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  De gelijkenis van de talenten 
 
     Lees : Mattheüs 25:14-30 
 

Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten 
 
Gelijkenissen 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 

Opdracht 
Vraag om het werk van de Heilige Geest in je hart. 
 

Eenvoudig 
De Heere Jezus gebruikte eenvoudige voorbeelden uit het leven van elke dag om de 
betekenis van een gelijkenis duidelijk te maken. 
Voor de gelijkenis over de talenten beginnen wij ook met een eenvoudig voorbeeld. 
Misschien begrijpen jullie dan de bedoeling van de gelijkenis ook beter. 
 

Tijd 
Gebruik jij het woord ‘tijd’ vaak? 
Het is een woord dat je veel keren op een dag hoort. 
Om maar één voorbeeld te noemen : ik heb geen tijd! 
Let er eens op, hoe vaak jij dit woord gebruikt op een dag. 
Sommige mensen gebruiken het woord ‘tijd’ als een stopwoord. 
Het betekent dat ze bijna altijd zeggen dat ze geen tijd hebben. 
Je kunt het woord ‘tijd’ ook anders gebruiken. 
Je kunt aan jezelf vragen : hoe gebruik ik mijn tijd? 
Vraag ik eerst aan de Heere hoe Hij wil dat ik mijn tijd gebruik? 
Begin ik de dag met tijd om de Heere te zoeken? 
Gebruik ik mijn tijd om mijn schoolwerk goed te maken? 
Gebruik ik mijn tijd om aan andere mensen te denken en als het nodig is hen te 
helpen? 
Gebruik ik mijn tijd om andere werkjes goed te doen? 
Gebruik ik mijn talenten, die ik van de Heere gekregen heb, op een goede manier? 
Denk eens na over de volgende zin: iedere dag komt de tijd leeg tot ons, hoe vullen 
wij de tijd in? 
 

Talenten 
Wat zijn talenten? 
Een talent is een zegen van de Heere die je van Hem krijgt om iets mee te doen. 
Soms krijg je talenten om goed te kunnen leren, maar je kunt ook talenten krijgen om 
met je handen te werken. 
Je hebt mensen die krijgen talenten om arts te worden, maar anderen krijgen 
talenten om in de tuin te werken. 
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Bedenk zelf ook maar eens talenten. 
Er zijn er nog zoveel! 
 

 

 
Het Koninkrijk van God 
Je weet dat het Koninkrijk van God het belangrijkste Rijk is. 
Als het Koninkrijk van God voor jou het belangrijkste is of wordt, door het werk van 
de Heilige Geest, vraag je aan de Heere of je je talenten in Zijn dienst mag besteden. 
Dat staat zo mooi in Psalm 143:10: 
  “Leer mij, o God van zaligheden, 
    mijn leven in Uw dienst besteden.” 
De Heere weet precies wat bij jou past. 
Ja mag je vraag, over het Koninkrijk van God, aan de Heere vertellen. 
Hij kan en wil helpen op welke manier je iets in Zijn Koninkrijk kunt doen. 
Denk nu niet alleen aan grote dingen. 
Het kunnen ook eenvoudige dingen zijn. 
Het zou groot zijn als je jouw talenten zou gebruiken naar de wil van de Heere. 
Het is altijd de wil van de Heere dat je iets met je talenten doet. 
 
Onderwijs 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij altijd onderwijs gegeven. 
Dikwijls gaf Hij onderwijs door het vertellen van een gelijkenis. 
Dat doet de Heere nu nog in Zijn Woord, de Bijbel. 
We gaan naar het onderwijs van de Heere Jezus luisteren in de gelijkenis die nu 
volgt. 
In deze gelijkenissen gaat het ook over talenten. 
 

