
Zondag 25 augustus 2013 - Talenten ontwikkelen (Ps. Hoo 
Handojo)


Mattheüs 25: 14-21, 22-30•
Het verhaal van de slaven en de talenten◦
God beloont trouw: ontwikkel de talenten die God je gegeven heeft.◦
Succes in je leven is sterk afhankelijk van je beslissingen in je leven. Je lot heb ◦
je in je handen.
De beloning is niet afhankelijk van de hoeveelheid talenten die iemand heeft ◦
gekregen van God, maar wel afhankelijk van de manier waarop je je talenten 
benut. Wat doe je met wat je hebt gekregen?
De slaaf die 1 talent gekregen had in de parabel, bekritiseerde de heer. Hij ◦
vreesde ook zijn heer. En daarom noemde de heer deze slaaf lui en slecht.


Thomas Edison moest eerst honderden keren mislukken voordat hij erin slaagde 
de gloeilamp te ontwikkelen.  Henry Ford begon ook arm met 2de hands auto's 
herstellen en verkopen voordat hij zijn succesvolle auto's verkocht. Wie steeds 
volhard, bereikt zijn doel!

Wat gebeurde er met die slechte, luie slaaf? Het talent dat hij had, werd hem 
afgenomen en gegeven aan de slaaf die 10 talenten had. En hij werd weggeworpen 
in de buitenste duisternis waar er gejammer en tandengeknars is.


Efeziërs 2: 10 > God heeft goede werken voor ieder van ons voorbereid. •


1 Thessalonicenzen 5: 9 > God heeft het beste voor met ons. Hij verlangt dat •
iedereen gered, gezegend, en succesvol zou zijn


Romeinen 8: 29 > God heeft iedereen geroepen om op Jezus te lijken.•


Jeremia 29: 11 > Gods gedachten over ons zijn gedachten van vrede en niet •
van kwaad, om ons een toekomst en hoop te geven.

Hij is dus ook verdrietig als er ellende is op aarde.◦


Efeziërs 2: 3 > de oorzaak van ellende op aarde is de zonde van de mens. •
Slechte begeerten en gedachten.






Filippenzen 4: 8 > Wat moet je doen? Denk aan alle goede dingen (waar, •
eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk,…)

vers 4 > Verheug je voortdurend in de Heer!◦


Mattheüs 7: 2-3 > Splinter in het oog van een ander versus de balk in je eigen •
oog… Oordeel dus niet! Meestal doe je zelf ook dingen die niet kunnen.

Besluit: Hoe succesvol leven?

Bekritiseer God niet.•
Denk aan alle goede dingen.•
Verheug je in God •


