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KONINKRIJK    LES 45 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les toe aan de Heere.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                 [STILLE TIJDEN] 

DANIËL 2, 3, 4 en 6 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Daniël 2, 3, 4 en 6). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

deelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)      [SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN] 

(18) ROMEINEN 13:8 

 

Repeteer twee aan twee.  

(18) Romeinen 13:8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben: want wie de ander liefheeft, heeft de wet 

vervuld. 

 

4 ONDERRICHT (85 minuten) [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE WIJZE EN DE DWAZE MEISJES 

 

“De gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes” in Matteüs 25:1-13 is een gelijkenis over 

WAAKZAAMHEID IN GODS KONINKRIJK. 
 

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie 

ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen 

om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de 

werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering. 
 

Wij bestuderen deze gelijkenis m.b.v. de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen  

(Zie Handleiding 9, supplement 1). 
 

Er zijn drie gelijkenissen over waakzaamheid in Gods Koninkrijk:  

• de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25:1-13 

• de gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom in Matteüs 24:32-35  

• en de gelijkenis van de wakende slaven in Lukas 12:35-40. 
 

 

A. DE GELIJKENIS VAN DE WIJZE EN DWAZE MEISJES 
 

Lees Matteüs 25:1-13. 
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Het beeld is van een Joods bruiloft. In de Bijbel is een bruiloft een sociaal en geestelijk feest. Bovendien was het een 

openbare aangelegenheid. In de Bijbel was trouwen nooit een geheime zaak; het was altijd een publieke gebeurtenis!  
 

In vroegere tijden was “het winnen van een vrouw”, “het verloven” of “het in ondertrouw gaan” (Grieks: mnésteuó) een 

zaak van de hele familie. Ondertrouw sloot het volgende in:  

• de keus van een huwelijkspartner (Genesis 21:21)  

• soms het geven van een compensatie gift aan de familie van de bruid (Genesis 29:18, 34:12)  

• en het geven van cadeaus aan de bruid en bruidegom (Genesis 24:59,61, 1 Koningen 9:16).  
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De huwelijksceremonie was een openbare aangelegenheid. Het bevatte sommige van de volgende elementen: de 

feestkleren (Psalm 45:13-14). Bruidsmeisjes en vrienden van de bruidegom vergezelden hen (Psalm 45:14, Johannes 

3:29). Er was een feestelijke optocht (Matteüs 25:1-14) en een trouwfeest dat wel een hele week kon duren (Matteüs  

22:1-14, Johannes 2:1-10, Richteren 14:17). Het meest gewijde onderdeel van het huwelijksfeest was het sluiten van het 

huwelijksverbond waarbij God Zelf Getuige is (Maleachi 2:14, Spreuken 2:17, Ezechiël 16:8)! Door de eeuwen heen 

hebben christenen hun huwelijken in het openbaar: in de tegenwoordigheid van God, hun families, vrienden en christen 

broeders en zusters ingezegend. 
  

Alleen na de huwelijksinzegening werd de huwelijksgemeenschap voltrokken (Genesis 29:21-23, Deuteronomium  

22:13-21; Hebreeën 13:4).  
 

De tien meisjes. Wie waren de tien meisjes? Waren zij bruidsmeisjes of dochters van familie en vrienden van de 

bruid? Waar vond de huwelijksplechtigheid plaats? Was het bij de bruid of de bruidegom thuis? Waar waren de meisjes 

toen te middennacht er een geroep klonk dat de bruidegom op komst was? Stonden zij buiten te wachten of waren zij 

nog binnen in het huis? Waren zij bij de bruid thuis of waren zij al bij de bruidegom thuis? Wat was hun functie? 

Gingen zij uit de bruidegom en zijn vrienden tegemoet toen hij zijn bruid van haar huis kwam halen en gingen zij 

daarna in een groot stoet naar het huis van de bruidegom? Of waren zij al met de bruid en alle gasten bij het huis van de 

bruidegom en wachten zij op de komst van de bruidegom?  
 

