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Die goede oude tijd!



Die goede oude tijd!



Wat brengt de toekomst?



Later zal het beter zijn!



Math 25

De wijze en de dwaze meisjes
1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun 
lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.



Math 25 Het Koninkrijk Gods =

De talenten
14 Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen 
dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.
15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de 
derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.
16 Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde 
daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.
17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er 
nog twee bij.
18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de 
grond en verborg het geld van zijn heer.
19 Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield 
afrekening met hen.



De afrekening

20 En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 
vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; 
zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.
21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in 
de vreugde van uw heer.
22 En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem 
toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere 
talenten heb ik aan winst gemaakt.
23 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in 
de vreugde van uw heer. 



Het probleem!

24 Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik 
wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, 
en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.



Het oordeel!

25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de 
grond; zie, hier hebt u het uwe.
26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, 
u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel 
waar ik niet gestrooid heb.
27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn 
komst het mijne met rente teruggekregen hebben.
28 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien 
talenten heeft.
29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal 
overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal 
afgenomen worden ook wat hij heeft.
30 En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars.



31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de 
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid.
32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze 
van elkaar 
scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken 
aan Zijn linkerhand.
34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: 
Kom, 
gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is 
vanaf de grondlegging van de wereld.

Het laatste oordeel



Waarom zijn we hier ...

● Omdat God van ons wil houden Johannes 3:16
● Opdat wij God zouden Liefhebben Matteüs 22:36-40

36 ‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ 37 Jezus 
antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand.

● Om onderdeel van Gods Familie te zijn 1 Korinthe 12 Hetzelfde 
lichaam!

● Om als Jezus te zijn Filippenzen 2:5
3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in 
Christus Jezus was

● Om in Gods bediening te staan Efeze 2:10
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede 
zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

● Om te dienen Johannes 17:18
Joh. 20:21 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld 
gezonden.



Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’" Amen.

Matteüs 28:18-20



Leef nu!



Wat nu?
Luister!

en doe het nu!



Efeze 5:15-17

15 Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig.
16 Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een 
slechte tijd.
17 Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. 


