
Afspraken over God (1) 
 
 

Elk jaar beginnen we onze vieringen met een afspraak over God.  
Vermits het woord geregeld zal klinken, is het nuttig, zo niet noodzakelijk overeen te komen over wie 
we het hebben. 
Jarenlang werden nieuwe schooljaren ingezegend met een parabel uit het evangelie van Matteus 25. 
Jammer genoeg met een verkeerd  begrip van de pointe van de parabel uit de afscheidsrede van 
Jezus, opgetekend door Matteus. 
We begrijpen dat je niet gelovig hoeft te zijn,om als ouders of leerkrachten, de raad te geven aan een 
jongere generatie om je best te doen en je talenten te gebruiken. Naast het feit dat een parabel niet 
moraliserend is, is de plaats van de parabel op het einde van Jezus’ leven een signaal dat de 
boodschap dieper gaat. 
Laten we de actualisering van een talent als muzikaal, sportief, sociaal… deleten. Een talent is een 
zeer grote som geld. Tien talent een fabelachtige som. Ook de verdeling in tien, twee en één is niet 
doorslaggevend, zodat je je niet in bochten hoeft te wringen om te beweren dat elke leerling in feite 
gelijke talenten heeft. Dit is eenvoudig niet waar en jongeren ondervinden dat zelf wel. 
De parabel handelt over de relatie tussen de Heer en zijn knechten. 
Beginnen we met de laatste knecht met zijn één talent. In het gesprek haalt hij uit tegen zijn heer: “Ik 
heb gehoord dat u een strenge, onbarmhartige heer bent, die oogst wat je niet hebt gezaaid…” Het 
vertrouwen tussen beide is afwezig. In de plaats is de angst gekomen en die verklaart dat de knecht 
zijn éne talent in de grond verstopt heeft. 
De relatie met de eerste twee knechten is er één van vertrouwen in de heer, die hen toelaat met hun 
talenten te woekeren, risico’s te nemen. Hoe groter het toevertrouwde geld, hoe intenser het 
vertrouwen moet zijn. Ze geloven in een milde, barmhartige heer, die ons draagt, ons opvangt, ons 
vergeeft. 
De parabel gaat dus over de vernantwoordelijkheid om een juist bijbels beeld  van God door te geven 
aan een volgende generatie. Dus wel op zijn op plaats bij het begin  van een schooljaar. 
Laten we afspreken dat onze invulling van God dit jaar uitgedrukt in het lied: 
“O Heer God,erbarmend, genadig, lankmoedig”, de God zal zijn waarover we spreken en zingen. 
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