
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte 

Lukas 19:11-27 

 

Thema  

Gelijkenis van de tien ponden 

 

Exegese 

We behandelen Lukas 19:11-27 

 

Intro (en vers 11): In 19:9 heeft de Heere Jezus gesproken over het ‘heden’ van Zijn koninkrijk. Nu 

is het gekomen. De mensen om Hem heen denken dan dat Jezus ook ‘nu’ Koning zal worden in 

Jeruzalem. Daarin vergissen ze zich. Wat ze wel moeten verwachten en –net zo belangrijk – wat de 

Heere God van hen (en ons) verwacht, daarover gaat deze gelijkenis. 

 

Vers 12 (en 14)  Het beeld van een koning die op reis moet om ‘een koninkrijk te ontvangen’ was 

actueel. De Joden kenden het vanuit de situatie van twee koningen (Herodus de Grote, 40 v. Chr. 

en zijn zoon Archelaüs, 4 v. Chr.) die allebei naar Rome waren gereisd om daar hun recht om 

heerser van Judea te zijn te krijgen. Vers 14 is daarbij net zo herkenbaar geweest. Want toen 

Archelaüs naar Rome ging zonden de inwoners van Judea een gezantschap van 50 

vertegenwoordigers naar Rome in een poging te voorkomen dat hij koning zou worden. En 

Herodus moest na zijn terugkomst nog drie jaar oorlog voeren tegen zijn tegenstanders voor hij 

eindelijk ‘rustig’ koning kon zijn.   

 

Vers 13 Tien dienstknechten krijgen ieder een behoorlijk vermogen aan contant geld. Een pond 

(een mina in het Grieks) was een bedrag van ruim drie gemiddelde maandsalarissen. Wie zoveel 

geld ter beschikking had, kon in die tijd gemakkelijk handelen en de rentetarieven waren ook zeer 

goed. Kortom: ze hebben alle tien de mogelijkheid om de opdracht van hun heer uit te voeren. 

 

Vers 15 – 19 Als de koning terugkomt wil hij weten hoe zijn knechten met het geld zijn omgegaan. 

Een voor een wordt hen rekenschap gevraagd. Let op: het is dus heel persoonlijk. De heer 

vergelijkt niet de ene knecht met de ander. Dat blijkt ook uit zijn beoordeling. Die er tien ponden 

bij ‘gewonnen’ heeft, wordt evenzeer beloond als degenen die er vijf bij gewonnen heeft. De 

uitdrukking ‘het minste’ wordt in Lukas 16: 9 – 13 specifiek gebruikt voor geld. Hier lijkt dat ook zo 

maar toch ligt hier de nadruk niet op omgaan met geld. Hier gaat het om trouw omgaan met wat 

God ons in dit leven toevertrouwd. Wie dat doet, zal later voor eeuwig God mogen dienen. 

 

Vers 20 – 23 De derde knecht is een heel ander verhaal. Hij heeft niets gedaan met het pond. Hij 

denkt daar ook een goede reden voor te hebben. Het is omdat de heer ‘een straf mens’ is. Hij is 

daarom bang voor zijn meester en heeft besloten om niets te doen met zijn geld. Dan kan er ook 

niets fout gaan en kan hij het keurig teruggeven zoals hij het gekregen heeft. Let op dat alleen al 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uit het voorgaande blijkt dat het beeld dat deze man van zijn heer heeft niet klopt. Het 

wantrouwen is een belediging op zich en tegelijk gebruikt de man het als een dekmantel voor zijn 

luiheid. Dat hoor je de heer zeggen als hij reageert met: ‘Als ik dan zo ben….dan had je op z’n 

minst het geld op de bank kunnen zetten….’. Oftewel: de heer ontmaskert het hele verhaal als 

pure desinteresse, ondankbaarheid en luiheid. 

 

Vers 24 – 26 Het ene pond wordt van de man afgepakt en aan degene gegeven die tien ponden 

had. Hij heeft getoond de verantwoordelijkheid voor wat hem is toevertrouwd wel te durven en 

willen dragen. Vers 26 is geen vers dat je moet uitleggen in de lijn van de gedachten van de derde 

dienstknecht over zijn heer. Het gaat hier over het verschil tussen mensen die in geloof werkzaam 

zijn met wat God geeft (die zullen meer krijgen) en degenen die Gods gaven afwijzen (ze denken 

misschien wel wat te hebben maar ook dat zullen ze ooit kwijt raken). 

Vers 27  Dit vers zegt nog iets over de derde groep mensen; de vijanden uit vers 14. Zij worden 

gestraft met de dood. Opnieuw een beeld dat de Joden uit Jezus’ tijd kenen naar aanleiding van de 

maatregelen die Herodus de Grote en Archelaüs namen tegen hun vijanden.  

