
Feest!  

Jezus en zijn vrienden zijn in Jeruzalem. Ze zijn net met z’n allen naar de tempel 
geweest. ‘Ik was helemaal vergeten dat de tempel zó mooi en zo groot is,’ zegt 
Petrus. ‘Al die gebouwen die erbij horen. En dat enorme plein.’ ‘Kijk nog maar eens 
goed naar al die gebouwen,’ zegt Jezus. ‘Want op een dag zijn ze weg. Op een dag is 
de tempel er niet meer. En dan kom ik weer bij jullie terug, en dan zal Gods nieuwe 
wereld er eindelijk zijn.’ ‘Maar wanneer is dat dan?’ zegt Johannes. ‘Wanneer komt u 
precies terug? En wanneer komt die nieuwe wereld?’ ‘Dat weet ik zelf nog niet,’ zegt 
Jezus. ‘Ik weet alleen dat het onverwachts zal zijn. Luister, ik zal jullie een verhaal 
vertellen.  

 

 

 

Een verhaal over tien meisjes die naar een bruiloft gaan. De meisjes zien er prachtig 
uit. Ze hebben kleurige jurken en mooie sandalen aan, en ze hebben allemaal een 
lamp in hun hand. Een olielamp. Want de bruiloft gaat bijna beginnen, en de tien 
meisjes mogen helpen met het feest. Zij moeten ervoor zorgen dat het pad naar de 
trouwzaal mooi verlicht is. Dat er langs de weg lampjes branden. Tien lampjes. 
Waardoor je in het donker precies kunt zien waar je loopt. De bruidegom is er nog 
niet. Niemand weet hoe laat hij komt. Stel je voor dat hij komt als het al donker is, 
dan is het natuurlijk fijn als er lichtjes branden. Want de bruidegom moet niet per 
ongeluk in de modder stappen. Of in een gat vallen.  
De zon gaat onder. Het wordt langzaam donker. De maan komt op, de nacht begint. 
De sterren gaan branden. Waar blijft de bruidegom nou? De meisjes krijgen honger. 



Ze hebben zin in taart en in lekker eten. Maar de bruidegom komt maar niet. De 
meisjes worden moe. Ze geeuwen. Ze staan al zo lang klaar. En de bruidegom is er 
nog steeds niet. Eén van de meisjes gaat heel even zitten, met haar rug tegen een 
boom. Even uitrusten. Een ander meisje gaat in het gras liggen. Ze doet haar ogen 
héél even dicht. ‘Ik ga ook even liggen hoor,’ zegt een ander meisje. Het duurt niet 
lang of alle meisjes slapen.  
En dan, ineens, worden ze wakker. Het is nog steeds donker. Maar in de verte klinken 
vrolijke stemmen. Er klinkt muziek. De bruidegom komt eraan! De meisjes springen 
overeind. Ze moeten snel hun lampjes aansteken. ‘Huh?’ zegt één van de meisjes 
geschrokken. ‘Die van mij doet het niet. Hoe kan dat nou? Is hij stuk?’ ‘Die van mij 
doet het ook niet,’ zegt haar vriendin. Ze schudt haar lampje heen en weer. ‘Ik hoor 
niks. Volgens mij is de olie op.’ ‘Mijn olie is ook op,’ zegt een ander meisje. ‘En de 
mijne ook. Hoe moet dat nu!’ ‘Hé, de lampjes van die andere vijf meisjes doen het 
wel! O, maar kijk. Zíj hebben een kruikje met extra olie meegenomen. Dat hadden wij 
natuurlijk ook moeten doen!’ De meisjes stappen naar hun vriendinnen die wel een 
brandend lampje hebben. ‘Hé, meiden,’ zeggen ze. ‘Mogen wij wat van jullie olie? Wij 
zijn helemaal vergeten om extra olie mee te nemen!’ ‘Ach, wat vervelend,’ zeggen de 
meisjes. ‘Maar wij hebben niet genoeg om te delen. Weet je wat, ga snel naar het 
winkeltje bij de markt. Daar kun je olie kopen.’  
Even later komt de bruidegom aan, dansend, samen met zijn vrienden. Hij ziet vijf 
lichtjes branden. ‘Hé, meisjes!’ roept hij. ‘Wat fijn dat jullie me hebben opgewacht! 
Kom mee, naar de zaal. Het feest gaat beginnen.’ Ondertussen rennen de vijf andere 
meisjes naar het winkeltje bij de markt. Ze maken de verkoper wakker. Ze kopen olie. 
Ze gieten het in hun lampjes. Ze steken de lichtjes aan. En daarna lopen ze met hun 
brandende lampjes naar het feest. Maar ze zijn veel te laat. De bruidegom en bruid 
zijn al binnen. Het feest is al lang begonnen. Ze kunnen niet meer naar binnen. ‘Wat 
dom van ons,’ zeggen ze tegen elkaar. ‘We hadden extra olie moeten kopen. Dan 
hadden wij ons lampje ook op tijd bij kunnen vullen. Dan hadden wij ook naar het 
feest gekund.’’  

‘Wat jammer,’ zegt Petrus. ‘Heel jammer,’ zegt Jezus. ‘Zo’n mooi feest wil je niet 
missen, natuurlijk. Als Gods nieuwe wereld komt, is het ook feest. Nog veel mooier 
dan zo’n bruiloft. Ik kan niet precies vertellen wanneer ik terugkom. Maar één ding 
moet je wel onthouden: Let goed op, en zorg dat je klaar bent voor het feest. Net 
zoals de meisjes die extra olie hadden meegenomen. Want ik kom op een moment 
dat niemand het verwacht.’ 


