
 
 

Dagthema: Verborgen talent 
 
Overweging 11 september– Hans Ernens 
 
“…waar jij tot bloei komt. En durf het ook toe te geven als je ergens niet op je 
plaats bent. Dat vergt lef, eerlijk zijn tegenover …” 
 
Gebed   
God,       
Aan het begin van deze viering 
vragen wij U: 
Wilt u in de woorden die wij spreken 
en in de liederen die wij zingen 
ons aarzelend en twijfelend geloof 
verstaan. 
Met elkaar gaan wij tastend en zoekend 
de weg naar U toe, 
en stellen wij weer de vraag 
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden? 
Geef ons vandaag een teken van liefde 
 
Openingslied Huub Oosterhuis 
Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dichtgestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet, ik. Niet waar. 
Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 



Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf. 
Uw mens opnieuw geboren. 
O toekomst, laat niet af. 
 
Welkom en inleiding   
Goedemorgen lieve mensen en welkom in de Duif. 
Fijn dat jullie er zijn, hier live in de Duif en fijn dat onze zoom Duiven ook 
weer mee kunnen kijken dankzij onze professionele technici. 
Na een frisse start verleden week met het koor en een prachtige viering met 
Maranca Schenkeveld, hebben we dan eindelijk dan ook een paar frisse 
regenbuien achter de rug afgelopen week. 
Zeker niet genoeg voor alle droogte die er nog heerst, maar de natuur heeft 
een talent zich aan te passen en op termijn zich zoveel mogelijk te herstellen. 
 
Talent, daar gaan we het in deze viering over hebben, want ook wij hebben 
talenten meegekregen bij onze geboorte. Talenten om te groeien, bloeien of 
zelfs te overleven. 
In de Bijbel vind je vele passages terug over talent, In Kronieken over 
vijfduizend talent baar goud, In Exodus over 100 talent baar zilver en ook in 
Mattheus, waar we straks uit lezen, wordt talent bedoelt als een geldeenheid. 
Gelukkig vond ik nog een sprekende passage uit Exodus met de betekenis van 
talent zoals wij die kennen. 
 
Want in onze wereld heeft talent een heel andere betekenis gekregen. 
Talent is iets waar je goed in bent, of zou kunnen zijn. Je hebt er aanleg voor. 
Zang, schilderen, koken, maar ook organisatietalent, talent in je werk. 
En misschien ook talent om jouw leven te kunnen dragen zoals het is, met 
ziekte, verdriet of het accepteren van verlies en je leven weer op te pakken zo 
goed als je kan. 
Een talent om het leven te nemen zoals het is of komt en daar het beste van te 
maken. 
Dat zijn verborgen talenten, je ziet of hoort ze niet, maar ze zijn er wel. 
Ze bloeien ook, in stilte, en verdienen zeker ook onze aandacht, steun of 
bewondering. 
 



We hebben er een mooie discussie over gehad in de liturgieavond en daar was 
Angela van der Marck ook bij, onze enthousiaste lector van vandaag. 
 
Wij hebben er zin in om een mooi uur te beleven samen met jullie en wensen 
ons een inspirerende viering toe. 
 
Heer, alles ontvangen we uit uw hand. We zijn van U met al onze talenten. 
We komen naar U zoals we zijn, met onze tekortkomingen, onze verlangens 
en onze gebeden van dankbaarheid en vergeving. 
 
Lied 
Gij die een en eeuwig zijt, 
ver weg, onbeeldbaar God. 
 
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan. 
Keer ons om naar U toe, 
keer ons om naar elkaar (3x) 
 
Eerste lezing uit Mattheüs 25:14-30   
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Het zal met het rijk 
der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn 
dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen.  
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één, ieder 
naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, 
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene 
die er twee gekregen had er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een 
gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. 

Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening 
met hen. Die de vijf talenten gekregen had trad naar voren en bood nog vijf 
talenten aan met de woorden: 'Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; 
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.' Zijn meester sprak tot hem: 
'Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw over veel 
zal ik u aanstellen. Ga naar binnen in de vreugde van uw heer.' Nu trad die 
van de twee talenten naar voren en zei: 'Heer, twee talenten hebt gij me 
toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.  



Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw 
heer.' 

Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: '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.' Maar zijn 
meester gaf hem ten antwoord: 'Slechte en luie knecht, je wist toch 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. En werpt die onnutte knecht 
buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.'  
 
Lied      A.Oomen 
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.  
Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen,  
nooit andere goddelozer mensen dan wij.  
 
Maar er was daglicht,  
alle dagen, wat ook gebeurde,  
alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel, 
boven de afgrond gespannen,  
dat niet scheurde.  
 
Nooit werd iemand weggetild uit de tijd.  
Maar soms even wordt lijden opgeschort  
of dragen mensen het samen,  
zo zouden wij moeten leven. 
 
