
 

 

DE WIJZE EN DWAZE MAAGDEN 

  Verklaard vanuit de Hebreeuwse context 

Als er één gelijkenis niet begrepen wordt, of waar altijd vragen 

over blijven bestaan, is het wel de gelijkenis van de vijf wijze en vijf 

dwaze maagden. Wanneer we onze toevlucht zoeken in de 

Torah, de Hebreeuwse taal en de Hebreeuws/Joodse exegese 

PaRDeS, dan is deze gelijkenis toch eenvoudig uit te leggen. 

PaRDeS onderkent vier betekenislagen of invalshoeken om naar 

de tekst te kijken. De tweede invalshoek is ‘Remez’.  Remez is een 

‘hint’ die in de tekst verborgen zit en die verwijst naar een 

gegeven of gebeuren elders in de Bijbel. Het getal ‘vijf’ en het 

woord ‘olie’ zijn de ‘hint’ in deze gelijkenis. We moeten dus elders 



in de Bijbel zoeken naar iets waar het getal vijf en de olie in een of 

andere combinatie samen voorkomen.  

De valkuil zit hier meestal – als men al een verklaring heeft - in het 

gegeven dat men de olie leest als een verwijzing naar de Heilige 

Geest. 

Als we het over olie hebben, dan is er in het Hebreeuws een 

verschil tussen  ן מֶׁ שֶׁ  ‘Shemen’ en שמן המשחה ‘Shemen HaMishchah’. 

‘Shemen’ is gestoten olijfolie en wordt gebruikt om het licht van de 

Menorah brandend te houden (Ex. 35:14).  

‘Shemen’ is daar inderdaad een beeld van de Ruach HaKodesh. 

Maar ‘Shemen’ is ook een ingrediënt van de ’Shemen 

HaMishchah, hetgeen letterlijk ‘olie tot zalving’ betekent, meestal 

vertaald als ‘zalfolie’.  

De ‘Shemen HaMishchah’ wordt ook wel ‘Shemen Mishchah 

Kodesh’ genoemd: ‘olie om een heilige zalving tot stand te 

brengen’ (Ex. 30:25 e.a.). Of ´Shemen Mishchah JHVH´: ‘olie om 

een heilige zalving tot stand te brengen door JHWH’ (Lev. 10:7).   

In Ex. 30:23-25 lezen we het recept voor de Shemen Mishchah. 

Het recept is gebaseerd op hoeveelheden van 500 met als 

grondgetal ‘vijf’.  

 

500 sikkel vloeibare mirre  

250 sikkel geurige kaneel en 250 sikkel geurige kalmoes 

500 sikkel kassia  

En een Hin ‘Shemen’ (olijfolie)  

 



We hebben hier dus de sleutel voor onze gelijkenis gevonden. Het 

gaat in de gelijkenis dus niet om de ‘Shemen’, maar om de 

‘Shemen Mishchah’, de ‘heilige zalfolie’ die alleen gebruikt mocht 

worden voor de zalving van de tabernakel en zijn toebehoren, en 

om Aaron, zijn zonen, en hun klederen te zalven’.  

Het doel was om de tabernakel, de hogepriester en de priesters te 

´heiligen´ (Lev. 8:10).  

Het gaat in de gelijkenis dus niet over het wel of niet hebben van 

de ‘Shemen’, niet om het wel of niet hebben van de Heilige 

Geest, maar over het wel of niet hebben van de ‘Shemen 

Mishchah’, het geheiligd zijn. 

Openbaring 22:11-12 gaat over ditzelfde thema en we herkennen 

daar gemakkelijk de dwaze en de wijze maagden in: 

‘Want Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En 

wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat 

hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij 

nog meer geheiligd worden.’  

 

 In de persoon die zonder bruiloftskleed op de bruiloft kwam, in de 

gelijkenis van de koning die een bruiloft aanrichtte voor zijn zoon 

(Mat. 22:1 vv), herkennen we zonder moeite de wijze maagd. 

Voor beiden is het einde hetzelfde: de dwaze maagd mocht niet 

binnenkomen. De persoon zonder bruiloftskleding werd geworpen 

in de buitenste duisternis. Beiden hadden geen deel aan het Licht 

dat enkel en alleen in Jesjoea zelf te vinden is.  

Soms zit men met de gelijkenis van de wijze en de dwaze 

maagden aan het einde toch nog met het gegeven in de maag, 



dat de dwaze maagden uiteindelijk toch nog olie hadden 

gekocht. Zij hadden simpel de tijd van de genade laten passeren 

en Jesjoea zegt hier elders over: 

 

‘Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan die zal gegeven 

worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van 

hem afgenomen worden.’ (Lk. 8:18 HSV). We zien dus dat deze 

uitleg van de gelijkenis naadloos aansluit op allerlei andere 

passages van de Schrift. En dat is een andere vereiste regel van 

PaRDeS wil een bepaalde uitleg geldig zijn: Davar ha-lamed me-

injano (Verklaring vanuit de context.)  
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