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Talenten tot Gods eer

Ben je blij met wie je bent? Kijk eens wat je allemaal
kunt, hebt en doet. Je geniet misschien elke dag van
het contact met je vrienden en je goede cijfers. Je bent
misschien wel een kei in het maken van muziek of je
kan ontzettend goed tekenen. Dat zijn talenten waar
je God dankbaar voor mag zijn. Hij heeft je die talenten
gegeven. Weet je met welk doel? Om Zijn Naam
daarmee te verheerlijken. Zo moet je jouw talenten
ook gebruiken. Hoe doe jij dat?
Elk mens, elke jongere heeft gaven van God gekregen.
Het is voor jou soms moeilijk om te ontdekken welke
gaven dat zijn. Maar weet wel dat Hij je gaven geeft om
ze te gebruiken. Het zijn niet
jouw eigen gaven, maar Zijn
gave! Daarom vraagt Hij om
ze in Zijn dienst en tot Zijn
eer te gebruiken. Hoe doe
jij dat?

Abonnementen
Gratis voor leidinggevenden

De gelijkenis
van de

talenten

Waar ben jij goed in? Ben je technisch? Ben je misschien muzikaal? Kan je goed luisteren naar
anderen? Vind je het mooi om met kinderen om te gaan? Heb je een prachtige stem of misschien
heb je wel twee ‘rechterhanden’? Iedereen heeft van de Heere talenten ontvangen. Met talenten
bedoelen we dat je dingen goed kunt, dingen waar je goed in bent. Je zou ook kunnen spreken over
gaven, capaciteiten of kwaliteiten.

van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:

De een is goed met zijn handen, iemand anders
is juist goed in iets uitdenken. Er wordt wel
eens gezegd dat er talenten zijn van hoofd,
hart en handen. Je kan niet overal goed in
zijn, toch? Mensen die in de bouw werken of
schilders zijn handig om iets met hun handen
te doen. Andere mensen worden professor of
wetenschapper. Zij hebben talenten om ‘met
hun hoofd te werken’. Weer anderen werken in
de zorg. Zij houden er van om liefde en zorg te
geven en om te luisteren naar andere mensen.
Zij hebben de gave om met hun hart te werken.
In de Bijbel lezen we ook over mensen die
talenten van de Heere hebben gekregen.

Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen
aan het einde van een jaargang
worden stopgezet.
Vormgeving
Reprovinci, Schoonhoven

Jaco Pons
eindredacteur

OPDRACHT
Maak een groepje van drie personen. Bedenk
allemaal iemand uit de Bijbel aan wie de Heere
talenten gegeven heeft om bezig te zijn met
hun hoofd, hart of handen. Beantwoord de
volgende vragen:
• Wat valt jullie vooral op bij deze persoon?
• Wat leer jij hier persoonlijk van voor je eigen
persoonlijke ontwikkeling van je talenten?
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Lezen: Mattheus 25:14-30.

In de gelijkenis van de talenten krijgen drie
knechten een aantal talenten van hun heer.
Zij moeten voor deze talenten zorgen en er
alles aan doen om er zelfs meer van te maken.
De Heere Jezus heeft het hier in de eerste
plaats over geestelijke talenten. Hij geeft aan
Zijn kinderen genade. Elk kind van God moet
groeien in het geloof. Als God jou bekeerd, wil je
je talenten of gaven besteden in het Koninkrijk
van God.
Het gaat hier dus niet in de eerste plaats
over dingen die je goed kan, zoals muzikale of
sportieve gaven of dat je hele mooie dingen kan
maken met je handen. Toch kunnen we deze
gelijkenis ook gebruiken als we nadenken over
jouw talenten, jouw gaven die je hebt gekregen.
Hoe kunnen en moeten wij die gebruiken?
De twee dienstknechten beseften dat zij
eenmaal rekenschap moesten geven van wat
hen werd toevertrouwd. Daarom deden zij
er ook alles voor om nog meer talenten te
winnen. Toen de heer terugkwam, moesten ze
rekenschap aﬂeggen. Dat vraagt de Heere ook
van ons: ‘Wat heb je gedaan met de gaven die
Ik aan jou heb gegeven? Heb je ze gebruikt tot
Mijn eer of alleen tot je eigen eer?’

vragen

1.

2.

3.

Wat lees je in deze gelijkenis over de
eerste dienstknecht?

Wat voor soort knecht zal dit geweest
zijn? Welke eigenschappen zou je kunnen
omschrijven?

7.

