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PREEK   KRIJTBERG   ZONDAG, 12 NOVEMBER 2017 

over Matteus 25, 1 – 13 

Als Jezus ons een van zijn gelijkenissen verteld, dierbare vrienden, dan wordt het tijd de oren te 

spitsen. Jezus' gelijkenissen zijn nooit zo maar leuke verhaaltjes. Er zit altijd meer achter dan je op 

het eerste gezicht zou denken. Als je niet oplet mis je de pointe en dan zou het kunnen gebeuren dat 

je jezelf terug vindt temidden van die dwaze meisjes, buiten in de duisternis en buiten gesloten van 

de bruiloft. 

De vraag is natuurlijk: Wie zijn die bruidsmeisjes? En wie zijn de dommen en wie de verstandigen? De 

bruidegom, dat is duidelijk, dat is God. In bijna alle gelijkenissen spreekt Jezus over God. Hij wil ons 

onophoudelijk duidelijk maken wie God is. Hij is de enige die de Vader kent. Hij is zijn Zoon. 

Maar wie zijn die bruidsmeisjes? En wat betekent het dat sommigen wijs genoemd worden terwijl 

anderen als dwaas worden afgeschilderd. In de loop van de tijd zijn daar heel wat verklaringen voor 

gegeven. 

De evangelist Matteus kon zijn eigen joodse gemeenschap op het oog hebben, waar sommigen 

volgelingen van Jezus van Nazareth geworden zijn, terwijl een andere groep niets te maken wil 

hebben met die gekruisigde, zogenaamde koning der Joden. 

En misschien heeft Jezus ook het beeld van de bruidsmeisjes gebruikt om nog eens de tegenstelling 

te schilderen tussen enerzijds de schriftgeleerden en farizeërs en anderzijds de tollenaars en 

zondaars. 

Al die verklaringen klinken heel begrijpelijk, maar misschien hoeven we niet terug te gaan in de 

geschiedenis. Volgens mij is het veel betekenisvoller als we onszelf als die bruidsmeisjes zien terwijl 

we vandaag deze gelijkenis horen voorlezen. Wij zelf, wachtend op de bruidegom, wachtend op God, 

om ons welkom te heten in de bruiloftszaal, zijn nabijheid, zijn vriendschap. 

Stel je maar eens voor dat wij die bruidsmeisjes zijn. Het feit dat we hier vandaag in deze kerk samen 

zijn gekomen is voldoende teken dat we bij onze Heer, bij God willen zijn. Maar aan het einde van 

het verhaal zullen sommigen toegelaten zijn tot het feestmaal, terwijl anderen buiten in het duister 

achter blijven en van de bruidegom luid en duidelijk te horen krijgen: 'Ik ken jou niet!' 

Dat is vreeslijk. Dat God tegen mij zegt: 'Ik ken jou niet!' 

En dus vraag ik mij bezorgd af: Kent God mij inderdaad? Niet alleen van horen zeggen maar echt, mij 

kennen? Bij de doop werd tot ons gezegd dat God onze naam geschreven heeft in de palm van zijn 

hand. Dat betekent dat God die naam nooit zal vergeten omdat Hij hem steeds weer tegenkomt als 

Hij in zijn hand kijkt. Maar wil dat zeggen dat Hij mij werkelijk kent? Kent als een van de zijnen? 

Wat betekent het 'gekend te zijn'? Van wie denken wij dat ze ons goed kennen? En hoe is het 

gekomen dat ze ons zo goed kennen, terwijl dat bij anderen niet het geval is? Wat hebben zij gedaan 

om mij te leren kennen? En wat heb ik gedaan om mij te laten kennen? 



