
Wees goochem, zorg op tijd voor voldoende voorraad! 
 
Een paar jaar geleden maakten we een rondreis door het oosten van Australië. Dan kom je ook door 
gebieden die nauwelijks of niet bewoond zijn. Zo maakten we eens een reis van enkele honderden 
kilometers door een bijna niet bewoond gebied. Vooraf werden we gewaarschuwd om voldoende 
voorraad brandstof in de tank te hebben, als mede werd aangeraden water en een deken bij je te 
hebben, voor het geval je strandt. We dachten voldoende brandstof te hebben om het eerst 
komende stadje te bereiken en anders zouden verwachtten we onderweg wel ergens bij te kunnen 
tanken. We reden honderden kilometers door bossen, maar kwamen geen enkel plaatsje of 
bewoond huis tegen, geen enkele benzinepomp en zagen dat de tank steeds leger werd. Stiekem 
hoopten we dat we het stadje zouden kunnen bereiken, maar tegelijk twijfelden we er aan, want 
voor ons gevoel lag het verder weg dan we dachten. De benzinemeter daalde en daalde, en we 
kregen het steeds benauwder, maar wisten ook dat we dicht bij de bewoonde wereld moesten zijn. 
Ik kan u vertellen wat er dan een opluchting door je heen gaat wanneer je de eerste huizen ziet en 
het terrein van het tankstation kunt oprijden! We hadden het gered, we hadden voldoende voorraad 
om ons doel te bereiken!  
We waren bang te horen bij die domme meisjes uit het evangelie, die geen voldoende voorraad meer 
hadden om hun lamp brandend te houden. Gelukkig waren wij niet te gemakzuchtig geweest, maar 
hadden wij voldoende brandstof bij ons om ons doel te bereiken. We moeten zelf verstandig en wijs 
zijn en de afloop van gebeurtenissen niet zomaar aan anderen overlaten, zo klinkt ook de boodschap 
van het Evangelie van vandaag.  
Je doet er verstandig aan om niet oppervlakkig te leven, je moet je lamp brandend houden, zo leert 
Jezus ons vandaag. Hierbij doelt Jezus op de lamp van het geloof. Echt geloven en christen zijn is een 
kwestie van vooruit kijken. Je moet het licht van het geloof brandend houden en niet laten uitgaan 
wanneer het anders loopt dan je had gedacht. Ook in de jonge kerk liep het anders dan men had 
gedacht. Men dacht dat het einde der tijden nabij was en Jezus spoedig zou wederkeren. Maar toen 
dat niet gebeurde, werd men het wachten moe en dacht: bekijk het maar! En ze lieten het geloof 
voor wat het was. Juist deze gelovigen houdt de evangelist een spiegel voor. Voor de ene helft van de 
meisjes duurde het wachten te lang, ze hadden er niet op gerekend en hun voorraad olie raakte op. 
De anderen bleker wijzer te zijn geweest en waren waakzaam, ze hadden vooruit gedacht, 
maatregelen genomen en genoeg voorraad ingeslagen om hun lamp van het geloof brandend te 
houden. 
Waakzaam zijn, vooruitzien. In het gewone leven kijken we vooruit en nemen we voldoende 
maatregelen. We verzekeren ons goed voor het geval er iets mis gaat en ons iets overkomt. We 
hebben ons zelfs over verzekerd! Maar hoe zit dit met ons als gelovige, als christen, als kerk-mens? 
Zijn we daarin ook vooruit ziende en waakzaam? Of gaat onze aandacht niet verder dan vandaag en 
denken we net als die kortzichtige meisjes en laten zodoende het licht van het geloof langzaam 
uitgaan. Heel wat mensen haken af in onze kerk, kijken niet meer vooruit, en willen niets meer 
geloven dan wat ze kunnen zien en bewijzen. Ze maken zich niet meer druk om het geloof en het 
welzijn van de ander. Het licht van het geloof is bij hen langzaam uitgegaan. Misschien hebben ze 
hun kinderen nog laten dopen, ze een klein beetje voorraad olie meegegeven, maar het daarna 
weggezet in de kast waar het staat te verschralen. Hun kinderen, waar de olie ook voor bedoeld was, 
kregen het niet meer te zien. Ze vertelden de kinderen niet meer over de olie en sloegen het Vormsel 
over. 
Beste gelovigen, de parabel van de tien dwaze meisjes gaat over mensen die het vaak voor de wind 
gaat, en daardoor onnadenkend en oppervlakkig gaan leven, het geloof niet meer belangrijk vinden, 
het wel zonder God kunnen doen. Wanneer dan, door gemakzucht, de lamp van uw geloof uitgaat, 
noemt Jezus dat dom. Je moet je vroeg of laat laten bijlichten door het Woord van God, anders raak 
je in het donker, zo laat Jezus ons weten.  
Hoe zit het met ons? Wachten wij ook af op wat komen gaat en maken wij ons niet al te druk, want 
het gaat ons allemaal toch goed? Of leggen wij ook een voorraadje geloof en vertrouwen aan, zodat 
we onze lamp brandend kunnen houden voor als de tijden slechter en het leven donkerder wordt? 



Als we het licht van het geloof brandend willen houden zullen we ons moeten voorbereiden op de 
toekomst, een toekomst ook in onze kerk, die anders zal zijn dan we hadden gedacht. Dat zal niet 
alleen aan ons gelovigen, maar ook aan de leiders in de kerk, vragen om moed en vertrouwen om 
nieuwe stappen te durven zetten, om zo ons geloof en de kerk bestendig te maken voor onze 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Laten wij bidden om wijsheid voor allen die het geloof en de 
kerk dragen, om er alles aan te doen, om voldoende olie in voorraad te hebben om de het licht van 
het geloof brandend te kunnen houden. Laten we goochem genoeg zijn om op tijd de juiste olie in te 
slaan!  
Amen. 
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