
niet dat het gaat om een gelijkenis ‘als in het rijk der hemelen ‘- heils- economisch gesproken gaat 
het over het werkelijk en ware van: winst of verlies; dood of leven. 



Zo staat het in de gebeden van deze zondag samengevat: ons geluk is alleen duurzaam als we God de 
oorsprong van alle goed dienen. Het vertrouwen dat we God zonder vrees dienen is op grond van het 
geheel behartigen van wat Hij ons toevertrouwd. Al wat wij aandragen – al is het onvolkomen – 
brengt  Christus door zijn offer tot volmaaktheid. We mogen meedelen aan elkaar wat Hij ons 
gegeven heeft. We dienen waakzaam te blijven tot alles in liefde is volbracht met het oog op de 
blijvende vreugde. 

Mooier en beter kun je het niet zeggen. Uw talent, broeders en zusters, onze talenten zijn heel 
belangrijk en kostbaar. Ze zijn waardevol omdat ze zowel kwaliteit als kwetsbaarheid in zich bergen. 
Want het zijn geschenken die je ontvangen hebt. Dus is het zaak bij jezelf te rade te gaan: wat heb ik 
met mijn talent ( en ) gedaan ? 

Het loopt niet zo’n vaart ? Als God U roept, terugkomt ter verantwoording, kun je Hem dan rustig te 
woord staan en tekst en uitleg geven; dat Hij met een gerust hart kan afrekenen omdat Zijn talenten 
goed zijn beheerd en benut. Vermeerderd in een woord. Want het gaat Hem om die winstmarge. 
Daar heeft Hij recht op ! Het is dus Gods én jouw zaak ! Dat licht op als je merkt dat al je talent je 
door Hem gegeven is.. 

En zeg niet: ik heb geen talenten. Elk mens heeft minstens een talent. Allen al door hier in deze 
Eucharistie te zijn ontvangt U de Heer zelf, het grootste talent van Zijn liefde, persoon en 
aanwezigheid dat alles overtreft. Wat doen we ermee; met Zijn geschenk in ons hart en in heel ons 
leven.. het is een reis een ontdekkingstocht die nog veel meer talent doet vinden en oplevert : geloof, 
hoop en liefde, vreugde, vrede en nog zoveel meer… 

Echt ! Ga ermee aan de slag. Dan ben je goed bezig als die attente vrouw; dan ben je waakzaam als 
de mens die uitziet naar Christus die komt; dan wordt het evangelie een blijde Boodschap. Een 
heilzame onrust die ons kenmerkt en niet wil neerdrukken maar opkrikken omdat we tot meer in 
staat zijn dan we zelf dachten. Dan sta je verbaasd, blij en verrast. 

Wees niet bang ! Zet al uw talent in, zet alles op God; Hij zal het verdubbelen en meer dan belonen. 
Amen. 


