
Zakdoeken & Zakendoen



11Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde 

omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk 

zou aanbreken. 12Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver 

land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.13 En 

hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken 

totdat ik terugkom.
(Lukas 19:11-28 HSV)



14En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij 

willen niet dat deze man koning over ons zal zijn.15En het gebeurde, toen hij 

teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat 

men die dienaren aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten 

wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt.16Toen verscheen de eerste en 

zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd.
(Lukas 19:11-28 HSV)



17En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede dienaar! Wees, omdat u in het minste 

trouw bent geweest, machthebber over tien steden. 18Toen kwam de tweede en zei: 

Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. 19En hij zei ook tegen hem: En u, wees 

machthebber over vijf steden. 20En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, dat ik 

had weggelegd in een zweetdoek. 21Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng 

mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt.

(Lukas 19:11-28 HSV)



22Maar hij zei tegen hem: uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte dienaar. U wist dat 

ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet 

gezaaid heb. 23Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? 

Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen.  24En hij zei tegen 

hen die bij hem stonden: Neem dat pond van hem af en geef het aan hem die de tien 

ponden heeft. 25Zij zeiden dan tegen hem: Heer, hij heeft al tien ponden.

(Lukas 19:11-28 HSV)



26Want ik zeg u dat aan eenieder die heeft, gegeven zal worden. Maar van hem die niet 

heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. 27Maar deze vijanden van mij, die niet 

wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood.

28Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem.

(Lukas 19:11-28 HSV)





Het belangrijkste aan jou is wat jij 
denkt als jij aan God denkt



te bescheiden – het hoeft niet



te bescheiden – het hoeft niet

te bang – ik durf niet



te bescheiden – het hoeft niet

te bang – ik durf niet

te beroerd – ik wil niet



Wat zou je doen als je wist dat
Je niet kon falen?



Goed gedaan
goede en trouwe dienaar