De beste Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament zeggen niets over de aanwezigheid van de bruid in de 

aankomende stoet. In dit Bijbelgedeelte wordt de bruid niet eens genoemd. Daarom is het redelijk aan te nemen dat de 

bruid al op de plaats van bruiloft aanwezig was. Zij was of in het huis van haar ouders of in het huis van de bruidegom. 

Aangezien het laatste de gewoonte was, zullen we dat aannemen. Dus, de bruid, de genodigde gasten en de tien meisjes 

waren bij het huis van de bruidegom: het huis van zijn ouders of zijn eigen nieuwe huis. Alles was gereed, behalve dat 

de bruidegom nog niet was gearriveerd!  
 

Zij gingen op weg de bruidegom tegemoet. In vers 1 is dit een samenvattende uitspraak, omdat de meisjes pas in 

vers 10 uitgingen. Hoewel de bedoeling was dat alle tien meisjes de bruidegom zouden tegemoet gaan, gingen er in feite 

alleen vijf hem tegemoet, want de andere vijf gingen uit om olie te kopen.  
 

De lampen. De lampen werden meestal van klei gemaakt. Het bevatte een houder voor olie met drie gaten bovenaan: 

één om olie in te gooien, één om lucht eruit te laten en één voor de lampenpit. Wanneer dergelijke lampen in een 

optocht gebruikt werden, werden zij met houten stokken omhoog gehouden. Zodra zij het geroep hoorden dat de 

bruidegom in aantocht was, staken zij de lampen aan.  
 

De bruiloft. Wanneer de hele stoet het huis bereikte, gingen alle gasten naar binnen en werden de deuren gesloten! Op 

dit punt wordt het verhaal van de gelijkenis veel serieuzer dan onder normale omstandigheden het geval was. Toen de 

vijf dwaze meisjes te laat bij de deur aankwamen, werden zij geweigerd binnen te gaan. In normale bruiloften zouden 

zij niet geweigerd worden. Maar dit is een gelijkenis met een serieuze boodschap! In dit verhaal van de gelijkenis werd 

de deur onherroepelijk gesloten! En de bruidegom weigerde te erkennen dat hij hen kende!  
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 24:1-23. 

De aanleiding is dezelfde als in de vorige twee gelijkenissen: de gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom en de 

gelijkenis van de trouwe en ontrouwe rentmeester.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 25:1-12.  
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 25:13.  

De belangrijke boodschap van de gelijkenis is om waakzaam te blijven en voortdurend te waken. Waarom? Omdat 

niemand “de dag of het uur” van de wederkomst van Jezus Christus weet (Matteüs 24:36,42-44,50)! Hij zal plotseling 

en volkomen onverwachts komen, “als een dief in de nacht” (1 Tessalonicenzen 5:1-4).  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis 

moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis 

versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid 

van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!  

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant? 
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Aantekeningen.  
 

 (1) De gelijkenis als een allegorie uitleggen (allegoriseren).  

Deze gelijkenis wordt ook dikwijls verdraaid door het als een allegorie uit te leggen. Sommige uitleggers hebben wel 

andere waardevolle dingen onderwezen, maar hebben deze gelijkenis verkeerd als een allegorie uitgelegd. Omdat hun 

uitleg niet gebaseerd is op de context of de rest van de Bijbel, moet het verworpen worden. Bijvoorbeeld:  
 

Augustinus (354-430 n.C.) legde de gelijkenis als volgt uit. Het getal “vijf” vertegenwoordigt de ziel van de mens in 

het lichaam, omdat de ziel vijf zintuigen heeft. De enige manier om iets waar te nemen is door de vijf zintuigen. Dus, 

als iemand zich onthoudt van het zien, horen, ruiken, smaken en tasten (voelen) van onwettige dingen, dan wordt hij 

bestempeld als “een maagd”. Maar het is niet voldoende om alleen maar een maagd te zijn. Een maagd moet ook “een 

lamp” hebben die een symbool is van haar goede werken! Hoewel de wijze en de dwaze maagden allen een lamp 

hadden, hadden alleen de wijze maagden “olie” meegenomen dat een symbool is voor liefde, omdat volgens  

