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Geliefde broeders en zusters, in Matth. 25:14-30 sprak Jezus over een bijzondere gelijkenis,
de gelijkenis van de talenten. In Luk. 19:11-27 sprak Hij over de gelijkenis van de ponden.
Leest u ze eens door.
Waar ik over wil schrijven, is juist dat éne talent en dat éne pond, waarvan in de gelijkenissen wordt gesproken! Omdat deze door de boze, luie dienstknecht in de aarde werden
verborgen, respectievelijk in een zweetdoek weggelegd, in plaats van ermee te handelen of
te woekeren (Matth. 25:24-27; Luk. 19:20-23).
Ooit las ik in een artikel over deze gelijkenissen. De schrijver verklaarde dat de Joodse
Talmoed stelt, dat de persoon die aan hem of haar toevertrouwd geld in de aarde begraaft of
in een doek wikkelt en weglegt, er niet aansprakelijk voor is. Indien dit correct is, dan ging
Jezus in de uitleg van Zijn gelijkenissen een heel stuk verder dan de Joodse uitleg van de
Wet. Jezus stelde dat je er juist wél aansprakelijk voor bent.
Met andere woorden, óók met dat ene talent en met dat ene pond behoor je te woekeren en
behoor je winst te maken.
Een van de lessen van deze gelijkenissen is daarom, dat het dom is om als Gods kinderen
de aan ons toevertrouwde talenten en andere rijkdommen niet te gebruiken en aan te
wenden voor de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van Gods Koninkrijk.
Wat is de betekenis van dat ene talent of dat ene pond?
Sommige predikers zeggen, dat deze onze wedergeboorte typeren. Anderen zeggen dat het
kindschap Gods ermee wordt getypeerd. Weer anderen: de mogelijkheid om van Jezus te
getuigen. Wel, dit komt alles zo’n beetje op hetzelfde neer. Duidelijk is, dat we zodra we ons
hebben bekeerd en wedergeboren zijn, dit geweldige en heerlijke feit moeten aanwenden
voor Jezus. We behoren een licht te zijn, waardoor anderen worden aangetrokken en ook
Jezus aannemen.
In de bijbel staat ook in het Oude Testament een gelijkenis geschreven over het begraven
van een voorwerp. De profeet Jeremia moest in opdracht van de Heer een splinternieuwe
linnen gordel begraven. Jer. 13:1-11 – “Alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Ga henen, en
koop u een linnen gordel, en doe dien aan uw lenden, maar breng hem niet in het water. En
ik kocht een gordel naar het woord des HEEREN, en ik deed dien aan mijn lenden. Toen
geschiedde des HEEREN woord ten tweeden male tot mij, zeggende: Neem den gordel, dien
gij gekocht hebt, die aan uw lenden is, en maak u op, en ga henen naar den Frath, en
versteek dien aldaar in de klove ener steenrots. Zo ging ik henen, en verstak dien bij den
Frath, gelijk als de HEERE mij geboden had. Het geschiedde nu ten einde van vele dagen,
dat de HEERE tot mij zeide: Maak u op, ga henen naar den Frath, en neem den gordel van
daar, dien Ik u geboden heb aldaar te versteken. Zo ging ik naar den Frath, en groef, en nam
den gordel van de plaats, alwaar ik dien verstoken had; en ziet, de gordel was verdorven en
deugde nergens toe. Toen geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Zo zegt de
HEERE: Alzo zal Ik verderven de hovaardij van Juda, en die grote hovaardij van Jeruzalem.
Ditzelve boze volk, dat Mijn woorden weigert te horen, dat in het goeddunken zijns harten
wandelt, en andere goden navolgt, om die te dienen, en voor die zich neder te buigen; dat
zal worden gelijk deze gordel, die nergens toe deugt. Want gelijk als een gordel kleeft aan de
lenden eens mans, alzo heb Ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan Mij
doen kleven, spreekt de HEERE, om Mij te zijn tot een volk, en tot een naam, en tot lof, en
tot heerlijkheid; maar zij hebben niet gehoord.”
