
OVERDENKING 
 

Uit angst besloot ik uw talent te begraven zegt de derde dienaar. Het was 

me nooit eerder zo sterk opgevallen, dat woord angst. Kun je iemand 
veroordelen omdat hij bang is?  

 
Deze gelijkenis wordt meestal gelezen in wat in het kerkelijk jaar de tijd 

van de voleinding genoemd wordt en waar deze zondagen in november in 

vallen. Alles van het afgelopen jaar wordt bijeengebracht, gewogen, 
verzameld voor de oogst. Dat is nodig om de overgang te kunnen maken 

naar een nieuw kerkelijk jaar dat begint met Advent, met nieuwe hoop en 
verwachting. Volgende week zullen we hier de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar beleven en herinneringen verzamelen en de mensen 
gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.  

 
Het verhaal van vanmorgen lijkt vooral een succesverhaal. Met als 

moraal: als je maar goed je best doet, dan kun je ook wat bereiken. Dan 
kun je je inzet verdubbelen. Een typisch kapitalistisch verhaal zou je het 

ook kunnen noemen, gericht op winst en groei.  
 

Waarom is er in dit verhaal niet één van dienaren die terugkomt bij de 
heer met de boodschap: helaas, ik heb echt mijn best gedaan maar het 

niet gelukt: ik ben het talent verloren en sta hier met lege handen voor u? 

 
Hoe zit het met de aandacht voor die andere kant van het kapitalistische 

verhaal van winst en groei? De zorgwekkende werkelijkheid van de 
uitputting van de aarde? Alle verliezers van de keiharde prestatiedwang? 

Al die dingen die ons ondanks al onze inspanningen niet gelukt zijn? 
Ondernemers die zich uit de naad werken maar het in deze Coronatijd niet 

redden. Werknemers die zich jaren ingezet hebben voor hun bedrijf en nu 
worden ontslagen. Mensen die in de verzorging werken en die hoe hard ze 

ook lopen er nu niet zo voor de mensen kunnen zijn als ze zouden willen 
en afbranden. Werk dat mensen bij de handen is afgebroken. Hoe zit het 

met de dingen in je leven waarop je intens had gehoopt, waarvoor je je zo 
had ingezet, maar die niet gegaan zijn zoals je had gewild? 

 
Nee, er is in dit verhaal niet één die met lege handen terugkomt. Zelfs de 

derde knecht heeft wat om terug te geven. Een talent, het is niet meer 

geworden, maar ook niet minder. Goed beschouwd valt hem dan ook 
helemaal niets te verwijten. Toch ontsteekt de heer in het verhaal in 

woede en noemt hem een slechte en laffe dienaar. Is dat niet heel on 
terecht? Deze man heeft toch netjes gepast op wat zijn heer hem heeft 

gegeven, hij was bang het kwijt en hij heeft ervoor gezorgd dat dat niet 
gebeurde. Volkomen correct betaalt hij de heer zijn geld weer terug.  

 
In de eerste eeuwen van het christendom heeft men zich over het oordeel  

van de heer over deze derde knecht verbaasd. Zozeer zelfs dat er nog een 
andere versie van het verhaal in omloop kwam.  



Daarin wordt deze derde knecht gevolgd door een vierde die het geld van 
zijn heer niet onder de grond stopt, maar het verbrast en inderdaad met 

lege handen terugkomt. In deze versie wordt die derde passieve knecht 

voor straf alleen zijn geld afgenomen terwijl de vierde, de echte 
slechterik, in de buitenste duisternis gegooid wordt.  

 
Met dat slot met die buitenste duisternis hebben wij denk ik de meeste 

moeite. Liever hadden we gehoord dat zo’n knecht nog weer een nieuwe 
kans zou krijgen. Er wordt hier een oordeel geveld. En dat maakt ons 

onrustig. Wij houden de dingen liever graag zo lang mogelijk een beetje 
open. Maar Jezus vertelt hier een aantal gelijkenissen achter elkaar waarin 

elke keer een heel duidelijk oordeel wordt uitgesproken: dwaze meisjes 
staan er tegenover wijze, een slechte en laffe knecht tegenover een goede 

en betrouwbare. 
 

Zo’n gelijkenis wordt natuurlijk altijd verteld op het moment dat inderdaad 
alles nog open is, aan mensen die nog iets te kiezen hebben. Het is 

aansporing en waarschuwing tegelijk: Pas op, er staat in dit leven echt 

iets op het spel, dus kies alsjeblieft voor het goede. 
 

