
TIEN MAAGDE



YESHUA PRAAT IN VERGELYKINGS EN VERDUIDELIK HOEKOM

MAR 4:9 - 12  

En Hy sê vir hulle: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. 

En toe Hy alleen was, het die wat saam met die twaalf 

rondom Hom was, Hom na die gelykenis gevra. 

En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die 

verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir 

hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, 

sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, 

en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die 

sondes hulle vergewe word nie. 



AAN DIE EINDE SAL BEPAAL WORD 

WIE IS WELKOM

Hulle wat lig het is welkom – hulle 
verteenwoordig Christus wat die 

lig is.

 Lig is die kondisie en resultaat van 
gehoorsaamheid

Die dwaas het nie lig nie



Matt 25: 1 – 13

Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien 
maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het 
om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was 
verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, 

hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle 
saamgeneem nie.  Maar die verstandiges het olie in 
hulle kanne saam met hul lampe geneem. En terwyl 
die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak 
geword en aan die slaap geraak. En middernag was 
daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit 

hom tegemoet!  Toe staan al daardie maagde op en 
maak hulle lampe gereed. 



Matt 25: 1 – 13

En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons 

van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die 

verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg 

wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die 

verkopers en koop vir julleself. En onderwyl hulle gaan om 

te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed 

was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die 

deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en 

sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! Maar hy antwoord 

en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, 

omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun 

van die mens kom nie. 



4 KRITIEKE WOORDE

Wyses

Dwase

Lamp

Olie



Wyses
Psalm 19:8  

Die wet van YaHWeH ons Elohim is volmaak: dit verkwik die 

siel; die getuienis van ELOHIM is gewis: dit gee wysheid 

aan die eenvoudige. 

Mat 7:24  

Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit 

doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy 
huis op die rots gebou het. 



Dwase
Spreuke 1:7  

Die vrees van YaHWeH ons ELOHIM is die beginsel van die 

kennis; sotte verag wysheid en tug. 

Spreuke  10:8  

Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat 

dwaas van lippe is, kom tot ‘n val. 

Mat 7:26  

En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie 

doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis 
op die sand gebou het. 



Lamp
Spreuke  6:23  

Want die gebod is ‘n lamp en die 

onderwysing ‘n lig en die 

teregwysinge van die tug ‘n 

weg tot die lewe, 



Olie
Lev 24:2 

Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer, 
uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurigdeur ‘n 

brandende lamp te hê. 

Mat 12:33  

Julle moet òf die boom goed maak en sy vrugte goed, òf julle moet die 
boom sleg maak en sy vrugte sleg; want aan die vrugte word die 

boom geken. 

Mat 13:23

En by wie op die goeie grond gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en 
verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer: die een honderd,die 

ander sestig—, die ander dertigvoudig.

Baie probeer godsdienstig wees sonder die inspraak van Heilige Gees 



Olie = resultaat van 

Moeilike Omstandighede
2 Kor  1:5  

Want soos die lyde van Die Gesalfde Een ons 
Messias oorvloedig is in ons, so is ons troos ook 

oorvloedig deur Christus, Die Gesalfde een

Mark 13:13 

En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my 
Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal 

gered word. 



Moeilike Omstandighede
Openbaring  1:9  

Ek, Johannes, julle broeder en 
deelgenoot in die verdrukking en in 
die koninkryk en lydsaamheid van 
YAHSHUA, was op die eiland wat 

Patmos genoem word, ter wille van die 
woord van God en om die getuienis 

van YAHSHUA Die Gesalfde Een.



Tien Maagde
Lev 24:2 

Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou

suiwer, uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet

bring, om gedurigdeur ‘n brandende lamp te hê. 

Veranderd

Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou

suiwer (begeerte om te gehoorsaam), uitgestampte

olyfolie (verdrukking) vir die kandelaar (Instruksies) 

moet bring, om gedurigdeur (voortdurend) ‘n 

brandende lamp (die wet YaHWeH ons Elohim) te hê. 



Wat van ons
Rom 11:17

En as sommige van die takke 
afgebreek is, en jy wat ‘n wilde 

olyfboom was, onder hulle ingeënt 
is en deel gekry het aan die wortel 

en die vettigheid van die 
olyfboom, 



Ongehoorsames sê aan die 

gehoorsames

Mat 25:8

En die wat dwaas was, sê aan 

die verstandiges: Gee vir ons 

van julle olie, want ons lampe 

gaan uit. 



Kritiese Woorde
Wyses 

Die wyse is DIE wat hoor en gehoorsaam

Dwase

Hulle wat ongehoorsaam is

Lamp

The lamp is die wet / commanadments 

Lig

Lig beteken die begeerte om gehoorsaam te wees na die wet van God

Olie

Resultaat van die begeerte om gehoosaam te wees aan God se

Instruksies deur verdrukking. 



Terug na die Tien Maagde
• Mat 25:1  Dan sal die koninkryk van die hemele 

wees soos tien maagde wat hulle instruksies
geneem en uitgegaan het om die bruidegom te 
ontmoet. 

• Mat 25:2  En vyf van hulle was gehoorsaam en vyf 
ongehoorsaam.

• Mat 25:3  En toe die wat ongehoorsaam was, hul 
instruksies neem, het hulle geen begeerte gehad 
om gehoorsaam te wees nie en dit nie met hulle 
saamgeneem nie. 



Terug na die Tien Maagde
• Mat 25:4  Maar die gehoorsames het die begeerte 

gehad om gehoorsaam te wees en dit in hulle 
kanne saam met hul instruksies geneem. 

• Mat 25:5  En terwyl die bruidegom talm om te 
kom, het hulle almal vaak geword en aan die 
slaap geraak. 

• Mat 25:6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar 
kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! 

• Mat 25:7  Toe staan al daardie maagde op en 
maak hulle instruksies gereed. 



Terug na die Tien Maagde
• Mat 25:8  En die wat ongehoorsaam was, sê aan die gehoorsames: Gee vir ons 

van julle begeerte om die instruksies te gehoorsaam, want ons instruksies 
gaan uit. 

• Mat 25:9  Maar die gehoorsames antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg 
wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir 
julleself. 

• Mat 25:10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En 
die wat die begeerte gehad het om gehoorsaam te wees tov van die 
instruksies, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. 

• Mat 25:11  Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, 
maak vir ons oop! 

• Mat 25:12  Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie 
want Ek sien nie gehoorsaamheid nie, Ek sien nie vrug nie, Ek sien nie 
begeerte nie, Ek sien nie deursettingsvermoe nie.   

• Mat 25:13  Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die 
Seun van die mens kom nie. 



Vraag
Hoekom moes hulle gaan koop het?

Spreuke 23:23 

Koop waarheid en verkoop dit nie, ook 

wysheid en tug en verstand. 



Heb 3:15  

Vandag as julle Sy stem hoor, verhard julle 

harte nie soos in die verbittering nie. 

Omdat hulle godsdienstig was – het hulle 

gedink hulle is gered.....want miljoene is in 

kerke, maar min sal gered word. 

Leef jou lewe hierdie jaar asof Yeshua 

vandag kom.

HALELUJA.....