Eerst vragen en opdrachten  beantwoorden 
 
Schrijf eens op wanneer jij het woord ‘tijd’ gebruikt. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe gebruik jij de tijd op een dag? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Hoe wil de Heere dat jij de tijd gebruikt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zijn talenten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie deelt talenten uit?_________________________________________________ 
 
Welke talenten heb jij van de Heere gekregen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke talenten zie je bij een ander? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk Rijk is het belangrijkste Rijk? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen de regels: 
    “Leer mij, o God van zaligheden, 
      mijn leven in Uw dienst besteden?” 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het een zegen van de Heere als je je talenten in Zijn dienst mag besreden? 
___________________________________________________________________ 
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Schrijf eens  voorbeelden op van mensen die hun talenten in dienst van Gods 
Koninkrijk gebruiken? ( in dienst van de Heere)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

De gelijkenis van de talenten 
 
Een heer en drie knechten 

Er is een rijke heer, die een reis naar het buitenland gaat maken. 
Voor hij vertrekt, roept hij drie knechten bij zich. 
Hij denkt dat die knechten goed voor alles kunnen zorgen als hij weg is. 
Op deze knechten kan ik vertrouwen, denkt hij. 
Hij geeft deze knechten talenten in hun handen, waar ze iets mee moeten doen als 
hij weg is. 
(in de gelijkenis zijn talenten geld) 
Deze drie knechten moeten een voorbeeld zijn voor andere knechten. 
Ze krijgen dus een opdracht. 
 
De opdracht 
De heer kent zijn knechten goed. 
Hij kent hun karakter en hij kent hun verstand. 
Hij zal een opdracht geven die precies bij hen past. 
 
Vijf talenten 

De eerste knecht krijgt vijf talenten. 
Vijf talenten is een heleboel geld. 
Met de vijf talenten moet de knecht iets doen als zijn heer weg is. 
Hij moet voor zijn heer werken en proberen er nog meer talenten bij te krijgen. 
De opdracht is niet te moeilijk voor deze man. 
Zijn heer weet dat hij iets kan doen met de vijf talenten. 
Hij heeft een goed verstand gekregen. 
 
Twee talenten 
De tweede knecht heeft niet zo’n groot verstand als de eerste knecht. 
Van deze knecht verwacht de heer niet hetzelfde als van de eerste knecht. 
Daarom geeft de heer hem twee talenten. 
Daar kan hij mee doen wat hij aan kan, meer hoeft niet, maar minder mag niet. 
Als hij er maar iets mee doet. 
 
Eén talent 

De derde knecht is een eenvoudige jongen, met een klein verstand. 
Dat weet de heer. 
Daarom geeft hij hem maar één talent. 
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Als hij er maar mee doet wat hij kan, dan is het goed. 
Als hij maar trouw is in zijn werk. 
 
Verantwoordelijk 

De drie knechten zijn verantwoordelijk voor de talenten die ze gekregen hebben. 
Het betekent dat ze er mee moeten doen wat ze kunnen. 
De heer zegt niet hoe ze met hun talenten moeten werken. 
Hij vertrouwt er op dat ze goed hun best zullen doen. 
De knechten moeten  ervoor zorgen dat hun heer zich niet voor hen hoeft te 
schamen als hij terugkomt van de reis. 
 
Gehoorzaam 

De man die de vijf talenten gekregen heeft, doet er mee wat hij kan doen. 
Dat doet de man die twee talenten gekregen heeft ook. 
Dat is goed. 
Ze zijn gehoorzaam aan hun heer. 
 
Ongehoorzaam 

De man die één talent gekregen heeft doet er niets mee. 
Hij verstopt zijn talent in de aarde. 
Dat is niet goed. 
Hij is ongehoorzaam aan zijn heer. 
 
Beloning 

Na een tijd komt de heer terug. 
Nu moeten de knechten laten zien en horen wat ze met hun talenten gedaan 
hebben. 
De knecht die vijf talenten gekregen heeft, komt eerst bij zijn heer. 
Hij zegt:”Heer, u hebt mij vijf talenten gegeven. Kijk, de vijf zijn er tien geworden.” 
Dan komt de knecht die twee talenten gekregen heeft. 
Hij zegt:”Heer, u hebt mij twee talenten gegeven. Kijk, het zijn er vier geworden.” 
De heer ziet de talenten die de knechten voor hem verdiend hebben. 
Maar hij ziet ook hun liefde, inspanning en trouw. 
Ze hebben met hun talenten gedaan wat ze er mee konden doen. 
Wat zegt de heer  tegen deze knechten? 
Hij zegt:”Jullie goede en trouwe dienstknechten, over weinig zijn jullie trouw geweest, 
nu zal ik jullie veel geven: ga in, in de vreugde van uw heer.” 
Ze mogen komen waar hun heer is. 
 
