




























Struikelblokken

De tien meisjes:
Egoisme van de ‘wijze’ meisjes
Hardheid van de bruidegom

De talenten:
Hebberigheid van de heer
Neo-liberale moraal: 

de duivel schijt op de grote hoop





Opbouw van het evangelie naar Matteüs

5 Blokken met woorden van Jezus. Telkens besloten met: 
“En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had...”. 
Tussen de blokken over het handelen van Jezus. 

5: 1 - 7: 28 ‘Bergrede’

10: 1 - 11: 1 Roeping en uitzending van de 12

13: 1-53 Gelijkenissen

18:1 - 19: 1 Over het gemeenteleven

24: 1 - 26: 1 Over de ‘laatste dingen’

Waar haalt hij het allemaal vandaan?









24, 42-44
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen.
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Zoon des mensen.



24, 42-44
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen.

25, 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.



24, 42-44
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
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24, 42-44
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen.

25, 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

25, 10 en die gereed waren, gingen met hem 
de bruiloftszaal binnen.



24, 42-44
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in 
zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij 
bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de 
Zoon des mensen.

25, 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

25, 10 en die gereed waren, gingen met hem 
de bruiloftszaal binnen.

Waken 26, 38.40.41  “Waakt met Mij”
Gereed 22 de bruiloft is gereed



24, 45-51
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over 
zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te 
geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal 
stellen. 
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stellen. 

25, 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs
25, 21 Wel gedaan gij goede en getrouwe slaaf 
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24, 45-51
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over 
zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te 
geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal 
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal 
stellen. 

25, 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs
25, 21 Wel gedaan gij goede en getrouwe slaaf 
25, 14 … zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde



24, 42-47
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke 
nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn 
huis niet hebben laten inbreken. 
Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet 
verwacht, komt de Zoon des mensen.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn 
dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 
Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 
Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.

25,1-13 Waken, bereid zijn, verstandig/wijs zijn
25,14-30 Trouw zijn, bezit van de Heer beheren

.



Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op 
weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 
Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee 
bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen 
en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn 
heer.

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het 
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
(…) 



Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op 
weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 
Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee 
bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen 
en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn 
heer.

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het 
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
(…) 



Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op 
weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 
Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee 
bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen 
en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn 
heer.

Πάράδιδωμι (Mt 31x) toevertrouwen/overleveren/verraden
19x Mensenzoon wordt overgeleverd

Het verraden/overleveren door Judas
5x volgelingen van Jezus zullen worden overgeleverd

11, 27 “Alles is Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent 
de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de 

Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.”

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het 
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
(…) 



Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op 
weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 
Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee 
bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen 
en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn 
heer.

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het 
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
(…) 



Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op 
weg, en hij deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 
Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee 
bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen 
en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn 
heer. 

26,14 Toen ging één van de twaalven, genaamd Judas Iskariot, naar de 
overpriesters, en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik 
Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. 

(ook in 27, 3-9)

28, 12.15 En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit en 
zij gaven de soldaten veel geld, en zij zeiden: “Zegt, zijn 
discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem  gestolen (…)” 
En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was.

Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het 
buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
(…) 


