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Woord vooraf

De trouwdag is een van de hoogtepunten van je leven. Het is dan ook geen won-
der dat het in Gods Woord vaak over een bruiloft gaat. God verheugt Zich over 
Israël zoals een bruidegom blij is met zijn bruid. De verhouding tussen God en 
de kerk wordt niet alleen met een huwelijk vergeleken, er zal ook een eeuwige 
bruiloft zijn.

In dit boekje gaat het over de verschillende details van de trouwdag. Over de 
uitnodigingen, de verloving, de ring, het ja-woord, de gasten, enzovoort. We 
kunnen heel wat leren van de manier waarop men vroeger bruiloften hield. Men 
vulde de tijd bijvoorbeeld met het opgeven van raadsels. Bovendien hebben veel 
onderdelen een geestelijke betekenis. De Heere trouwt een vrouw die eerder 
van Hem gescheiden was. De bruid mag toch een witte bruidsjurk dragen. Ze 
krijgt ook een ring aan haar vinger. We horen de bruiloftsmuziek, we letten op 
de gasten die te laat komen.

Het gaat in dit boekje niet zozeer over het huwelijk en de verhouding tussen 
man en vrouw, ook niet over het geestelijk huwelijk in de eerste plaats. Het gaat 
alleen over de trouwdag.

Ik stel me voor dat een aanstaande bruid en bruidegom dit boekje voor hun 
trouwdag willen raadplegen, om te lezen over de diepere betekenis van deze 
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bijzondere dag. Maar ook als we jaren geleden zijn getrouwd kan het goed zijn 
om nog eens terug te denken aan wat er gebeurd is en hoe het ook alweer ging. 
Ik heb ook gedacht aan vrijgezellen, aan weduwen en weduwnaars. Zij hebben 
geen man of vrouw (meer), maar mogen zeker nadenken over de bruiloft. Juist 
mannen en vrouwen die alleen zijn, zou ik willen aansporen om over de Bruiloft 
te denken. Er komt een Bruiloft voor Gods kerk! Die trouwdag zal veel mooier 
zijn dan enige aardse bruiloft en bovendien niet van voorbijgaande aard zijn. 
Want, laten we eerlijk zijn, er moet veel georganiseerd worden voor een bruiloft, 
terwijl die dag zo voorbij is. Met de Bruiloft des Lams is dat anders! God geve dat 
we die dag met verlangen en goede hoop tegemoet kunnen zien. Straks zullen de 
Bruidegom en de bruid elkaar ontmoeten en zich eeuwig in elkaar verheugen.

januari 2010, Chilliwack, Canada ds. P. van Ruitenburg
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Nieuwe bruiloft

Als iemand in Israël gescheiden was en opnieuw getrouwd, mocht die persoon 
ook na de dood van de tweede echtgenoot nooit meer terug naar de eerste. Het 
land zou erdoor ontheiligd worden (Jeremia 3:1; Deuteronomium 24:1-4). Het 
huwelijk is tenslotte geen spel en je kunt een bruiloft niet zomaar overdoen! En 
toch – hoewel het feitelijk niet kon – is er een bruiloft des Lams! Israël was niet 
eens officieel van God gescheiden en had het ook nog eens met veel mannen 
gehouden, maar mocht toch terugkeren tot God. Eigenlijk kon dat niet, en toch 
stond de deur weer open. Zo is het ook met de nieuwtestamentische kerk. Er komt 
voor Gods volk zelfs een hele nieuwe bruiloft, alsof er nooit wat gebeurd is.

Wat een wonder. De bruid staat in stralend wit. De Almachtige heeft haar gelokt, 
tot haar hart gesproken en is met haar in ondertrouw gegaan. Met andere woor-
den, de zonden zijn niet alleen vergeven maar de verhouding is ook volkomen 
hersteld. De Kerk is weer Gods lieve bruid en er is een eeuwigheid voor nodig 
om dat wonder klein te krijgen.

Er is hoop voor mensen die het te erg gemaakt hebben. Al is er veel gebeurd en al 
zou je verwachten dat het onmogelijk is om weer terug te keren naar het paradijs, 
toch kan het weer helemaal goed komen tussen God en mensen. Denk niet dat er 
na de bekering toch altijd een barst in het geestelijk huwelijk zal blijven zitten. 
God maakt alle dingen nieuw. Het huwelijk tussen mensen kan onherstelbaar 
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beschadigd zijn, maar Gods huwelijk komt het verleden te boven. Het Lam is 
weer hartelijk en heilig blij met Zijn bruid en ook de bruid hoeft niet te denken 
dat er nog wat zit. Wat een Bruidegom! Wat een Volmaakte! Geen wonder dat 
de bruid eeuwig blij is met haar Man!