Straf 

Nu komt de knecht die één talent gekregen heeft. 
Hij geeft zijn talent terug aan zijn heer en zegt:”Ik weet dat u een streng mens bent.” 
En dan gebruikt de knecht een spreekwoord om verder te praten. 
Hij zegt :”U maait, waar u niet gezaaid hebt, en vergadert waar u niet gestrooid hebt.” 
Hij wil er mee zeggen dat de heer het onmogelijke van hem vraagt. 
De knecht liegt. 
De knecht gaat nog verder en zegt:”Omdat ik bang voor u was, heb ik mijn talent 
begraven.” 
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De knecht doet neteender alsof hij bang was dat hij zijn talent kwijt zou raken, 
daarom heeft hij het in de grond gestopt. 
Als hij echt bang geweest was, had hij zich wel ingespannen om er iets mee te doen. 
De knecht is lui geweest. 
De heer zegt:”Jij boze en luie dienstknecht. Jij wist toch wie ik was?” 
Dan gebruikt de heer de woorden van de knecht, die hij zelf verzonnen heeft. 
De heer is helemaal niet zoals de knecht denkt. 
De knecht heeft verkeerd over zijn heer gedacht. 
De heer zegt:”Waarom heb je je talent niet aan een wisselaar gegeven, als je er zelf 
niet mee gewerkt hebt?” 
Een wisselaar bewaart het geld en doet neteender als een spaarbank. 
Als je later je geld terug vraagt, krijg je er nog iets extra’s bij. Dat heet rente en in de 
gelijkenis heet het woeker. 
Als de knecht zijn talent aan een wisselaar had gegeven, had hij toch nog winst 
kunnen maken voor zijn heer. 
Nu wacht er straf voor de knecht. 
 
Neem het weg 
Nu volgt er iets waar de luie knecht niet op gerekend heeft. 
De heer zegt:”Neem het talent van hem weg en geef het aan de knecht die tien 
talenten heeft gekregen. Want iedereen die zijn talenten goed heeft gebruikt, krijgt 
nog meer. Maar als je je talenten niet goed gebruikt hebt, zul je alles verliezen.” 
 
Een vreselijk einde 
De heer zegt:”Pak de luie dienstknecht beet en gooi hem in de buitenste duisternis. 
Dat is een plaats waar angst is en verdriet, woede en wanhoop. 
Daar is nooit vreugde en licht. 
Wat een vreselijk einde voor de knecht die niets met zijn talent gedaan heeft. 
Was de luie knecht maar niet lui geweest.  

 
 
Opdracht 
 
De gelijkenis staat in Mathheüs 25:14-30 
Na elk vers uit dit gedeelte komen er vragen. 
Lees eerst het tekstvers en geef dan antwoord op de vragen. 
Probeer zoveel mogelijk de vragen met je eigen woorden te beantwoorden. 
Het is de bedoeling dat je op deze manier de Bijbel beter leert begrijpen. 
 
Lees : Mattheüs 25:14 
In vers 14 gaat het over een mens. 
Waar gaat die mens heen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Wie roept de heer voor hij op reis gaat? 
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___________________________________________________________________ 
 
Wat geeft hij aan zijn knechten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:15 

Hoeveel talenten krijgt de eerste knecht?__________________________________ 
Hoeveel talenten krijgt de tweede knecht?__________________________________ 
Hoeveel talenten krijgt de derde knecht?__________________________________ 
 
Waarom krijgen de knechten niet allemaal evenveel talenten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Moeten ze allemaal iets met hun talenten doen? 
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:16 

Wat doet de man die vijf talenten gekregen heeft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Doet hij zijn werk met trouw en liefde?_____________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:17 
Wat doet de man die twee talenten gekregen heeft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Doet hij zijn werk met trouw en liefde?_____________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:18 

Wat doet de man die één talent gekregen heeft? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Doet hij zijn werk met trouw en liefde?_____________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
Lees : Mattheüs 25:19 
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Er staat in vers 19 dat de heer thuis kwam van de reis en rekening met zijn knechten 
hield. 
Wat betekent dat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mathheüs 25:20 
Wie komt er eerst naar de heer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de knecht tegen zij n heer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:21 
Krijgt deze knecht straf, of een beloning? 
___________________________________________________________________ 
 
Waarom? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:22 
Wie komt er nu naar zijn heer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Krijgt deze knecht straf, of een beloning? 
___________________________________________________________________ 
 
