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[Bij het bijbellezen

Bij deze gelijkenis krijg ik een wat dubbel gevoel.
‘Het Koninkrijk van God verdien je niet,
maar de Heer gunt het je genadig toch.’
Dat is toch de boodschap van de gelijkenissen de afgelopen weken.
Je hebt je Heer Jezus nodig,
maar Hij wil er ook voor je zijn.
Je hoeft alleen maar op Hem te wachten.
Maar in deze gelijkenis hangt een heel andere sfeer
Het lijkt van het succes van je ‘talentenjacht’ af te hangen of je het
Koninkrijk binnen mag.
Want dat is het eigenlijk hè: ‘wie levert mag binnen’.
Na je beoordeling krijg je het te horen of je geslaagd bent.
Wat is de boodschap?
Is dat: ‘wie succes heeft krijgt alles, wie mislukt raakt alles kwijt?’
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Dat zal de boodschap toch niet zijn!
Want dat zie je al zo vaak gebeuren om je heen.
Is dat nu niet anders in Gods Nieuwe Wereld?
Maar wat is de boodschap dan wel?
Zometeen vertel ik een verhaal om die boodschap naar boven te
brengen.

CEO

Je werkt al jaren bij een bloeiend bedrijf.
Met plezier!
Het is een mooi bedrijf.
Het maakt producten die bij veel mensen geliefd zijn.
Daarom is het een onderneming die het heel goed doet.
Er gaan miljoenen in het bedrijf om.
Binnen dat bedrijf doorliep jij een mooie carrière.

4
Prima begeleid, krijg je bij elke carrièrestap precies wat je nodig hebt.
Nooit teveel, maar altijd precies genoeg.
En ook precies bij jou passend.
Uitdagend maar niet stressvol.
Je bedrijf, investeert dan ook echt in je:
opleidingen, bijscholing, coaching.
Op elke carrièrestap was je helemaal voorbereid.
Je hoefde hem eigenlijk alleen maar zelf te zetten.
Jij hebt inmiddels een mooie functie.
Die je past als een op maat gemaakte schoen, als gegoten.
Ze sluit precies aan bij je vaardigheden.
Je kunt er al je kwaliteiten in kwijt.
Je hebt echt het gevoel dat je een bijdrage kunt leveren in je bedrijf.
Het is dus ook echt jouw bedrijf geworden.
Daar hoort ook een mooi inkomen bij.
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Kortom, je hebt het goed in dat bedrijf.
Van jou mag het altijd zo blijven.
Eigenlijk ben je al weer benieuwd naar de volgende stap.
Op een dag hoor je dat er een ingelaste bedrijfsvergadering is,
waar ook de CEO zal zijn.
Het gonst in het hele bedrijf.
Dit gebeurt namelijk nooit zo.
Wat zou de reden van de plotselinge bijeenkomst zijn.
De ontwikkeling van een nieuw product,
een plotselinge personele wisseling?
Niemand weet het!
Er zit niet anders op dan de vergadering af te wachten.
Eenmaal aangekomen is de spanning te snijden.
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Iedereen wacht op wat er gaat komen
Eindelijk komt de CEO aan het woord.
‘Medewerkers van ons bedrijf,
welkom op deze vergadering.
Ik zal het kort houden.
Vandaag vertrek ik naar een bestemming waar ik de belangen van ons
bedrijf voorlopig niet kan behartigen.
Daarom heb ik besloten de verantwoordelijkheid van dit bedrijf aan
jullie over te dragen.
Drie van onze medewerkers zal ik daarbij het voortouw geven.’
Eén van je collega’s roept hij naar voren op het podium.
Je kent hem als een kundige kerel die doorgaans weet wat hij doet.
In aanwezigheid van iedereen geeft de CEO hem de
verantwoordelijkheid over een deel van het bedrijfskapitaal,
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te weten 7,5 miljoen euro.
Je mond valt open.
Geen contract, geen schuldbekentenis.
Je collega krijgt de vrijheid om volkomen naar eigen inzicht te
handelen.
Een tweede collega krijgt op dezelfde manier maar liefst drie miljoen
euro onder zijn verantwoordelijkheid.
No strings attached.
Het is doodstil in de zaal.
En dán valt jouw naam.
Je hart klopt in de keel als je naar voren loopt.
Je hoort nog net dat je anderhalf miljoen onder je verantwoordelijkheid
krijgt.
Onder dezelfde condities als je collega’s, nl.: geen.
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Terwijl jij nog staat bij te komen vertrekt je CEO
met onbekende bestemming.
Je beide collega’s komen onmiddellijk in actie,
Ze vertrekken direct uit de vergaderzaal.
Maar jij staat als verlamd aan de grond genageld.
Je had niet gedacht dat dit de volgende stap zou zijn.
1,5 Miljoen euro!
Wat ga je daarmee doen?
Wat moet je daarmee doen.
Wat zou jij gaan doen?
[las voor jezelf een kleine denkpauze in]
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Verwachting