Tweede lezing uit Exodus 30   
Mozes zei tegen de Israëlieten: "De Heer heeft iemand uitgekozen om alles te 
maken: Bezaleël, de zoon van Uri, die een zoon is van Hur uit de stam van 
Juda. De Heer heeft hem gevuld met zijn Geest. 
Zijn Geest geeft hem alle wijsheid, verstand en kennis die hij voor dit werk 
nodig heeft.  Bezaleël zal alles ontwerpen en maken van goud, zilver en 
koper. 



Ook zal hij de edelstenen bewerken en inzetten, houtsnijwerk maken en alle 
andere dingen maken. Ook heeft Hij aan hem én aan Aholiab, de zoon van 
Ahisamach uit de stam van Dan, het talent gegeven om ook andere mensen te 
leren hoe ze alles moeten maken.  
De Heer heeft hen met zijn Geest gevuld zodat ze goed zullen zijn in smeden, 
weven, borduren en dergelijke.  
Ze zullen alles kunnen maken wat ze ontworpen hebben." 
 
Overweging   
Ik las een verhaal over een jongen, Peter. Zijn vader was chirurg, zijn moeder 
hoogleraar. En die ouders verwachtten van hem dat hij later ook zoiets zou 
gaan doen, dus moest hij naar het gymnasium. En waar zijn klasgenoten 
lekker in het park hingen na de lessen, was zijn hele leven school-school-
school, want hij had grote moeite mee te komen. Elke middag fietste hij direct 
naar huiswerkbegeleiding. Hij werkte keihard, maar haalde alsnog vooral 
onvoldoendes. 

Peter zat niet op z’n plek op dat gymnasium. Maar omdat hij zo hard moest 
werken om aan het ideaalbeeld van zijn ouders te voldoen, had hij geen tijd 
om te ontdekken waar hij wel goed in was. Zó zonde. Dit leverde alleen maar 
frustratie op en zoog alle energie uit hem weg. 
Andersom kan ook natuurlijk. Sommigen van ons, die juist wel goed konden 
leren en misschien wel een droom hadden om arts of jurist te worden, hebben  
nooit de kans gehad naar het gymnasium of de universiteit te gaan. 
 
Je talenten blijven dan verborgen en dat kan je frustreren. 
Maar uiteindelijk ga je iets anders doen omdat je meerdere talenten hebt 
meegekregen. 
Het talent om het leven te kunnen accepteren zoals het loopt en de draad 
weer op te pakken en wie weet iets geheel anders te gaan doen als dat je ooit 
had gedacht. Of op een plek terecht te komen ver uit je comfortzone en je 
leven een nieuwe wending te geven.  
 
Mozes was zijn hele leven op zoek naar zijn talent. Tot God vanuit een 
brandende braamstruik tegen hem zei: ‘Ga je volk leiden!’ Mozes stribbelde 
tegen: ‘Ik kan dat niet, God, ik ben een ongelofelijke kluns als ik moet spreken 
voor een groep.’  



Hij liet zich belemmeren door zijn eigen ideaalbeeld van een leider. Een 
leider was voor hem een echte prater, maar God dacht daar anders over. Dat 
spreken kon iemand anders wel doen, maar het leiden, dat was aan Mozes. 
 
Mooi als je zo aangespoord kunt worden je talenten te benutten. Iemand die 
talent in jou ziet en je aanmoedigt daar iets mee te doen. 
Iedere voorganger hier in de Duif is ooit aangemoedigd eens een viering te 
doen, een overweging te schrijven en je mogelijke faalangst, niet goed genoeg 
te zijn, te overwinnen. 
Te groeien en leren van die keren dat je de plank wel eens missloeg. 
Dat te accepteren en toch door te gaan ipv het bijltje erbij neer te gooien. 
 
In Mattheus lezen we een heel andere kant van de betekenis van een talent, 
maar de uiteindelijke strekking komt toch op hetzelfde neer. 
De heer gaf zijn dienaren een talent, welke dus een geldwaarde had, en vroeg 
hen daar iets mee te doen tijdens zijn reis naar het buitenland. 
De eerste twee dienaren maakten zich nuttig en konden hun talenten, lees 
geld, verdubbelen. 
Maar de laatste dienaar had angst, net zoals Mozes dit in eerste instantie had. 
Hij verborg zijn talent letterlijk en figuurlijk. 
Stopte deze onder de grond, waar het talent vies en ongebruikt bleef. 
Dit tot woede van zijn Heer, die hem een stuk onbenul vond. 
 
In de lezing van Exodus wordt Bezaleël door God uitgekozen en met veel 
talenten begiftigd om zo de tabernakel en de ark van het Verbond te bouwen, 
de priesterkleding te maken en de olies en reukwerken te mengen.  

Het vakmanschap van Bezaleël wordt in Exodus geprezen. Hij wordt gezien als 
de eerste joodse kunstenaar, maar deelt zijn talent met zijn assistent Oholiab. 
En dat is goed, je talenten, jouw kennis door te geven aan een ander. 

