
 
Zondag 8 november 2020 

 achtste zondag van de herfst 

 
Schriftlezing: Matteüs 25,1-13 

 

Acclamatie: ‘Christe, lux mundi’: lied 921 

(t. Johannes 8,12, m. Taizé) 

 

Vertaling: Christus, licht der wereld, wie u volgt 

heeft het licht dat leven geeft. 

 

Overweging 

 

Het leven is wat gebeurt terwijl we allemaal tv 

zitten te kijken. 

 

Die uitspraak las ik deze week. Een van de 

journalisten van De Correspondent schreef dit naar 

aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen. De 

hele wereld volgde ze op de voet. Iedereen denkt 

dat er veel vanaf hangt. Dat een herverkiezing van 

Trump het einde van de klimaatbeweging zou 

betekenen. Dat het met Biden maar hopen is op 

een sterke vice-president en goede adviseurs. 

Maar er hangt helemaal niet zoveel van die 

verkiezingen af, schrijft de journalist. Zoveel 

bepalen ze niet. De Verenigde Staten zijn een 

mammoettanker die slechts hele kleine beetjes 

tegelijk bijgestuurd kan worden. Of het nou Trump 

wordt of Biden, het maakt niet zoveel uit.  

Toch volgen we het nieuws nauwlettend. We 

denken dat we daardoor midden in het leven 

staan, en intussen missen we het leven zélf. 

 

Hieraan moet ik denken bij de gelijkenis van de vijf 

wijze en de vijf dwaze meisjes. De gelijkenis gaat 

over alertheid en over voorbereid zijn. Leef jij het 

leven dat je gegeven is, alert en aanwezig? Of gaat 

het aan je voorbij voor je er erg in hebt? Ben jij 

voorbereid als ineens de messias voor je neus 

staat, in de gedaante van een bruidegom of van 

wie dan ook? Of zit je naar het nieuws van de dag 

te kijken en gaat het leven ongemerkt aan je 

voorbij? 

 

Eerst las ik deze gelijkenis als een verhaal over 

goed georganiseerd zijn enerzijds tegenover 

improviseren anderzijds. Dan zijn die wijze meisjes 

de mensen die goed kunnen plannen, die hun 

zaakjes op orde hebben, die vooruit denken. Maar 

juist dat controleren en organiseren, dat wordt in 

ons leven soms zo benadrukt dat je je afvraagt hoe 

gezond dat nog is. We plannen en we beheersen 

wat we maar kunnen. We denken zelfs een virus te 

kunnen beheersen. Het leidt tot situaties waarin 

mensen zich diep schuldig voelen, wanneer ze 

Corona krijgen en dat doorgeven aan een ander. Ik 

hoorde van een vrouw die de bron was geweest 

van de besmetting in een verzorgingshuis. Ze kon 

niet leven met de dodelijke afloop die dit voor 

sommige bewoners had. Ze maakte een eind aan 

haar leven. 

 

Wanneer de waarde die we hechten aan 

beheersen zó groot is geworden, en zulke 

vreselijke gevolgen kan hebben, is improviseren 

dan niet juist een talent dat we moeten koesteren? 

Oké, dan kom je maar iets te laat voor die bruiloft. 

Is dat dan zo erg? 

 

Maar op deze manier is de gelijkenis niet bedoeld. 

Het gaat niet over goed plannen versus 

improviseren. 

Het gaat over waakzaam zijn. Zodat je de messias 

ziet als hij komt. Hij laat op zich wachten en je 

weet dag noch uur. Blijf alert en houd je lamp 

brandend. 

 

De afgelopen week waren we bij elkaar (toen het 

nog mocht) voor een gesprekskring. We deden een 

spel. De vragen van het spel brengen ons steeds 

een stukje dichter bij elkaar. Een van ons kreeg de 

vraag: ‘als een kristallen bol de toekomst kan 

vertellen, wat zou je dan al willen weten?’ Ze 

antwoordde: ‘ik zou willen weten wie van mijn 

gezinsleden ik tijdens mijn leven zou verliezen, en 

wanneer.’ 

We schrokken bijna. Waarom zou je dat willen 



weten? 

Omdat ik me daar dan op kan voorbereiden, zei ze. 