De geschiedenis vervolgt in vers 12 met een tweede typebeeld: Jeremia moest flessen met
wijn vullen. Hierover wil ik het niet hebben. Het gaat mij om het eerste geciteerde gedeelte.
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Den nieuwe, linnen gordel typeert in bijbelse zin onze wedergeboorte.
Efez. 6:14a verklaart immers, dat wij onze lendenen met de waarheid behoren te omgorden:
“Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid,………………..”
En wat is de Waarheid? Dat is Jezus (Joh. 14:6), dat is Gods Woord (Joh. 17:17)! Maar deze
omgording met de Waarheid is echter alleen mogelijk, nadat wij zijn wedergeboren en daarmee kinderen Gods zijn geworden.
Ook de lendenen zelf typeren geestelijke wedergeboorte, omdat vanuit de lendenen van de
man de bevruchting plaatsvindt.
En ook linnen duidt in geestelijke zin op het nieuwe, reine kleed van Jezus’ gerechtigheid,
waarmee we na de wedergeboorte worden bekleed. 2 Cor. 5:17 – “Zo dan, indien iemand in
Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw
geworden.”
U ziet het, de nieuwe linnen gordel typeert in alle aspecten onze wedergeboorte.
En deze gordel moest Jeremia in opdracht van de Heer eerst dragen en na een tijdje
begraven. Met als uiteindelijk resultaat dat deze volkomen nutteloos was geworden en totaal
bedorven, toen God hem tenslotte opdroeg om de gordel weer op te graven.
Jer. 13:7 – “Zo ging ik naar den Frath, en groef, en nam den gordel van de plaats, alwaar ik
dien verstoken had; en ziet, de gordel was verdorven en deugde nergens toe.”
Dit leert mij, dat wanneer we onze wedergeboorte verstoppen in ons leven, het nutteloos zal
zijn. En wanneer we de Waarheid van Gods Woord verstoppen, zal het bederven in ons
leven. In algemene zin: wanneer we Jezus als dé Waarheid verstoppen in ons leven, zal Hij
niet in ons leven actief kunnen zijn.
Er zijn natuurlijk ook oorzaken, waarom wij onze wedergeboorte wegstoppen in ons leven.
Één van de oorzaken kan rebellie tegen God zijn. En in de kern is dat altijd hoogmoed en
trots (hovaardij). Dat wij denken, dat wij het beter weten dan de Here God Zelf. Dat wij
onafhankelijk van Hem willen zijn. Dit was in casu ook Gods verwijt aan Juda en Jeruzalem.
Het was Zijn diepste verlangen dat zij aan Hem zouden kleven, zoals een gordel aan de
lendenen van een man. Maar helaas! Jer. 13:9-11 – “Zo zegt de HEERE: Alzo zal Ik
verderven de hovaardij van Juda, en die grote hovaardij van Jeruzalem. Ditzelve boze volk,
dat Mijn woorden weigert te horen, dat in het goeddunken zijns harten wandelt, en andere
goden navolgt, om die te dienen, en voor die zich neder te buigen; dat zal worden gelijk deze
gordel, die nergens toe deugt. Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans,
alzo heb Ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan Mij doen kleven, spreekt
de HEERE, om Mij te zijn tot een volk, en tot een naam, en tot lof, en tot heerlijkheid; maar
zij hebben niet gehoord.”
Geliefde broeders en zusters, de vraag die wij ons vandaag kunnen stellen is: “Deugt mijn
wedergeboorte nog ergens toe? Straal ik het licht van Jezus nog uit tot opbouw van Gods
Koninkrijk? Ben ik nog een smaakvol zout voor mijn omgeving?” De antwoorden kennen wij
alleen zelf. En natuurlijk kent Jezus ze ook.
Moge de Heiland u en mij zegenen. Amen.

