
Zondag 1 november 2020, Vlijmen - preek  
Spreuken 9, 1-12 / Mattheüs 25, 1 - 13 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
10 jonge vrouwen, 10 meisjes zijn op weg naar een bruiloft. 
5 van hen worden van harte welkom geheten 
5 worden buitengesloten: 'ik weet niet wie jullie zijn' 
en de poort blijft gesloten. 
 
Dit verhaal dat Jezus vertelt  klinkt hard en ongenadig, 
oneerlijk zou ik haast zeggen. Het is hier alles of niets. 
 
Waarom worden 5 van de meisjes afgestraft 
omdat die bruidegom zo idioot laat nog eens ten tonele verschijnt? 
Wat is dat voor een bruidegom, had hij soms eigenlijk geen zin om te trouwen? 
Of: hadden de meisjes niet met z'n 10-en mee kunnen lopen 
bij het schijnsel van 5 lampen? 
 
Hoe terecht deze vragen misschien ook zijn, toch kom je er niet verder mee. 
'Het is maar een film' zegt mijn lief wel eens, 
als ik zó opga in wat ik zie, dat ik niet meer rustig door adem 
of als ik het niet kan laten commentaar te leveren. 
'Het is maar een film' 
 
Zo zou je hier kunnen zeggen: 'Het is maar een gelijkenis' 
Om iets van Jezus' verhaal te kunnen begrijpen, 
is het zelfs noodzakelijk dat in gedachten te houden: 
dat dit geen verslag van een gebeurtenis is, 
maar een verhaal om iets uit te leggen, een gelijkenis. 
 
Jezus wil ons iets duidelijk maken. De vraag is wat dan. 
Hij gebruikt herkenbare elementen uit het dagelijks leven. 
De elementen zijn nog steeds herkenbaar, 
alleen zijn ze niet persé helemaal met de werkelijkheid in overeenstemming. 
Het is een gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen, 
over leven zoals het vanaf het begin, vanaf de schepping door God bedoeld was, 
leven waar God toe oproept door de aanwijzingen, de regels  
die hij geeft om goed te leven. 
Goed leven, dat als een belofte voor de toekomst 
klinkt in de woorden van de profeten, van Jezus, van zijn volgelingen. 
 
Een gelijkenis dus, geen waargebeurde feiten. 
Met die vaststelling zijn niet gelijk al onze vragen opgehelderd. 



 
Waarom 10 meisjes? waarom niet 7 of 9 of 12? 
Waarom komt de bruidegom zo laat? 
Waarom worden 5 zo genadeloos buitengesloten? 
 
Leren we niet uit de bijbel om te delen van wat er is, 
om de arme te geven wat nodig is, 
om geduld te hebben en zo nodig 70 x 7x te vergeven? 
Is dat hier niet aan de orde? 
Zeker wel, alleen daar gaat het allemaal niet om in deze gelijkenis, 
of het gaat er misschien wel om, maar dan via een grote omweg. 
 
In deze gelijkenis zit de nodige symboliek verscholen 
die de hoorders destijds waarschijnlijk haast vanzelf oppikten 
omdat ze ermee vertrouwd waren. 
 
Bijvoorbeeld die lampen van de meisjes: 
die verwijzen naar Gods geboden, de tora. 
In de bijbel wordt de tora, de wet van God  
diverse malen vergeleken met een lamp of een licht. 
Psalm 119 is daarvan misschien wel de bekendste tekst: 
 'een lamp voor mijn voet is uw woord, 
 een schijnend licht op mijn pad. 
In Spreuken 6 staat te lezen 
 dat het doen van goede daden een lamp is 
 en het leren van de tora een licht. 
En licht en lamp van de tora worden  
steeds opnieuw verbonden met het doen van gerechtigheid 
 Het licht van de rechtvaardigen straalt heerlijk, 
 de lamp van de zondaars gaat uit * staat er in Spreuken 13. 
 
Dat die meisjes lampen meenemen is dus geen leuke sfeerverlichting  
voor de gezelligheid, 
en het gaat er hier ook niet om dat het heel praktisch is  
omdat het in die dagen na zonsondergang nog stikdonker was 
 bij gebrek aan straatverlichting. 
Hier zijn die lampen een verwijzing naar Gods regels ten leven. 
Deze gelijkenis gaat over de keus  
die ieder mens kan maken, moet maken 
om wel of niet met Gods Woord op weg te gaan in het leven. 
 

En zoals die lampen een verwijzing vormen, 
zo zijn er ook niet zomaar willekeurig 10 jongedames  
omdat dat zo'n mooi rond getal is of toevallig zo uitkwam. 



10 is het getal van vol, van compleet, van genoeg, 
10 is het getal van de 10 plagen in Egypte  
en de 10 geboden die Mozes aan het volk gaf. 
10 is ook minjan, want 10 volwassenen zijn er nodig  
om in de synagoge een dienst te kunnen houden. 
10 jonge vrouwen, dat is een afgerond geheel, dat is genoeg, is compleet. 
In deze gelijkenis staat 10 symbool voor het geheel van alle mensen. 
 
5 van de 10 meisjes worden wijs genoemd 
en 5 van de 10 worden dom of dwaas genoemd. 
Ook dat is niet enkel en alleen maar mooi de helft van 10. 
5 is ook een verwijzing naar de 5 boeken van Mozes, naar de tora. 
Zoals er 5 lampen branden,  
zo zijn er 5 boeken die Gods aanwijzingen geven voor goed leven, 
alle andere bijbelboeken zijn daar uitleg en toelichting bij. 
 
