Samenvatting Bijbelstudie 9 mei 2019

Onderwerp Mattheüs 24 en 25

Woord vooraf
Als inleiding wordt Job 38: 1-8 en 22-32 gelezen. De Heer vertelt Job over de geheimen van de
sterrenhemel. De Mazzaroth is de dierenriem. De sterretekens in de hemel, van Maagd tot Leeuw,
verkondigen het evangelie van Christus. Nadere info onderaan dit document. (De inleiding staat niet
op de geluidsopname.)
Uitleg
De laatste Bijbelstudie-avond van dit seizoen komen 2 gelijkenissen aan de orde, namelijk die van de
‘talenten’ en de ‘ponden’. Vaak wordt gedacht dat beide gelijkenissen dezelfde lering bevatten, maar
dat is niet het geval. Deze gelijkenissen lijken wel veel op elkaar, maar we zullen de grote verschillen
en de overeenkomsten gaan zien.
!
De gelijkenis van de talenten speelt in de periode van 33 jaar, waarin de Heer Zijn
dienstknechten (144.000) uitzendt over alle volkeren.
!
De gelijkenis van de ponden handelt in onze dagen, waarin het Koninkrijk verborgen is in de
hemel.
Het grote verschil is dat aan het Joodse volk aardse beloften zijn gedaan en gelovigen uit de
genadebedeling reeds nu al een hemelse positie ontvangen hebben en burgers van het Koninkrijk
zijn. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden!
Mattheüs 25: 14-33 Gelijkenis der talenten
14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's
lands reizende, zijn dienstknechten riep, en
gaf hun zijn goederen over.

het = het Koninkrijk, gelijk = gelijkenis
dienstknechten = Israël, de 144.000
goederen = verantwoordelijkheden, Woord,
beloften
De Heer is al wel gekomen, maar zit nog niet
op de troon over de volkeren.

15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den
ander twee, en den derden een, een iegelijk
naar zijn vermogen, en verreisde terstond.

De Heer geeft talenten naar vermogen (naar
kunnen). Er is dus verschil onder gelovigen.

16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging
heen, en handelde daarmede, en won andere
vijf talenten.
17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had,
die won ook andere twee.
18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen
en groef in de aarde, en verborg het geld zijns
heren.

handelen = sprak erover tot anderen
hij won hetzelfde (vijf werd vijf erbij)

19 En na een langen tijd kwam de heer van
dezelve dienstknechten, en hield rekening met
hen.

lange tijd (33 jaar)
afrekening / Wat heb je met Mijn goederen
gedaan? Het principe bij de afrekening is: Wie
in Mij blijft draagt veel vrucht (de bijgewonnen
goederen).

20 En die de vijf talenten ontvangen had,
kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten,
zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij
gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven
dezelve gewonnen.

twee werd twee erbij, 100% winst
begroef = hield het voor dood (was met andere
zaken bezig, afgeleid)

Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede
en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij
getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga
in, in de vreugde uws heeren.

getrouw zijn = goed
over veel zetten (stellen) = veel
verantwoordelijkheid straks in het Koninkrijk
ingaan in vreugde = in het aardse Koninkrijk

22 En die de twee talenten ontvangen had,
kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee
talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee
andere talenten heb ik boven dezelve
gewonnen.
23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en
getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij
getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga
in, in de vreugde uws heeren.
24 Maar die het ene talent ontvangen had,
kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij
een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet
gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar
gij niet gestrooid hebt;

hard mens = streng mens

25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en
heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij
hebt het uwe.

bevreesd = angstig, voor de dood (is ongeloof)

26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot
hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist,
dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van
daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.

boos en lui = negatief (het gekregen talent niet
gebruikt)

27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren
gedaan hebben, en ik, komende, zou het
mijne wedergenomen hebben met woeker.

wisselaars = verkopers
Dan was er in ieder geval nog rendement
geweest.

28 Neemt dan van hem het talent weg, en
geeft het dengene, die de tien talenten heeft.

Het talent wordt weggenomen en gaat naar
de 10.

29 Want een iegelijk die heeft, dien zal
gegeven worden, en hij zal overvloedig
hebben; maar van dengene, die niet heeft, van
dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Zo handelt de Heer: wie heeft die zal gegeven
worden, van wie niet heeft zal genomen
worden. En dat betekent dat diegene sterft.

30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in
de buitenste duisternis; daar zal wening zijn
en knersing der tanden.

Deze dienstknecht gaat het Koninkrijk niet in.

31 En wanneer de Zoon des mensen komen
zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen
met Hem, dan zal Hij zitten op den troon
Zijner heerlijkheid.

heerlijkheid = Koninkrijk op aarde
heilige engelen = de Gemeente (heilige
boodschappers)
Wij zitten met Hem op de troon.

Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd
worden, en Hij zal ze van elkander scheiden,
gelijk de herder de schapen van de bokken
scheidt.

