
32e zondag door het jaar A, 12 november 2017 
 
Het kerkelijk jaar loopt langzamerhand ten einde. De liturgie richt zich in deze tijd steeds 

meer op de wederkomst van Christus. Wij zien uit naar zijn toekomst, als Hij zal komen om 

recht te doen aan levende en doden. Het evangelie schetst ons twee groepen meisjes die de 

gelovigen symboliseren. Ze willen alle tien Christus ontvangen en tegemoet gaan. Maar 

sommige zijn daar toch beter op voorbereid dan andere. Broeders en zusters, erkennen wij 

in stilte onze zonden om het mysterie van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Het evangelie van vandaag gaat over waakzaam zijn: tien bruidsmeisje wachten op de komst 

van de bruidegom. Die bruidegom kwam niet op een van tevoren bekend tijdstip; hij moest 

nog met de familie van de bruid onderhandelen over de bruidsschat. Het was de bedoeling 

dat als hij zou komen om het huwelijk te voltrekken en feest te vieren, hij door lichtdragende 

bruidsmeisjes begeleid zou worden. In dit verhaal staat die bruidegom voor Christus die 

uiteindelijk terug zal komen. En die tien meisjes, dat zijn de gelovigen. Wij weten dat Jezus 

eens zal komen, zo belijden we dat in de geloofsbelijdenis. Hij zal wederkomen om te 

oordelen de levenden en de doden. Als hij terugkomt, als zijn Rijk definitief begint, moeten 

wij klaarstaan voor hem. Dat moment kunnen we ook herkennen in onze eigen dood, als 

voor mij het moment van afscheid van de aarde en van rekenschap afleggen tegenover God, 

gekomen is. Je kunt dat moment ook zien aan het eind van de geschiedenis, als onze wereld 

ten einde loopt en Gods rijk definitief en volledig gevestigd wordt. Maar het kan ook op een 

ander punt in je leven zijn, dat Christus naar je toekomt. Wanneer dat moment komt, 

niemand weet het. Ons leven moet zijn als die tien vrouwen. Attent en waakzaam zijn, alert 

op een teken: komt Hij al? Er klaar voor zijn. 

 

Hoe kun je nu klaar zijn voor de komst van de Heer? Wat moeten wij ons voorstellen bij die 

brandstof en die lampen. En wat raar dat die verstandige meisjes hun olie niet kunnen delen 

met die domme meisjes van wie de olie op is. Wat betekent die olie eigenlijk? Die olie slaat 

op onze geloof en onze liefde. Ons hart moet net als die lampen branden van liefde voor 

Christus. Dat is iets wat wij niet voor een ander kunnen doen. Ieder heeft daar een eigen 

verantwoordelijkheid in. Ieder van ons zal rekenschap moeten geven over zijn of haar eigen 

doen en laten. Geloven in God of zorg hebben voor je medemens, dat is iets van mij, dat kan 

een ander niet in mijn plaats doen. De vijf verstandige meisjes hebben genoeg reserve, om 

te blijven geloven en hopen, ook als er nog geen teken is dat Jezus werkelijk komt. De vijf 

domme hebben niet genoeg, dat betekent: dat ze het opgeven. En als de Heer dan komt, 

dan kunnen ze hem niet begroeten, er is geen vuur, geen warmte, geen liefde in hen 

waarmee ze hem tegemoet kunnen gaan. 

 

Brandende lampen zijn een prachtig beeld, ze duiden op waakzaamheid. Net als de 

godslamp hier in de kerk, die ook altijd brandt als een teken van Gods aanwezigheid in het 

sacrament, maar ook als een teken van menselijke waakzaamheid. Want je moet er altijd 



aan denken nieuwe olie in de lamp te doen. Zelfs dit eenvoudige taakje van de koster heeft 

een symbolische betekenis. Hoe gemakkelijk is het niet dit te vergeten en de godslamp uit te 

laten gaan. Hoe is het met onze waakzaamheid? 

 

De eerste lezing van vandaag vergelijkt het wachten van die tien meisjes met het wachten op 

de wijsheid. Deze woorden uit het boek van de Wijsheid zeggen dat als je vroeg opstaan of 

waakt voor haar, dan zul je de wijsheid vinden als een gast die naar je toekomt, die je 

tegemoet treedt. Ze wordt gevonden door wie haar zoeken en ze maakt zich aan je bekend 

als je echt naar haar verlangt.  Het vraagt kennelijk ontvankelijkheid om  Christus te 

herkennen en te begroeten in je leven. 

 

Voor de kerken en kloosters in onze tijd is het ook een belangrijke opgave niet in slaap te 

sukkelen en ervoor te zorgen dat we waakzaam blijven en voldoende brandstof voor onze 

lampen hebben. Die brandstof kun je vergelijken met onze aandacht  voor onze kloosterlijke 

taken: ieder hebben we onze eigen dagelijkse taken die we zo goed mogelijk uitvoeren. 

Samen proberen we op een oprechte en inspirerende manier de dagelijkse liturgie te vieren, 

de woorden van Jezus uit te dragen, ook door onze inzet voor de wereld om ons heen. 

Vooral onze gastvrijheid is een belangrijke opdracht. Het is heel bijzonder dat er in een 

klooster altijd gasten zijn. Benedictus benadrukt dat we hen ontvangen alsof zij Christus zijn. 

Steeds door willen wij gastvrij zijn voor de bezoekers in het klooster, in het stiltecentrum, in 

het kasteel en allen die zo even de kerk binnenlopen. We willen ons leven echt openstellen 

voor hen omdat wij voelen dat zij Christus vertegenwoordigen. Wij hopen dat zij in de sfeer 

van stilte en gebed ook aangemoedigd worden hun hart te openen voor Christus, die in ieder 

leven en in ieder huis graag binnen wil komen. Dat vraagt van ons ook een bepaalde 

waakzaamheid om niet routinematig  maar hartelijk en in vriendschap onze gasten te 

begroeten. 

 

Tien vrouwen die waakzaam waren, wachtend op de komst van de bruidegom. Ook vandaag 

kan hij komen. Ook voor ons komt er de roep: daar is de bruidegom, treedt hem tegemoet. 

Laten we zorgen dat er in ons, thuis en in de parochies en ons klooster, altijd voldoende 

geloof en hoop en liefde is om hem te verwelkomen. Amen. 

 

 

 

 
 
 


