
Fonteinkerk, 8 november 2020 
Lezing: Mattheüs 25:14-30 
 
“Je hoeft niet bang te zijn,” dat waren de laatste woorden van Gezang 180. Er waren in de 
afgelopen dagen weer genoeg redenen om WEL bang te zijn. Met verbijstering heb ik zitten 
kijken naar de beelden uit de Verenigde Staten, de beelden van een president die niet kan 
geloven dat verliezen óók een onderdeel van het bestaan is, en de beelden van zijn verwende 
zoontjes die krijsend oproepen tot een totale oorlog tegen het systeem. Ik zou erom willen 
lachen, ik zou het willen zien als een vermakelijk presidentieel cabaret, maar de schrik slaat 
mij om het hart als ik bedenk dat 70 miljoen Amerikanen op deze gestoorde narcist hebben 
gestemd. Angstaanjagend! Wat is er gebeurd met het land dat sinds de Eerste Wereldoorlog in 
vele opzichten het gidsland van de wereld is geweest? 
 
Bang word ik ook van het nieuws dat nu ook in Nederland leraren voor hun leven moeten 
vrezen als ze het in de klas over de vrijheid van meningsuiting hebben. Ik wil niet dat dit mijn 
land is, maar blijkbaar is het zover gekomen met ons land. Tientallen jaren hebben we naïef 
geloofd dat het met al onze nieuwkomers vanzelf wel goed zou komen: zelfs die uit de meest 
middeleeuwse culturen zouden vanzelf onze mooie Westerse normen en waarden wel gaan 
omarmen. Dat gebeurt dus NIET. Nu zitten we opgescheept met een tijdbom waarvan geen 
mens weet hoe we die moeten ontmantelen. Een leerlinge van een van de scholen waar nu 
docenten bedreigd worden, zei voor de camera: “Je moet tegenwoordig wel oppassen met wat 
je zegt…” Angstaanjagend! Ik weet zeker dat ook ik, als ik leraar zou zijn geweest op zo’n 
school, laf en angstig mijn mond had gehouden. “Ik ga mijn paarlen hier niet voor de zwijnen 
gooien. We gaan het hebben over de Hoekse en Kabeljauwse twisten; lekker lang geleden, 
lekker veilig!”  
 
Hoe de angst een mens verlammen kan, horen we ook in het verhaal van de talenten. Een man 
die op reis gaat geeft zijn geld in bewaring bij zijn knechten. Twee knechten gaan ermee aan 
de slag, maar de derde begraaft zijn talent. Als de landheer weer terugkomt, zegt deze derde: 
“Uit angst besloot ik uw talent te begraven…” Hij is bang voor zijn heer, hij vertrouwt hem 
niet. En dat is eigenlijk schokkend. Want het verhaal begint met vertrouwen: de landheer 
geeft zijn volledige vermogen (“het geld dat hij bezat”) in handen van zijn dienaren. Daarmee 
laat hij zien dat hij alle vertrouwen in hen heeft. Gesterkt, en misschien wel vereerd door het 
vertrouwen van hun heer gaan twee knechten opgewekt en vol vertrouwen aan het werk. Maar 
het dringt niet tot die derde knecht door. Die houdt zichzelf gevangen in angst: angst voor een 
valstrik of een addertje onder het gras, angst om niet te voldoen aan de verwachtingen, angst 
voor straf. Hij begraaft zijn talent; er komt niets van terecht. 
 
In zijn 25e hoofdstuk vertelt Mattheüs over het Koninkrijk van God. Eerst vertelt hij het ver-
haal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes: wie haar lamp brandend houdt, mag binnen-
komen op het feest. Dan volgt de gelijkenis van de talenten: wie leeft vanuit vertrouwen, is 
welkom bij de feestmaaltijd. Daarna komen de woorden over het grote oordeel: wie zich in 
zijn leven voor de armen, de zieken en de vreemdelingen heeft ingezet, die hoort bij Jezus. 
Steeds gaat het over de vraag: hoe krijg je deel aan het komende Koninkrijk?  
Vandaag de dag schrikken wij van de strenge woorden waarmee de gelijkenis van de talenten 
wordt besloten: “En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men 
jammert en knarsetandt!” Dat zijn woorden die in onze ogen niet passen bij een goede en 
genadige heer. Maar die heer doet niets méér en niets minder dan zijn knecht serieus nemen. 
Het feest van de heer kan niet doorgaan zonder geloof, hoop en liefde, zonder vertrouwen en 