Tijdens de liturgieavond spraken we ook over talent. En dat varieerde van 
organisatietalent, tot financieel talent, beeldhouwtalent enz. Maar ook dat je 
kunt genieten van jouw aanleg voor iets, jouw hobby, maar er niet per se mee 
in de spotlights hoeft te staan of bewondering zou moeten oogsten. Plezier 
beleven aan jouw talenten is dan voldoende. Ook zei iemand dat zij haar 
talenten niet meer kon uitoefenen door lichamelijke beperkingen. Maar daar 
wel enorm van had genoten en nu nog in stilte bloeit. Dat is tevens een mooi 
lied welke we straks zullen zingen en ik hierbij aan haar opdraag. 



Je talenten wijzen naar de plek die God voor je heeft bedacht. Maar om te 
ontdekken waar dat precies is, moet je met die talenten op pad. Ga op zoek 
naar waar jij tot bloei komt. En durf het ook toe te geven als je ergens niet op 
je plaats bent. Dat vergt lef, eerlijk zijn tegenover jezelf. Als je zo gaat leven 
zul je verbijsterd zijn over hoeveel jij kunt bereiken. Je gaat jezelf verassen en 
kunt die ander verrassen en diegene aansporen zijn/haar talenten te 
ontwikkelen. Want talenten hoeven niet verborgen te blijven, ze mogen 
gezien worden. 

God heeft ieder talenten gegeven, talenten die je mag gebruiken. 
God heeft jou ook een heel bijzonder talent gegeven. 
Het talent om iemand lief te hebben, te beminnen, 
En misschien is dit wel het grootste talent wat je is geschonken 
want je maakt die ander heel gelukkig. 
Je maakt je zélf gelukkig. 
Je maakt God gelukkig. 
Wees je bewust van het al het mooie, 
wat je alleen al met liefde kunt bereiken 
Gebruik je talent en geef het door, 

Daar wordt de wereld weer een stukje mooier van 
En God ziet dat het goed is. 

Moge dat zo zijn. 

 

Pianomuziek 
Irina Ursu-Antonova speelt Impromptu van Frederic Chopin 
 
Geloofsbelijdenis   
God, ik de stilte van de nacht riep ik je, 
Maar ik heb je nooit gehoord. 
In mijn wanhoop schreeuwde ik naar je, 
Maar je gaf nooit antwoord. 
Toen luisterde ik naar mijzelf, 
En toen hoorde ik je  
En alles was in jou, 
En alles was in mij, 
Je bent er, 
Dat geloof ik. 



Collecte 
 

Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap 
kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ 
jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de 
collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere 
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
Hartelijk dank!!! 

 
De 2de collecte is voor ons jaardoel Hart voor Tanzania. Deze kun je steunen via 
bijgaande link. 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=An1AtlF_QTqE1Lu2tm862g 

 
 
Rond de tafel verzameld 
Intenties uit het groene boek  
 
Lied                                                   H.Oosterhuis / A.Oomen 
Niemand heeft U ooit gezien. 
Liefde is uw naam. 
Brood des levens heet die knecht 
die uw kind genoemd wordt: 
Jezus, kind uit Nazareth. 
 
Liefde, zegt Gij, is te doen. 
Werk in ons dat wij U doen. 
Licht ons op dat wij U zien. 
 
Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind, 
 
brood voor ieder kind van mensen, 
vrede en een nieuwe wereld - 
en de dood zal niet meer zijn. 



 
Nodiging delen en breken   
 
Lied    H.Oosterhuis/A.Oomen 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Gedachten bij het thema  
Hoeveel wij ook kunnen 
we zijn niet volmaakt. 
Hoeveel wij ook leren 
we weten niet alles. 
Hoe belangrijk wij ook zijn 
we blijven stofjes in de ruimte. 
Maar Gij, God, vindt mij groot genoeg 
om me geen moment te vergeten, 
goed genoeg om elke dag 
met mij op weg te gaan 
goed genoeg om elke dag 
mijn  talenten te kunnen ontwikkelen 
mooi genoeg om mij  
het leven te gunnen  
 
 
 



Onze Vader 
Die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Mededelingen  
SLOTLIED                                              H.Oosterhuis/A.Oomen 
‘Om warmte gaan wij een leven, 
gaan wij over de zee 
vliegen wij langs de hemel 
om iemand gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen, 
waar gaat de tocht naar toe ? 
Om warmte wil ik zwerven 
en komen naar iemand toe... 
Om zachtheid gaan wij een leven, 
gaan wij onder de nacht 
kruipen wij onder de hemel 
om woorden gaan wij een leven  
om lachen en zoenen zacht. 
Mensje, daar in de verte 
waar snelt je voetstap heen ? 
Waar zachtheid is te vinden 
dààr snellen mijn voeten heen... 
 



Om liefde gaan wij een leven, 
sterven dood na dood 
wagen de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemels-blauw, 
om alles ga ik dit leven, 
om alles of niets met jou... 
 
 
Zegebede 
 
 
 
 
 
 
 