1 Korintiërs 13 de liefde de hoogste weg is. 
  

Maarten Luther (1483-1546) legde de gelijkenis als volgt uit. De vijf dwaze meisjes werden verworpen (afgewezen), 

niet omdat zij niet dienden, maar omdat zij zonder “olie”, dat wil zeggen, zonder Gods genade dienden. Zij dienden op 

basis van hun eigen middelen en niet op basis van Gods genade. Zij zochten hun eigen eer en dienden niet om God te 

verheerlijken. 
 

Richard C. Trench (1807-1886) legde de gelijkenis als volgt uit. “De lamp” vertegenwoordigt wat alleen maar uiterlijk 

in het leven van een mens is, terwijl “de olie” alles wat innerlijke en geestelijk is, vertegenwoordigt. Op grond van wat 

de brief aan de Romeinen onderricht, vertegenwoordigt daarom de lamp de werken van de wet en olie het geloof dat 

rechtvaardigt. Maar op grond van wat de brief van Jakobus onderricht, vertegenwoordigt de lamp de uiterlijke belijdenis 

van geloof en “de olie” de werken die op grond van het ware geloof gedaan worden.  
 

All deze allegorische interpretaties moeten verworpen worden. 
 

 (2) De details die relevant zijn of niet relevant zijn.  
 

De tien meisjes. De tien meisjes zijn relevant omdat Jezus hen met het Koninkrijk van God vergeleek! De vijf wijze 

meisjes vertegenwoordigen ware christenen, terwijl de vijf dwaze meisjes naamchristenen vertegenwoordigen. Alle tien 

meisjes zijn nog in de tegenwoordige Gemeente/Kerk met elkaar vermengd. Terwijl de dwaze meisjes zich niet gereed 

maken en niet waken, hebben de wijze meisjes zich voorbereid op de komst van de bruidegom, dat wil zeggen, op de 

wederkomst van de Heer Jezus Christus! Het getal “tien” vertegenwoordigt een volledig getal op deze aarde, maar 

omdat Jezus er geen bijzondere betekenis aan geeft, kan het niet bewijzen dat zij alle christenen op de aarde 

vertegenwoordigen.  
 

De lampen. Jezus geeft aan de lampen geen bijzondere betekenis.  
 

De olie. Jezus geeft geen bijzondere betekenis aan de olie. Wij moeten dan ook niet over de betekenis van de olie 

speculeren. Olie werd gebruikt om profeten, priesters en koningen te zalven en ook als een middel om wonden te 

verzachten.  
 

Indien de olie een symbolische betekenis had, dan zou het volgens Jesaja 61:1 kunnen wijzen naar de zalving met de 

Heilige Geest. Door de Heilige Geest worden (wedergeboren) christenen veranderd en versterkt om de Bruidegom, 

Jezus Christus bij Zijn wederkomst te verwelkomen. Naamchristenen en niet-christenen zullen zich niet voorbereiden 

voor de wederkomst van Christus (Zacharia 4:1-6; Johannes 3:3,5; 2 Tessalonicenzen 2:13).  
 

De vijf dwaze en de vijf wijze meisjes. Dit is wel een relevant detail. Alle meisjes wisten dat de bruidegom die nacht 

zou komen. Alleen wisten zij niet wanneer. Alle meisjes hadden lampen en keken uit naar deelname aan het 

bruiloftsfeest. Alle meisjes wachtten binnen in het huis waar er al lampen branden. Alle meisjes werden slaperig en 

vielen in slaap. Het belangrijkste verschil was dat alleen vijf van hen “wijs” waren, zij hadden zich goed voorbereid. Zij 

waren voorbereid op de plotselinge en onverwachte komst van de bruidegom, want zij hadden olie voor hun lampen met 

zich meegenomen. De vijf dwaze meisjes waren helemaal niet voorbereid en hadden geen olie meegenomen! Zij hadden 

niet vooruit nagedacht. Hun verzuim was dom, kortzichtig en onvergeeflijk! 
 