Oordeel over de volkeren op aarde.

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand
zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

Schapen (gelovigen) rechts en bokken
(ongelovigen) links.
Rechts is de plaats van eer (van het recht).

Lucas 19: 1-28 Gelijkenis der tien ponden
1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door
Jericho.

2 En zie, er was een man, met name geheten
Zacheüs; en deze was een overste der
tollenaren, en hij was rijk;
3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon
niet vanwege de schare, omdat hij klein van
persoon was.

Jericho is een lage plaats en staat voor deze
wereld. Jezus ziet een vijgeboom, vervloekt
deze en terstond verdorde die. De vijgeboom
staat voor de staat Israël die niet wilde dat
Jezus Koning werd over hen.

bij 2-3: Zacheüs, een tollenaar en klein van
gestalte, wilde Jezus zien, en maakte zich één
met de wilde vijgeboom. Zacheüs staat als
type voor de 10 stammen, verborgen in deze
wereld.

4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden
vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want
Hij zou door dien weg voorbijgaan.

wilde vijgeboom = typologisch de 10 stammen
in de verstrooiing

5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts
ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem:
Zacheüs! haast u, en kom af; want Ik moet
heden in uw huis blijven.

Jezus kijkt op en ziet hem. Elk hart wat open
staat voor de Heer ziet Hij.

6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving
Hem met blijdschap.

Zacheüs haastte zich en kwam de boom uit en
werd blij.

7 En allen, die het zagen, murmureerden,
zeggende: Hij is tot een zondigen man
ingegaan, om te herbergen.

Het Joodse volk murmureert, dat doet onze
‘oude mens’ ook dikwijls. Jezus kwam om ieder
te verlossen, te herbergen.

8 En Zacheüs stond, en zeide tot den Heere:
Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik
den armen; en indien ik iemand iets door
bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel
weder.

Zachéüs wilde een eerlijke weg gaan.

Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen
huize zaligheid geschied, nademaal ook deze
een zoon van Abraham is.

Heden = zodra de Heer binnen mag komen.
Abraham is de vader van alle gelovigen.

10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om
te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij,
en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij
Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het
Koninkrijk Gods terstond zou openbaar
worden.

De Heer voegt er een gelijkenis bij, omdat Hij
vlak bij Jeruzalem was, omdat zij (= Joodse
volk), meenden dat het Koninkrijk terstond
openbaar zou worden op aarde. (Als volk wees
men Hem echter af aan het eind van de 69ste
week.)

12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man
reisde in een ver gelegen land, om voor
zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en
dan weder te keren.

welgeboren; Zoon van Adam, David, God.
ver gelegen land = hemel
om een werk te doen voor Zichzelf, een volk
verzamelen voor Zijn Naam.

13 En geroepen hebbende zijn tien
dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en
zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome.

Hij riep 10 dienstknechten om het Woord te
verkondigen en Hij gaf allen 1 pond (eeuwig
leven). ‘Doet handeling’: Hij vertrouwt ons Zijn
goederen, Zijn Woord toe. (Let op het verschil
in aantal met de talenten: 5,2,1)

14 En zijn burgers haatten hem, en zonden
hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet,
dat deze over ons koning zij.

burgers = heidenen, wereld,
gezanten = martelaren, zoals Stefanus

15 En het geschiedde, toen hij wederkwam,
als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij
zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden
geroepen worden, wien hij het geld gegeven
had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk
met handelen gewonnen had.

De dienstknechten worden voor de
rechterstoel geroepen
gewonnen = vrucht

16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw
pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.

verschil in vrucht, verschil in beloning = de ene
ster schijnt helderder dan de andere

17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede
dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw
zijt geweest, zo heb macht over tien steden.

‘getrouw’ op het Woord, op het nieuwe leven,
macht = heerschappij, naar vermogen.

18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw
pond heeft vijf ponden gewonnen.
19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over
vijf steden.
20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie
hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek
weggelegd had;

1 pond, er is niets mee gedaan, krachteloos,
bezig met aardse dingen, wel zweten, geen
vrucht. Let op: deze dienstknecht werd niet
veroordeeld. Die met het ene talent wel!

Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf
mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd
hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt.

straf = hard

22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik
u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat
ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik
niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet
gezaaid heb.

Deze dienstknecht wordt beoordeeld naar wat
uit zijn mond komt, niets dus. Geloven doe je
met het hart, belijden met de mond, wel boze
dienstknecht, niet wijs.

23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de
bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve
met woeker mogen eisen?

Waarom niet met de Heer besproken? Geen
interesse in het evangelie, hij liet het voor wat
het was. Als ik maar behouden ben dan dat is
mij genoeg. Dat is voor de Heer te kort door de
bocht.
Het pond van de ene gaat naar de 10! De
dienstknecht blijft behouden, eeuwig leven
gaat nooit verloren.

