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Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen 
over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van 
mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.  
Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een 
huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn 
Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  
Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God. 
  
Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israel, Het past best in de tijd van 
koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses. 
Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit 

huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht 
op de plots komende Koning! 
Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn 
gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De 
Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is 
van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe 

christenen). 
 

Vers 2 
 

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) 

woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan. 
Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse 
leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden 
waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat 
mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige 
blik, zorg, kommer of verdriet enz. 

Wat zegt uw Schepper daarvan? 
Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat 
teniet. 
Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. 
Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom! 
Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden 
met wat God zegt teniet. 
Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij 
zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld. 
Ro 12:12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 
 
 

Vers 3 
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laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van “genade” (SVV) 

(liefelijkheid).  
Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk 
beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend 
willen maken. 
God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat 
God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God! 
God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem 
redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze 
oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd! 
 

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de “waarheid”. 
 
Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor 
de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal 
overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.  
Opb 2:25  Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 
De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen 
voorstellen.  
De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen 
voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen 
de waarheid, tegen Israel en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).  
12  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13  Hij 
richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7 
 

Vers 11,12 Luister naar de koning! 
 
Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, 
maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). 
Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om 
bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen! 
De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten! 
Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der 
gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods 
volk! 
Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en 
voorouders kenden en hun tradities volgens het huis. 
 
 
Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk! 
 
Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur 
opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 
 
Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel! 
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Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde 
zien wat bij Abraham het belangrijkste was.  
 
Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt 
stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.  
 
Lu 22:42  deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn 
wil, maar de uwe geschiede!  
 
 
Opb 19:7  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft 
des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 
 

Zou 2008 het jaar van de bruiloft kunnen zijn? 
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