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Vier zondagen geleden hoorden we: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een koning die een 
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.’ Vandaag klinkt het dat ‘het met het Rijk der hemelen zal 
gaan als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.’  

In beide parabels gaat het dus om een bruiloftsfeest, en mogen sommigen het feest niet 
bijwonen. In de eerste parabel wordt een bezoeker letterlijk buitengeworpen, omdat hij niet 
feestelijk aangekleed is. Vandaag staan vijf meisjes voor een gesloten deur, omdat ze door 
hun eigen domme schuld veel te laat aankomen. En in beide parabels wacht de geweiger-
den hetzelfde lot: ze moeten triestig in de duisternis buiten blijven. 

Ik zal wel slimmer zijn. 

Misschien denken wij nu: ‘Ola, mij overkomt dat niet, want ik ben op mijn hoede. Als mij 
iets gevraagd wordt, doe ik wat er van mij verwacht wordt. En ik zal zeker geen zo domme 
dingen doen als die man zonder aangepaste feestkledij, en die meisjes die er niet aan 
denken dat een lamp niet vanzelf brandt.’   

En wellicht vragen we ons af hoe dat mogelijk was. Waren die meisjes werkelijk zó dom, 
dat ze niet eens wisten dat ze olie nodig hadden? Of hadden ze zich al zo feestelijk gea-
museerd, omdat ze uitgenodigd waren op een bruiloftsfeest? Of hadden ze zich afge-
vraagd wie ze zouden ontmoeten, en met wie ze zouden zingen en dansen. Of hadden ze 
met elkaar gediscussieerd welke rijke jongeman de hunne zou kunnen zijn.  

Vandaag zou het wellicht niet echt anders zijn, maar de meisjes zouden nu zozeer bezig 
zijn met hun smartphone of iPhone, of met een van hun andere speeltjes, dat ze ook niet 
zouden denken aan bevoorrading van hun lamp. 

Maar met al hun gebabbel en al hun amusement vergaten en vergeten ze één ding, name-
lijk dat het hier gaat om het “Feest is van het Rijk der hemelen”, dwz geen Gentse Feesten, 
ook geen muziekfestival, zoals op de weide in Torhout Werchter, geen kermis, waar je zo-
maar van alle attracties gratis kan genieten.  

Je moet je er ook wél flink voor inzetten! 

Nee, je moet dàt feest wél serieus voorbereiden. Je moet willen meebouwen aan dat feest 
van het Rijk der hemelen. Want het kan alleen een hoogfeest van Gods liefde, vrede en 
vreugde worden, als wij er ons met zijn allen flink voor inzetten. Dààr draait het om.  

Dus moeten wij ons afvragen: Doen wij dat? Horen wij bij de vijf slimme, of bij de vijf dom-
me meisjes? Doen wij iets om onze lamp van waakzaamheid en verlangen naar God te 
doen branden? Onze lamp van inzet voor Gods Rijk van liefde, vrede en vreugde? Bren-
gen wij licht in de duisternis van onze medemensen in nood? Brengen wij licht in het leven 
van onze partner, onze kinderen en kleinkinderen, onze ouders, onze buren, onze collega’s 
op het werk, onze leefgemeenschap, onze Kerk?  



Zijn wij er ons van bewust dat christen-zijn niet zomaar – nu en dan - even halthouden is, 
zéker geen tussendoortje is, niet enkel present zijn in de zondagsmis? Want ja, we moeten 
voor het overige toch tijd maken voor onszelf, voor ons eigen plezier, onze eigen hobby’s, 
ons eigen plannen en bezit… Voor christenen is er dus blijkbaar toch wel veel meer ge-
vraagd dan dit.  

Je neemt positieve levenswaarden ter harte. 

‘Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur,’ brengt Jezus daartegen in. En die dag en 
dat uur slaan op de beoordeling, de evaluatie van ons leven. Het einde van het liturgische 
jaar komt in zicht. In die periode is er elk jaar aandacht voor die evaluatie en voor het hier-
namaals.  