24 En hij zeide tot degenen, die bij hem
stonden: Neemt dat pond van hem weg, en
geeft het dien, die de tien ponden heeft.
25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien
ponden.

Hij heeft al 10 en krijgt er nu nog 1 bij.

26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft,
zal gegeven worden; maar van degene, die
niet heeft, van dien zal genomen worden ook
wat hij heeft.

De Heer heeft veel te geven, Hij wil gediend
worden! Het pond waar niets bij gewonnen
was werd afgenomen, maar niet zijn eeuwige
leven! Je kan loon verliezen omdat je niets
gedaan hebt met het pond. Eeuwig leven
hebben gelovigen allemaal, maar het werkt
verschillend uit.

27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben
gewild, dat ik over hen koning zoude zijn,
brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

vijanden (:14) = de burgers
Alle ongelovigen komen om. Efeze 2, voor het
geloof kan men kiezen, het is de gave Gods
zalig, behouden te worden.

28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor
hen heen, en ging op naar Jeruzalem.
Conclusie
De overeenkomst is dat de Heer Zijn dienstknechten Zijn goederen toevertrouwt en ze uitzendt met
de opdracht: ‘Doet handeling totdat Ik kom’.
De verschillen zijn:
!
De gelijkenissen hebben een verschillende achtergrond, een andere context.
!
De dienstknechten zijn gelovigen, die van de talenten met een aardse positie en die uit de
ponden met een hemelse positie.
!
De dienstknechten met een aardse positie krijgen verschillende talenten, naar vermogen.
!
De dienstknechten met een hemelse positie krijgen allemaal hetzelfde pond.
!
De ontrouwe dienstknecht met het ene talent werd veroordeeld, komt om (sterft en gaat het
Koninkrijk op aarde (vanaf de 1000 jaren) niet binnen.
Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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!

De ontrouwe dienstknecht met het ene pond behoudt het eeuwige leven maar krijgt bij de
opname van de gemeente/het oordeel voor de rechterstoel van Christus geen loon uitgekeerd.
‘Behouden als door vuur’ (1 Korinthe 3: 15).

Anders gezegd:
TALENTEN: De dienstknecht (in de toekomende bedeling) die het talent had begraven en er niets bij
gewonnen had, werd het talent afgenomen en uit het Koninkrijk geworpen. Let wel, uit het aardse
Koninkrijk. Deze boze dienstknecht gaat het Messiaanse rijk, de 1000 jaren, niet binnen maar sterft.
PONDEN: Gelovigen uit de Genadebedeling (de huidige bedeling) kan loon afgenomen c.q. in
mindering gebracht worden als het pond niet wordt gebruikt, maar blijven behouden. Dit is een
ander beginsel. Zij (wij) zijn namelijk het Koninkrijk al binnengegaan en dat is voor eeuwig.

Volgende bijeenkomst D.V. 10 oktober 2019, Dorpshuis Heerde: zaal Kristal, 19.30 uur.

Nadere info bij de inleiding over de dierenriem.
Als inleiding wordt Job 38:1-8, 22-32 gelezen. In de verzen 31-33 zien we naar hetgeen de Here God
tegen Job zegt over de geheimen van de sterrenhemel.:
31 ‘Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?
32 Kunt gij de Mazzaroth (tekens van de Dierenriem) voortbrengen op haar tijd, en den Wagen (Beer
met haar jongen) met zijn kinderen leiden?’
33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?’
Psalm 19: 2 zegt: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk’.
De tekens van de Dierenriem zijn:
Maagd
Kreeft
I
Steenbok
Vissen
Waterman
Schorpioen-slang
Weegschaal
Boogschutter
Ram
Tweeling
Stier, de 2 horens
Leeuw

De 12 stammen Israëls zijn:
Zebulon
Issachar
Naftali
Simeon
Ruben
Dan
Levi
Aser
Gad
Benjamin
Jozef (Efraïm en Manasse)
Juda

Het is heel opmerkelijk dat de namen van de tekens van de Dierenriem overeenstemmen met de
namen (tekens, banieren of vaandels) van de 12 stammen van Israël. Zie Numeri 2:1-34.
Dat de tekens aanvangen met Maagd en eindigen met Leeuw lezen we in de profetie van Jesaja 7:14;
Daar geeft de Heere het vaste teken: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een
maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL (God met ons) heten.
Zie ook Mattheüs 1: 23.
Aldus bemerken we dat zowel de sterren van de Dierenriem als de stammen van Israël Gods
profetisch plan weerspiegelen door middel van Zijn eniggeboren Zoon, geboren uit een maagd.
(Romeinen 9: 5, Hebreeën 7: 14, Openbaring 5: 5).
Bron: ‘Het geheim van het hemels getal 12’, Paul J.M. van Teeffelen. ISBN:9789057984679.
Johannes 14: 2 en 3
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats
te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot
Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
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