Zij werden allen slaperig en vielen in slaap. Het is duidelijk dat de meisjes in slaap gevallen waren in het huis en 

niet ergens langs de weg, omdat zij pas naar buiten gingen toen er een geroep klonk dat de bruidegom in aantocht was. 

De vijf wijze meisjes gingen de bruidegom tegemoet om hem te verwelkomen, maar de vijf dwaze meisjes gingen op 

weg om ergens olie te kopen.  
 

Het is verleidelijk te gaan allegoriseren en zeggen dat dit wijst op de verzwakking en verslapping van de Christelijke 

Gemeente/Kerk. Maar Jezus geeft hieraan geen bijzondere betekenis. Bovendien wijst de uitleg of toepassing aan het 

einde van de gelijkenis in een andere richting: niet naar de verslapping van christenen, maar naar de voorbereiding van 

christenen op de wederkomst van Christus. Ook de wijze meisjes waren in slaap gevallen. Zij konden dat zonder vrees 

(angst) doen, omdat zij voorbereid waren! De vijf dwaze meisjes hadden een valse zorgeloosheid. Zij dachten dat zij 

wel genoeg voor hun ziel gedaan hadden of dat de goddelijke tussenkomst nog wel lang op zich zou laten wachten, of 
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dat er altijd nog genoeg tijd zou zijn om te veranderen (zich te bekeren) en hun verloren kansen in het leven te 

herstellen. Erg dwaas!  
 

Te middernacht klonk er een geroep: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” De roep 

schokte iedereen helder wakker! Jezus zegt niet wie er riep. Het kon iemand in het huis geweest zijn die nog wakker 

was of een van de vrienden van de bruidegom die hem vergezelde. Niettemin, het lijkt alsof de bruidegom nog een eind 

van het huis vandaan was, omdat de meisjes eerst de vlaspitten moesten kort snijden, olie ingooien, lampen aansteken 

en dan een eind in het donker de bruidegom tegemoet lopen. Dit is relevant in zoverre dat de wederkomst van Christus 

nog een poos op zich laat wachten. Het is ook relevant in zoverre dat de wederkomst van Christus volkomen plotseling 

en onverwacht zal plaatsvinden!  
 

De wijze meisjes maakten hun lampen in orde, maar de dwaze meisjes ontdekten dat zij niet voorbereid 

waren. Dit detail wordt niet uitgelegd, maar versterkt de centrale gedachte (hoofdgedachte of les) dat een mens 

helemaal voorbereid moet zijn op de wederkomst van Christus! Een droge lamppit kan heel even branden, maar zonder 

olie gaat hij flakkeren en dooft hij uit. Op dit punt ontdekte de dwaze meisjes dat zij geen olie bij zich hadden. Zij 

waren helemaal onvoorbereid en smeekten de wijze meisjes om olie.  
 

De wijze meisjes weigerden om hun olie aan de dwaze meisjes te geven. Dit detail wordt niet uitgelegd, maar 

versterkt de centrale gedachte van de gelijkenis. De wijze meisjes waren niet hardvochtig, maar hadden al de olie nodig 

voor hun eigen lampen. Bruiloftsoptochten gingen over lange afstanden en verliepen langzaam, omdat de wegen ruw en 

donker waren. De taak van de meisjes was om de bruidegom te verwelkomen en terug naar het huis te begeleiden met 

lampen die helder bleven branden! Hun weigering was heel redelijk. Het bewees dat de wijze meisjes vooruit hadden 

nagedacht en zich voor hun taak goed hadden voorbereid. De dwaze meisjes moesten ontdekken dat alle markten en 

plaatsen om olie te kopen te middernacht gesloten waren. Voor hen was het te laat om zich voor te bereiden!  
 

