
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 10 april 2022 
 
Prediker: Wigle Tamboer 
 
Titel: ‘Begraaf ‘m niet’. 
 
Bijbel: Matteüs 25:14-29 (NBV21 ) 
 
14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij 
bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een 
ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 16Meteen ging de man die vijf talent 
ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op 
dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent 
ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf 
talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de 
woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend.” 21 
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 
betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar 
hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij 
verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 
Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. 
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen 
had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt 
gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven. 
Alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. 
Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Dan had je mijn 
geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou 
hebben teruggekregen. 28 Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het 
laatste worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, 
waar men jammert en knarsetandt.” 
 
Bijzonderheden:  
Deze zondag 10 april was het Palmzondag /Palmpasen, de zondag die de Lijdensweek van onze 
Here Jezus Christus inluidt. Tevens was deze zondag het laatste deel van een drieluik. Deel 1 was 
de Gemeente-avond met Jaarvergadering van 23 maart, deel 2 was zondag 3 april van de 
bevestiging en inzegening van Patrick en Remy als predikanten van onze gemeente. 
 
*********************************************************  
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Er is al veel aan gememoreerd.  
 
Wat was het een feest vorige week zondag met de inzegening van Patrick en Remy tot predikanten 
van onze gemeente. 
 
Een feest zeker ook omdat onze kinderen en jongeren erbij waren. 
 



 

 

En onze kinderwerker Henrike zei het zo terecht: Deze kinderen zullen opgroeien met Patrick en 
Remy als hun predikanten. 
In de preek van deze zondag dachten we na wat het betekent om generatiekerk te zijn, waar de 
oudere generatie een voorbeeld is voor de jongere. 
 
Petrus, de apostel was ooit ‘jong’ toen Jezus hem riep. Eenmaal op leeftijd laat hij in de 1e en 2e 
Petrus-brief zien hoe begaan hij is met de ‘jongere’ generaties. Wat hij leerde van de Heer en 
tijdens zijn apostelschap als leider van de kerk, vat hij nog een keer krachtig samen om aan hen 
door te geven. 
 
Petrus moet bij het schrijven van 1 Petrus 4:10 zeker gedacht hebben aan de gelijkenis van de 
talenten! 
 
Daarbij zal hij met bewogenheid gedacht hebben aan de lezers van zijn brief die angst hadden hun 
ene talent goed te beheren…  
 
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.  
 

Psalm 84, Johannes 14:18-20, Hebreeën 13:20-21, Efeze 4:11-16 en 1 Corinthe 12, 1 Petrus 2:3-6,  
1 Petrus 4:10, Kolossenzen 3:23-24 
 

******************************************************* 
ENKELE OPMERKINGEN  
 
Op Palmzondag 1985 werd in onze toen pas gestarte kerk, toen nog Baptisten Gemeente 
Hoofddorp i.o. (in oprichting), ook de tekst over de talenten gelezen.  
 
Met deze Palmzondag konden we voor het eerst ochtenddiensten houden met opvang voor de 
kleinsten en zondagsschool voor de basisschoolkinderen. Het begon nu echt een gemeente te 
worden van en voor 0-100 jarigen… 
 
Palmzondag leek ons toen ook een goed moment om onze eerste missie- en visie-zondag te 
houden. Daarmee wilden we onderstrepen - hoe pril het allemaal ook is en hoe klein we ook  
zijn -: we zijn een gemeente waar niemand aan de kant staat. Ieder mag zich door Jezus geroepen 
weten naar ‘vermogen' zijn of haar 'talenten’ in te zetten. 
 
Om de tekst van Matteüs 25 aanschouwelijk te maken, was er tijdens die dienst geen collecte, 
maar kreeg iedereen bij de uitgang een rijksdaalder mee als onderstreping van de woorden van 
Jezus. Op het muntstuk was een sticker geplakt met de tekst:  
 

Baptistengemeente Hoofddorp – Matteüs 25:25 – ‘Begraaf ‘m niet’. 
 
De gelijkenis van de talenten is de laatste gelijkenis die Jezus op aarde gaf voordat Hij die Goede 
Vrijdag na Palmzondag Zijn leven zou afleggen. De openingszin over de heer die op reis gaat leest 
in de NBG51-vertaling: 14 Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn 
slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.  
 



 

 

Die NBG51-openingszin geeft wat meer context; het was een reis naar ver weg. Blijkbaar lang 
genoeg om zijn bezit over te dragen aan beheerders/rentmeesters die slaaf bij hem waren. Het 
ging er daarbij om het toevertrouwde bezit bij afwezigheid van hun heer te laten ‘renderen’. 
 
Voor onze piepjonge gemeente hadden deze woorden uit Matteüs 25 veel lading. Jezus vertrouwt 
ons dus Zijn bezit toe. Dat is Zichzelf, als het lichaam van Christus op aarde. En wel om vrucht te 
dragen (het woord rente in vers 27 is tokos en betekent letterlijk nakomelingschap zoals bij een 
geboorte van nageslacht).  
 
Jezus’ reis naar het ‘buitenland’…  Eerst door Zijn dood de reis in het graf en het dodenrijk. Later 
als opgestane Heer bij Zijn hemelvaart de reis terug naar de hemelse heerlijkheid bij Zijn Vader. Hij 
zou bij die laatste reis ons als Zijn bezit achterlaten en op de dag van Pinksteren zou Hij van de 
Vader de Heilige Geest zenden die in ons vrucht zou dragen en nakomelingen zou geven. De eerste 
nakomelingen op de Pinksterdag waren direct al 3000 zielen. 
 
