
 

 

 

Nr. 9  28 juni 2020 

Hallo allemaal, 

Deze week gaat het over de gelijkenis van de rijke man en zijn drie dienaren. In dit verhaal is de rijke 

man Jezus en zijn de dienaren de leerlingen. De rijke man geeft zijn dienaren allemaal geld en geeft 

hen de opdracht er goed voor te zorgen. Het geld staat symbool voor je talenten, de dingen waar je 

goed in bent. Iedereen is wel ergens goed in. God wil dat we allemaal ergens goed in zijn, zodat we 

goed voor elkaar en de wereld om ons heen kunnen zorgen.  

Hoe ga jij om met de dingen waar je goed in bent, gebruik jij je talenten of verstop je ze en doe je er 

niets mee, net als de derde dienaar in het verhaal? 

Je kunt het verhaal vinden in Mattheüs 25: 14-30. 

 

 

 

 

 

  

Een man gaat op reis.  

Hij roept zijn dienaren bij zich, en hij 

geeft hun de opdracht om voor zijn 

geld te zorgen. De heer geeft elke 

dienaar het bedrag dat bij hem past. 

 



Mattheüs 25: 14 - 30 

De rijke man en de drie dienaren

 

 

Kom naar mijn feest! 

 ‘Het duurt niet lang meer,’ zegt Jezus tegen zijn vrienden, ‘dan ga ik weg. Ik ga naar mijn 

Vader in de hemel. Ik kom op een dag weer terug. Ik weet nog niet precies wanneer dat is. 

Maar ik vind het fijn als jullie in de tijd dat ik weg ben voor mij aan het werk gaan. Ik zal jullie 

een verhaal vertellen waar je iets van kunt leren.  

Het verhaal gaat over een rijke man die op reis moet. Voordat hij weggaat, roept de man zijn 

dienaren bij zich. ‘Kaleb, Daniël en Tobin,’ zegt hij. ‘Ik moet een poosje naar het buitenland. 

Zolang ik er niet ben, moeten jullie op mijn geld passen. Je moet het gebruiken om er geld 

voor mij mee te verdienen. Kan ik op jullie rekenen?’ 

‘Natuurlijk, meneer,’ zeggen de dienaren. ‘Fijn,’ zegt hun 

baas. ‘Kaleb, ik geef jou deze zware portemonnee. Er zit één 

miljoen in. Dat is veel geld. Daniël, hier is de portemonnee 

waar jij op moet passen. Er zit wat minder geld in, een half 

miljoen. Daar mag jij op passen. En Tobin, jij krijgt mijn 

kleinste portemonneetje. Daar zit het minste geld in. Zorg er 

goed voor.’ ‘Doen we, meneer,’ zeggen de dienaren. Ze 

zwaaien hun baas uit. Kaleb gaat meteen aan het werk met 

het geld uit de grote portemonnee. Hij koopt met het geld 

van zijn baas een oud huis, en hij knapt het helemaal op. Het 

is hard werken, maar als hij het huis verkoopt, krijgt hij veel geld. Hij verdient er een miljoen 

bij! De portemonnee is nu twee keer zo dik geworden! Daniël heeft een portemonnee 

gekregen waar wat minder geld in zit. Een half miljoen. Hij huurt een vissersboot, koopt een 

paar netten en gaat vis vangen. Hij werkt elke nacht hard, hij vangt veel vis, en die verkoopt 

hij. Hij verdient veel geld: wel een half miljoen. Zijn portemonnee is ook twee keer zo dik 

geworden. Tobin heeft het kleine portemonneetje gekregen met een klein beetje geld. Hij 

graaft een gat in de grond en stopt de portemonnee erin. En dan maakt hij het gat weer 

dicht.  

Na een jaar komt de baas terug. Hij roept zijn drie dienaren bij zich. ‘Hoe is het met jullie?’ 

vraagt hij. ‘En wat hebben jullie met mijn geld gedaan?’ ‘Heel goed, meneer,’ zegt Kaleb. Hij 

heeft een portemonnee bij zich die zo dik is dat het geld er bijna niet meer in past. ‘Kijkt u 

eens. Hier is uw portemonnee weer terug. Ik heb een miljoen voor u verdiend.’ ‘Goed 

gedaan!’ zegt de baas blij. ‘Wat ben jij een goede werker. Ik zal je een grote beloning geven. 

