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Preek over Matt. 25: 1 – 13, 1.11.2020  Pelgrimskerk 
Ds. Jaap Doolaard 
1. 
Daar achter de deur feesten en dansen ze. 
Even maar kunnen we naar binnen kijken 
in het rijk van de gedroogde tranen en de hemelse vreugde, dan valt de deur in het slot. 
Nog staan we buiten.  
Vragen dringen zich op: Is de gesloten deur de gemiste kans ? 
Of is er een geheim achter verborgen? 
En waar vinden we dan de sleutel ? Het verhaal wordt zelf de sleutel. 
Voor wie oren heeft om te horen opent de gelijkenis de deur. 
2.  
In het evangelieverhaal is het oliecrisis. 
Even denk ik bij dat woord aan de zeventiger jaren met de autoloze zondagen 
wegens olieschaarste, wat leek de wereld mooi en vredig toen. 
Nu is schaarste er ook. De olie wordt duur betaald! 
Dat smeermiddel in de wereldpolitiek en in de wereldeconomie. 
Daar is veel over te zeggen. Allerlei verbindingen lopen er: 
van zoveel dode soldaten in de oorlogsgebieden, Syrië, midden Europa 
ook andere olielanden, tot milieurampen met olietankers en energietekort 
en uitputting van de grondstoffen - voor pessimisten voortekenen van een ramp. 
De mooie vredige wereld in de jaren ’70 was toen ook schijn. 
 
Ergens is een jonge bruid in afwachting van haar bruidegom; 
ongetwijfeld uitgehuwelijkt zoals dat ging 
Ze mochten haar niet zien, behalve de bruidsmeisjes, 
voor ze op weg gaan om de bruidegom te verwelkomen. 
Ze hebben de bruid bewonderd, steken hun lampen aan, al is het nog dag 
en gaan welgemoed op weg. 
Die lampen dat zijn smalle, ovale, keramieken kruikjes 
met een handvat en een gaatje erin voor de pit en er olie in te doen. 
Aan de onderkant zit een verdieping 
zodat de lamp op een stok gezet kan worden en zo omhooggehouden. 
Op een kruispunt van de weg zegt de oudste van de bruidsmeisjes 
dat ze daar maar het beste konden wachten. 
Ze vinden ergens onderdak, misschien in een schuurtje van een wijngaard in de buurt  
en ze maken het zich gemakkelijk. 
De vijf verstandige besluiten de vlammetjes van hun lampen omlaag te draaien, zeg maar. 
Ze praten wat met elkaar. Een zegt: ik denk dat ik nu mijn lamp maar even bijvul. 
Een andere, verrast, ‘heb je dan extra olie bij je’? ‘Ja, natuurlijk’ zegt ze 
Een ander: ’ik ook, hoor’ ‘Dat is wel slim’ zegt een ander. 
Ik heb geen extra meegenomen. Nog een ander: ik ook niet 
Nou ja, zo lang zal het toch niet meer duren. Dat hoop ik… 
Het is laat geworden, donker ook, ze dommelen weg en slapen in. 
Wat een rust. Alles is stil. Alleen, ver weg, wat vage muziekgeluiden  
uit het huis van de bruid. 
Het is de bedrieglijke rust van de nacht. Wat kunnen nachten lang duren 
als de slaap niet komen wil of weg is 
Nacht is vaak een woord voor kwelling en nood – 
“God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis” 
(Jochen Klepper, Gezang 445) 
of Gerhard Tersteegen: 
Ik bid u,o Algoede vannacht mij te behoeden 
ik schuil weer aan uw hart. Bezweer de boze machten 
en alle duistre krachten, weer van mij wat mijn ziel verwart. 
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De nacht is de tijd van de dieven en de rovers. 
Van hen die zeggen dat alles rustig is en dat er geen gevaar is 
om hun eigen geheimzinnige, onbetrouwbare gang te kunnen gaan. 
In de nacht komen de dromen. Mensen weten van nachtmerries en angsten, 
wakker liggend komen de zorgen boven en de spinsels – gaan de kelderluiken open 
met de herinneringen die we soms liever niet zien komen. 
Kortom: 
Nu de dagen korter worden, het licht vermindert 
de nachten steeds eerder vallen en alles sterven gaat- 
het blad valt af, het gras verdort – nu het zo gebeurt raken wij meer en meer gevangen 
in de eindigheid van al wat is. Maar wij willen vrij zijn. 
Niet gevangen in de eindigheid. 
Duurzaam leven. Gezond en sterk. Daarom vragen we naar het licht. 
We ontsteken liever een kaars dan dat we schelden op het duister. 
Verantwoordelijk willen we zijn voor de voltooiing van ons bestaan 
al kennen we die niet. Maar hebben we dat licht? 
3. 
Terug naar het verhaal. Want er is actie gaande, luid geroep. De bruidegom komt eraan. 
Op een mooi versierde kameel omgeven door lampen- en fakkeldragers en draagsters 
waarbij zich straks ook de slimme meisjes voegen. 
Ineens een drukte van belang. Wie licht heeft kan de straat op. 
Maar vijf hebben geen licht en geen olie. en verdwijnen voorlopig van ons toneel 
op zoek naar de olieboer. Wij gaan niet met ze mee. 
Wij zien toe wat er verder gebeurt. De vijf die hun zaken voor elkaar hebben 
gaan met de bruidegom mee in de stoet naar binnen in het huis van de bruid 
voor het bruiloftsfeest. En de deur wordt gesloten. Later komen de vijf anderen ook 
met hun uitgedoofde lampen. Ze kloppen op de deur. De vader komt naar de deur toe 
en één van de vijf zegt: ‘wij zijn de bruidsmeisjes van uw dochter’ 
en ze roepen om binnengelaten te worden’ Maar de vader zegt dat hij hen niet kent. 
Daar eindigt het verhaal en klinkt Jezus’ stem: 
Wees dus waakzaam, want jullie kennen dag noch uur. 
 
