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Gelezen: Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30 
Titel: Ontvangen om te geven 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Je zal maar ondernemer zijn in deze tijd. Ja, er zijn er die fantastisch draaien. 
Supermarkten beleven goede tijden. Ik neem aan dat de fabrikant van mondkapjes  
niet zal klagen en ook niet degene die handelt in handgel en dergerlijke.  
Er zijn er ook die ernstig in de problemen zijn gekomen of zullen komen. Horeca is 10 
een goed voorbeeld, maar ook de culturele sector. En deze mensen kun je toch ook 
als ondernemer beschouwen, zij proberen met een product inkomen te genereren.  
Je zal maar ondernemer zijn in deze tijd. En het verhaal dat Jesus vertelt gaat over 
ondernemers, in ieder geval op het eerste gezicht. Dienaren krijgen talenten, de één 
meer dan de ander, en zij die er handel mee drijven en het aantal talenten 15 
verdubbelen, zij worden geprezen. Die ene die het talent begraaft wordt naar buiten 
gegooid. Een verhaal voor ondernemers, want een talent is een hoeveelheid geld en 
een ruime hoeveelheid geld. Degene die het weet te verdubbelen levert echt een 
grote prestatie en is niet degene die het beheer had over een klein bedrag hoewel de 
man die op reis is geweest het wel zo noemt. En zo lijkt het in dit verhaal te gaan 20 
over het verdienen van geld. En dit mag gezegd: het verdienen van geld is op zich 
totaal niet verkeerd. Nee, werken voor je inkomen geeft je een bepaalde vorm van 
zelfvertrouwen, arbeid zowel lichamelijk als geestelijk is ook nog eens goed voor je 
brein. En als je vrijwilligerswerk doet dan is dat ook een goede zaak. Ook als je 
inkomen dan langs een andere weg komt.  25 
Het gaat dus om het verdienen van geld, maar volgens mij gaat het ook nog om 
andere dingen in dit verhaal. Want het valt mij op dat Jesus bepaalde getallen noemt. 
De één krijgt vijf talenten in beheer, de ander twee en de derde één. En de jood 
Jesus wist en weet dat getallen vaak niet zomaar getallen zijn. Vijf talenten, er zijn de 
vijf boeken die aan Mozes worden toegeschreven, de vijf boeken die samen de 30 
Thora vormen. Gebruikt Jesus daarom dat getal vijf? En dan niet dat die vijf boeken 
ineens tien boeken moeten worden, maar op een andere manier. De wet, de vijf 
boeken, zij kunnen en mogen verrijkend zijn. Zij verrijken het bestaan, het menselijke 
bestaan. En wie goed om gaat met deze wet, wie er goed mee handelt als het ware, 
die zal ervaren dat het bestaan verrijkt wordt. Die verdient er dus heel wat bij. Wie 35 
goed handelt met de wet, en daarmee de weg van het leven gaat, de Halacha, die 
wordt rijker. Niet altijd materieel, maar wel spiritueel. De rijkdom van goede 
gedachten, de kracht tegen dat wat onderdrukt, de vrijheid die ook aan de wet kleeft.  
Een ander krijgt twee talenten in beheer. Bij twee kun je ook denken aan tweetallen. 
God en mens bijvoorbeeld, hemel en aarde, samen en verbonden. En liefde voor 40 
God zal altijd samengaan met liefde voor de medemens, de naaste. Twee als in een 
samenhang, verbondenheid, je bent niet alleen, niet alleen op deze wereld, de ander 
kijkt je aan en jij kijkt de ander aan en ziet in het gezicht van de ander het gelaat van 
God. Of je ziet het gezicht van God in de schepping, in de natuur, in de vogels die 
vliegen, het groen dat groeit, de trouw van het leven dat door gaat.  45 
De derde dienaar krijgt één talent. Jesus kende vast en zeker die tekst waarin 
gezegd wordt dat God Eén is. En stel nu eens dat Jesus met opzet hierom het getal 
één heeft genoemd, dan vertelt hij dus over de dienaar, de mens die als het ware 



God begraaft, uit angst zelfs God begraaft. Dat is degene die de bron van het leven 
begraaft. Dat is degene die de bron van het licht begraaft en die gooien ze eruit, in 50 
de buitenste duisternis. Wie het licht begraaft, zet zichzelf in duisternis. En of die 
duisternis dan voor altijd is, ik denk het niet. Ik denk dat God op een moment het licht 
zal roepen als op de eerste dag en dat ook de derde dienaar geroepen zal worden 
als op een dag van opstanding.  