Om gekend te worden door een andere mens moeten we elkaar regelmatig zien. Belangstelling 

tonen voor elkaar is wezenlijk. Er moet vertrouwen groeien om naar de ander open te worden, zó 

open dat we niet alleen ideeën, maar ook onze gevoelens durven te delen. We moeten bewust 

worden van elkaars voorkeur en afkeer, om elkaar niet te beschadigen, of niets te doen dat ons uit 

elkaar drijft. Het kan nooit eenrichtings verkeer zijn, maar als we ons verheugen over de vreugde van 

de ander en kunnen delen in elkaars verdriet, als we geen geheimen meer hebben voor elkaar en 

niets meer hoeven te verbergen, dan is er vermoedelijk sprake van elkaar echt kennen. 

Elkaar kennen is een zeer speciale band. God zoek naar zo een relatie met ons. Dat is zijn verlangen. 

Hij neemt daarbij het initiatief. Hij nodigt ons uit op zijn bruiloftsfeest. Maar omdat God geen mens 

is, is het voor ons niet zo eenvoudig om Hem te leren kennen, net zo als het voor God niet eenvoudig 

is zich door ons te laten kennen. Maar Hij doet een goede poging als Hij zijn schoonheid en 

edelmoedigheid uitdrukt in de wereld die Hij geschapen heeft. Hij toont zijn trouw door ons in leven 

te laten en door ons steeds weer onze foute keuzes en daden te vergeven. Hij heeft ons gidsen 

gestuurd als Mozes en profeten als Jesaiah en ouders als de onze, hopelijk. Hij is zelfs onder ons 

komen leven in Jezus, om ons te laten zien en ervaren wat leven in liefde betekent. En als ultieme 

openbaring van wat Hij bereid is voor ons te doen heeft Hij zijn leven gegeven. Ja, het is mogelijk om 

God te leren kennen, en in de loop van de geschiedenis hebben oneindig velen begrepen, dat wij zijn 

liefde kunnen beantwoorden door zorg te dragen voor onze medemensen, met name voor hen die in 

nood verkeren. 

Maar helaas, de geschiedenis van de mensheid laat ook vreeslijk duidelijk zien, dat lang niet iedereen 

God's openbaring verstaat, of God's uitnodiging aanvaart. Velen zoeken geen relatie met God, maar 

zien veeleer zichzelf als God. Hun medemensen hebben in hun leven nauwelijks een plaats, laat staan 

dat het algemeen welzijn hen ter harte gaat. Dagelijks kunnen we de laatste tijd over hen lezen en 

horen in de Paradise Papers. Mensen die zuchten naar 'meer', en voor wie het nooit genoeg schijnt 

te zijn. Dat zijn degenen die hun licht liever niet laten schijnen in het donker, omdat niemand hun 

zelfzuchtige wegen hoeft te zien. En zo lang als de bruidegom op zich laat wachten voelen zij zich 

veilig in hun duistere overvloed. Maar wanneer de bruidegom komt, op zoek naar zijn geliefde, naar 

het liefdeslicht brandend in onze harten, dan blijkt dat zij niets te bieden hebben. Hun licht is uit en 

zij staan in hun zelfgekozen duister, samen met de dwaze bruidsmeisjes, die hun evenbeeld zijn. 

God kent de liefde van ons hart. God herkent iedere daad van liefde, die past in zijn gezelschap, 

samen met de verstandige bruidsmeisjes. En wanneer Jezus ons aanmoedigt om waakzaam te zijn, 

dan roept Hij ons op om ons hart open te houden voor onze naasten. Waakzaam zijn betekent onze 

lampen brandend houden, brandend van liefde voor de bruidegom die leeft in ieder van ons. 

Amen. 

 

 

 

SERMON   KRIJTBERG   SATURDAY, NOVEMBER 11th 2017 

on Matthew 25, 1 – 13 

When Jesus tells us one of his parabels it is always important to prick up one's ears. Jesus' stories are 

never just nice stories. There is always more to them than meets the eye. If we do not pay attention 



we will miss the point and might turn out to be one of the foolish bridesmaids that find themselves 

outside in the dark, excluded from the weddingfeast. 

