
 

 

 

 

 
 
 

MATT 25:13-30   ADVENT 1 
 

Inleidend 
Dikwels het ons waardevolle geskenke 
of erfgoed wat ons wegbêre in ’n kas 
of ’n kluis, omdat ons nie wil hê dat dit 
moet seerkry of wegraak nie.  Die 
gevolg is dat dit dan eintlik geen 
waarde of funksie het nie, want dit 
word weggebêre. 
 
Die gelykenis in Matt 25 van die talente 
vertel vir ons van iemand wat ook so 
iets waardevol en spesiaal gekry het en 
wat dit dan gaan wegbêre het, waar dit 
geen waarde gehad het en geen doel 
gedien het nie. 
 
Kom ons kyk na die gelykenis: 
- Daar word vertel van die eienaar 

wat op reis gaan en sy besittings 
aan sy 3 slawe uitdeel. Hulle kry 5, 
2  en 1 onderskeidelik.   

- Een talentmuntstuk was 
gelykstaande aan die dagloon van 
ongeveer 6000 mense.  Dit was 
gelykstaande aan ’n salaris wat 
iemand in ongeveer 20 jaar sou 
verdien.  Die slawe ontvang dus 
almal geweldig baie – ook die een 
met die een muntstuk. 

- Met die terugkeer van die eienaar 
wys die eerste twee slawe dat hulle, 

hulle geld verdubbel het en hulle 
ontvang die lof van die eienaar, 
maar die derde slaaf het syne 
begrawe.   

- Dit was nie ’n vreemde handeling 
vir mense van die tyd om geld te 
begrawe nie nie – dit was in 
ooreenstemming met die rabbynse 
voorskrifte en kon nie as 
onverantwoordelik bestempel 
word nie.  Dit was eintlik ’n baie 
veilige manier om iets te bere.   

- Maar die eienaar is ontsteld, want 
die geld het geen doel gedien nie, 
geen waarde is bygvoeg nie, 
niemand het daaruit voordeel 
getrek nie.  Die doel en funksie van 
die muntstukke was nie om gebere 
te wees nie, maar om wins te maak 
en meer te word.   

 
Die eerste gelykenis in Matt 25 (1-13) 
van die meisies wat wag op die 
bruidegom, gaan oor die 
gereedheid/waaksaamheid van sy 
kinders.  Dat sy kinders altyd gereed 
moet wees vir sy koms, want hulle weet 
nie wanneer dit sal wees nie.  
Die gereedheid – die toets vir die 
gereedheid gaan afhang van: 



 

 

1. Hulle getrouheid aan God (14-30 
die   eienaar en slawe) en  

2.  Hulle getrouheid teenoor hulle 
medemens (31-46 die skape en 
bokke).  

 
Hoekom sê ek die gelykenis van die 
talente/muntstukke gaan oor 
getrouheid aan God?   

 
Die Griekse woord “talanton” word in 
die OAV met “talent” en en die NAV 
met muntstuk vertaal word was eintlik 
eerder ‘n aanduiding van gewig 
as  van ’n geldeenheid  (ongeveer 21kg 
silwer).   
Dit het met die tyd in Afr en ander tale 
die  betekenis begin kry van ’n talent 
– ’n natuurlike vermoë.   
Mense het dit dus verstaan as: God gee 
vir jou die talent/vermoë om klavier te 
kan speel of spesifieke sport te beoefen 
en jy moet dit ontwikkel, anders word 
dit van jou weggeneem.   
Dit is egter nie hoe ons oor die 
muntstukke in die gelykenis moet dink 
nie. 
Die gelykenis praat wel van aanleg of 
talent, want elkeen kry volgens sy/haar 
bekwaamheid ’n bedrag waarvoor 
hy/sy verantwoordelik is.  Maar die 
bekwaamheid is egter die rede vir die 
ontvang van die verskillende bedrae 
geld en nie die betekenis vir die 
“talanton” nie.   
Ons moet dus reg verstaan wat die 
talente in die gelykenis is.  Die talente 
is dus die verantwoordelikhede wat 
aan elkeen gegee is volgens hulle 
bekwaamheid of gawes dan.   
Die talanton vertaal met talent of 
muntstuk was dus die geleenthede 

wat elkeen ontvang het om hulle 
gawes te gebruik en gehoorsaam op te 
tree. 
En die doel was sodat God se 
koninkryk daardeur gedien kon word.   
Dit gaan dus oor getrouheid aan God – 
of jy die geleenthede wat God vir jou 
gee om sy koninkryk in hierdie wêreld 
sigbaar te maak – of jy die geleenthede 
gebruik en of jy dit wegbêre. 

