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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

DE TIEN MAAGDEN (4e gedeelte) 

„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.” (Matth. 25 : 1013) 

 

 

I. Wie zijn bereid?  

Allen zijn niet bereid. Deze gelijkenis toont aan, dat allen, die voorgeven Christus toe 

te behoren, niet bereid zijn. De dwaze maagden scheen bereid te zijn. Zij hadden haar 

kleed, haar lamp, haar pit en haar vlam, en toch waren zij niet bereid. Allen onder u, die 

Christenen schijnen, zijn niet bereid. Velen van u komen op tot het huis Gods, zitten 

neer aan de tafel des Heeren, geven voor veel werk van hun ziel te maken, en toch bent 

u niet bereid. Niet allen, die vrezen, zijn bereid. De dwazen waren nu ook bevreesd. 

Haar hart sloeg beangst. Zij gingen heen om te kopen, haar geschrei was 

hartverscheurend, misschien stortten zij bittere tranen. En toch waren zij niet bereid. 

Velen van u zijn beangst en gaan heen om te kopen. U weent als u de Heere zoekt. En 

nog bent u niet bereid. Indien u heden moest sterven, of indien Christus heden kwam, 

u zou niet bereid gevonden worden. Wie zijn dan bereid? 

 

1. Zij die het bruiloftskleed aan hebben. Dit ziet u. „Zijn vrouw heeft zichzelf bereid, 

en haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit 

fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen.” (Openb. 19 : 7, 8). En ook: 

„De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Des konings 

dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.” (Psalm 

45 : 913). En in Matth. 22 : 11 lezen wij, dat het eerste wat de koning zag, een man was 

die geen bruiloftskleed aan had. Dit bruiloftskleed is de rechtvaardigmaking van God, 

het kleed dat Jezus de ziel aantrekt, de toegerekende rechtvaardigheid. Dit is het eerste 

wat wij hebben moeten om bereid de Bruidegom tegemoet te gaan. 

Hebt ge uw eigen verwerpelijkheid gezien? Dat u geheel onrein en vuil zijt? Hebt u de 

weg van de zaligheid ontdekt, waardoor Christus ons toegerekend wordt? Bent u 

gewassen in het bloed en bekleed met het witte kleed van Christus? Dan bent u bereid. 

Vergis u niet.  

1ste. Het is niet genoeg van deze toegerekende gerechtigheid te weten. Velen horen 

veel van dit kleed van de gerechtigheid en weten er veel van, zonder het ooit aan te 
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trekken, en worden daarom niet veranderd. Kennis zal u slechts veroordelen en u dieper 

doen zinken.  

2e. Het is niet alleen een verlangen naar deze gerechtigheid. De luiaard verlangt en 

heeft niets. Velen hebben een traag verlangen naar Christus, dat nooit bevredigd wordt; 

zij zijn er niet beter door evenals bedelaars die rijk verlangen te zijn.  

3e. Het is niet genoeg het eenmaal aan te trekken en dan naderhand iets anders te 

doen.  

4e. Dit kleed moet ons voor altijd gegeven worden. Christus is niet eerst onze 

gerechtigheid en daarna onze heiligheid, maar Christus is alles. Ons bruiloftskleed in de 

hemel moet het kleed zijn, dat in Christus' bloed gewassen is; het moet ons iedere dag, 

ieder ogenblik gegeven worden. Gelukkig de ziel, die dagelijks haar eigen 

ongerechtigheid inziet, en ook dagelijks dat bruiloftskleed ontvangt om haar naaktheid 

te bedekken. 

 

2. Zij die het nieuwe hart hebben. Kunnen twee samen wandelen, tenzij dan dat zij met 

elkander overeenkomen? Het is onmogelijk, dat twee zielen samen gelukkig kunnen zijn, 

indien zij tegenovergestelde dingen liefhebben. Het is evenals twee stieren, die in 

hetzelfde juk lopen en die een verschillende weg opgaan. Hier is de diepe wijsheid van 

het gebod, dat aan de kinderen Gods verbiedt om zich te vermengen met de wereld. 

Welk een overeenkomst heeft het licht met de duisternis? Zo is het ook met de bruid 

van Christus. Zij moet één met Hem zijn, indien zij met Hem in wil gaan tot de bruiloft. 

Veronderstel dat een uwer, die een onbekeerd hart had, met Christus zou ingaan tot 

de bruiloft. Uw hart is in vijandschap met God, u haat Gods volk, de Sabbat is u een 

verveling, u dient uw lusten en begeerlijkheden, het Lam dat in het midden van de 

troon is wil u leiden, en God wil alle tranen van uw ogen afwissen. Maar u haat God en 

het Lam hoe zou u daar gelukkig kunnen zijn? Daar zijn geen andere dan Gods kinderen 

(geveinsden die altijd psalmen zingen, zoals u ze noemt), zou u met hen gelukkig kunnen 

zijn? Een eeuwige Sabbat! Mijn hoogste gedachte van de hemel is een eeuwige Sabbat 

met Christus zou u gelukkig kunnen zijn? Zou u er u in kunnen verlustigen? Ach, mijn 

vrienden, niemand zal daar binnen gaan die bevlekt is niemand, die een leugen zegt of 

liefheeft. Indien u nog niet wedergeboren bent, dan bent u niet bereid. 