Toen kwam de bruidegom en zij die gereed waren gingen met Hem naar binnen naar de bruiloft. Matteüs 25:6 

zegt “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet! (Grieks: idou ho 

numfios, exerchesthe eis apantésin autou). Vers 10 zegt: “Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; 

en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.” De woorden: “eis 

apantésin” verwijzen naar de wederkomst van Jezus Christus die plotseling en onverwachts komt en naar mensen die 

Hem tegemoet gaan en anderen die niet deelnemen aan deze ontmoeting (zie Matteüs 24:40-41) en ook niet aan het 

bruiloftsfeest.  

De woorden “eis apantésin” worden in Handelingen 28:15 gebruikt van de gelovigen die van Rome uitgegaan waren om 

Paulus te ontmoeten en te verwelkomen voordat zij allen naar Rome terugkeerden.  

De woorden “eis apantesin” worden in 1 Tessalonicenzen 4:16-17 gebruikt van de gelovigen die van de oude aarde 

weggerukt (weggevoerd, opgenomen) (Grieks: harpazó) zullen worden om Jezus bij Zijn wederkomst op de wolken te 

ontmoeten, te verwelkomen, te bewonderen (2 Tessalonicenzen 1:7-10) en op deze enige oordeelsdag geoordeeld te 

worden (Matteüs 25:31-33), tegelijk met het oordeel van de oude aarde (Matteüs 24:29-31; Romeinen 8:19-23; 2 Petrus 

3:10-13; zie Openbaring 6:12-17; 16:17-21; 20:11) voordat zij samen met Christus (als het Nieuwe Jeruzalem) neer 

zullen dalen op de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-2) om voor eeuwig samen met Christus te leven (1 Tessalonicenzen 

4:18; 5:10; Openbaring 21:3-5)!  
 

De deur werd gesloten. Dit gebeurde alleen in deze gelijkenis, omdat een aardse bruidegom nooit bruiloftsgasten 

buiten zou sluiten! Er is nu nog gelegenheid zich te bekeren en het koninkrijk van God binnen te gaan!  
 

Maar deze gelijkenis gaat over de hemelse Bruidegom en Zijn wederkomst! De deur wordt wel gesloten en niet meer 

opengedaan! Dit is een relevant detail! Er komt een tijd dat de deur naar het Koninkrijk van God definitief gesloten 

wordt!  
 

Voor de wederkomst van Christus blijft de deur naar het Koninkrijk van God dag en nacht open (zie Johannes 10:7-9)! 

Het is nu nog steeds genadetijd! De mensen in de wereld worden geroepen zich gereed te maken om de bruidegom, 

Jezus Christus, te ontmoeten, dat wil zeggen, zich te bekeren en in Jezus Christus te geloven (Markus 1:15; Lukas 4:18-

19; 13:1-5; 2 Korintiërs 6:1-2).  
 

Maar bij de wederkomst van Jezus Christus zal er geen gelegenheid meer zijn zich te bekeren en gered (verlost, 

behouden) te worden (Jesaja 61:2ab)! Op de laatste oordeelsdag zal Jezus Christus iedereen die zich niet bekeerd heeft, 

buitensluiten. Aan hem zal Hij zeggen, “Ik ken je niet!” dat wil zeggen, “Ik herken je niet als behorende tot de mensen 

die Ik graag Mijn eigen noemt” (1 Korintiërs 8:3; 2 Timoteüs 2:19)! Nadat de deur gesloten is, wordt de bruiloft van het 

Lam gevierd. Met de neerdaling van het Nieuwe Jeruzalem als de Bruid/vrouw van het Lam wordt de bruiloft van het 

Lam gevierd  (Openbaring 19:5-9; 21:1-2,9-10).  
 

