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titel: de toekomst tegemoet. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Misschien schrok u wel een beetje toen zo ineens die zin klonk uit de eerste lezing: 
Wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Een zin, uit zijn verband gerukt zoals ik 
het nu noem, dat zeker, maar wel zo uitgesproken en dat nadat wij de overledenen 10 
genoemd hebben van het afgelopen jaar en bij geen van hen konden we zeggen dat 
ze honderd jaar oud geworden zijn.  
Wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Nu is het ook een beeld dat hier door 
de profeet Jesaja geschetst wordt, een beeld van een toekomst, en niet van het 
heden. Ook niet van zijn heden, de tijd waarin hij zelf leefde, zo net na de 15 
ballingschap, zo rond 400 voor Christus. Er waren ook in zijn tijd maar heel weinig 
mensen die honderd jaar oud werden. En hij wil ook niet zeggen dat al die mensen 
vervloekt zijn, nee, maar in de toekomst die wacht, de toekomst, de toekomst die is 
aangezegd, die wordt genoemd, in die toekomst zal het niet meer voorkomen dat 
een mens sterft zonder dat het leven vol geworden is, een mensenleven zal niet 20 
meer worden afgebroken. En in de toekomst die hij schetst, met gejuich en alleen 
maar blijdschap zal er ook niemand als vervloekt gelden. Er zullen geen kinderen 
geboren worden voor een verschrikkelijk lot, mensen zullen huizen bouwen en er zelf 
in wonen, je werk werpt vruchten af voor jezelf en je zult zelf mogen genieten van wat 
je doet of hebt gedaan, het lijkt de hemel op aarde.  25 
 
Zo ongeveer alles wat ons leven beperkt en inperkt lijkt voorbij te zijn of voorbij te 
gaan. Gehuil, de terechte klacht van mensen, het verdriet van mensen, het onrecht, 
de trauma's, ze zijn niet meer, niet meer aanwezig in de toekomst zoals Jesaja die 
schetst voor zijn landgenoten en zijn tijdgenoten. En deze tijdgenoten weten van 30 
misoogsten, weten van armoede, weten van werken tot je er bij neer valt en dat een 
ander profiteert van jouw werk, dat een ander woont in het huis wat jij met je eigen 
handen hebt gebouwd terwijl je zelf niet of nauwelijks een dak boven je hoofd hebt.  
De tijdgenoten van Jesaja lijken daarmee voor een deel op al die mensen die 
proberen te overleven in vluchtelingenkampen, wanhopig hopend op een toekomst 35 
die levenswaardig en menswaardig is. En geloven die tijdgenoten de woorden van 
Jesaja? We weten het niet, hun reacties zijn ons niet bekend. Geloven vluchtelingen 
zulke woorden? Geloven zij in een toekomst waarin gedeeld wordt, een toekomst die 
levenswaardig is? Het is ons niet bekend. Geloven wij in zo'n toekomst? Of doet u 
het af als een droom, als een visioen zonder waarde, of is het een visioen zonder 40 
werkelijkheidswaarde dat ons mensen toch hoe dan ook in beweging zet of beweging 
houdt? Wat doen zulke woorden met ons? We lezen kranten en horen journaals en 
meestal zijn die berichten echt heel anders dan deze woorden van Jesaja, woorden 
die hij volgens de tekst namens God spreekt. Een toekomst in zijn woorden, een 
toekomst ongezien en ongehoord. Maar dus wel genoemd.  45 
 
En ook in het evangelie naar Matteüs gaat het over een toekomst. Het koninkrijk van 
de hemel zal zijn als....en dan dat bijzondere verhaal over tien meisjes. Meisjes op 
weg naar een bruiloft. En als het in het evangelie gaat over een bruiloft dan gaat het 



vaak over het verbond tussen God en mensen. Verbond, belofte, mooi. Recht en 50 
rechtvaardigheid, vrede en vul maar aan. Maar deze bruiloft, dit verhaal over 
toekomst en heden, dit verhaal heeft ook zijn vragen. Allereerst het onderscheid 
tussen wijs en dwaas, het onderscheid tussen meisjes die lampen hebben gepakt 
maar geen olie en meisjes die lampen hebben gepakt en olie. Natuurlijk, het is niet 
slim om alleen maar een lampje mee te nemen en de olie thuis te laten, zoals het in 55 
de Griekse tekst staat, maar om iemand nu dwaas te noemen vanwege zo'n 
onhandigheid? En bovendien, als de meisjes uiteindelijk bij het bruiloftsfeest komen, 
terwijl ze midden in de nacht waar dan ook olie hebben bemachtigd (wie hebben ze 
ervoor uit bed moeten halen?) dan mogen ze de zaal niet in. Ik ken jullie niet, dat 
zegt de heer, de poortwachter of de bruidegom. Ik ken jullie niet. Ja, weer zo'n 60 
moeilijk punt. Ik heb me laten vertellen dat er in het jodendom de banvloek bestond. 
Dan zei je dat je iemand niet kende. Dan was er wel iets gebeurd natuurlijk, maar 
goed, de banvloek. Ik ken je niet. Maar die vloek was niet voor altijd, die was na een 
maand voorbij. De deur die gesloten is, blijft niet gesloten.  
 65 
Oké, een verhaal met vragen, maar een verhaal over toekomst. En een verhaal over 
de vraag hoe jij als mens, als gelovige of halfgelovige of hoe je jezelf ook ziet, hoe jij 
met toekomst om gaat. Hoe ga je om met God in de toekomst, en in het heden? 
Waar kijk je naar uit? Ben je wakker? Of slaap je? Overigens mag je wel slapen want 
alle meisjes vallen in slaap, zij die dwaas genoemd worden en zij die wijs genoemd 70 
worden.  
 
Als het gaat om toekomst dan gaat het ook om de toekomst in Gods naam. De 
toekomst waarin Christus Heer is, en koning. Christos Kurios, zoals deze zondag ook 
heet. Een toekomst waarin vrede is, zo ongeveer zoals Jesaja het schetst. Een 75 
toekomst ook waar je op mag letten, naar uit mag zien, maar ook waakzaam, zelfs in 
je slaap. Een toekomst waarin dwaasheid en wijsheid elkaar aanvullen, en je zelfs 
kunt delen van wat ondeelbaar is. En in die toekomst zal God zichtbaar zijn, 
zichtbaar zijn in het leven van mensen, zichtbaar zelfs in het sterven als een leven 
vervuld is.  80 
En God is ook aanwezig in het sterven als een leven niet vervuld is, in ons heden. 
Zichtbaar of onzichtbaar, totdat het zichtbaar wordt. En niet om te schrikken. Amen.  
 
 