En zo komen bij elkaar: God als bron van leven, God en mens in een samenhang als 55 
een tweetal en de wet van het leven, de vijf wegen. Zo komen ze bij elkaar in dit 
verhaal van ondernemerschap. En in zekere zin zijn wij allemaal ondernemers. Wij 
ondernemen heel wat. Niet allemaal in de fiscale of juridische zin, maar wij leven, wij 
handelen, onze handen zijn in beweging, onze mond, onze oren. En dat is 
ondernemen en mag allemaal verbonden zijn met de getallen vijf, twee en dan ook 60 
één. In een overvloed zoals de profeet Jesaja het zag in de tijd van de ballingschap. 
Hij ziet de vrede als een rivier, hij ziet gerechtigheid als de golven van de zee. Hij ziet 
bevrijding uit ballingschap als perpectief in de toekomst. Hij ziet de nazaten als 
perspectief van de toekomst. Waarbij er natuurlijk ook toekomst is zonder biologische 
nazaten, zoals er ook vruchtbaarheid is zonder eigen kinderen. 65 
Wij als ondernemers zijn verbonden met de getallen vijf, twee en één. En dat komt in 
ieder geval bij elkaar als het gaat om Z.W.O.. Als het gaat om zending, 
werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Bij zending gaat in de eerste plaats 
om geloof, geloof in God, de Ene, hoe je God ook wilt denken. En dan hoeft die 
ander niet precies te geloven wat jij gelooft, maar wie spreekt over diegene die jou 70 
bezielt, die jou de adem in de neus blaast, wie zo deelt van wat binnen in je is, die 
verrijkt het eigen bestaan en dat van de ander.  
Werelddiakonaat is verbonden met het getal twee. Mensen met elkaar, delen en 
geven, ontvangen en vaak wederzijds. Ontwikkelingssamenwerking is met elkaar, als 
mensen levend waarbij je samenleeft in de vrijheid van de wet, de wet die borg staat 75 
voor het leven van mensen, het leven met elkaar.  
En deze beelden staan voor ons. Ze komen uit het verleden, maar staan vandaag 
voor ons om mee te gaan de toekomst in. Een toekomst van overvloed. Niet 
materieel en hier en daar anders dan Jesaja ziet, maar op een manier wel aanwezig. 
Vrede als een rivier, gerechtigheid als de golven van de zee. Beelden van hoop om 80 
te omarmen. Beelden van hoop als uit Gods hand, als gesproken door Gods mond 
om te omarmen en om te doen. Om zo ondernemer te zijn.  
En daarbij geldt ook dit: wij zijn samen mens, als in een tweetal, met de vijf erbij . Wij 
zijn samen mens in een oneindige solidariteit, ook met die ondernemer die het zwaar 
heeft. En in deze solidariteit, ook mondiaal, wordt het gezicht van God zichtbaar. Van 85 
die Ene, de Eén, die niet begraven blijft. Het gezicht van God wordt zichtbaar ook in 
het geven van talenten, aan elk mens. Wij hebben enorm veel gekregen en we 
krijgen enorm veel. Om te ondernemen in de goede zin van het woord en om zo te 
geven. Ontvangen om te geven. Ontvangen om te geven.  
En dat is ook een proces, een groeiend proces. Waarbij je soms er achter komt dat je 90 
gaandeweg steeds meer kan. Afgelopen week zijn er twee apen ontsnapt in een 
dierentuin, mannelijke apen, die opdringerig gedrag vertoonden. En men zag geen 
andere mogelijkheid dan ze neer te schieten. Dat vond ik jammer, maar ik begrijp het 
wel. Geen andere mogelijkheid. Aan de andere kant van de oceaan was er een 
president die gedrag vertoont dat op bepaalde momenten lijkt op deze apen. Die 95 
hoefde niet te worden neergeschoten, die kon worden weggestemd. Ontvangen om 
te geven. Dat kan dus. Amen.  


