
 
 
 
 
 
 

 

                          Jos Douma, 1 maart 2009 
                                       Matteüs 25:1-13 
 

Ik ben gekomen om hun het 
leven te geven in al zijn 

volheid. 
Johannes 10:10 

 

UITZIEN NAAR DE ZOON 

Geheimen van het koninkrijk 
(3) 

 
 
 
Ben je er klaar voor? Die vraag kun je 
stellen voordat je bijvoorbeeld op 
vakantie gaat, een examen moet doen of 
gaat trouwen. In de gelijkenis van de tien 
meisjes gaat het ook om deze vraag. 
Alleen is het tijdstip waarop de 
bruidegom komt niet bekend. Er dient 
zich dan ook een andere vraag aan: Ben 
je er klaar mee? Want misschien denk je 
wel dat het allemaal wat somber en 
zwartgallig wordt nu, en daar ben je wel 
klaar mee. En je bent er misschien ook 
wel klaar mee dat in de kerk 
voortdurend een appèl klinkt om 
dichtbij Jezus te leven en op hem te gaan 
lijken. Of iets positiever: ‘Ik hoef toch 
niets meer te doen, Jezus heeft toch alles 
al gedaan?’ 
 

Wijs en dwaas 
Het verhaal dat Jezus vertelt staat in de 
context van het geheel van Matteüs 24 
tot 25. Centraal staat ‘De komst van de 
Mensenzoon’. Daar draait het om en niet 
zozeer om de betekenis van elk detail 
van het verhaal. Tien meisjes: tien staat 
voor een geheel (vergelijk: de tien 
geboden). Het zijn bruidsmeisjes die als 
taak hebben: de bruidegom bij zijn 
aankomst omringen met licht op het 
laatste stukje van de weg naar de 
feestzaal. Door te spreken over wijs en 
dwaas sluit Jezus zich aan bij de Joodse 
wijsheidstraditie waarin Wijsheid en 
Dwaasheid als twee vrouwen worden 
voorgesteld (Spr. 9:1,13; 14:1; vgl. ook 
21:20). Zo is er ook een relatie met het 
slot van de Bergrede, met de gelijkenis 
over de verstandige en de onnadenkende 
man (Mat. 7:24-27). De gelijkenis roept 
daarom ook deze vraag op: Wat is 
wijsheid met het oog op de komst van 
de mensenzoon? 
 

Schokkend 
De helft van de meisjes is onvoldoende 
voorbereid: ze hebben geen reserveolie. 
Alle meisjes vallen in slaap: daar is 
blijkens het verhaal niets mis mee. Als de 
bruidegom eindelijk arriveert, middenin 

de nacht, is het niet mogelijk om de olie 
die er wel is te delen: dan zou er 
uiteindelijk helemaal geen licht zijn voor 
de bruidegom! Terwijl de vijf dwaze 
meisjes hun fout nog proberen te 
herstellen, gaan de vijf wijze meisjes mee 
met de bruidegom om feest te vieren. 
De deur gaat dicht. Dat de vijf dwaze 
meisjes er later niet in mogen is een zeer 
schokkend element in het verhaal, want 
gastvrijheid stond heel hoog in het 
vaandel van de oosterse cultuur! De 
afwijzing is hard: ‘Ik ken jullie werkelijk 
niet.’. Aan het einde van de Bergrede 
wordt het op een vergelijkbare manier 
gezegd (Mat. 7:21-23). Het gaat hier om 
de laatste ernst van het koninkrijk. 
 

Klaar zijn: hoe dan? 
Ben je er klaar voor? Dat is de centrale 
vraag. Jezus wijst de richting: ‘Wees 
waakzaam’. De gelijkenis zelf geeft dor 
het beeldende karakter te weinig 
houvast; waar staat de olie voor: geloof? 
goede werken? de heilige Geest? Maar 
als we Mat. 7:21 en 24 en Mat. 24:45-46 
op ons in laten werken, ontstaat er wel 
een beeld: het gaat om ‘handelen naar de 
wil van de Vader’, ‘Jezus’ woorden horen 
én naar handelen’, ‘het huispersoneel 
tijdig eten geven’. Oftewel: het gaat niet 
alleen maar om het met ons verstand 
toestemmen dat Jezus voor onze zonden 
gestorven is, maar om een 
levenshouding waarin gehoorzaamheid 
centraal staat. Vergelijk hierbij ook drie 
teksten uit de brieven waar over 
‘waakzaam zijn’ gesproken wordt (1 Kor. 
16:13; Kol. 4:2; 1 Pet. 5:8): 
waakzaamheid gaat gepaard met: 
volharding, gebed, dankbaarheid en op 
je hoede zijn voor de tegenstander. 
 

Jezus zien: overvloedige 
gehoorzaamheid 
Uiteindelijk staat hier de bruidegom zelf 
centraal! Het gaat om een verlangen dat 
wakker geroepen wordt om de Zoon te 
zien: hij is de messias, de bruidegom, de 
Heer, om hem draait alles in het 
koninkrijk, straks bij zijn terugkomst, 
maar ook nu al. En het gaat erom dat dat 
koninkrijk een feest is vanwege de 
overvloed die gepaard gaat met de komst 
ervan. Het gaat niet allereerst om onze 
voorbereidingen maar om Gods geheime 
plan: dat zijn kinderen op aarde zijn 
Zoon zien, verlangen naar de 
bruidegom, en dat daardoor overvloed 
(‘abundance’) en gehoorzaamheid 
(‘obedience’) gaan stromen (via de 
belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18). Als 
je die overvloedige gehoorzaamheid niet 
kent (en je herkent in de dwaze meisjes), 

dan ken je Jezus niet echt. Zijn woorden 
‘Ik ken jullie werkelijk niet’ zijn dan niet 
meer dan een echo van ons ‘Ik ken u 
niet’ - misschien wel ondanks al ons 
roepen van ‘Heer, Heer!’ Kent u Jezus 
werkelijk? Laat deze woorden je hart 
veroveren: ‘Daar is de bruidegom! Kom, 
ga hem tegemoet!’ 
 
 

 

Voor een geloofsgesprek� 

1. Lees Matteüs 25:1-13 en Matteüs 
7:21-27. Welk vers treft je het 
meest in die gedeelten? 

2. Wat zijn jouw gedachten over de 
terugkomst van Jezus? Zie je hem 
daarbij als bruidegom? Of als 
rechter? Of als redder? 

3. De komst van Jezus: ben jij er 
klaar voor? Zo ja, hoe dan? Zo 
nee, wat staat je dan te doen? 

4. ‘Ik ken jullie werkelijk niet’ is een 
echo van ‘Wij kennen u niet’. Ben 
je het daarmee eens. 

5. Praat samen door over overvloed 
en gehoorzaamheid: overvloedige 
gehoorzaamheid. Ken je de bron 
van overvloedige gehoorzaamheid 
of ervaar je dit vooral als een 
onhaalbare eis? 
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