Met welke kernwoorden zou je deze man
kunnen omschrijven?

STELLING

4.

5.

Wat lees je over de tweede dienstknecht?

6.

8.

Ook over de heer lees je van alles in dit
Bijbelgedeelte. Hoe behandelt hij zijn
knechten?

Talenten begraven is makkelijker dan er wat mee te doen.

Wist je dat?
Wat voor soort knecht was hij? Hoe zou je
hem omschrijven?

De Heere Jezus wil ons in dit
Bijbelgedeelte laten nadenken. Waarover?
Lees kanttekening 8 maar eens door en
omschrijf dit in je eigen woorden.
8 Door deze gelijkenis worden wij vermaand,
de gaven die God ons verleent, elk naar de
mate derzelve waar te nemen en te besteden
tot de meeste stichting van anderen;
met belofte van genadige beloning hier en
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hiernamaals voor degenen die zulks doen, en
dreiging van zware straffen tegen degenen
die zulks nalaten.

Wat lees in dit Bijbelgedeelte over de
derde knecht?

treffer

9.

Hoe kan je deze heer omschrijven?

10.

Op welke knecht lijk jij? Waarom?

Het woord talent heeft in de Bijbel
verschillende betekenissen. In het Oude
Testament wordt het gebruikt om een gewicht
mee aan te geven. Goud en zilver werden
aangeduid met een talent. Een talent zilver of
goud woog 34,2 kilo.
In het Nieuwe Testament heeft het woord
‘talent’ de betekenis van een geldbedrag. Voor
één talent moest je in die tijd 6.000 dagen
werken. Als je er nu vanuit gaat dat je vader
30.000 euro zou verdienen dan zou iemand dus
ongeveer 25 jaar moeten werken om één talent
te verdienen. De waarde van één talent zou
750.000 euro zijn.
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• Dit is mijn wijsvinger:
Hier richt ik mijn aandacht op

Je mag zijn
wie je bent
‘Wat is Steef een fantastische vent. Moet je zien hoe knap en zelfverzekerd hij is. Hij leeft met iedereen mee
en heeft altijd wel iemand waar hij mee staat te kletsen. En voetballen kan hij als de beste.’

Stel je voor dat dit over een klasgenoot van je
gezegd wordt. Hoe zou jij reageren? Misschien
zeg je wel: ‘Het boeit me niks hoe populair Steef
is. Ik ben goed in andere dingen.’ Of denk je:
‘Wow, ik wil ook zoals Steef zijn. Knap, intelligent,
zelfverzekerd, goed voetballen: allemaal talenten.
Ik zou niet weten welke talenten ik zelf bezit.’
Weet je van jezelf wie je bent en waar je goed in
bent? Soms is dat best lastig om te benoemen.
Het kan een hele zoektocht zijn om er achter
te komen waar je goed in bent, vooral op jouw
leeftijd. Je bent volop in ontwikkeling. Het is
logisch dat je tegen andere jongeren op kijkt
die iets heel goed kunnen. Maar iedereen
heeft eigen eigenschappen. Die horen bij je
karakter. Er wordt wel eens gezegd dat je
karakter aangeboren is. Karaktereigenschappen
zijn dus niet zo makkelijk te veranderen. Je
persoonlijkheid wordt wel door je opvoeding,
omgeving en karaktereigenschappen beïnvloed.
Daarom kan je ook je eigen identiteit en talenten
ontwikkelen. Als je veel negatieve gedachten
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over jezelf hebt, kan de ontwikkeling om in
bloei te komen, gevaar lopen. Je hebt positieve
gedachten over jezelf nodig om je te ontwikkelen.
Een bloem heeft regelmatig verzorging nodig om
op z’n mooist te bloeien. Dit geldt voor jou ook.

• Mijn middelvinger wil ik niet gebruiken:
Hier heb ik dus een hekel aan

• Dit is mijn ringvinger:
Dit betekent heel veel voor mij

Ben jij écht jezelf?
Twijfel je wel eens over jezelf? Of doe je jij
wel eens beter voor dan je je van binnen wel
voelt. Je doet als of je heel zelfverzekerd bent
en van binnen voel je je als het ware trillen
en beven als een dun rietje. Daar hoef je je
niet schuldig over te voelen. Als je maar één
ding vast houdt: Jij bent niet perfect, maar je
vriend of vriendin, buurjongen of buurmeisje
ook niet. Iedereen heeft eigenschappen en
gaven waar je trots op kan zijn, maar iedereen
heeft ook eigenschappen die minder ﬁjn zijn.
Die zie je meestal beter bij je zelf dan bij een
ander. Je hoeft niet te zijn zoals een ander. Je
hoeft je niet anders voor te doen. Wees jezelf,
want jij bent uniek. Als uniek persoon heb jij
ook talenten. Wees dankbaar dat de Heere je
zo gemaakt heeft, zoals je bent. Hij heeft daar
Zijn wijze bedoeling mee. Hij wil jouw talenten
gebruiken in Zijn Koninkrijk.