Nu gaat het leven soms zo ongemerkt voorbij. Voor 

ik het weet is er weer een week om. Een week 

waarin we allemaal ons ding hebben gedaan, maar 

nauwelijks als gezin samen zijn geweest. Als ik me 

zou kunnen voorbereiden, zou ik dat niet meer 

laten gebeuren! Ik zou zorgen dat we meer 

waardevolle tijd met elkaar hadden. 

 

Voorbereid en alert zijn – het wordt in de gelijkenis 

de weg naar het koninkrijk van de hemel genoemd. 

De meisjes die reserve-olie hebben, staan voor 

ieder die vooruit kijkt. Die voorbereid is. Die 

bedenkt: ik wil niet maar doorhollen en het leven 

ongemerkt tussen mijn vingers door laten glippen. 

Ik verlang naar fijne momenten met de mensen 

van wie ik houd, die momenten wil ik organiseren. 

Daar wil ik mijn olie, mijn energie, voor inzetten. 

 

Maar kunnen we elkaar daar dan niet bij helpen? 

In de gelijkenis kan dat niet: dan zouden ze geen 

van allen genoeg olie overhouden, zeggen de wijze 

meisjes. Waarom zet de gelijkenis daar een streep 

doorheen, door iets wat zo’n belangrijke waarde is: 

delen met elkaar? 

 

In zijn boek ‘Als er een God is’ (2003) vertelt Karel 

Eykman een moderne versie van het verhaal. Hij 

vertelt over meisjes die naar een popconcert gaan. 

Ze hebben aanstekers bij zich. De dwaze meisjes 

spelen in hun voorpret al zoveel met die 

aanstekers dat ze leeg zijn als de ster het podium 

betreedt. Ze kunnen niet mee zwaaien met hun 

vlammetjes. De wijze meisjes die zuinig zijn 

geweest, kunnen hun aansteker natuurlijk niet met 

de anderen delen. 

Je hoort in dit verhaal een hint. De lamp en de olie 

in de gelijkenis staan misschien voor iets wat je 

niet kunt delen. Iets persoonlijks. 

Als die lamp je verlangen is, je hoop, je 

waakzaamheid, dan is de olie datgene waarmee je 

die lamp voedt en duurzaam maakt. De brandstof 

die je nodig hebt om je hoop en je verlangen, je 

waakzaamheid en je openheid te blijven voeden. 

Die olie, die kun je elkaar toewensen. Maar ieder 

moet haar zelf verwerven. 

 

Zo’n vraag: ‘als een kristallen bol de toekomst kan 

vertellen, wat zou je dan al willen weten?’ – kan je 

bewust maken van je verlangen. Van wat werkelijk 

van waarde voor je is. 

Ook wanneer je een kind krijgt, kan dat je helder 

voor ogen staan. Als er iets van waarde is, dan dat 

wel. Dan word je er nadrukkelijk bij bepaald: bij het 

grote geschenk dat het leven is. Het is als het ware 

een moment waarop de messias in je leven 

verschijnt. Joodse vrouwen zijn zich daar bij elke 

geboorte van bewust. 

 

Dat lijkt dan ook de opdracht van de gelijkenis te 

zijn: om elk moment in je leven zó te beleven, alsof 

op dat moment de messias in jouw leven komt – 

en om daar klaar voor te zijn. Wees steeds alert, 

zegt het verhaal. Elk moment in jouw leven kan dat 

grote geluk je gegeven worden. Laat je niet 

meeslepen door de waan van de dag. Beleef in het 

hier en nu dat moment van grote waarde; laat het 

niet ongemerkt aan je voorbij gaan. 

 

En het slot van deze gelijkenis? 

Ik zou denken: het verhaal is nog niet af. Als de 

bruidegom heeft gezegd: ‘ik ken jullie werkelijk 

niet!’, stappen de vijf wijze meisjes naar voren. En 

ze voeren een vurig pleidooi voor de vijf dwaze 

vriendinnen. In naam van Abraham, die vroeg om 

medelijden voor Sodom en Gomorra. In naam van 

Mozes, die God overhaalde zijn mensen niet in de 

steek te laten, al lieten ze hem wel in de steek. 

En de bruidegom, de messias, die toch juist degene 

is die deuren opent voor falende mensen, luistert 

naar hen. En laat ook deze vijf binnen. 

 

 

Muziek: Andante in d – Uit het beiaardboek van 

Joannes de Gruytters, 1746 