Na de wederkomst zullen de poorten van het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde (het koninkrijk van God in zijn 

definitieve fase) nooit gesloten worden. De gelovigen in Jezus Christus uit alle naties zullen hun heerlijkheid en eer 

daarin brengen (Openbaring 21:24-27).  
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4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes in Matteüs 25:1-13 gaat over “waakzaamheid in Gods 

Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Christenen moeten zich voorbereiden op de 

wederkomst van Jezus Christus en voortdurend waakzaam en gereed blijven met betrekking tot de wederkomst 

van Christus. Hij zal voor iedereen plotseling en onverwachts terugkomen! De deur wordt gesloten en niet meer 

opengedaan! Er zal geen tweede kans zijn om zich te bekeren!”  
 

De nadruk ligt niet op het moment dat iemand zich tot Jezus Christus bekeert, maar op het moment dat Jezus Christus 

terugkomt. Het moment van de laatste en finale tussenkomst (optreden) van God in de menselijke geschiedenis op deze 

aarde zal heel plotseling en onverwachts zijn! De finale oproep (Matteüs 24:31; 1 Tessalonicenzen 4:16), de finale 

oogst (Openbaring 14:15-16) en de finale oordeelsdag (Openbaring 14:18-19) zullen allen plotseling en onverwachts 

zijn!  
 

Alleen de mensen die hun levens toegewijd aan Jezus Christus leven, zullen samen met Jezus Christus het Koninkrijk 

van God in zijn definitieve fase als “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde” binnengaan! De mensen die onvoorbereid 

zijn, dat wil zeggen, die hun hart en leven niet aan Jezus Christus overgegeven hebben, zullen buitengesloten worden!  
  

Waakzaamheid en voorbereiding zijn twee van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in 

Gods Koninkrijk zijn goed voorbereid op de wederkomst van Jezus Christus. Zij zijn niet passief en zelfvoldaan. Zij 

stellen niet uit voorbereidingen te treffen. De eerste stap van voorbereiding is om Jezus Christus als Verlosser en Heer 

van je leven aan te nemen (Johannes 1:12-13). Daarna horen christenen voortdurend te waken en gereed te zijn om 

Jezus Christus bij Zijn wederkomst zichtbaar te ontmoeten. De burgers in Gods Koninkrijk weten dat als Jezus Christus 

eenmaal gekomen is, de deur van genade die toegang geeft tot het Koninkrijk van God onherroepelijk gesloten is! Je 

bent pas voorbereid wanneer je elk moment gereed bent om Jezus Christus te ontmoeten, wanneer jij je niet schaamt 

voor je gedrag in de tegenwoordige tijd en wanneer je niet met legen handen blijft staan bij Zijn wederkomst.  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de 

waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer 

belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg 

van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.  
 

Lees.  

Ontdek en bespreek. Hoe kun je wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met at deze gelijkenis leert?  

Aantekeningen. 
 

Lukas 13:22-30. Jezus spoort alle mensen aan om zich van het kwaad af te keren en Hem als hun Verlosser en Heer 

aan te nemen. Zij moeten met ernst streven, zelfs worstelen, om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Zij horen tegen de 

zondige natuur in hen, de zondige wereld rondom hen en de satan boven hen te strijden. Zij moeten ook tegen 

zelfgenoegzaamheid, uitstel en nalatigheid strijden. Iedereen die in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus 

strijden, zullen beslist Gods Koninkrijk binnengaan! Verlossing is echter niet het product van menselijke inspanning, 

maar van God die aan mensen genade geeft om Zijn wil te doen (Efeziërs 2:8-9; Filippenzen 2:12-13). 
  

Matteüs 7:21-23; 8:11-12; 2 Timoteüs 2:19. Jezus waarschuwt mensen dat aangesloten zijn bij een Christelijke 

Gemeente/Kerk en deelnemen aan christelijke activiteiten geen garantie zijn om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Wat 

belangrijk is, is wat Jezus Christus voor de christen gedaan heeft en doet, dat hij wedergeboren is door het werk van 

Jezus Christus in hem en dat Jezus Christus hem erkent als Zijn eigen kind  

 
 

B. DE GELIJKENIS VAN DE UITSPRUITENDE VIJGENBOOM 

 

Lees Matteüs 24:32-35. Zie supplement 16. 
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C. DE GELIJKENIS VAN DE WAKENDE SLAVEN 

 

Lees Lukas 12:35-40. Zie supplement 16.  