Maar ook met deze uitleg kan het ongemakkelijke gevoel blijven. 
Er worden toch maar mooi genadeloos 5 meisjes buitengesloten. 
Ook hier zou ik weer willen zeggen: het is een gelijkenis. 
Het gaat er niet over dat de helft van de vrouwen of van de mensheid 
wordt buitengesloten of iets dergelijks. 
 
Dat is onzin, want niemand van ons leeft helemaal  
volgens Gods geboden en instellingen, 
en de mensen die enkel en alleen slecht of dom of dwaas zijn, 
dat zijn toch de uitzonderingen op de regel, 
dat de meeste mensen iets goeds in zich hebben en in staat zijn goed te doen. 
Bij wijze van spreken  is ieder mens is een wijze maagd,  
en is ieder mens een dwaze maagd. 
Ieder mens kan vreselijk de mist in gaan, 
ieder mens kan tot goede daden komen. 
 
De vraag in dit verhaal is niet welke helft van de mensheid wijs is en welke niet. 
De vraag is die naar onze houding in het leven, wanneer leef je wijs, wanneer niet? 
Het gaat om de vraag naar het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid, 
de vraag of we enkel bij de dag leven, of een vooruitziende blik hebben. 
 
Het gaat om de vraag of Gods geboden op de één of andere manier 
een plek hebben is ons leven, een licht schijnen op de weg die we gaan. 
 
De meisjes in het verhaal hadden vast wel 
met zijn 10-en bij het licht van 5 lampen mee kunnen lopen, 
maar daar gaat het Jezus niet om. 
 



Hij wil de mensen na laten denken over dingen in dit leven 
die een ander niet van je over kan nemen, niet in jou plaats kan doen, 
waar je zelf keuzes in moet maken, zelf je verantwoordelijkheid in moet nemen. 
 
En zoals de helft van de meisjes te laat komt, 
zo zijn er dingen in het leven, die je niet eindeloos kunt laten lopen, 
omdat het anders op zeker moment te laat is. 
Er moeten keuzes gemaakt worden. 
 
Als we met elkaar door blijven leven zoals we nu doen, 
dan is het op zeker moment te laat. 
We zien nu al steeds duidelijker de gevolgen 
van onze manier van leven: stijgende temperaturen, 
allerlei dier- en plantensoorten die uitsterven. 
In alles en iedereen zitten microplastics 
en we hebben geen idee wat dat met ons gaat doen, 
maar gezond is het zeker niet. 
We kunnen niet eindeloos deze aarde vervuilen en vernielen, 
zonder dat het op zeker moment te laat is. 
 
En zo geldt het ook kleinschaliger: 
als je dingen uitstelt, dan kan het op zeker moment te laat zijn, 
dan is de kans voorbij om een conflict uit te praten, 
dan kun je nooit meer tegen iemand zeggen 
hoeveel je van haar of hem houdt. 
Jezus wil ons met deze gelijkenis bewust maken van de eindigheid van ons leven 
en dat we moeten kiezen hoe we leven. 
 
Er komt een moment dat het voorbij is, dat er niets meer te veranderen valt. 
Maar tot die tijd hebben we alle gelegenheid 
om keuzes te maken, om te doen wat goed is. 
 
En dan is er nog iets wat deze gelijkenis ons in dat kader kan vertellen: 
Bewust leven, keuzes maken, Gods leefregels een plaats in je leven geven, 
dat wil niet zeggen dat je voortdurend op de barricaden moet staan, 
dat je altijd maar bezig moet zijn. 
 
Door het lange wachten  vielen de meisjes in slaap, 
maar daar zegt Jezus niets van, 
en dat vind ik een mooi en troostend detail aan deze gelijkenis: 
waar het op aan komt, is of je voorbereid bent of niet: 
je houding in dit leven, je instelling, datgene waarop je gericht bent, 
daar gaat het om. 
 



Het was niet erg dat de meisjes in slaap vielen, 
het ging om hun houding daarvoor en daarna. 
 
Dat slapen is geen probleem. 
En zo mag het in Gods licht ook voor ons zijn: 
het gaat er niet om dat we voortdurend perfect leven, 
altijd fantastisch goed presteren. 
Het gaat erom  wie of wat de rode draad in je leven vormt, 
waar je op gericht bent,  
of je aandacht hebt voor wat echt van belang is. 
Het gaat in deze gelijkenis om een houding zoals Jezus  
die in de bergrede beschrijft 
en die er kort samengevat op neer komt 
God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. 
 
En dat is waar die wijze meisjes voor staan, wat wijsheid is. 
Niet of je heel gestudeerd bent of super intelligent, 
maar of je leeft met aandacht voor God en voor mensen. 
En dan val je in slaap als je moe bent,  
maar als je wakker wordt, kun je verder, heb je licht dat je de weg wijst. 
In wijsheid leven, het gedeelte uit Spreuken dat we lazen, 
zegt daarover: dat is leven in vertrouwdheid met God, 
vertrouwdheid met, vertrouwen op God, 
Dat kan ons zeker in een tijd als deze helpen om er doorheen te komen: 
weten dat we in Gods hand zijn, wat er ook op ons pad komt, 
dat we gedragen worden als op adelaarsvleugels, 
daar kan niets tussen komen. 
 
Moge het zo zijn. Amen. 