Jij krijgt een belangrijke baan in mijn bedrijf. Kom je straks op mijn feest?’ Nu doet Daniël 

een stap naar voren. Hij heeft ook een dikke portemonnee bij zich. ‘Alstublieft, meneer,’ zegt 

hij. ‘Ik heb een half miljoen van u gekregen om mee aan het werk te gaan. Hier is het terug, 

met een extra half miljoen. Dat heb ik voor u verdiend.’ ‘Fantastisch!’ zegt de baas. Hij staat 



op en omhelst Daniël. ‘Wat ben jij een goede, trouwe werker. Ik zal je belonen. Je krijgt een 

belangrijke baan in mijn bedrijf. Kom je straks op mijn feest?’ Als laatste stapt Tobin naar 

voren. ‘Meneer,’ zegt hij. ‘Ik weet dat u streng bent. U vindt dat u nooit genoeg hebt. U wilt 

altijd meer. Dus daarom heb ik er niks mee gedaan. Want ik dacht, als het mis gaat, als ik er 

iets van kwijtraak, dan wordt u vast heel erg boos op mij. Dus ik heb uw portemonnee veilig 

verstopt. Hier is hij weer terug. Kijkt u maar, al uw geld zit er nog in.’ De baas kijkt hem boos 

aan. ‘Wat?’ zei hij. ‘Je hebt helemaal niks gedaan met mijn geld? Dan had je het beter naar 

de bank kunnen brengen. Dan had ik er tenminste nog rente over gekregen. Dienaren! Geef 

dat geld van Tobin maar aan Kaleb, die zo hard gewerkt heeft dit jaar. Iemand die veel doet, 

wil ik graag een beloning geven. En Tobin hoeft niet op mijn feest te komen. Het is duidelijk 

dat hij liever niet voor me werkt.’’  

‘Dat is wel streng,’ zegt Petrus zacht. ‘Maar ook wel bijzonder,’ zegt Johannes. ‘Dat je dan op 

het feest van de baas mag komen. En dat hij je nog een cadeau geeft ook. Terwijl je alleen 

maar je werk hebt gedaan.’   

Om te weten 

Terugkomst 

Joden en christenen zeggen dat er een moment komt dat God alles weer nieuw maakt. En dat is een 

belangrijk moment, want dan zal God een einde maken aan het kwaad in de wereld. En dan zal 

Gods nieuwe wereld overal zijn. In het Nieuwe Testament lees je dat Jezus hier een belangrijke rol 

in zal hebben. Op die manier zal de hele wereld uiteindelijk weer nieuw worden: een plek zonder 

dood, pijn en tranen. In het Grieks wordt het woord parousia gebruikt voor het moment dat Jezus 

weer terugkomt. Dit woord betekent: verschijning. Oftewel, als Jezus verschijnt, wordt alles nieuw.  

Feest  

Jezus vergelijkt zijn terugkomst vaak met een feest. We lezen hier in Mattheüs verschillende 

voorbeelden van. Zo vertelt Jezus bijvoorbeeld over een koning die een groot feest geeft, omdat zijn 

zoon gaat trouwen (Mattheüs 22:1-14). En in het verhaal over de tien meisjes lezen we over een 

bruidegom die een bruiloftsfeest organiseert (Mattheüs 25:1-13). En in het verhaal van de drie 

dienaren wordt een feest georganiseerd op het moment dat de rijke man terug is. 



 

 

 

 

 

Verzin eens waar je goed in bent, wat zijn jouw talenten. 

Kun je goed knutselen of tekenen? Of ben je misschien goed in het bakken van 

cupcakes? 

Maak dan eens iets lekkers of iets moois voor je vader en moeder, je opa, oma 

of misschien wel voor die lieve buurvrouw van een paar huizen verder. 

Wat je talent ook is, laat het zien! 

 

 

 

 

 

 

Trouwe God,  

U hebt de aarde gemaakt en ook de mensen die daarop wonen.  

U vindt het fijn als we goed zorgen voor alles wat u ons geeft.  

We hebben ook talenten gekregen.  

We zijn allemaal ergens goed in.  

Heer, help ons om onze talenten goed te gebruiken, en blij te zijn met wat we 

kunnen.  

Amen. 

 

 

 

Volgende week: Salomo wordt koning 

In de circustent-https://www.youtube.com/watch?v=rLX-EpQAyp0 

Werk in uitvoering - 

https://www.youtube.com/watch?v=k6GSQwxVcok&list=PLYWcQSO

ipphJ6GefUZuawPhA6QLOsM3J6&index=4 

 

Tot slot 

DOEN! 

Bronvermelding: BijbelBasics 
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