Daarom, zie, Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn,
en Ik zal naar haar hart spreken.

H O S E A  2 : 1 3

x

Zo een man zijn huisvrouw verlaat,
en zij gaat van hem en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren?

Zou datzelve land niet grotelijks ontheiligd worden?
Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij,

spreekt de HEERE.
J E R E M I A  3 : 1

x

Bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de HEERE,
zo zal Ik Mijn toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren.

J E R E M I A  3 : 1 2
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Eerst liefgehad

Al is het huwelijk een afschaduwing van het ware huwelijk tussen Christus en Zijn 
bruid, er zijn ook dingen heel anders. Denk alleen maar aan hoe het begint. Een 
(jonge) man en vrouw vinden elkaar en de liefde komt van beide kanten. De een 
kijkt. De ander kijkt terug en er gebeurt iets vanbinnen. In zekere zin worden de 
toekomstige bruid en bruidegom gekeurd en gekozen op grond van smaak. De 
ander is het waard om mee in het huwelijk te treden. Bruidegom en bruid zijn 
beiden blij maar geen van beiden is verbaasd dat hij hem of haar wil trouwen! 

Ik heb nooit horen uitdrukken dat de een de ander zo dankbaar is om met zo’n 
ellendeling te willen trouwen. Zelfs Gods kinderen hebben genoeg eigenwaarde. 
Het is zelfs zo dat als de een de indruk heeft dat de ander uit medelijden trouwt 
of de ander toch wel een hele gunst doet, de hele trouwerij niet doorgaat. Stel je 
voor! Wie trouwt er een man die zich verwaardigd voelt om met een lelijk meisje 
van lage komaf te trouwen! Zo hoeft het voor ons niet.

Bij de bruid van Christus is het anders. Zij mag wel heel dankbaar zijn dat de 
Bruidegom zo’n bruid wilde hebben! Het is in een woord onbegrijpelijk dat de 
Koning der koningen zo’n uiterst onaantrekkelijke bruid heeft gekozen. Zijn 
bruid is schuldig. Ze is ontrouw geweest. Ze was een vijand van God en wilde 
niets met de Koning te maken hebben! En toch heeft Christus haar liefgehad. 
Welteverstaan toen ze nog vijand was! Hij heeft Zich voor haar opgeofferd en 
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Zijn leven voor haar afgelegd. Dit is absoluut ongehoord en wie zou dit wonder 
ooit kunnen doorgronden!

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
1  J O H A N N E S  4 : 1 9

x

Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,
en Ik heb u gesteld,

dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen,
en dat uw vrucht blijve;

opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in Mijn Naam,
Hij u dat geve.

J O H A N N E S  1 5 : 1 6
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In ondertrouw

Ondertrouw in Israël is niet hetzelfde als onze Nederlandse verloving. Het lijkt 
meer op de Noord-Amerikaanse gewoonte. Als jonge mensen in de Verenigde 
Staten en Canada komen vertellen dat ze ‘engaged zijn’ gaan ze heel binnenkort 
trouwen en is de datum al vastgesteld. Je hoort eigenlijk nooit dat zo’n ‘verloving’ 
uit gaat. Ondertrouw was in de Bijbel zelfs wettelijk geregeld. De papieren waren 
zogezegd al getekend. Daarom, als we lezen dat God met (het ware) Israël in 
ondertrouw is gegaan, betekent dat dat God van Zijn volk nooit meer afkan en 
een verbond met hen heeft gesloten. We lezen bijvoorbeeld in Hosea: ‘En Ik zal u 
Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid 
en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden’ (Hosea 2:18). Met 
andere woorden, God heeft Zich definitief aan deze uitverkorenen verbonden. 
Hij kan en wil niet meer terug en de dag voor de bruiloft is vastgesteld. Niemand 
weet de dag en het uur. De Bruidegom zal plotseling met Zijn tienduizenden 
engelen verschijnen en Zijn bruid tot Zich nemen om de bruiloft des Lams te 
beginnen.

Er is echter meer. Ondertrouw vindt nooit plaats als een man zijn overspelige 
vrouw weer terugneemt. Ondertrouw wijst (in de Hebreeuwse taal) op een totaal 
nieuw begin, op een huwelijk met een tot nu toe ongetrouwde vrouw. En zo 
trouwt God Zijn volk. De Heere huwt haar alsof er geen overspel gepleegd is. 
Hij trouwt een door genade ‘maagdelijke’ kerk! Wat een wonder dat God nooit 


