
Overweging 13 november 2011 
bij Spreuken, 31,10-13,19-20,30-31 en Matteus, 25, 14 – 30 

De lezingen van vandaag bewijzen naar mijn bescheiden mening, dat de 
boodschap tot op de dag van vandaag actueel is. De maatschappij is er 
een van hebben en nog meer hebben. Worden wij daarop afgerekend? 
Is er nog oog voor de naaste? 
De onlangs verschenen Quote 500, bewijst, dat wie zijn of haar talenten 
op de juiste wijze inzet van een dubbeltje een kwartje en nog meer kan 
maken. Zijn deze lucky 500, dan te vergelijken met de dienaars uit de 
parabel en is degene die zijn talent verbergt en dus niet tot wasdom 
brengt de loser? Het is wat kort door de bocht om met deze 
veronderstelling genoegen te nemen. Talent wordt in onze tijd vertaald 
met de beste scholing, het ontdekken van de beste zanger, de beste 
danser, uitblinkers in vaardigheden, om te zetten in klinkklare munt. Het 
woord talent verwijst in Jezus’ tijd naar maten en gewichten. Het is ook 
de grootste geldeenheid die men toen kende. De parabel vertelt dat aan 
ieder van ons iets is toevertrouwd, ieder naar eigen bekwaamheid. Dat 
kan van alles zijn: verantwoordelijkheden op het werk, in de kerk, in het 
gezin en in de maatschappij. Er wordt ons gevraagd aan het werk te 
gaan met datgene wat ons is toevertrouwd. 
Hij vraagt dat niet alleen aan kansrijken, maar ook aan mensen die 
naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan. Daaruit blijkt dat 
Hij een groot geloof heeft in mensen. Anders dan bij een examinator of 
een jurylid worden wij bij Zijn terugkeer niet beoordeeld op ons knappe 
uiterlijk, onze geleerdheid of op welke plek wij wel of niet in de Quote 
500 voorkomen. Hij kijkt naar wat onze inzet is geweest. Dan komt aan 
het licht of degene, die op het eerste oog niet alles mee had en 
gewoekerd heeft met zijn talenten niet beter af is als degene die wellicht 
alles op een presenteerblaadje heeft ontvangen. Wie steekt zijn nek uit. 
In deze tijd van economische maar ook kerkelijke en geestelijke malaise 
kun je je angstig voelen omtrent alle ontwikkelingen, bedrijfssluitingen, 
een toenemend aantal mensen zonder baan, kerken die al of niet terecht 
worden gesloten, mensen die zich laten uitschrijven, Worden wij uit een 
gevoel van zelfbescherming als de derde dienaar, die zijn talent 
verbergt, angstig om op z’n gezicht te gaan. In de eerste lezing blaast 
Spreuken de loftrompet over de houding van de sterke vrouw. Nee, het 
is geen nieuw popidool, een topmodel, zij wordt geprezen om haar inzet. 
In deze sterke vrouw herkennen wij veel mensen om ons heen, nu en 
ook uit het verleden, het zijn de Nelson Mandela, Martin Luther King, 



moeder Theresa, majoor Bosshardt en vele anderen, die gingen voor de 
mogelijkheden waarmee ze aan een wereld werken, waarin mensen 
waardig kunnen leven. 
Uit de lezingen van vandaag kunnen wij bemoediging putten, om vol 
vertrouwen onze eigen mogelijkheden te benutten. U en ik worden 
uitgedaagd onze twijfels en angsten aan de kant te zetten en naar ons 
zelf te kijken, zoals ook God naar ons kijkt. Dit ben jij, met dat ene talent 
kan ook jij veel goed doen. Graaf het op, ga in het licht staan en wees de 
mens die jij mag zijn.Dan werk je mee aan God plan, een koninkrijk 
allesbehalve zwartwit maar veelkleurig als een regenboog. Je bent de 
danser op de koorden van de God gegeven kansen.We dansen 
samen in de geest van het goddelijkste feest. 
Dus durf te dansen. Wees groots. Amen. 

Ruud van der Linden. 


