
Zondag 15 november 
33e zondag door het jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
Mag het kaarsje weer aan? 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 

                                                                        In de naam van de Vader en de Zoon  
                                                                           en de heilige Geest. Amen. 
 
 
 

  
 

  
 
 

Weet jij wat een talent is? 
In Jezus tijd was een talent een 
hoeveelheid geld met een waarde 
van 50 kilo zilver. Dat was in die 
tijd een werkloon van 15 jaar 
werken. 
Jezus vertelt vandaag weer een 
parabel. Dit is een verhaal met een 
boodschap erin. 
 



 
 

Verteller:      Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
                      volgens Matteüs. 

 

                     Op een dag vertelde Jezus aan zijn leerlingen deze gelijkenis: 
  Jezus:       “Een man vertrok naar het buitenland. Daarom riep hij zijn 
                     knechten bij zich en liet hen op een gedeelte van zijn bezit te passen. 
                     Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één. 
                     Hij gaf iedereen zoveel als hij aankon. 
                     Toen vertrok hij. 
                     Die de vijf talenten gekregen had, ging er dadelijk mee werken  
                     en verdiende er vijf bij.  
                     Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. 
                     Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte  
                     het geld van zijn heer erin.  
                     Een hele tijd later kwam de heer van de knechten terug en hield afrekening 
                     met hen. 
                     Die de vijf talenten gekregen had kwam naar voren met nog vijf talenten.  
                     Hij zei: 
 Dienaar 1:“Heer, op vijf talenten moest ik passen, kijk,  
                      vijf talenten heb ik erbij verdiend.” 
 Jezus:       Zijn meester zei tegen hem: 
 Heer:         “Uitstekend goede en trouwe knecht, over weinig was je trouw, over veel 
                      mag je nu de baas zijn. Ga binnen in de vreugde van uw heer.” 
 Jezus:          Nu kwam ook die van de twee talenten naar voren en zei: 
Dienaar 2: “Heer, op twee talenten moest ik passen, 
            kijk, twee talenten heb ik erbij verdiend.” 
Jezus:            Zijn meester zei tot hem: 
Heer:          “Uitstekend, goede en trouwe knecht, over weinig was je trouw, 

over veel mag je nu de baas zijn. Ga binnen in de vreugde van uw heer.” 
Jezus:            Ten slotte kwam ook die van één talent naar voren en zei: 
Knecht 3:    “Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt. 
  U oogst waar u niet heeft gezaaid 

en haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. 
Daarom was ik bang 
en heb ik uw talent in de grond verstopt. 
Hier hebt u het weer terug. 

Jezus:            Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: 
Heer:          “Jij slechte en luie knecht. Je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb 

en binnen haal waar ik niet heb uitgestrooid? 
Daarom had je mijn geld op de bank moeten zetten. 
Dan zou ik bij mijn komst met rente teruggekregen hebben. 



 Neem hen dus dat talent af en geef het aan hem,  die tien talenten heeft. 
 Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed. 
 Maar wie niet heeft, hem zal nog afgenomen worden        

   zelfs wat hij heeft. En werp die nutteloze knecht buiten in de duisternis. 
 Daar zal men huilen en met de tanden knarsen. 

Verteller:  Zo spreekt de Heer. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Gesprekje:  
Kun je van ieder die nu bij je is, vertellen welk talent hij of zij heeft? 
Gebruik jij je talent alleen voor jezelf of ook voor anderen? 

 
Gebedje: Lieve Jezus, 

  U heeft ons allemaal een talent gegeven. Dank U wel hiervoor. 
  Maar Jezus dit talent gebruik ik vaak alleen voor mezelf.  

Het spijt me. 
Leer me om mijn talenten, uw gaven, te gebruiken om anderen en 
daardoor U gelukkig te maken. Amen. 
 

 

Liedje:     Iedereen heeft talent                  YouTube 
                         (Kinderen voor kinderen)   
                               

                  https://youtu.be/JaBHKXSbaog 
 
                                                                                                                                 
 
             

 

                Tip van de week!  

 
                                                  Probeer iedere dag iets moois met je talent te doen. 
                                                  Help elkaar daaraan te herinneren.  
                                                  Wat zal het thuis dan gezellig zijn. 

https://youtu.be/JaBHKXSbaog