De derde knecht weigert dat. Want hij is bang, zegt hij. En hij zoekt zijn 
veiligheid in een negatieve kijk op het leven, op God, op de mens, op 

zichzelf. Een manier van leven waarbij niets te winnen is, en denkt hij, en 
dat is de kolossale denkfout die hij maakt, ook niets te verliezen. Hij stopt 

wat hij gekregen heeft weg onder de grond. Het is er niet, het doet niet 
mee. Deze man begraaft zijn leven voordat hij het heeft geleefd.  

 
Wie voor deze levenshouding kiest, en ik denk dat we allemaal momenten 

kennen dat we in de verleiding komen zo’n houding aan te nemen kan 
alleen nog maar bevestigd worden in zijn eigen gelijk. Die komt uit bij de 

strenge en onrechtvaardige god die hij zelf van te voren al had bedacht. 
Die plaatst zichzelf buiten het leven. En voor het evangelie is dat de 

ergste keuze die een mens kan maken.  

 
Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets, zo luidt de tekst op een 

wandtegeltje dat in de wc hing bij familie van ons. Ik moest er altijd even 
naar kijken. Veel erger dan te falen is het niet eens te hebben 

geprobeerd.   
 

Maar nogmaals: wat nu als je het wel geprobeerd hebt, maar het je 
domweg niet is gelukt? Wat als jouw talent zich niet heeft 

vermenigvuldigd maar is geslonken? Wat als je ooit vol geloof en 
vertrouwen op weg bent gegaan en dat geloof en vertrouwen onderweg 

bent verloren? Moet er toch niet nog een andere mogelijkheid genoemd 
worden naast deze zwart-witkeuze? Wat denkt u?  

 



Uiteindelijk denk ik van niet. Ik denk dat de veiligheid die je met zo’n 
extra keuze zoekt een valse veiligheid is. Het gaat hier om een keuze 

waaraan niemand ontkomt, een spannende keuze tussen twee uitersten.  

 
Ofwel je kiest ervoor het te wagen met het geloof of vertrouwen, want 

geloof is vertrouwen, vertrouwen in het leven, in God en in de mens die 
God heeft geschapen. Ofwel je kiest voor angst en afzijdigheid en zegt :ik 

doe niet mee. 
 

Kiezen voor geloof vertrouwen is altijd risicovol, is altijd een sprong in het 
diepe. Wie die keuze maakt zal hoe dan ook moeite, onzekerheid, 

teleurstelling, pijn, krenking, twijfel en vertwijfeling op zijn weg vinden. 
Maar die dingen zijn niet zonder betekenis. Ze worden meegewogen. 

 
Op donderdagavond is er een interessante serie op televisie met de titel 

Waar ben je bang voor? Nav die serie stond er vorige week in Trouw een 
boeiend gesprek over angst tussen journalist Stevo Akkerman en 

psychiater Jim van Os. Ik moest eraan terugdenken bij dit verhaal over de 

man die uit angst zijn talent in de grond stopt. Op een gegeven moment 
gaat het over onze angst om te mislukken. Jim van Os zegt dat we op dit 

punt allemaal veel te leren hebben. Hij zegt: Wij zijn geneigd onze 
mislukkingen weg te moffelen. Maar onze kwetsbaarheid en onze 

misstappen, die daaruit voortkomen, vormen juist onze essentie. Via onze 
fouten en de reflectie daarop maken wij ook contact met andere mensen 

en hebben wij vriendschappen. 
 

Deze tijd van de voleinding en het verzamelen van de oogst is zeker niet 
alleen bedoeld voor het oogsten van onze successen. Ook de mislukkingen 

en de reflectie daarop krijgen hun plek, verweven als ze zijn met wat wel 
goed ging. Het zijn allemaal vruchten, tekenen van inzet en betrokkenheid 

op het leven en verbinding met andere mensen, die ook niet volmaakt 
zijn, net zo min als wij. Ook onze tranen en verzuchtingen worden 

verzameld, alle hoop die niet vervuld is, maar daarom niet minder goede 

hoop was.  
 

We mogen er zijn met onze tranen en teleurstellingen, met wat er niet 
goed gegaan is en met wat wij niet goed gedaan hebben worden we 

aanvaard en zijn we geliefd. De muziek waarnaar we nu gaan luisteren en 
die dit keer van te voren is opgenomen heet Embraceable You, over 

gezien, geliefd en omhelsd worden. Dat we ons daaraan kunnen 
toevertrouwen. 

 
 

 
 

 