toekomstverwachting, zonder inzet vóór en omzien naar elkaar. Door zijn angst en wan-
trouwen houdt die knecht zelf zijn heer op afstand. Hoe zou hij kunnen feestvieren met een 
heer die hij niet vertrouwt? Hij gooit zelf de deur in het slot, door het laatste woord te geven 
aan zijn angst. Hij zal éérst moeten leren hoe je leeft vanuit vertrouwen. Hóé leert hij dat?  
 
Door te begrijpen, door te aanvaarden dat zijn heer werkelijk een fundamenteel vertrouwen in 
hem had! Het leven begint met een God en met mensen die vertrouwen in ons hebben! 
Uit eigen ervaring kennen we allemaal de verlammende, soms vernietigende kracht van de 
angst. Wie bang is voor moslims, zal nooit een goed contact met hen op kunnen bouwen. Wie 
bang is voor de toekomst, moet zich door een zwaar leven heen worstelen. Wie bang is voor 
God, kan nooit uitgroeien tot een liefdevol mens. We zouden er eens mee op moeten houden, 
met al dat angstige gedrag. Maar we hebben geen knop waarmee we in een handomdraai onze 
angst kunnen uitschakelen. Angst zit in mensen, zit in een ieder van ons; we zullen ermee 
moeten leren leven. Angst verdwijnt niet; wél kunnen wij leren om oog te krijgen voor onze 
angsten, kunnen we ontdekken hoe de angst vaak ons leven bepáált. En dat inzicht kan ons 
helpen om de angst een andere plek te geven, zodat hij niet langer de hoofdrol speelt. We 
kunnen leren onze angst te erkennen en te benoemen, en er daarna voor te kiezen NIET te 
leven vanuit angst. Er is altijd een uitweg uit het land van de angst. 
 
Hier in de kerk proberen we te oefenen in het loslaten van de angst: angst voor een vijandige, 
angstaanjagende wereld, angst voor elkaar, angst voor het leven. En proberen we te oefenen in 
het omarmen van vertrouwen: vertrouwen in God, vertrouwen in het bestaan. Ik weet zeker 
dat ik zonder de kerk meer en meer ingesponnen zou raken in het web van mijn angsten. Hier 
word ik op een ander spoor gezet, hier word ik uitgenodigd om de lofzang gaande te houden 
en een nieuw fundament voor mijn vertrouwen te vinden. Straks, bij de viering van de Maal-
tijd mogen we proberen het te vatten: we zijn welkom op het feest, omdat de Gastheer een 
grenzeloos vertrouwen in ons heeft. Laat daar je angst maar even los! 
 
Een boer had rijst gezaaid in zijn akker. ’s Nachts werd hij gekweld door zorgen, omdat het 
zaad niet leek te groeien. Dag en nacht groeide zijn angst. Hij kon er niet meer van slapen. Op 
een dag ging hij naar zijn akker, boog zich over de kleine groene sprietjes en trok ze stuk voor 
stuk allemaal een beetje naar boven. Moe maar voldaan ging hij naar huis. De volgende dag 
riep hij zijn buren bijeen: “Jullie zullen eens zien hoe snel ik kan oogsten. Want ik heb al mijn 
rijstplantjes geholpen met groeien!” Toen ze gingen kijken, schrokken ze. Want wat ze zagen, 
was een akker vol ontwortelde, verwelkte plantjes… 
 
Groeien kan niet vanuit angst. Ook onze talenten kunnen alleen maar groeien als we er ver-
trouwen in hebben. En dat vertrouwen, - dat hebben we van niemand vreemd! 
 
Geef dag aan dag, goede God, mij deze drie dingen: U meer helder te zien,  
U meer lief te hebben, U meer te volgen. Dag aan dag. 


