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Gave, talenten en bekwaamheid
"Want het is als een mens, die naar het buitenland ging en zijn eigen slaven riep en hun zijn
bezittingen overdroeg. En de één gaf hij vijf talenten, de ander twee, de derde één, een ieder
naar zijn eigen bekwaamheid" (Matth. 25:14-15a).
God geeft en vormt de verstandelijke vermogens van de mens. Dat is het wat in de Schrift
'de bekwaamheid' wordt genoemd. Maar onderzoek deze gelijkenis van onze Heer waarin
Hij juist op deze zaak zinspeelt, en u zult vinden dat Hij onderscheid maakt tussen 'de gave'
en 'de bekwaamheid'. Hij gaf aan "een ieder naar zijn eigen bekwaamheid". God vormt de
mensen die Hij roept om Hem te dienen zelfs reeds vóór hun bekering tot vaten voor Zijn
doel. Zijn voorzienigheid kiest een persoon uit, eigenlijk al vanaf zijn geboorte, en vervolgens
regelt Hij alle omstandigheden van zijn hele leven daarna.
Bij Paulus vindt u zowel een hoogst opmerkelijk aangeboren karakter, als een ongewone
opleiding en verworvenheden. Dit alles werd op voorzienige wijze in Saulus van Tarsis
geregeld; maar bovendien werd er, toen hij door de genade van God geroepen werd, een
gave in hem gelegd die hij voordien niet bezat - een door de Heilige Geest gegeven
vermogen om de waarheid te kunnen bevatten en die met kracht op de zielen van de
mensen te binden. God werkte door middel van zijn aangeboren karakter, zijn manier van
uitdrukken, en zijn bijzondere schrijfstijl. Maar alle dingen - hoewel zij via zijn natuurlijke
bekwaamheid verliepen - werden gedaan in deze nieuwe kracht van de Heilige Geest die aan
zijn ziel was meegedeeld.
Er is dus sprake van deze twee dingen: de bekwaamheid die het vat van de gave vormt, en
de gave zelf die de richtinggevende energie van de bekwaamheid is onder de leiding van de
Heer en dus in afhankelijkheid van Hem. Er bestaat niet zoiets als een gave gescheiden van
het vat waarin de gave werkt.
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