In het verhaal staan wij a.h.w. met hen voor de dichte deur. Wat een tragiek! 
Gevoelens als angst en medelijden en tragiek, maken ons soms anders,  
brengen een soort schoonmaakbeurt op gang. Eerst zijn we wel toeschouwer  
maar door die gevoelens raken we erin betrokken en confronteert de gelijkenis ons 
met wat er om gaat in ons eigen bestaan. Bij wie van die 10 horen wij eigenlijk? 
4. 
Het kan gebeuren dat mensen het een schrik aanjagend verhaal vinden.. 
Dat het angst oproep en omdat het zo onbarmhartig lijkt. En er niets van moeten hebben. 
Daar wil ik wat aan af doen. Het is een gelijkenis. Het is geen tv reportage van iemand voor 
de hemelpoort en daar de deur gesloten vindt omdat zij/hij niet heeft gezorgd voor… 
vul maar in: tekortgeschoten, schuldig, (vroeger: niet uitverkoren) 
Daar achter vandaan duikt een dreigende, straffende God op die ons niet wil… 
Maar: het is niet zo hemels, het is van de aarde dit verhaal, verteld door Jezus van Nazareth 
in wie het Koninkrijk van God gekomen is. En deze verhalenverteller zegt ons 
dat we niet zullen leven alsof God niet komt niet zou kúnnen komen 
om wat voor reden dan ook wat mensen maar kunnen verzinnen, 
dat God niet bestaat, dat er geen zin in de dingen is 
dat de geschiedenis van mijn leven en de wereld noodlot heet 
Zo moesten we dus maar niet leven. Eerder in de stijl van Abraham, die het er op waagde,  
en Isaak en Jakob en Sara. Ze hebben de deur op een kier zien staan 
een glimp opgevangen, en het was genoeg. Ze vertrouwden het: de bruidegom komt 
in de beeldspraak van de gelijkenis. 
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5. 
Het is dan ook denk ik niet zo erg om het met dit verhaal moeilijk te hebben. 
Beter dan onverschilligheid rond een eeuwig wel of wee 
alsof die elkaar in evenwicht houden.. 
alsof de dag en de nacht elkaar in evenwicht houden…Zo vind je geen troost of 
barmhartigheid en ook niet de sleutel voor de dichte deur. 
Soms valt de deur toch in het slot ? Gaat de deur niet meer open… 