Wat speelt een grote rol bij je beslissing?
Is het niet je eigen vertrouwen dat je in je CEO hebt.
Hoe zie jij hem?
Is hij in jouw ogen een dur`apitalist.
Dan verwacht je waarschijnlijk dat hij winst wil zien voor alles.
Dat hij geen rekening houdt met onverwachte omstandigheden,
zoals een Coronacrisis.
Geen rekening met jouw mogelijkheden.
Niet met je verantwoordelijkheden binnen je gezin.
Niet met jouw gezondheid.
Nee, dan verwacht je dat hij nergens anders oog voor heeft dan de
winst.
Daar betaalt hij je immers voor.
En omdat jij dat van hem denkt, verlamt het je misschien wel.
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‘Oh nee, ik kan nooit aan zijn verwachtingen voldoen!’
En durf je niets met zijn kapitaal te ondernemen.
Want hij verwacht toch altijd meer van je dat je kunt opbrengen.
Het liefst zou je Hem alles weer terug geven,
dan ben jij van de verantwoordelijkheid af.
Maar dat je nu net dát van hem verwacht is wel vreemd.
Je hebt je CEO toch anders leren kennen?
Hij was altijd goed voor je.
Meer dan dat, hij zag je, kende je echt.
Hij zag jouw mogelijkheden nog voordat jij ze zelf zag.
Hij wist het bij jou naar boven te halen.
Hij zorgde voor alles wat je daarvoor nodig had:
opleidingen, bijscholing, coaching.
Een goed inkomen, zodat je daar geen zorgen over hebt.
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Voldoende tijd.
Rust op zijn tijd.
Hij houdt rekening met je omstandigheden.
Hij weet wat je aankunt.
Eigenlijk beter dan je dat zelf weet.
Hij heeft altijd vertrouwen je gehad.
De vraag is nu:
heb jij ook vertrouwen in hem?
Hij vertrouwt jou anderhalf miljoen toe.
Omdat hij denk dat je die verantwoordelijkheid wel aankunt
Als hij je nu nu die eervolle verantwoordelijkheid geeft,
durf jij het dan op jouw beurt met hém te wagen.
Hij kent je zo goed dat je weet dat hij je niet zomaar uitgekozen heeft.
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Het antwoord op die vraag is beslissend voor hoe jij op die vraag
reageert.

Boodschap

Hoe zie jij de Heer God?
Hoe zie jij jezelf?
Deze gelijkenis haalt het in je naar boven.
Als je Hem eigenlijk niet vertrouwd.
Je mag ook lezen: als je eigenlijk niet gelooft in zijn goedheid.
Ga je heel anders met Hem om,
- nl wantrouwen over alles wat je van Hem krijgtdan wanneer je een groot vertrouwen in Hem hebt.
Veel verwachtingen hebt van zijn goedheid.
Dan zul je het zien als een aanmoediging.
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‘Toe maar, je kunt het!’
Vertrouwen, je geloof in God,
dat is de sleutel tot deze gelijkenis.
Het gaat deze Heer in de gelijkenis helemaal niet om de winst.
Het gaat hem om het vertrouwen.
Daar kijkt hij naar bij alle twee de dienaren.
Niet naar de opbrengst.
Ze krijgen precies dezelfde lof, hoewel ze heel verschillend opbrengen.
“Voortreﬀelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je
betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel
meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.
(21 én 23).
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De Heer toont een groot vertrouwen in hen.
Ze krijgen enorme bedragen tot hun beschikking.
bedragen in de orde van grootte die ik eerder noemde: miljoenen.
Die Heer vertrouwt ze zijn kapitaal toe.
Hij weet wat hij doet.
Want er staat bij dat hij ieder geeft naar wat hij aankon.
Hij kent zijn dienaren.
ook die derde.
Maar die derde vertrouwt zijn heer niet.
Neemt geen verantwoordelijkheid.
Doet niets met het kapitaal dat zijn heer hem toevertrouwd,
want die heer wil er alleen maar rijk van worden, denkt hij.
Zie je het.
De derde heeft geen spat vertrouwen in zijn heer.
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Hij wil zich niet ontplooien in het rijk van zijn meester,
hij blijft liever op zichzelf staan.
Ieder het zijne en ik het mijne.
En dat is wat er gebeurt:
hij blijft op zichzelf staan in zijn eigen donkere werkelijkheid.
Wat voor goeds die Hij ook van de Heer toevertrouwd gekregen heeft.

Vertrouwen

‘Leven als vrienden, rekenen als vijanden.’
Zo is het vaak in onze werkelijkheid.
Boter bij de vis.
We willen niet bij elkaar in het krijt staan.
We rekenen liever zuiver met elkaar af:
ieder het zijne, ik het mijne.
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In Gods nieuwe werkelijkheid gaat dat niet zo.
Daar krijg je wat je niet verdient.
Gelukkig maar!
En sta je toch niet in de schuld bij God.
Je leven is nu nog niet perfect, soms zelfs verre van perfect,
maar je Heer investeert al veel in je.
De komst van onze Heer Jezus alleen al is voor ons is onbetaalbaar.
Je krijgt sowieso nu al veel van Hem mee,
de meesten van ons hun gezondheid en talenten.
Mogelijkheden in een welvarend land.
En boven alles de mooie belofte van een goede toekomst bij Hem.
Je Heer vertrouwt je daar nu al veel van toe,
Vertrouw jij hem ook zo?
Alsof die Nieuwe Wereld van God er al is.
Zo, dat jij wat je hebt gekregen in je leven oppakt
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en inzet voor Gods Nieuwe Wereld?
Durf je dat wel aan?
Omdat je gelooft dat je Heer wel weet wat Hij doet.
Omdat je gelooft dat Hij jou kent
Omdat je gelooft dat de Heer je precies zal voorzien van alles wat je
nodigt hebt.
Geloof je dat?
Bereid je dan maar voor op zijn oordeel
“Voortreﬀelijk,
je bent een goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag,
zal ik je over veel meer aanstellen.
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Wees welkom bij het feestmaal van je Heer.
(21 en 23).
(c) Wieb Dijksterhuis, 28 juni 2020