Wat hebben we gedaan om er het beste van te maken? Hebben we geprobeerd om te le-
ven naar Jezus’ woorden en daden? “God is liefde”, zegt Jezus, en Hij is ons aller Vader. 
Maar Hij leert ons óók dat God wenst dat we oprecht waakzaam zijn in het ter harte nemen 
van de positieve levenswaarden, de deugdzaamheid.  

Jezus verlangt ons hierin altijd nabij te zijn. We staan er niet alleen voor. ‘Wie vroeg op-
staat, hoeft zich niet uit te sloven, want hij zal de wijsheid vinden, zittend aan zijn deur’, 
hoorden we in de eerste lezing. En die wijsheid aan onze deur is Jezus, want Hij is ‘de 
weg, de waarheid en het leven.’ Is Hij dat inderdaad voor ons? Is Hij de weg die we probe-
ren gaan? Is Hij de waarheid en het licht in ons leven? 

De olie in de lampen staat voor wat we aan God kunnen voorleggen als ingesteldheid. 
Sommigen kunnen niets voorleggen, zoals vijf van die meisjes. Ze zijn niet waakzaam ge-
weest. Ze hebben niet geleefd volgens Jezus’ verlangen. Ze hebben ook de wijsheid niet 
gehad om God een voorname plaats in hun leven te schenken. Dus zijn hun lampen leeg.  

Mijn dood is niet het einde! 

De dagen krimpen, de natuur gaat in rust of sterft af. Meer dan anders denken we aan de 
dood, en wellicht rijst daarbij de vraag: En daarna? Voor vele mensen is het antwoord een-
voudig: “Geen probleem, want de dood is het einde, en dan volgt het niets.” Maar christe-
nen geloven niet in het niets. Jezus laat ons gelukkig en ook zeer geloofwaardig verder kij-
ken over onze dood heen. Juist door zijn verrijzenis is Hij elk van ons voorgegaan naar het 
hemels feest van Gods liefde, die sterker is dan de dood.  

Geloof dus gerust de laatste woorden van H. Elisabeth van Dijon: “Ik ga naar het Licht, 
naar de Liefde, naar het Leven” en ook die van de H. Teresia van Avila: “God, het is tijd dat 
we elkaar zien, mijn Beminde Heer Jezus”. 
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CELEBRANT:  Algoede God,  
uw wijsheid laat zich vinden door wie haar zoekt.  
Daarom bidden wij U:  

1. voor mensen die ongeïnspireerd zijn; 
voor wie nergens door geraakt of aangesproken wordt;  
dat uw Geest in hen tot leven komt; 
dat uw warmte in hun hart doorbreekt ... 

2. voor mensen die geen toekomst zien; 
voor wie achterblijven waar anderen verder gaan;  
dat er mensen zijn die hen op weg helpen; 
dat U hen met mededogen tegemoet komt … 

3. voor mensen die uw licht brandend houden;  
voor wie zich geroepen weten 
tot het priesterschap of het religieus leven;
voor wie wakker zijn en verlangen naar uw komst;  
dat zij anderen wijzen op uw aanwezigheid; 
dat zij de wegwijzers van onze tijd zijn ... 

4. bevrijd ons in deze corona-crisis van ziekte en angst; 
genees onze zieken, troost hun families;  
schenk de verantwoordelijken van de regering wijsheid; 
schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters 
en de vrijwilligers 
doorzettingsvermogen en kracht; 
en de overledenen het eeuwige leven; 
verlaat ons niet in deze tijd van beproeving …

CELEBRANT:  Liefdevolle God,  
U weet hoe wij voorbij kunnen gaan  
aan wat ons zou moeten inspireren en gaande houden.  
Verhoor deze voorbeden  
en doe ons vooral verlangen naar U,  
alle dagen van ons leven.  
Amen.  


