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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

DE TIEN MAAGDEN. 1ste preek 

 

„Alsdan zal het koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen 

namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren 

dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen 

namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen 

sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, 

gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen 

zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen 

antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar 

gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de 

bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 

Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! En hij 

antwoordende, zei: Voorwaar, zeg ik u, Ik ken u niet. Zo waakt dan, want u weet de dag niet, 

noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Matth. 25 : 1-13) 

 

Er is in de gehele bijbel geen gelijkenis, die meer op deze vergadering kan toegepast 

worden dan deze. Evenals de tien maagden, kunt u allen ook in twee klassen verdeeld 

worden. Ik vertrouw dat sommigen van u wijs zijn, en sommigen, helaas! dwaas. Gelijk 

de maagden belijdt ook u allen de Heere. En toch hebben sommigen de gaven van de 

Heilige Geest en anderen niet. En de dag is niet ver dat u zult gescheiden worden. De 

ware gelovigen onder u zullen met Christus ingaan, de anderen in eeuwigheid 

buitengesloten worden. Voor het ogenblik kan ik alleen drie punten behandelen. 

 

I. Gods kinderen zijn wijs; de anderen zijn dwaas. 

Degenen onder u, die kinderen Gods zijn, zijn werkelijk wijs.  

Ten eerste. Niet wijs naar de wereld. Dit wordt ontkend: „Gij ziet uw roeping, 

broeders! dat gij niet vele wijzen bent naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele 

edelen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren opdat Hij de wijzen 

beschamen zou.” (1 Kor. 1 : 26, 27). En: „De wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij 

God.” (1 Kor. 3 : 19). Ik dank U, Vader! Heere des hemels en van de aarde, dat Gij deze 

dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelve de kinderkens 

geopenbaard. (Matth. 11 : 25). „Uit de mond van de kinderkens en van de zuigelingen 
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hebt u sterkte gegrondvest.” Het zijn niet degenen die veel weten, die behouden worden 

geen geleerde mensen, geen van uw fijne wereldsgezinden, mensen die goed handel 

kunnen drijven. Nee, deze worden dikwijls voorbijgegaan, en God neemt een klein 

kind, dat niets van de wereld kent, of een landbouwer u van achter de ploeg en 

openbaart hem Zijn heerlijkheid. Waarom? Juist omdat niemand zich beroemen en 

zeggen zou: mijn verstand heeft mij behouden.  

 

Ten tweede. Toch zijn Gods kinderen wijs zij zijn de enige wijzen in deze wereld. 

1. Zij zien de dingen in hun ware licht. Al bent u leraar, u ziet de dingen niet in zoals 

zij werkelijk zijn.  

1ste. U ziet niet wat de tijd eigenlijk is de drempel van de eeuwigheid. U ziet niet 

hoe kort hij is, dat 70 jaar slechts een handbreedte zijn; u ziet niet hoe spoedig hij 

voorbijgaat, gelijk de schepen, gelijk een arend naar zijn prooi vliegt. U ziet niet dat hij 

niet teruggeroepen kan worden en dat ieder ogenblik kostbaar is, dat het de enige tijd 

voor bekering is; anders zou u hem niet verspillen in slechts uiterlijke Godzaligheid. Zij, 

die in Christus zijn, beschouwen de tijd zoals hij werkelijk is.  

2e. U beschouwt uzelf niet in het ware licht. U hebt nooit gezien wat het is van 

het begin af aan kinderen van toorn te zijn. U hebt nooit de grote bergen van zonde 

gezien, die uw ziel bedekken; u hebt nooit de begeerlijkheden gezien, die uw ziel 

gevangen houden, nooit de diep ingewortelde lusten, die in uw hart huisvesten. Zij, die 

in Christus zijn, zien dit werkelijk in.  

3e. U ziet Gods genade niet in. U hebt nooit gezien hoe dierbaar zij is. U kent 

de waarde van de gunst van mensen en daarom hebt u veel uiterlijke schijn. Maar u 

kent niet de waarde van Gods gunst, anders zou u tot Christus vluchten. Zij, die in 

Christus zijn, weten wat dit is. 