• Dit is mijn pink:
Hier wil ik in groeien

opdracht

opdracht
Ga in groepjes zitten en stel jezelf voor aan
elkaar door de vingers van één hand. Bespreek
dit kort met elkaar.

Geef voor jezelf een eerlijk antwoord op de volgende stellingen. Bespreek in kleine groepjes wat
jezelf het meeste opvalt en wat je daaraan zou kunnen veranderen om écht jezelf te (mogen) zijn.
Hoe vaak?

• Dit is mijn duim:
Hier ben ik goed in

Wanneer?

Waarom?

Ik doe mezelf beter voor dan ik ben
Ik voel mezelf onzeker
Het is voor mij soms een grote
worsteling om mezelf te mogen zijn

treffer

7

STELLING

Het is moeilijk om niet alleen
aan me zelf te denken.

Oog, hart en handen
voor je naaste
Een vriend van Steef, Pieter, kreeg op 14-jarige leeftijd een ongeluk. Hierdoor is Pieter vanaf zijn
benen volledig verlamd geraakt. Hij zal heel zijn verdere leven in een rolstoel moeten zitten. Hoewel
Pieter een heel opgeruimd karakter heeft, zijn er ook dagen waarop Pieter er doorheen zit. Steef
kent zijn vriend door en door. Hij merkt al heel snel hoe Pieter zich voelt. Juist op zulke momenten
zorgt Steef dat hij eens een keer extra naar zijn vriend toegaat of dat ze samen wat leuks gaan doen.
Pieter waardeert dit enorm.
Herken je dat? Probeer jij ook om je heen te
kijken naar mensen of leeftijdsgenoten waar je
wat voor kan betekenen? In de maatschappij
waarin we leven draait het vaak om ons eigen
ik. Als ík maar aan mijn trekken kom en als ík me
maar volop kan ontwikkelen. Maar als het goed
is, leven we niet voor onszelf, maar juist voor
onze naaste en boven alles voor de Heere! Dat is
een Bijbelse plicht! Liefde geven en zorgen voor
elkaar. Niet voor niets noemt de Heere het grote
gebod allereerst de Heere liefhebben en dan aan
het eerste gebod gelijk: onze naasten als onszelf.
In Galaten 5 gaat het over de vruchten van de
Geest. Ze worden ook wel eens de Bijbelse
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talenten genoemd. Deze vruchten komen uit de
genade die de Heere geeft aan Zijn kinderen.
Als eerste vrucht wordt de liefde genoemd.
Vanuit de liefde mag je jouw talenten gebruiken
om anderen te helpen. Kan jij goed luisteren
naar iemand anders? Zet dat talent dan in om
anderen te helpen. Ben je goed in klussen? Er is
vast iemand in de buurt die je hulp nodig heeft.
Moet dat alleen voor mensen in de kerk? Nee,
zeker niet. Zet je talenten in voor iedereen die
jouw hulp nodig heeft. Juist in wat je doet, kan
je laten zien dat je vanuit de liefde tot de Heere
voor anderen wilt zorgen. Op deze manier kan
ook Gods Koninkrijk uitgebreid worden.
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vraag

1.

Op welke manier zou jij dienend bezig
kunnen zijn in je dagelijks leven?
Noem een paar concrete voorbeelden op.

opdracht
Lees Galaten 5 vers 22.

Laat ieder groepje een Bijbelse talent uitkiezen.
• Liefde
• Blijdschap
• Vrede
• Lankmoedigheid
• Goedertierenheid
• Goedheid
• Geloof
• Zachtmoedigheid
• Matigheid

vragen
Beantwoord met elkaar de volgende vragen:

2.
3.
4.

Wat wordt er met dit talent bedoeld?
Bij welk persoon in de Bijbel zie je dit talent
terug?
Op welke manier zou in jouw leven deze
talenten ook zichtbaar kunnen zijn of
worden?

opdracht
Lees (en/of zing) het volgende lied met elkaar.
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied’.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud’.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon’.
6. Neem ook mijne liefde, Heer;
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

vragen

5.
6.
7.

