
 

De rode draad van ons jaarthema is de reis en de opdracht voor deze viering is  

het thema: medereizigers , herkenning en verrassing. 

En we hebben ons de vraag gesteld : waar heen zijn wij op weg ? 

Wat zit er in jouw kruikje : wat is jouw olie voor onderweg ?  

Wie zijn jouw reisgenoten ? 

 

Waarom  Matth. 25: 1-13 ?    Bijbelverhalen  waarin vrouwen een plek hebben  

vormen altijd een uitdaging en zeker dit verhaal  over 10 meisjes .Ze zijn ook 

 op reis   en wel op weg naar een feest. 

Zij hebben een olielampje  nodig om de weg bij te lichten en 5 voorzien dat ze  

ook nog reserveolie nodig hebben en zij vullen een extrakruikje , maar de 5  

anderen doen dat niet. 

 Jezus vertelt dit verhaal als  een illustratie van wat het koninkrijk der hemelen  

 inhoudt .  Dit laatste  begrip zegt ons niet zoveel  meer, we spreken liever  van 

het koningschap van God als een actieve werkelijkheid in het hier en   nu ,waar 

wij deel aan kunnen hebben  mits je ook doet wat in de rest van Matth.25  

staat: de hongerigen voeden, de dorstigen van drinken voorzien , de   

vreemdeling opnemen , de naakten kleden, de zieken bezoeken en de  

gevangenen  niet links laten liggen. 

En wat als je dit alles niet doet? Dan sta je er buiten. Maar het oordeel is niet  

aan ons en ik denk dat je altijd de kans krijgt om alsnog je kruikje te vullen en  

het feest te mogen meevieren. 

Er is een lied van de theologe Maria de Groot  getiteld “De dwaze wijs “En dat  

vind ik een bijzonder aardige gedachte  over de 10 meisjes. Dwaas omschrijft ze  

als onhandig zijn als het werken met de linkerhand , waardoor je met je lichtje  

in  het donker belandt  , de nachtzijde van het leven. Wijs is werken als met de  

rechterhand waardoor je het donker licht maakt. 

En dan eindigt het lied zo :  

“wij waren 5 van dageraad  

en 5 gevangen in de nacht , 

2 handen tot hun uur gebracht 

Één mens die door de wereld gaat “. 

Nu zing het koor lied 1007 , i.p.v. Matth.25 : 35 en vlg. 