2. De kinderen Gods berusten niet in kennis. Geveinsden steunen altijd op hun 

kennis. U kunt hun nooit iets nieuws vertellen of zij zeggen: ik weet het. Spreek hen over 

de zonde, over Christus, over het aanstaande oordeel. Zij denken, dat zij zalig zullen wor-

den, omdat zij veel weten. Deze kennis heeft hen echter er nooit toe gebracht om hun 

rust in Christus te zoeken, te bidden en van hun zonde afstand te doen. Maar u, die in 

Christus bent, stelt u hiermede niet tevreden. U kent Christus niet alleen, en spreekt 

niet alleen van Hem, maar u doet wat Hij van u verlangt. U hebt uw afgoden verlaten. U 

alleen bent wijs. 

3. Een kind van God leeft voor de eeuwigheid. Een geveinsde leeft alleen voor de 

tijd. Dit deed Judas ook; indien hij maar voor een tijd als een ware discipel kon 

doorgaan, indien hij slechts voor een tijd wat kon schijnen en zijn lusten kon volgen en 

toch een gelovige en een ware discipel kon genaamd worden. Hij trachtte tot het laatste 

toe iets te schijnen. Demas trachtte Paulus voor dit leven te bedriegen om slechts een 

broeder genaamd te worden. Helaas! hoevelen onder u zijn dwaas door zó te leven, om 

slechts voor een tijd de schijn van een Christen te hebben, ofschoon u weet, dat u 

werkelijk in de zonde leeft en dat u eerlang voor de wereld zult ontdekt worden. U 

alleen bent wijs, die voor de eeuwigheid leeft die zo leeft gelijk u bij uw sterven zult 

wensen geleefd te hebben. 

4. Een kind van God is aan God gelijk. God alleen is wijs. In Hem is de fontein van 

Goddelijke wijsheid. God is Licht, en in Hem woont geen duisternis. Hem gelijk te 
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worden, is wijs te worden. Degenen onder u, die tot Christus hun toevlucht genomen 

hebben, worden aan God gelijk. U hebt Zijn Geest ontvangen en u bent in Zijn beeld 

veranderd. U bent eenswillend met God. U stemt met Gods handelingen in deze wereld 

overeen. Zijn vreugde is uw vreugde. U, die niet meer dan een leraar bent, u bent niet 

aan God gelijk. U zoekt het niet en u verlangt het ook niet. 

 

II. De wijzen en dwazen hebben vele dingen gelijk. 

De maagden waren in vele opzichten aan elkander gelijk. In het oog van de mensen 

waren zij gelijk. Zij waren allen maagden, waarschijnlijk allen in het wit gekleed haar 

aangezichten waarschijnlijk alle mooi en liefelijk. Ieder van de tien maagden droeg een 

zilveren lamp, helder en blinkende, en iedere lamp was verlicht. Ja, zelfs allen scheen 

hetzelfde doel te beogen. Zij gingen uit de bruidegom tegemoet. In één ding alleen 

verschilden zij. De dwazen namen geen olie in haar lampen. Zo is het met de geveinsden 

en met Gods kinderen tot op deze dag. In vele dingen kunnen de mensen geen on-

derscheid zien. 

 1. U deelt dezelfde instellingen.  

1e U zit onder het gehoor van dezelfde prediker, u deelt dezelfde zitplaatsen. U 

komt in hun gezelschap het huis Gods binnen.  

2e. U zingt dezelfde psalmen. Uw stemmen smelten samen, en geen oor, dan 

alleen dat van God, kan de stem van de geveinsde van die van de wijze maagd 

onderscheiden.  

3e. U staat op onder hetzelfde gebed, allen naar het uiterlijke even eerbiedig.  

4e. U hoort dezelfde prediking. Soms zult u samen getroffen worden. Hetzelfde 

gevoelen bezielt u allen en niemand kan zeggen bij wie het een vroege dauw is of de 

dauw van de Heilige Geest: een natuurlijk gevoel of een geestelijk gevoel.  

5e. U zit neer aan dezelfde Avondmaalstafel en laat het brood van hand tot hand 

en de beker van mond tot mond gaan. O, hoe treurig is het te moeten denken dat 

zovelen in deze vergadering slechts dwaze maagden zijn en dat u in eeuwigheid zult 

gescheiden worden. 

2. Ze gebruiken dezelfde taal. De kinderen Gods spreken de taal van Kanaän; de 

geveinsden doen het na en op het laatst kan niemand het onderscheid opmerken. Zij 

spreken van overtuiging van zonde, van ontwaken, van Christus te zoeken en Hem te 

vinden, van gemeenschap met Christus en van vrede. En toch zijn hun harten verre van 

God, en zij beminnen het genoegen meer dan God. O, welk een treurige gedachte, dat 

menige tong, die veel over Christus en over de wedergeboorte en over de Heilige Geest 

gesproken heeft, toch behoefte zal hebben aan een droppel water om zijn tong te 

verkoelen in de brandende poel! 

