
Mattheüs 25:14 en 19
Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit

toevertrouwde. …En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen.

Een gelijkenis van Jezus die door Hem is uitgesproken in het verlengde van zijn spreken over, wat de vertalers
hebben genoemd, de 'rede over de laatste dingen' en volgend op de gelijkenis van 'de wijze en dwaze maagden'.
Evenals in de gelijkenis van 'de wijze en dwaze maagden' blijkt ook hier vanuit de inhoud dat zij eindtijd gericht
is. Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen, dat met het spreken van Jezus over een mens die naar het
buitenland vertrekt Hij zichzelf bedoelt. De slaven in deze gelijkenis doelen op zijn volgelingen, en dat kunnen
zowel Joden als christenen zijn. Met betrekking tot Jezus' volgelingen blijkt Hij immers wel vaker het begrip
slaaf te gebruiken, we behoeven bijvoorbeeld maar te denken aan zijn uitspraak dat een slaaf niet boven zijn
meester staat. Bijvoorbeeld Paulus noemde zich 'een slaaf van Christus' (Rom. 1:1) en dan gaat het om een
erezaak.

Juist dat laatste komt tot uiting in deze gelijkenis, in het dienen van Christus als Heer! Zoals een slaaf gekocht
werd door een meester, zo zijn wij gekocht door de Heer. En de betaalde prijs is, kijkend naar Golgotha, hoog!
Juist dát verlangt van ons het besef én het praktisch maken van noblesse oblige. Iets dat allereerst tot uitdrukking
gebracht blijkt te worden door hoe wij, door de genade van Jezus als kinderen van God, met de ons door Hem
geschonken talenten omgaan. Iets dat aan het licht komt bij de terugkomst van de Heer, de wederkomst van
Christus.

Advent, dat voor het kind van God vooral een uitzien naar de wederkomst zal moeten betekenen, houdt ook in
een verlangen Hem te ontvangen en uitzien naar het door Hem meegebrachte loon! Dat loon, waarover in de
Bijbel op meerdere plaatsen op velerlei wijze wordt gesproken, is gerelateerd aan de inzet van de door God aan
ons geschonken talenten. Wat wij hier in en met ons leven hebben gedaan, is bepalend voor wat we zullen
ontvangen en straks zullen zijn!

In dit alles is, net als naar voren komt in de gelijkenis van 'de wijze en dwaze maagden', een ieder van ons voor
zich verantwoordelijk. We komen bij de afrekening namelijk individueel voor Jezus Christus te staan. Advent is
dan, hierop lettend, ook nu weer een wake up call. Hoe staat het er met mij in dit licht voor? Kan ik Hem
ontvangen? Iets om te beseffen als we in deze tijd misschien weer eens dat prachtige lied van Paul Gerhardt
zingen: Hoe zal - letterlijk: moet - ik u ontvangen… Zien we uit naar zijn komst?

Gebed
Leer ons beseffen Heer dat na gekozen te hebben voor U in Jezus Christus, U van ons verwacht dat wij
Lichtdragers zijn en dat in meerder opzicht. Iets dat neerkomt op Jezus Christus dienend leven. Doe ons de eer
daarvan beseffen, juist als we letten op het offer voor ons gebracht op Golgotha. Geest van God wees onze gids
in het gebruiken van de gegeven talenten tot eer van God de Vader. In Jezus naam. Amen.