 
Hoekom vertel Jesus hierdie 
gelykenis?   
Hy vertel dit vir sy dissipels en sy 
getroue volgelinge  bo op die Olyfberg.  
Hy se vir hulle Hy gaan weg en dat hulle 
moet weet dat terwyl hulle wag vir sy 
wederkoms, wat hulle nie gaan weet 
wanneer dit gaan wees nie, moet hulle 
alle geleenthede wat hulle ontvang 
gebruik om diensbaar te wees aan 
God.  Moet hulle God se koninkryk soos 
wat hulle dit gesien en ontvang het in 
die lewe van Jesus, moet hulle dit gaan 
wees en leef en doen.   
Jesus kom sê met die gelykenis vir sy 
dissipels en volgelinge:  ’n Dissipel van 
my kan nie maar net se ek ontvang die 
lewe, die genade, die vergifnis, die 
liefde van God en nou hou ek dit vir 
myself nie.  Om die waarheid te se ek 
steek dit weg dat niemand dit kan sien 
en daarvan kan weet en daardeur 
geraak kan word nie.   
Jesus se vir sy dissipels dat Hy weggaan, 
maar weer terugkom en in die tyd wat 
Hy weg is, kan hulle kies om op een van 
twee maniere vir Hom te wag. 
Die een is ’n passiewe wag waar die 
dissipels alles wat hulle van God 
ontvang die liefde, vergifnis, hoop, alles 
wat hy vir hulle geleer het net vir 



 

 

hulleself hou en nou maar wag tot Jesus 
weer kom.  So ’n wag loop uit op die 
dood. 
Of hulle kan aktief wag.  Dit beteken 
dat hulle elke moontlike geleentheid 
sal gebruik/elke talanton om God se 
liefde en vergifnis en genade en hoop 
te leef en uit te deel.  So ’n lewe waag 
met dit wat jy ontvang het en die 
uiteinde is die lewe van vreugde – die 
woord vir huweliksvreugde.   

 
Wie is ek en jy vanoggend in hierdie 
gelykenis?   
Die Here het vir elkeen van ons die 
geskenk van die Lewe en lewe 
gegee.  Hy het elkeen van ons ook 
bepaalde gawes en vermoens gegee – 
verskillend.  En Hy gee vir ons elke dag 
geleenthede om hierdie vermoëns te 
gebruik, sodat hierdie wereld kan word 
en lyk soos wat Hy graag wil he dit moet 
wees.  
Wat maak jy met die geleenthede wat 
God vir jou gee?   
Is ons elke dag aktief besig in die manier 
waarop ons leef om gestalte te gee aan 
God se koninkryk? 
- Wat maak ons met die geleenthede 

wat God vir ons gee om lief te he 
wyer as onsself?   

- Wat maak ons met die geleenthede 
om vergifnis te leef?   

- Wat maak jy met die geleenthede 
om mense te versorg of te 
bemoedig?   

- Wat maak jy met die geleenthede 
om ander se nood te verlig? 

- Wat maak ons met die geleenthede 
wat Covid 19 vir ons bring? 

- Wat maak ons met die geleentheid 
van polasisasie in ons land as die 
evangelie versoening verkondig? 

  
Wag ons passief dat Jesus weer moet 
kom – tevrede met die wete dat Hy jou 
lewe verander het, jou gered het en 
vergewe het of is jy bereid om te 
waag?  
 
Advent help ons om te vra: Wag jy op 
jou dood of waag jy met jou lewe? 