In de gelijkenis komt veel van de oproepen van Paulus en Petrus terug in hun brieven. Denk aan 
hun oproepen je plek in te nemen in het  lichaam van Christus  (Efeze 4 en 1 Corinthe 12). Denk 
aan de levende stenen van 1 Petrus 2; iedere steen is belangrijk tot opbouw van het geestelijk huis. 
 
Kortom, ongeacht de hoeveelheid talenten zijn we in Christus allemaal priesters en priesteressen 
voor God en dienen overeenkomstig onze gaven (1 Petrus 2 en 4). 
 
Zo wilden we als jonge gemeente in 1985 vanaf dag 1 een gemeente zijn, waar de 5- en 2- 
talenters niet de 1-talenters voor de voeten zouden lopen en ontmoedigen. Iedereen telt mee. 
Niemand kan zeggen om het ene talent: wie ben ik, wat stel ik voor? Juist ook de 1-talenters 
moeten zich gewaardeerd en van belang weten. Uit de gelijkenis lezen we ook dat de 1-talenter 
angst kende. Misschien ook wel omdat deze zich minderwaardig voelde t.o.v. hen die meerdere 
talenten hadden. 
 
Hoe vaak zien we dat niet in geestelijk werk, dat we onszelf vergelijken met de ander. Met wellicht 
het gevolg dat de 1-talenter door het gedrag van en het applaus voor de 2- en 5-talenters bij 
zichzelf zegt: ik ben maar… Die gedachte en een portie faalangst is de ideale cocktail voor het 
begraven van je talent.  
 
Wat een opdracht aan de 2- en 5-talenters om te verbinden, zich te verootmoedigen en een 
voorbeeld te zijn voor de 1-talenter. Om hen zo van Godswege te overtuigen hoe belangrijk 
eenieder is als volwaardig lid van de gemeente die bijdraagt naar zijn of haar vermogen. Er is geen 
steen, hoe klein ook, die in het bouwwerk gemist kan worden. 
 
Op die Palmzondag 1985 poogden we door Gods genade een tastbaar fundament neer te leggen 
voor de gemeente en haar eerste bouwers. Voor de 5-, 2- en juist ook de 1-talenters. 
 
Je ziet hoe dit fundament ook weer past bij Matteüs 16 van zondag 3 april. Jezus bouwt Zijn 
gemeente met iedere gelovige die Hem belijdt als de Christus. 
 
********************************************************* 
LIEDEREN 

 

685 – Hosanna,    715 – Wat hou ik van Uw huis – Psalm 84 
765 – Uw vrede vult dit huis  648 – Hier zijn wij 



 

 

662 – God regeert   U roept ons – Paul Baloche 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst 
en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Wat heeft de gelijkenis van de talenten met je gedaan? Deel in alle openheid met elkaar. Waar 
gepast bidt voor elkaar. 
 
4. Vorige week zondag spraken we met elkaar over Geraakt & Geroepen n.a.v. Mattheus 16 (de 
belijdenis van Petrus en de belofte van Jezus). Welke verbanden en raakvlakken zie je met  de 
gelijkenis van de talenten? 

 

5. In de preek vertelde Wigle geraakt te zijn door de collage van zegenende handen, gemaakt door 
onze Meerkids. Neem tijd met elkaar om te zien waar jij persoonlijk en jullie tezamen als huiskring 
tot zegen zouden kunnen zijn, als een nieuwe stap van Geraakt en Geroepen. Wellicht is de 
opheffing van de Corona-maatregelen een moment om aan te grijpen jezelf opnieuw als levende 
steen te leggen in de hand van de Opperbouwmeester. 

 

6. Op de rijksdaalder die op Palmzondag 1985 bij de uitgang aan iedereen werd meegegeven, 
stond de tekst: Baptisten Gemeente Hoofddorp – Matteüs 25:25 – ‘Begraaf ‘m niet’.  

Neem tijd om na te denken over wat deze tekst anno 2022 voor jou betekent of kan betekenen.  
Kun je open met elkaar delen wat je graag zou willen, maar ook wat je moeilijk vindt om te doen? 
 
7.  Matteüs 25 spreekt over de dienstknechten en hun talenten. Waar de eerste twee ermee aan 
de slag gingen - ondanks dat de een minder had dan de ander -, verstopte de derde zijn talent uit 
angst voor zijn heer en de straf die hij meende te krijgen wanneer hij niet genoeg terug zou 
kunnen geven. Opmerkelijk is dat de heer in het verhaal exact dezelfde lovende woorden meegeeft 
aan beide werkers, ongeacht het verschil in grootte van hun talent en verdienste. Blijkbaar is de 
grootte van het talent niet bepalend, maar meer het verlangen er iets mee te doen uit liefde en 
toewijzing aan de Heer. Wat zegt jou dat? Vind je het moeilijk om te lezen dat de degene die zijn 
talent begraaft er slecht van afkomt?  Waarom/waarom niet?  

 

**************************************************** 



 

 

GEBEDSSUGGESTIE  (n.a.v. 1 Petrus 4:10) 
 
Here, Uw woord bij monde van Petrus roept ook ons op. We bidden dat U eenieder van ons geeft 
Uw bezit goed te beheren in dienst aan U en aan Uw gemeente. Mogen we zo levende stenen zijn 
in Uw hand, tot Uw eer. In Jezus’ naam. Amen. 
 
****************************************************  