Waarom? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:23 

De heer ziet hoe zijn knechten hun werk gedaan hebben. 
Hoe noemt hij deze knechten? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Waar mogen deze knechten komen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:24 en 25 

Wie komt er als laatste naar de heer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemt hij zijn heer? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekenen deze woorden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is het waar dat de heer een strenge heer is? 
___________________________________________________________________ 
 
Denkt de knecht goed of fout over zijn heer?_____________________________ 
 
 
Lees : Mattheüs 25, 26, 27 en 28 
Hoe noemt de heer deze knecht? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Aan wie had deze knecht zijn talent moeten geven? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat is een wisselaar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent het woord : woeker?________________________________________ 
 
Lees : Mattheüs 25:28 en 29 
Het ene talent wordt van de knecht genomen. 
Aan wie wordt het talent gegeven? 
__________________________________________________________________ 
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Lees : Mattheüs 25:30 

De twee eerste knechten mogen in de vreugde van hun heer komen. 
Waar moet de derde knecht heen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
De betekenis van de gelijkenis 
 
Een vergelijking 
In de gelijkenis van de  talenten vergelijkt de Heere Jezus Zich bij een heer, die voor 
een lange tijd een reis gaat maken. 
Toen de Heere Jezus weggegaan is van de aarde naar de hemel, heeft Hij gezegd 
dat Hij ook voor een tijd weg zou gaan. 
Maar Hij heeft ook gezegd dat Hij een keer terugkomt. 
Wanneer dat is, weet niemand. 
Nu is het tijd om te wachten. 
 

De opdracht 
Toen de Heere Jezus naar de hemel ging heeft Hij tegen Zijn discipelen 
gezegd:”Gaat dan heen, onderwijst al de volken.” 
Aan die opdracht moet ook nu nog gewerkt worden. 
Het Woord van de Koning moet door de hele wereld gaan. 
Het Rijk van Koning Jezus moet groeien. 
Om dat Rijk gaat het. 
Het Koninkrijk van God is het belangrijkste Rijk. 
 

Werkers 
De Heere Jezus kiest werkers uit om in Zijn Koninkrijk te dienen. 
Allemaal verschillenden werkers, die talenten van Hem krijgen om er iets mee te 
doen. 
Net als de knechten uit de gelijkenis. 
De ene werker in Gods Koninkrijk krijgt meer talenten dan de ander. 
Dat is in de gelijkenis ook zo. 
De Heere geeft talenten die precies bij iemand passen. 
Hij kent de mens vanbinnen en vanbuiten. 
Hij weet wat iemand aan kan. 
 

Verschillen 
De Heere kiest mensen uit met grote verschillen om in Zijn Koninkrijk te dienen. 
In het Koninkrijk van God is zoveel te doen door mensen met verschillende 
mogelijkheden. 
Als de Heere je voor werk in Zijn Koninkrijk kiest, geeft Hij alles wat je voor dat werk 
nodig hebt. 
Maar dan moet je er wel biddend mee werken. 
Je bent verantwoordelijk voor de talenten die je krijgt. 
Net als de knechten uit de gelijkenis. 
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Kun jij mensen met grote verschillen noemen, die iets in het Koninkrijk van God 
mogen doen? 
De één zegt : een dominee. Goed. 
Een ander zegt : een evangelist of zendeling. Goed. 
Weer een ander zegt misschien: een leerkracht op school die uit de Bijbel leert. Of 
een juf die aan groep één en twee vertelt over de Heere. 
Het kan ook een jongen of meisje zijn die iemand meeneemt naar een christelijke 
club, die nog nooit uit de Bijbel gehoord heeft. 
Het kunnen ook vaders en moeders zijn die met hun kinderen bidden, uit de Bijbel 
lezen en samen praten over het Rijk van God. 
Wat zijn er grote verschillen onder de mensen. 
Maar het is één Heere, Die talenten uitdeelt. 
En we moeten bij Hem zijn om te vragen of we onze talenten mogen gebruiken zo Hij 
dat wil. 
Niemand is onbelangrijk in het Koninkrijk van God. 
 