The question of course is: Who are those bridesmaids? and who are the foolish and who are the 

sensible ones? The bridegroom, we can be sure, is God. In nearly all his stories Jesus talks about God. 

He wants to make clear to us who God is. He is the only one who knows the Father. He is his Son. 

But who are the bridesmaids, and what does it mean that some are called wise where others are 

deemed foolish? Lot's of explanations have been given in the course of time.   

The evangelist Matthew could be writing about his own Jewish community, where some people 

became followers of Jesus of Nazareth, whilst others did not want to have anything to do with that 

crucified, so called, king of the Jews. 

Perhaps Jesus himself used the image of the bridesmaids to, once again, target the scribes and the 

Pharisees as opposed to the sinners and tax-collectors. 

All these explanations might be to the point, but we dont have to go back in history. It seems a lot 

more meaningful to see all of us, hearing this parbel read today, as the bridesmaids, waiting for the 

bridegroom, waiting for God to welcome us into his wedding hall, his presence, his friendship. 

 

Let us imagine that we are the bridesmaids. Having gathered here in this church is a clear sign that 

we are wanting to be with our Lord, with God, the bridegroom. But at the end of the story some will 

have been permitted to enter the festivities, whist others are left outside in the dark with the 

bridegroom telling them sollemnly: 'I do not know you!' 

That is terrible. God saying to you: 'I do not know you!' And so I ask myself: Does God know me? Not 

just know of me, but really know who I am? During our baptism it was said to us that God has written 

our name into the palm of his hand, meaning that He will never forget our name seeing it every time 

he looks into his hands. But does that mean that He knows me? 

What does it mean to be known? Who are the people we think that know us well? How did it happen 

that théy know us well and others dont. What have they done to get to know me well? What did I do 

to make myself known to them? 

To become known to one another we need to be together frequently. We have to really show an 

interest in each other. We need to trust each other to be able to open up to the other, not only 

sharing our thoughts but, more important, our feelings. We need to be aware of each others likes 

and dislikes, not wanting to hurt the other, nor do anything that might be devisive. It can not be a 

one way traffic. Once we rejoice in the other's joy and share each others grief. When we no longer 

have any secrets nor anything to hide, then we might have got to the point of knowing each other. 

To know each other is a sign of a very special relationship. God really wants such a relationship with 

us. It is his desire. He takes the initiative. He invites us to his weddingfeast. But as God is not human 

it is not easy for us to get to know God, nor is it easy for God to make himself known to us. But He 

did his very best by expressing his beauty and generosity in the world He created. He demonstrated 

his fidelity by keeping us alive and by again and again forgiving our wrongdoings. He sent us guides 

like Mozes, and prophets like Isaiah, and parents like ours, I hope. He even came down to live with us 

in Jesus Christ. To show us what living love looks like, feels like. To give his life for us as the ultimate 

revelation of what He was prepared to do for us. Yes, we are able to get to know God, and, in the 



course of history, many have found out that we can acknowledge his love by loving and caring for our 

fellow humans, especially those in need of help. 

Unfortunately the history of mankind also makes it abundantly clear that not everyone understands 

God's revelation, does not hear God's invitation, does not feel attracted to a relationship with God. 

Many want to be God themselves, do not care about the wellbeing of others, let alone about the 

common good. We can read about them lately every day in the Paradise Papers. People who always 

want more and never seem to feel that enough might be enough. They are the ones who do not 

want their lights to shine in the dark, because they do not want anyone to see their selfish ways. As 

long as the bridegroom is late they can feel secure in their plenty of plenty. But the moment the 

bridegroom comes, looking for his love, the light of loving hearts, they will find they have nothing to 

offer. Their lights are out and they are in the dark, together with the foolish bridesmaids. 

God knows the love of our hearts. God is love and recognises every act of love as belonging to his 

company. And when He encourages us to stay awake it is that our hearts stay open to the needs of 

our fellow men. To stay awake means to keep our light burning, the light of love for the bridegroom 

living in each one of us, 

Amen. 


