Don Bosco

Bezinning 160: De Bruidegom tegemoet gaan 21
Ook bezinning 63 gaat over deze tekst.
Matteüs 25, 1-13 = 32° zondag A-jaar
Het Woord
Jezus zei aan zijn leerlingen: ‘Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes
die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren
dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen
extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de
bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de
nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet”. Dat wekte de meisjes
en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van
jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit
waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het
bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze
riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet”. Wees dus
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.’

Een woord bij het Woord
God is enerzijds zeer mild en barmhartig. Jezus nodigt ons dan ook uit om – net als God – tot
zeventig maal zeven maal te vergeven. Toch stelt ons geloof ook eisen en wel zeer ernstige eisen.
Één daarvan is dat we ons voorbereiden om binnen te gaan in het eeuwige feest van de hemel. Ons
voorbereiden kunnen we enkel met goede daden. De dwaze meisjes roepen ‘Heer, Heer’. Een echo
van het tweemaal herhaald ‘Heer, Heer’ in Matteüs 7,21-22: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen
Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn
hemelse Vader’. Het zijn de goede daden van de parabel over het scheiden van de schapen en de
bokken: wie honger heeft eten geven, wie dorst heeft te drinken geven…
Midden in de nacht wordt er geroepen ‘Zie, de bruidegom!’ Enerzijds ben ik de toehoorder. In mijn
omgeving zijn er mensen die deze boodschap duidelijk verkondigen. Ze verwijzen op expliciete
wijze naar Christus, dé Bruidegom die ons hét feest van liefde en vreugde aanbiedt. Ik hoef slechts
in te gaan op die boodschappen. Anderzijds vraagt God mij om een dergelijke boodschapper te zijn.
Ik mag aan mensen zeggen: ‘Zie, de bruidegom!’
Deze schreeuw klinkt midden in de nacht. Ja, juist in de donkerste nacht van lijden en ellende moet
de naam van Christus nog het luidste klinken. Want Hij is altijd verrijzenis na lijden en dood. Hij is
altijd hét licht in welke duisternis dan ook.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Torhout. Met dank aan de vijf deelnemers,
die op 19 februari 2013 samen nadachten en gebeden hebben met deze tekst.
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Het Woord in mijn leven
Ga ik de confrontatie aan met de wezenlijke eis van het christelijk geloof om daden van goedheid te
stellen voor mensen in miserie en ellende? Hoor ik de expliciete boodschappen dat Christus komt?
Aan wie deel ik deze boodschap mee? Geloof ik dat Christus leven en licht brengt in de donkerste
nachten?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij zijt de Bruidegom
die ons uitnodigt
voor het eeuwig feest.
Geef ons roepers in de nacht,
die naar U verwijzen,
vooral als ik indommel.
Maak mij gevoelig
voor de nacht van mensen
en geef mij de juiste toon
om hun uw licht,
uw verrijzenis aan te zeggen.
Amen.
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