Voorbeelden uit de Bijbel 
We gaan aan voorbeelden uit de Bijbel denken, waaraan je kunt zien dat niet 
iedereen dezelfde talenten krijgt. 
De één krijgt er veel, de ander minder. 
De apostelen Paulus, Petrus en Johannes krijgen veel talenten. 
Waarom? 
Omdat ze die nodig hadden voor hun werk in Gods Koninkrijk. 
De plaats in Gods Koninkrijk hadden ze eerlijk van God gekregen. 
Het meisje dat bij mevrouw Naäman in huis werkte, kreeg talenten die ze nodig had 
op haar plaats. 
Wat deed ze met haar talenten? 
Ze deed haar werk en vertelde over de God van Israël aan mensen die God niet 
kenden.  
En denk eens aan de vier vrienden, die hun gehandicapte vriend bij de Heere Jezus 
brachten. Die vrienden hadden talenten gekregen om liefdewerk te doen. 
Zoek zelf ook maar eens voorbeelden uit de Bijbel. 
En vraag of de Heere jou wil gebruiken in Zijn dienst. 
Ook voor dove mensen heeft de Heere wel iets te doen. 
Jij kunt waarschijnlijk gebaren en dat kan niet iedereen. 
Dus voor mensen die gebaren kunnen is er ook veel te doen. 
De dienst van de Heere is een liefdedienst. 
In het groot en in het klein. 
En dat kan op verschillenden plaatsen zijn. 
 

 

Vragen over het eerste stukje over de betekenis van de gelijkenis 
 
Een vergelijking 

Bij wie vergelijkt de Heere Jezus Zich in de gelijkenis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Hoe noemen we de dag dat de Heere Jezus van de aarde naar de hemel gegaan is? 
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer komt de Heere Jezus terug uit de hemel naar de aarde? 
___________________________________________________________________ 
 
 
De opdracht 
Welke opdracht heeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen gegeven, voor Hij naar de 
hemel ging? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________       
 
Wordt er ook nu nog aan die opdracht gewerkt?_____________________________ 
 
Wat moet er gebeuren met het Rijk van Koning Jezus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Werkers 

Wat krijgen werkers in Gods Koninkrijk van de Heere? 
___________________________________________________________________ 
 
Krijgen werkers in Gods Koninkrijk allemaal evenveel talenten?_________________ 
 
 
Verschillen 
Als de Heere je talenten geeft om in Zijn Koninkrijk te dienen, hoe moet je dan 
omgaan met je talenten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Noem mensen die een taak hebben in het Koninkrijk van God. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Er wordt over grote verschillen gesproken. Kun jij vertellen waarom de Heere 
mensen kiest met verschillenden mogelijkheden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Voorbeelden uit de Bijbel 
Schrijf voorbeelden op uit de Bijbel van mensen die iets deden met hun talenten. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Niet opscheppen 
Je mag nooit opscheppen over je talenten die je gekregen hebt. 
Dat deden de knechten uit de gelijkenis ook niet. 
De knechten dachten steeds aan hun heer en niet aan zichzelf. 
Als het goed is, moet je ook steeds aan de Heere denken, als je iets met je talenten 
mag doen. 
Nou, dan schep je echt niet op. 
Talenten zijn toch niet van jezelf? 
Je hebt ze gekregen. 
En…je bent verantwoordelijk voor alle dingen die je met je talenten doet. 
Je moet denken : ik moet doen wat ik kan en om hulp vragen bij de Heere, want 
zonder de Heere kan ik mijn talenten niet goed gebruiken. 
 

Persoonlijk 
Weet je dat de Heere een keer aan jou persoonlijk zal vragen wat je met je talenten 
gedaan hebt? 
Wanneer? 
Eigenlijk iedere  dag, maar zeker op de dag als we allemaal bij de Heere Jezus 
moeten komen, dat is op de dag van Zijn wederkomst. 
In de gelijkenis moesten de knechten bij hun heer komen toen hij thuis kwam van de 
reis. 
Het betekent dat alle mensen bij de Heere Jezus moeten komen als Hij terugkomt uit 
de hemel. 
Dan moeten we zeggen wat we met onze talenten gedaan hebben. 
Dan is het nu de tijd om goed na te denken wat we met onze talenten doen. 
De Heere wil dat we om Zijn genade bidden en de hulp van de Heilige Geest vragen 
om onze talenten goed te gebruiken. 
Als je leert dat je de Heere nodig hebt voor het gebruik van je talenten, is dat ook een 
talent. 
Weet je wat er bovenaan moet staan als je over je talenten denkt? 
Dit :”Heere, zegen U Zelf mijn leven, met mijn talenten, tot Uw eer. Er is zoveel dat ik 
niet begrijp als het over talenten gaat, maar U hebt wat ik niet heb. Wilt U aan mij 
geven wat ik mis?” 
 