Wat valt je in dit lied op als je nadenkt
over oog, hart en handen voor je naaste?
Wat is het belangrijkste als je dit lied
leest?
Welk vers spreekt jou het meeste aan?
Waarom?
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woekeren

overwoekeren

Steef doet volgend jaar examen. Als hij zijn diploma op zak heeft, wil hij gaan studeren.
Hij heeft hier nu al veel zin in. Een leuk studentenhuis opzoeken en naar een christelijke
studentenvereniging. Hij hoopt dat hij ook op deze manier zijn talenten kan gebruiken.

Steef kan ook heel goed voetballen. Het liefst gaat hij elke middag een potje voetballen met
vrienden, ook als dat ten koste gaat van catechisatie of JV. Hij zou best in een professioneel elftal
willen spelen. Thuis heeft hij er regelmatig discussies over. Zijn ouders zijn het er niet mee eens.
Maar ja, hij moet toch zijn talenten ontwikkelen?

Het is goed om te kijken hoe je het beste al je
mooie talenten kunt ontwikkelen. Dat is dus
niet met je handen over elkaar gaan zitten en
denken: Het komt vanzelf wel goed. Natuurlijk
snap je dat dat niet de bedoeling is. Stel jezelf
eens eerlijk de vraag of je je talenten die je van
de Heere hebt gekregen ook daadwerkelijk
gebruikt. Je talenten ontwikkelen betekent
trouwens niet dat je aan de slag moet om
zoveel mogelijk geld te verdienen of dat je een
fantastische carrière maakt. God vraagt jou om
te woekeren met je talenten en die te gebruiken
tot Zijn eer. Dat is het uiteindelijke doel!
In het Bijbelboek Spreuken waarschuwt Koning
Salomo tegen luiheid. Hij neemt de mier als
voorbeeld. Dat beestje is altijd ijverig aan het
werk. Denk daar eens over na als je een mier
ziet lopen. Laat je motief zijn om dienstbaar te
zijn ten opzichte van de Heere en je naaste.

OPDRACHT

1.
2.

Bedenk met elkaar dingen waar je
tegenaan kan lopen in het woekeren
met je talenten.
Lees vraag en antwoord 124 uit
zondag 49. Wat heeft deze zondag
te maken met het woekeren met je
talenten?

STELLING

Woekeren is een verplichting.

Wat is het ﬁjn als je ergens heel goed in bent. De
een is goed in voetballen, de ander in studeren
en weer een ander kan bijvoorbeeld goed met
de handen werken. Helaas kun je je talenten ook
verkeerd gebruiken. Dat zie je bij Steef. Als je al je
tijd en energie steekt in iets waar je goed in bent
en je hebt geen tijd meer voor de catechisatie, JV
of Bijbellezen en bidden, dan gaat er iets mis. Dan
woeker je misschien wel met je talenten, maar
dan overwoekert het jouw leven. Je weet wel
wat er gebeurt als onkruid gaat woekeren. Dat
overwoekert alles, zodat gewone planten zelfs
verstikken. De allerbelangrijkste opdracht die de
Heere aan je meegeeft staat in Mattheüs 6: Zoekt
eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen
zullen je toegeworpen worden. Dat hoort ook bij
het ontwikkelen van jezelf.
Bij de ontwikkeling van je talenten moet je
kijken of je kiest voor Bijbels verantwoorde
Activiteit/studie
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Kam wel

keuzes. Zou bijvoorbeeld een opleiding om
actrice te worden passen bij Gods Woord?
Of als je op een voetbalvereniging zit waar
wekelijks gevloekt wordt? Zou de Heere dit van
jou vragen? Laat in het ontwikkelen van jezelf
en van je talenten het Woord van de Heere
altijd je richtsnoer zijn.

OPDRACHt
Maak met elkaar een lijstje van activiteiten
of studies waarbij jij je vragen hebt of dit te
maken heeft met overwoekering of niet. Laat
een groepje voor zijn en een groepje tegen.
Beargumenteer beiden je mening. Discussieer
hierover verder met elkaar. Bespreek plenair
wat jullie opviel bij de groepsbespreking.
Kan niet
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Dit
ben
ik

Positieve
karaktereigenschappen:

Waar droom je van?

Negatieve
karaktereigenschappen:

Waar ben je minder goed
in?

Wat kan je goed?

Waar heb jij een hekel
aan?

Wat vind je belangrijk
in jouw leven?

Waar haal jij energie
uit?

Wat zijn je hobby’s?
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