 

 

D. EEN SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKE BOODSCHAPPEN OF LESSEN VAN DE 

GELIJKENISSEN OVER WAAKZAAMHEID IN GODS KONINKRIJK. 
  

Bespreek. Wat leert Jezus Christus dat christenen moeten weten, geloven, zijn en doen?  

Aantekeningen. 
 

 (1) Alle mensen moeten weten hoe God of Jezus Christus is.  

De wederkomst van Jezus Christus zal plotseling en onverwachts gebeuren. De profetieën over alles wat er zou 

gebeuren tussen de eerste komst van Jezus Christus en Zijn wederkomst zullen zeker gebeuren en zijn al tot een groot 

mate gebeurt! Dit feit hoort christenen te stimuleren waakzaam en voorbereid te zijn op de wederkomst van Jezus 

Christus!  
 

 (2) Christenen moeten weten hoe zij horen te zijn.  

Christenen horen voortdurend voorbereid en gereed te zijn om Jezus Christus bij Zijn wederkomst te ontmoeten. Hij zal 

plotseling en heel onverwachts komen! Alleen de mensen die zich aan Jezus Christus hebben toegewijd, zullen Gods 

Koninkrijk in zijn definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven! De mensen die niet voorbereid zijn, 

dat wil zeggen, die zich niet hebben bekeerd en ook niet waakzaam zijn, zullen buitengesloten worden!  
 

(3) Ware christenen en naamchristenen zijn zowel gelijk als verschillend.  

Alle mensen die belijden in Jezus Christus te geloven, hebben overeenkomsten. Beiden zijn op weg om de bruidegom, 

Jezus Christus te ontmoeten.  
 

Maar alleen sommige christenen zijn wijs! Zij hebben zich van hun oude leven afgekeerd en zich tot Jezus Christus 

bekeerd. Zij geloven in Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser en Heer (Koning). Zij zijn overtuigd dat zij 

voorbereid dienen te zijn op de wederkomst van Jezus Christus door voortdurend Christus en Zijn onderricht te geloven 

en te gehoorzamen.  
 

Andere mensen die zichzelf “christenen” noemen zijn dwaas. Zij zijn niet echt christenen. Hoewel zij deelnemen aan 

allerlei christelijke bijeenkomsten en activiteiten, kunnen zij toch nog buiten Gods Koninkrijk gesloten worden. 

Waarom? Omdat Jezus Christus in Matteüs 7:21-23 tegen hen zal zeggen, “Ik heb je nooit gekend!” Wat belangrijk is, 

is niet dat je gedoopt bent, aan het Avondmaal (of de mis) deelneemt, aan de christelijke bijeenkomsten en activiteiten 

deelneemt, maar dat Jezus Christus je persoonlijk kent (zie Johannes 10:27-28) en dat Hij je roept Hem als discipel te 

volgen (zie Lukas 9:57-62)!  
 

Bij Zijn wederkomst zal Jezus Christus alle mensen die zich niet bekeerd hebben (en dus niet in Hem geloven), buiten 

het Koninkrijk sluiten. Hij zegt, “Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” 

(Johannes 3:7; zie Johannes 1:12-13; 3:3,5,16,18,36). Hij zal hen niet herkennen als mensen die Hij Zijn eigen kan 

noemen. Dergelijke mensen hebben misschien wel “een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan 

verloochend” (2 Timoteüs 3:5). Zij zijn onvoorbereid op weg naar de toekomst om voor hun Rechter te verschijnen!  
 

 (4) Er is een lange periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst.  