Trouw 
De eerste twee knechten die hun talenten goed hebben gebruikt, horen iets uit de 
mond van hun heer waar ze verwonderd over zijn. 
Ze horen dat ze veel meer terug krijgen dan hun heer hen heeft gegeven. 
De heer noemt hen goede en trouwe knechten. 
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Maar ze hadden ook een goede en trouwe heer. 
De knechten hadden goede gedachten over hun heer. 
Goede gedachten van iemand, geeft liefde voor iemand in het hart. 
Denk eens goed na. 
Nu komt de betekenis van dit stukje. 
De vraag van de heer aan zijn knechten zal de Heere Jezus ook stellen aan mensen 
die Hij talenten gegeven heeft. 
Deze vraag:”Wat heb je met je talenten gedaan?” 
Wat zal ons antwoord zijn? 
Hebben wij onze talenten gebruikt zo de Heere dat wil? 
Want alle talenten zijn van de Heere en het is groot als wij daar iets mee doen. 
 

Waakt 
De talenten zijn van de Heere en…de zonden zijn van ons. 
Daarom moeten we waken dat we de gekregen talenten niet op een zondige manier 
gebruiken. 
Waken en bidden, ook als het over onze talenten gaat. 
 

Weinig en veel 
De Heere Jezus leert in de gelijkenis over het weinige dat gedaan is en over het vele 
dat Hij zal geven. 
Noemt de Heere Jezus het weinig, als bijvoorbeeld een dominee altijd werkt in het 
Koninkrijk van God? 
Of als een zendeling naar een ver land gaat om over het Koninkrijk van Koning Jezus 
te leren? 
Noemt de Heere Jezus al het andere werk, dat in Zijn Koninkrijk gedaan wordt, 
weinig? 
Ja, het staat in de gelijkenis. 
Er staat:”Over weinig zijt gij getrouw geweest.” 
Maar de zin gaat nog verder. 
Er staat ook:”Over veel zal Ik u zetten, gaat in, in de vreugde van uw heer.” 
Over veel zal Ik u zetten, dat is hemelwerk. 
In de hemel wacht er veel meer, dan Gods knechten en kinderen hier op aarde 
gedaan hebben. 
In de hemel wacht hemelwerk. 
Werk, dat zonder zonde gedaan mag worden, want in de hemel is geen zonde. 
In de hemel is eeuwige blijdschap. 
Blijdschap, omdat Koning Jezus daar is en iedereen die bij Hem hoort. 
Over vreugde en blijdschap staat ook iets in de gelijkenis. 
Bij Zijn wederkomst zal de Heere Jezus zeggen tegen al zijn kinderen die iets met 
hun talenten gedaan hebben, door het werk van de Heilige Geest,  “Gaat in, in de 
vreugde van uw Heere.” 
Dat is het grootste wonder. 
Dat is een plaats die geen mens, maar de Heere Jezus verdiend heeft. 
Als je denkt aan de grote vreugde, die in de hemel wacht (en dat is veel) is alles, wat 
op aarde gedaan is, maar weinig geweest. 
 

Maar 
Maar…nu nog die luie knecht. 
Wat heeft hij met zijn talent gedaan? 
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Niets. 
Hij had een verkeerde gedachte van zijn heer, was bang en lui. 
Hij gaf zijn talent terug aan zijn heer. 
Hij zei niet:” Het is mijn schuld, dat ik niets met mijn talent gedaan heb.” 
Nee, hij gaf stiekem de schuld aan zijn heer. 
Je kunt in het leven van deze knecht niets zien van trouw en liefde. 
Hij was niet trouw. 
 