 

Bij de exegese: Een paar vragen die nog niet beantwoord zijn. 

- 1. Wat beeldt het pond uit? 

- 2. Wat leren we van de beelden van de verschillende dienstknechten / omstanders? 

Bij 1: Bij ponden wordt vaak gedacht aan onze talenten die we moeten gebruiken. Dat is zeker een 

bijbelse gedachte maar in deze gelijkenis moet je bij het pond waarschijnlijk aan iets anders 

denken. Alle dienstknechten krijgen namelijk hetzelfde; één pond. Bij dit pond moet je dan denken 

aan de boodschap van het evangelie (en vooral onze verantwoordelijkheid om het door te geven). 

Die heeft God aan mensen toevertrouwd. Wie in vertrouwen op God daarmee werkt mag 

verwachten daarop vrucht te zien. Omdat God zelf Zijn zegen er aan geeft.  

 

Bij 2: In deze gelijkenis kom je drie verschillende houdingen van mensen tegenover de Heere 

tegen. Allereerst een houding van trouw: die zie je bij de eerste twee dienstknechten. Ze leven en 

werken in vertrouwen op hun heer. Als hij terugkomt kunnen ze met blijdschap melden hoe Hij 

hun werk gezegend heeft. 

 

De andere houding is wantrouwen: Dat zie je bij de derde dienstknecht. Hij vertrouwt zijn heer 

niet en wil niet geloven dat zijn heer een genadig oordeel zal vellen over wat hij met het pond 

gedaan heeft. Wantrouwen gaat vaak samen met luiheid. Mensen die God niet (willen) 

vertrouwen kiezen er op een bepaald moment voor om gewoon niet meer stil te staan bij wat God 

ons beloofd en toevertrouwd heeft. Let op: Dat kan ook op een quasivrome manier. Uit 

zogenaamd ontzag voor de Heere vooral nooit iets doen of inzet tonen met als argument: ‘God 

moet het doen’.  

De laatste houding is openlijke vijandschap. Je ziet het bij de knechten die openlijke uitspreken 

hun heer niet als koning te willen. Zij worden uiteindelijk ernstig gestraft. Dat lijkt misschien wel 

een heel negatief slot. Maar let op waar de Heere Jezus mee begon. Hij vertelde deze gelijkenis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

om de mensen aan te sporen tot een leven zoals Hij dat vraagt in de tijd tot Hij wederkomt. Wie 

geloof wordt aangespoord te volharden. Wie nog wantrouwen koestert wordt vermaand om zijn 

gedachten te laten corrigeren door wat God over Zichzelf bekend maakt. En wie zich nog in 

vijandschap afkeert wordt gewaarschuwd om het verzet te staken voordat het te laat is. 

 

Geloofsleer 

• H.C. Zondag 4 vraag 4: God is barmhartig en rechtvaardig. 

• H.C. Zondag 19 vraag 52 over de wederkomst ten oordeel. 

• H.C. Zondag 20 – 22 over de Heiligmaking. 

• H.C. Zondag 22 vraag 58 over het eeuwige leven. 

• H.C. Zondag 32 vraag 63 over de goede werken en hun beloning. 

• H.C. Zondag 48 vraag 123 over “Uw Koninkrijk kome”. 

 

Gebedspunten 

• Gebed of de Heere in ons wil wonen, zodat wij Zijn licht mogen laten schijnen onder de 

mensen. 

• Gebed of anderen tot God mogen komen doordat zij aan ons zien dat we de Heere dienen. 

• Gebed of de Heere ons steeds duidelijker wil laten zien wat Zijn opdracht voor ons is. 

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen  Ps. 86 vers 6  Leer mij naar Uw wil te handelen 

  Ps. 2 vers 6  Vreest ’s Heeren macht en dient Zijn majesteit 

  Ps. 143 vers 10 Leer mij o God van Zaligheden 

Liederen ZB   Laat mij zijn een instrument 

  ZB   Neem mijn leven, laat het Heer 

ZB   Roept uit aan alle stranden 

 

Verwerken = leren 

Thematekst 

Mattheüs 6 vers 33: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden.” 

 

Introductie op de vertelling 

Introductietekst 

Als de meester of de juf de klas een opdracht geeft, doet iedereen die opdracht dan op dezelfde 

manier? En als de meester of de juf aan het einde van de les het werk nakijkt, waar let hij/zij dan 

op? Als de klas een opdracht krijgt en de leerkracht zegt er bij dat hij het niet na zal kijken, hoe 

wordt de opdracht dan gedaan? 

 

In deze gelijkenis gaat het over een opdracht die verschillende mensen krijgen en wat zij er mee 

doen. 