3. Zij spreken hetzelfde gebed uit. Een van de grootste kentekenen van een kind 

Gods is het gebed. Het heeft lust tot bidden: „Zie, hij bidt.” Maar dit zelfs wordt door 

uiterlijke Christenen nagedaan, die de naam hebben van te leven, en zij zijn dood. 

Dikwijls bidden zij in het geheim, en zijn zeer bedroefd en aangedaan; dikwijls zullen zij 

met veel vuur en ernst in het openbaar bidden, en toch weten zij dat zij altijd in de 

zonde leven. Helaas! hoe treurig dat velen uwer, wier stemmen dikwijls in het gebed 

gehard zijn, nu roepen: „Heere, Heere, doe ons open!” en tot de bergen en heuvelen 

zullen roepen om u te bedekken voor de toorn van God en van het Lam! 
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4. Zij gedragen zich naar het uiterlijke op dezelfde wijze. Het ware kenteken van de 

kinderen Gods is hun afkeer van zonde. Zij verlaten hun oude vrienden en hun slechte 

wegen om met God te wandelen. En dit zelfs wordt door de dwaze maagden nagevolgd. 

Zij gaan uit om hun Heere tegemoet te gaan. Zij verlaten voor een tijd hun oude zonde. 

Zij spoeden zich naar Gods huis, zij zoeken het gezelschap van Gods kinderen op, 

misschien trachten zij anderen te behouden en zijn er zeer ijverig in. O, hoe treurig, dat 

velen, die zich nu bij de vromen aansluiten, weldra van hen gescheiden zullen worden 

en met de duivel en zijn engelen zullen zijn. 

 

III. Er is echter onderscheid. De dwaze maagden hebben geen olie in haar lampen. 

Belijders twisten dikwijls met de Heilige Geest. In de dagen van Noach twistte Hij 

lang met de mensen, dat zij zich zouden bekeren van hun zonden en in de ark komen. 

Zo ook met Israël in de woestijn: „Zij zijn weerspannig geworden en hebben Zijn 

Heilige Geest smarten aangedaan.” (Jes. 63 : 10). En zelfs ten tijde van Stefanus: „Gij 

wederstaat altijd de Heilige Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.” (Hand. 7 : 51). In de 

Bijbel, in het leraarsambt, in tijden van genade en in tijden van druk, twist Hij met u 

alsof iemand met u worstelt. Hij twist met u om ge uw zonden te doen verlaten en tot 

Christus te vluchten. De meesten van u hebben op een dergelijke wijze met de Heilige 

Geest getwist. Maar: 

1. Zij zijn door de Geest geleerd. Allen, die behouden zijn, zijn door de Geest 

geleerd „allen van God geleerd.” Zonder dit, zal niemand tot Christus komen; want de 

ziel is dood. Hij leert ons onze verloren toestand inzien, en hierdoor wordt Christus 

verheerlijkt. 

2. De Heilige Geest woont niet in hen. De Geest woont in allen, die tot Christus 

komen.  

1ste. Als een zegel: „In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld 

geworden.” (Ef. 1 : 13). Het hart is het was, de Heilige Geest het zegel, het beeld van 

Christus het afdruksel. Hij maakt het hart week en drukt er het zegel in. Maar niet 

gelijk een ander zegel Hij neemt het niet weer weg, maar laat het staan.  

2e. Als een Getuige: „De Geest getuigt met onze geest.” De Geest van 

aanneming, die „Abba” roept in het hart, is het getuigenis van de Geest. Wanneer de 

ziel de plaats van een kind bekleedt, dan kan zij ook de vrijheid van een kind 

gebruiken.  

3e. Als een Onderpand: „Die het onderpand des Geestes in onze harten gegeven 

heeft.” Reeds een kleine voorsmaak van de volle beloning. De Heilige Geest in onze 

harten is een voorsmaak des hemels; het is een begin van vrede, vreugde, heiligheid, 

nederigheid en gemeenschap met God. ,O, mijn vrienden! bedriegt u niet. Zegt mij niet 

dat u deze of gene leraar haat of dat u enige overtuiging gehad hebt of enige vrijheid tot 

het gebed. Maar bent u veranderd? Hebt u een nieuw hart ontvangen? Is de hemel reeds 

in uw hart? Hebt u olie in uw vaten met uw lampen? 

 

 

St. Pieterskerk, 18 dec. 1841. 