Pas op 
Pas op, dat je niet alleen die luie knecht een domme man vindt. 
Denk eerst aan jezelf. 
Misschien denk je wel: ik kan er toch niets aan doen, dat ik mijn talenten niet goed 
gebruik. God moet mij toch leren wat ik er mee kan doen? 
Het is waar, dat alles van de Heere moet komen. Van onszelf kunnen wij niets. 
Weet je dat het door onze zonde is, dat wij dat moeten zeggen?  
Heb je daar al verdriet over gehad? 
Dan wordt het je eigen schuld als je je talenten niet kunt gebruiken zo de Heere dat 
eigenlijk wil. 
Maar dan mag je nu ook horen dat er bij de Heere alles te krijgen is wat jij mist. 
Dan weet je gelijk bij Wie je moet zijn om te vragen of je goed met je talenten om 
mag gaan. Je moet bij de Heere zijn. 
Als je dat niet doet, doe je niets. 
Dan ben je neteender als die luie knecht, die ook niets deed. 
Die luie knecht leefde niet als een christen. 
En jij? 
 
 

Duisternis 
De man, die niets gedaan heeft met zijn talent, past niet in de hemel. 
Hij krijgt een plaats in de buitenste duisternis. 
Het is om van te schrikken. 
Ja toch? 
Wat is zijn einde vreselijk. 
Zo vreselijk zal het einde van elk mens zijn, die niet gehoorzaam geweest is aan de 
opdracht van Koning Jezus en niets gedaan heeft met de gekregen talenten, al was 
het er maar één.  
Dan is er ook geen plaats in de hemel, maar zal onze plaats in de hel zijn. 
Dat is toch om van te schrikken? 
 

De les 
De Heere is zo goed, dat Hij ons nog een les wil leren uit de gelijkenis van de 
talenten. 
Hij geeft ons nog genadetijd, om aan Hem te vragen wat wij missen. 
En…om goed na te denken over de talenten die wij van Hem gekregen hebben. 
Dat is trouw en liefde van de Heere 
Vraag dan aan Hem, of jij ook trouw en liefde in je hart krijgt om naar Zijn wil met je 
talenten te werken. 
Vraag of de les gezegend wordt aan je hart. 
Dan zul je er goed mee zijn . 
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Vragen over het tweede stukje over de betekenis van de gelijkenis 
 
Niet opscheppen 

Mag je opscheppen, over de talenten die je van de Heere gekregen hebt? 
__________________________________________________________________ 
 
Aan wie dachten de knechten uit de gelijkenis toen ze iets met hun talenten deden? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie moet jij bedanken voor de talenten die je gekregen hebt? 
___________________________________________________________________ 
 
Moet je met je talenten doen wat je kunt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Kun je iets over je eigen talenten schrijven en wat je er mee doet? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Persoonlijk 
Wanneer vraagt de Heere aan jou wat je met je talenten gedaan hebt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moeten we nu doen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat moet er bovenaan staan als je over je eigen talenten denkt? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Trouw 

Als je niets doet met je talenten, ben je dan trouw?___________________________ 
 
Vraag je wel eens aan de Heere of je je talenten mag gebruiken in dienst van Zijn 
Koninkrijk? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zou dat kunnen zijn? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Waakt 

Kun je gekregen talenten op een zondige manier gebruiken?___________________ 
 
Schrijf voorbeelden op 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Weinig en veel 

Wat noemt de Heere Jezus weinig en wat noemt Hij veel? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk werk wordt zonder zonde gedaan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Wat staat er over vreugde en blijdschap in de gelijkenis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Pas op 
Hoe komt het, dat we soms verkeerd met onze talenten werken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Door onze zonde kunnen we niets zo de Heere het wil hebben. 
Wie geef jij daar de schuld van, God of jezelf? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Bij Wie moet je zijn om te vragen of je goed met je talenten om mag gaan? 
___________________________________________________________________ 
 
Als je niets met je talenten doet, op wie lijk je dan? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Leefde die luie knecht als een christen? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er nodig om als een christen bij Christus te behoren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Duisternis 
Waar krijgt de man een plaats, die niets met zijn talent gedaan heeft? 

__________________________________________________________________ 
 
Als we aan het einde van die luie knecht denken, schrikken we. 
 
De les 
Welke les leert de Heere Jezus uit de gelijkenis van de talenten? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Is de Heere goed om een gelijkenis in de Bijbel te laten schrijven tot onderwijs voor 
ons?_______________________________________________________________ 
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Is het genade van de Heere om ons zoveel te leren? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Denk aan het woord genade en aan de tijd waarin jij leeft. 
Hoe heet deze tijd? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe moet jij de __________________________________-gebruiken? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


