
De Talenten
Uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25

7 Heer, eerste dienaar, tweede dienaar, derde dienaar,
verteller, schapen, bokken

Heer Ik moet vertrekken naar het buitenland en ga jullie 
mijn bezit toevertrouwen. Mt 25:14

Heer (tot de
eerste dienaar)

Ik geef je vijf talenten, die je kan gebruiken.
Mt 25:15

Heer (tot de
tweede dienaar)

Ik geef je twee talenten, die je kan gebruiken.
Mt 25:15

Heer (tot de
derde dienaar)

Ik geef je één talent, dat je kan gebruiken.
Mt 25:15

Verteller De heer vertrekt. Mt 25:15-18

Parable of the Talents (A.N. 
Mironov, 2013)
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Verteller Die de vijf talenten gekregen had, gaat er terstond 
mee werken en verdient er vijf bij. Zo verdient ook 
degene die de twee gekregen had, er twee bij. Maar 
die dat ene had gekregen, gaat een gat in de grond 
graven en het geld van zijn heer verbergen.
Een hele tijd later komt de heer van die dienaars 
terug. Mt 25:19

Heer Ik kom afrekening houden. Mt 25:16-19

Eerste dienaar Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; 
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Mt 25:20

Heer Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw heer. Mt 25:21

Tweede dienaar Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; 
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Mt 25:22

Heer Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw heer. Mt 25:23

Derde dienaar Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die 
oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt 
waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang 
en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier 
hebt ge uw eigendom terug. Mt 25:24-25

Heer Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar 
ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb 
uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de 
bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn 
komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 
Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de
tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal 
gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog 
ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die 
onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal 
geween zijn en tandengeknars. Mt 25:26-30
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The Last Judgement (Fra 
Angelico, 1431, Basilica di 
San Marco, Florence, Italy)

Verteller Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid 
en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats 
nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen 
voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in 
twee groepen scheiden, zoals de herder een 
scheiding maakt tussen schapen en bokken. De 
schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar 
de bokken aan zijn linker. Mt 25:31-33

Heer (tot de
schapen)

Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het 
Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der 
wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten 
gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik
was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de 
gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Mt 25:34-36

Schapen Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U 
te eten gegeven, of dorstig en U te drinken 
gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling 
en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U 
gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de 
gevangenis en zijn U komen bezoeken? Mt 25:37-39

Heer Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor 
Mij gedaan. Mt 25:40

Heer (tot de
bokken)

Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur 
dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want 
Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Mt 25:41-43
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Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet 
opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik 
was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet 
komen bezoeken.

Bokken Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of 
dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de 
gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? Mt 25:44

Heer Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze
geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet 
gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige 
straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige 
leven. Mt 25:45-46
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