 

3. Zij wier lampen gereed zijn. Terwijl de wijze maagden sliepen, waren zij niet gereed. 

Het is waar, zij hadden het bruiloftskleed aan, en er was olie in hun vaten, maar haar 

lampen waren donker en haar ogen gesloten. Maar toen zij het geroep hoorden, stonden 

zij op en bereidden haar lampen; nu zijn zij gereed om de Bruidegom tegemoet en met 

Hem in te gaan. Ieder kind Gods is niet bereid. Is een afgedwaalde gereed, een die zijn 

ziel met nieuwe zonden beladen heeft en niet gewassen is, een die nog onder de zonde 

ligt en niet naar de Bron gaat, een die zijn rug naar Gods huis toekeert en zijn 

aangezicht naar zijn afgod? Is een afgodendienaar gereed, een die Christus eenmaal 

liefhad, en nu een afgod in Zijn plaats stelt, die zich met een onwettige liefde bezoedelt? 

Is de ziel gereed die haar eerste liefde verlaten heeft, die koud blijft voor Goddelijke 

dingen? Was Salomo bereid, terwijl zijn hart aan vele vrouwen hing? Of was Petrus 

bereid toen hij zijn Heere verloochende? 

O, mijn vrienden! leert de genade, die in u is, te verlevendigen. Verlevendigt uw 

geloof in Jezus, uw liefde tot Hem en tot de heiligen, indien u bereid zult zijn. Waakt! 
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Houdt u bezig met Goddelijke dingen en houdt uw oog gericht op de toekomende 

heerlijkheid. 

 

II. De beloning van hen die bereid zijn: „Zij gingen met Hem in tot de bruiloft.” 

1. Christus zal hen voor de Zijnen erkennen. Christus zal hen voor Zijn Vader stellen 

en zeggen: „Zie hier Ik en de kinderen, die u Mij gegeven hebt.” Dit zijn zij, voor wie Ik 

gestorven ben, gebeden en geheerst heb. Tegenwoordig erkent Christus de Zijnen niet 

openlijk. Hij maakt geen onderscheid tussen hen en de geveinsden.  

1ste. De wereld kent hen niet. De zon schijnt over bozen en goeden. Aardsgezinden 

denken dat wij aan hen gelijk zijn.  

2e. De heiligen kennen ons niet. Dikwijls verdenken zij ons. De kinderen Gods 

verdenken soms elkander ten onrechte. Zij hebben geen bijzondere ondervinding, geen 

bijzonder kenteken van de kinderen Gods.  

3e. Dikwijls kennen wij onszelf niet. Wanneer wij met de boosheid te strijden hebben, 

als wij gezondigd hebben, als de genade slechts weinig is. „Kan ik mij als een kind 

beschouwen?” Maar dan zal Christus ons als de Zijne erkennen, en dit zal voor altoos 

een einde maken aan alle twijfel. De spottende wereld zal dan weten dat Christus ons 

liefheeft, zij zal dan wensen in ons lot te delen. De heiligen zullen zien, dat wij evenals zij 

Christus toebehoren; zij zullen ons niet meer verdenken. Wij zullen niet meer twijfelen, 

wij zullen niet meer dood, onstandvastig, bedorven en zondig zijn. Christus zal ons voor 

Zijn Vader belijden. Hij zal zeggen: „Komt,U gezegenden mijns Vaders; beërft het 

Koninkrijk dat voor u bereid is. (Matth. 25 : 34). 

 

2. De heiligen zullen met Christus zijn. „Zij gingen met Hem in.” 

De grootste vreugde van een gelovige hier op aarde is de tegenwoordigheid van 

Christus te ondervinden, niet die gezien, gevoeld of gehoord wordt, maar de ware 

tegenwoordigheid van de onzichtbare Heiland. Dit maakt stille gebeden, predicatiën en 

sacramenten zalig, wanneer wij er Jezus in vinden: „Ik stel de Heere gedurig voor mij; 

omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.” (Psalm 16 : 8). Dikwijls 

verbergt Jezus Zijn aangezicht, en wij zijn bevreesd. Wij zoeken Hem, die onze ziel 

liefheeft, maar Hij is weggegaan. Wij staan op en zoeken, maar vinden Hem niet. Het is 

maar een half geluk naar een onzichtbare Heiland te verlangen. Veronderstel eens, dat 

man en vrouw ver van elkander verwijderd zijn. Het is aangenaam brieven en tekens te 

krijgen, en een vriend te zien, die hen wèl verliet. Maar dit alles zal ons hun gemis niet 

vergoeden. Alzo dragen wij rouw over een afwezige Heere. Maar als Hij komen zal, dan 

zullen wij met Hem zijn. „Verzadiging van de vreugde is voor Uw aangezicht; 

liefelijkheden zijn in Uw rechterhand eeuwig.” (Psalm 16 : 11). Hier hebben wij een 

voorsmaak van de zaligheid. Christus zou zonder ons niet gelukkig kunnen zijn. Wij 

zijn Zijn lichaam. Indien één kind Gods ontbreekt, dan zou Hij niet volmaakt zijn. Wij 

zijn Zijn volheid. Hier hebt u Zijn gebed. „Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij 

zijn, die Gij Mij gegeven hebt.” (Joh. 17 : 24). Wij konden niet gelukkig zijn zonder 