Hoewel sommige christenen door de eeuwen heen “de onverwachte en plotselinge wederkomst van Jezus Christus” 

hebben verwacht, heeft Jezus Christus Zelf gezegd dat er een lange periode voor Zijn wederkomst ligt! Gedurende deze 

lange periode moet het evangelie van het Koninkrijk van God aan alle volken op de aarde verkondigd worden (Matteüs 

24:14), zullen er nog veel vervolgingen tegen christenen komen (Matteüs 24:9), moeten christenen hun door God 

gegeven talenten gebruiken om Gods Koninkrijk te verbreiden (Matteüs 25:16,19) en moeten zij discipelen van alle 

volken (groepen mensen) op de aarde maken (Matteüs 28:18-20)!  
 

 (5) De wederkomst van Christus zal plotseling, onverwachts, zichtbaar en hoorbaar zijn.  

Er zullen beslist geen twee wederkomsten van Jezus Christus zijn (de eerste zgn. “opname van de Gemeente” voor de 

Grote Verdrukking en de tweede zgn. “openbaring of verschijning van Christus” aan het einde van de Grote 

Verdrukking). Er zal geen geheime (onzichtbare en onhoorbare) wederkomst van Christus zijn! Hoewel de éne en enige 

wederkomst van Jezus Christus plotseling en heel onverwacht zal plaatsvinden (Lukas 12:40; 1 Tessalonicenzen 5:1-4; 

2 Petrus 3:10; Openbaring 3:3; 16:15), zal het zichtbaar en hoorbaar voor alle mensen in de schepping zijn (Matteüs 

24:30-31; 25:6; 26:64; 1 Tessalonicenzen 4:16; Openbaring 1:7)!  
 

 (6) Voorbereiding kan niet van een mens naar een ander overgedragen worden.  

De wijze meisjes kunnen hun voorbereidingen niet overdragen aan de dwaze meisjes. Elke mens is persoonlijk 

verantwoordelijk voor zijn eigen zonden (Jeremia 31:29-30; Ezechiël hoofdstuk 18) en zal persoonlijk verantwoording 

aan Jezus Christus moeten afleggen. Elk mens is verantwoordelijk om zich te bekeren en het evangelie te geloven 

(Markus 1:15; Lukas 13:1-5). Zelfs mensen die het evangelie niet eerder of nog niet duidelijk gehoord hebben, blijven 

verantwoordelijk voor hun reactie op Gods woorden die wel aan hen geopenbaard zijn door middel van de schepping 
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(Romeinen 1:19-20) en in hun hart en geweten (Romeinen 2:14-16)! Samenvattend blijft elk mens verantwoordelijk 

voor zijn voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus (Matteüs 25:7-9; Psalm 49:7; Spreuken 9:12).  
 

 (7) Er komt geen tweede kans voor mensen die niet gereed waren.  

Voor mensen die zich niet hebben voorbereid, dat wil zeggen, die niet behouden (gered, verlost) zijn vóór de 

wederkomst van Jezus Christus, komt er nooit weer een gelegenheid (kans) om behouden (gered, verlost) te worden, 

ook niet bij de wederkomst of ná de wederkomst (Matteüs 25:10-12; 10:32-33; 24:37-42; 25:34-46; 2 Korintiërs 5:9-10; 

Galaten 6:7-8; 2 Tessalonicenzen 1:8-9). (1 Petrus 3;18-22 slaat op de hemelvaart van Jezus Christus en NIET op Zijn 

afdalen naar het dodenrijk)!  
 

 (8) Waakzaamheid en voorbereid zijn wordt van alle christenen vereist.  

Omdat de dag of uur van de wederkomst van Jezus Christus (of de dag dat een mens sterft en Jezus moet ontmoeten) 

onbekend is, moeten alle christenen de hele tijd voorbereid en waakzaam blijven (Matteüs 25:13; Spreuken 27:1; 2 

Korintiërs 6:2; 2 Petrus 1:5-11).  

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het  

    Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de wijze en de dwaze meisjes” samen met een persoon of een  

    kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Daniël 7, 8, 9 en 12.  

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer (19) Romeinen 13:14. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit  

    je hoofd geleerd hebt.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 15:1-33. Maak gebruik van de vijf stappen  

    methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze  

    gelijkenis en deze voorbereiding.  

 


