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Vandaag horen wij de lezing over de talenten. Een heer ging op reis en gaf aan zijn dienaren 
zijn geld in beheer. De eerste dienaar kreeg vijf talenten, de tweede twee en de derde één 
talent. De eerste twee dienaren verdienden er even zoveel bij, maar de laatste begroef zijn 
talent om het bij thuiskomst weer aan zijn heer terug te geven.  
 
De talenten waarover hier gesproken wordt zijn gouden en zilveren geldeenheden die door 
de toenmalige Grieken en Joden werden gebruikt. Tegenwoordig spreken we over een 
talent wanneer we vinden dat iemand iets erg goed kan. Regelmatig kijk ik vol bewondering 
naar de  tv-programma’s Project Rembrandt en Sterren op het doek. Wat kunnen die 
mensen schilderen zeg, je moet het maar kunnen! Het is prachtig als je dat talent gekregen 
hebt, net zoals talenten die veel musici, zangers hebben of auteurs die spannende boeken 
schrijven. Maar er wordt niet bij verteld hoeveel moeite en hoeveel uren het gekost heeft 
om zover te komen. Want met talenten moet gewerkt worden, dat deden de eerste twee 
dienaren ook. 
 
Kijk eens om je heen en zie hoeveel talent er naar boven komt en hoe creatief sommige 
mensen worden die direct of indirect door de coronamaatregelen getroffen worden. Vaak 
hoor je mensen zeggen: ‘Ik kan dat niet of daar heb ik geen talent voor.’ Maar ik geloof dat 
er in ieder mens wel talenten schuilen. Heel diep verborgen misschien en nog niet ontdekt, 
maar ze zijn er wel! Neem nu het talent om het mensen naar de zin te maken, om mensen 
op hun gemak te stellen, gezelligheid en vrolijkheid te verspreiden, het talent om lekker te 
kunnen koken, zonder dat je daarvoor geleerd hebt of zij die bijzondere groene vingers 
hebben zodat hun tuin of plantenbakken een lust voor het oog zijn.  
 
Ga eens bij je zelf te rade. Misschien bezit jij ook wel eigenschappen die je zelf niet zo 
bijzonder vindt, maar voor anderen van grote waarde kunnen zijn. Stop ze dan niet onder 
de grond, maar ga er 
mee aan de slag. Je zult 
zien hoe je gouden en 
zilveren sterren om je 
heen laat stralen!                                                
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