Christus. Breng ons naar de gouden stad, naar de poorten van paarlen, naar het lied, 

naar de tronen, naar de palmen en naar de engelen wij zouden toch zeggen: Waar is de 

Godmens, Die voor ons stierf? Waar is de Engel, die mij van al het boze verloste? Waar 

is Jezus? Waar is de doorstoken zijde? „Wij zullen Zijn aangezicht zien.” Het Lam is het 

licht. Wij zullen staan met het Lam op de berg Sion, wij zullen niet meer scheiden. 
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III. Het lot van de geveinsden. „De deur werd gesloten.” 

De deur van Christus staat lange tijd wijd open, maar wordt ten laatste gesloten. 

Wanneer Christus komt, dan zal de deur gesloten worden. Nu is de deur open, en wij 

zijn uitgezonden om u te nodigen om binnen te komen. Spoedig zal zij gesloten 

worden, en u zult niet meer kunnen. Zo was het met de zondvloed. Gedurende 120 jaar 

stond de deur van de ark wijd open. Noach ging voort, de mensen te prediken, dat zij 

zouden binnenkomen. De Geest twistte met de mensen. Maar zij spotten met de 

naderende vloed. Ten laatste kwam die dag. Noach ging de ark binnen en God sloot 

achter hem toe. De deur was gesloten. De zondvloed kwam en nam hen allen weg. Zo 

zal het ook met velen hier zijn. Nu is de deur wijd open. Jezus zegt: „Ik ben de deur; 

indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan 

en weide vinden.” (Joh. 10 : 9). Christus zegt niet: Ik was of Ik zal zijn, maar Ik ben de 

deur. Nu kan een ieder binnenkomen. Spoedig zal Christus komen, gelijk een dief, 

gelijk een strik, gelijk de barensnood ener bevruchte vrouw, en u zult het geenszins 

ontvlieden. Gaat in door de enge poort. Zij baden: „Heere, Heere, doe ons open.” 

Geveinsden bidden nu niet of niet in waarheid. Zij bidden op een koude, vervelende 

wijze, maar in die dag zullen zij in waarheid bidden. Tegenwoordig zouden velen van u 

zich schamen ernstig over uw ziel na te denken, te wenen, te bidden of tot een leraar te 

gaan; in die dag zult u alle schaamte verliezen, u zult wenen en klagen en in uw angst 

tot Christus gaan. Velen van u worden nu door Christus gezocht: „Hij is gekomen om 

te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is de Herder, die het ene schaap zocht 

dat verloren was.” Hij staat aan uw deur en klopt, en roept: „Tot u, o mens, roep ik.” 

„Bekeert u, bekeert u.” Zondaar, zondaar, doe mij open. In die dag zal het juist het 

tegendeel zijn. U zult in die dag de Heere zoeken en Hem niet vinden, u zult aan Zijn 

deur staan en kloppen, u zult uw stem verheffen en roepen: „Heere, Heere, doe mij 

open!” 

 

Welk een schouwspel zal deze gemeente in die dag opleveren! Zij, die niet naar Gods 

huis gaan oude mannen en vrouwen, die in zonde grijs geworden zijn jonge mensen, die 

verliefd zijn op wereldse genoegens kinderen, die zonder God leven, u allen zult in die 

dag ernstig gestemd zijn. 

Spreekt dit niet tot uw geweten, u die niet bidt, of slechts op een koude en 

onverschillige wijze of slechts uit gewoonte? ach, in die dag zult u bidden, wanneer het te 

laat zal zijn. Waarom die angst niet tegengegaan, en nu beginnen te bidden? Zij waren 

teleurgesteld. De Heere antwoordde: „Ik ken u niet.” 

 

Christus zal Zijn eigen volk erkennen: „Ik ken hen.” De arme verachte gelovigen zal Hij 

als de Zijnen erkennen. Ofschoon de wereld hen niet kent, zo zal Christus hen kennen. 

Niemand zal in die dag vergeten worden. Maar zo zal het niet zijn met de dwaze 

maagden, die geen olie in haar lampen hebben. Christus zal haar niet als de Zijnen 

erkennen. Ach, het zal verschrikkelijk zijn, door Christus verloochend te worden voor 

Zijn Vader en de heilige engelen. „Waakt daarom, want gij weet de dag niet, noch de 

ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” Ziet toe, dat u waarachtige genade in 

uw harten hebt, dat Christus uw gerechtigheid is, en dat uw ziel levend is. 