Is er zoiets als: niet gekend worden…?‘Voorbij, o en voorgoed voorbij’ 
Soms ziet een leven er zo uit. Een man vertelde eens dat hij eigenlijk al op zijn 25e  
een punt achter zijn leven had gezet. Verscheurd, innerlijk zo bedreigd 
in de chaos van zijn puberteit zo verkild dat hij meende zich te moeten afschermen 
tegen de kritische blikken van andere mensen. Hij verstopt zich achter een façade. 
Niemand zou hem leren kennen. 
Hij was zo slecht thuis bij zichzelf dat hij voor alle mensen om hem heen een raadsel werd. 
Maar in zijn ziel was een verborgen plek waar het geloof leefde dat het toch gebeuren kon 
erbij te zijn als de bruidegom kwam om zo te zeggen: 
dat verstand en gevoel, ideaal en werkelijkheid, binnen en buiten 
verlangen en vervulling samensmelten. 
Niets is zo erg als idealen verloren gaan 
uit teleurstelling, frustratie of moedeloosheid. 
als de deur in het slot lijkt gevallen. 
Mensen troosten zich lang met de gedachte 
dat de kansen kunnen keren 
maar leven soms ook met het besef van verkeken kansen 
van spijt van wat al niet. 
 
Er is een Haiku, zo’n kort Japans gedicht: 
 
Nu is het te laat 
Men legt geen warme deken 
over een grafsteen. 
 
Soms ziet het leven er zo uit, 
Te laat, de boot gemist, iets is niet meer goed te maken. 
Dat hoorden we ook uit de Spreuken-lezing, 
Dat je de verkeerde stem gehoor geeft, 
Vrouwe dwasheid ipv wijsheid. 
In de media nu valt ook het woord: coronadwaasheid… 
Samenzweringstheorieën… 
O ja, zegt een ziekenhuisdirecteur, loop maar eens een weekje mee hier… 
 
Gezang 749 wordt straks gezongen 
Op waakt op, zo klinkt het luide… 
wat wil dit roepen toch beduiden.. 
Gaat ook over die 10 jonge vrouwen. 
Geschreven door dominee Philipp Nicolai 
die aan het einde van de 16e eeuw 
werkte in een dorp in Westfalen, Duitsland. 
Dat dorp beleefde toen een vreselijke pest – epidemie. 
Binnen één jaar stierven er 1400 mensen. 
Soms werden er op één dag 30 doden begraven 
op het kerkhof vlak voor de pastorie. 
Oog in oog met de verschrikkingen van de dood 
uitkijkend over de talloze pas gedolven graven 
dichtte deze dominee dit lied  



 4 

voor mensen, een gemeente 
die alle moed verloren had 
vol van panische angst voor de dood 
..middernacht is aangebroken  
zijn uwe lampen wel ontstoken… 
 
Het roept gemakkelijk gedachten op aan deze nare tijd 
Met de vloedgolf van het Covid-virus 
Voor velen vol angst en zorg 
Maar het lied eindigt hoopvol 
 
6.  
Daarom wil ik het dan tenslotte nog hebben 
over hem die het verhaal vertelt, 
die er net zo in betrokken is  
als wij, de hoorders – 
Jezus Christus 
in wiens leven het nacht is geweest 
diepe nacht 
de nacht van de godverlatenheid 
maar Hij hield het licht aan, volgde de roep van vrouwe wijsheid 
en verdreef het donker van nacht en dood.  
Gaf geen gehoor aan vrouwe dwaasheid 
 
Dit evangelieverhaal is er voor ons: 
opdat we niet zullen leven  
alsof het niet licht wordt 
alsof God niet komt. 
De gelijkenis van deze 10 jonge vrouwen  
en hun lampen en hun olie 
wil onze ogen verlichten 
zodat we de kortzichtigheid opgeven 
over onze eigen muren heenkijken 
en niet alleen het voorlopige, het eindige zien 
maar ook de belofte… 
Want je leven hoeft niet in de ban te zijn van het einde. 
Wie weet hoe vaak we bevestiging hebben ervaren 
en dat er zekerheid kwam, vertrouwen. 
We zijn gekend, 
ook met onze nog ongeleefde geschiedenis 
onze nog niet gestorven dood – 
ons leven is bevestigd alsof het al voltooid is, 
vanwege Jezus Christus 
die we in zijn diepste duisternis hoorden zeggen 
Het is volbracht. 
Ons leven is gelukt, al voordat het óns gelukt. 
Er is licht aan de overkant 
Wij zijn mensen van het licht. 
Daarom is die deur, waar wij nog voorstaan, 
geen buitensluiting, maar een uitnodiging: 
om binnen te komen,  
in de lichtkring van Christus. 
  
Amen. 


