
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1 

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij dan stellen wij in verband met het 

huwelijksverbond, een sociale en een geestelijke ramp vast. Het huwelijk behoort tot 

een deel van de scheppingsorde welke God instelde. God wil twee gelukkige 

mensen zien samenleven, en in wat God zegt, vinden wij dat ook Hij gelukkig met de 

mensen wil samenwonen! (Jes.62:5) Dit wordt tenslotte de toekomst in Zijn 

koninkrijk.  

Wie voor Jezus kiest, kiest voor een komende bruidegom. Een blijde boodschap 

voor ieder mens van goede wil. Tal van boeken en studies zijn er geschreven over 

het huwelijk en een uitzonderlijke echtscheiding. De feiten bewijzen dat het huwen in 

de eindtijd dramatische vormen kent, want velen willen het echte huwelijksboekje 

niet meer, de Bijbel! Men zoekt een bepaalde eigenzinnige vrijheid of wetten zonder 

God gestemd door goddelozen. 

Met de Bijbel alleen, willen wij op eenvoudige wijze Gods wil onderzoeken, zonder 

verplichte kerkregels, dogma’s, sacramenten, of onder invloed van allerlei 

denominaties, laat staan van allerlei vreemde culturen of politiek.  

Plaats alles over het huwelijk eenvoudig op een rij en denk gezond na! 

1.De keuze van uw partner is heel belangrijk. 

2.Het groot wederzijds verlangen van bruid en bruidegom. 

3.Het bruiloftskleed in de profetie! 

4.Het huwelijksverbond, trouw aan man, vrouw en aan God! 



5.Verantwoordelijkheden binnen het huwelijk, dus afspraken met God. 

6.Het doel van het huwelijk mislopen, verdraagzaamheid, geduld, zondigheid, 

overspel, enz. 

7.Kan echtscheiding? Zijn kinderen de slachtoffers? 

8. Communicatie tussen partners in vrede. 

 

 

DE KEUZE VAN UW PARTNER 

Deze keuze die men maakt in het leven, is wel een zeer belangrijke, en kan allerlei 

gevolgen krijgen. Een beslissing nemen is niet altijd eenvoudig, daarom is het uiterst 

belangrijk om uw God erbij te betrekken, Hij zal trouwens uw getuige zijn bij uw 

huwelijksverbond of huwelijkseed. Hoe maken wij die keuze? Dit betekent vooral 

ernstig bidden in geloof en zonder twijfel. Twijfel komt voort uit de duivel, hij liet Eva 

ook twijfelen, en ze maakte een slechte beslissing tegen Gods wil. God had ook een 

plan met Abraham voor zijn nageslacht. Isaac diende te huwen, voor nageslacht, 

maar met wie?  

(Gen.24) Abraham liet zijn knecht bij 

hem zweren tot tweemaal toe, geen 

dochter te zoeken voor zijn zoon uit de 

ongelovige Kanaänieten, waar hij 

woonde. Het waren afgodendienaars! 

Ze legden een eed af bij afgoden. Dit 

wijst op de ernst van het gebeuren. 

Abraham kende de wil en de beloften 

van zijn God. Vandaag betekent dit 

gewoon voldoende Bijbelkennis hebben. 

Rekening houden met Gods wil, Sola 

scriptura!  

Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. (Ps.119) 

Zijn knecht diende terug te keren en te 

zoeken in het land van Abrahams eigen 

stam. Hij kwam in de avond te Nahor 

aan met dure geschenken en de gouden 

neusring. Deze ring was als de ons 

bekende verlovingsring. 
https://biblespace.wordpress.com/2015/09/06/spreuken-11/ 
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De knecht van Abraham bad ernstig in vol vertrouwen 

om het juiste meisje te vinden, welke God had 

voorbestemd! (Gen.24:14) De knecht vroeg een 

eenvoudig teken van dienstbaarheid als bevestiging. 

Een zeer mooi meisje, Rebekka, nog maagd, vervulde 

het gevraagde teken, welke ook wees op haar karakter. 

Zijn gebed tot de God van Abraham, was nog niet 

helemaal uitgesproken of hij kreeg al het antwoord! Hij 

kreeg zekerheid en twijfelde niet.  

 

Wat een ervaring heeft deze man gehad. Christen zijn 

betekent ervaring, zich niet laten leiden door het vlees, eigen wil, maar door de 

Geest. Onze samenleving is ver afgeweken van deze wijze om een partner te vinden, 

en een meisje als maagd! Een verkeerde partnerkeuze, kan spijtig zijn; ook onder 

goede bedoelingen. 

De resultaten zijn duidelijk geworden, vele huwelijksbootjes gaan ten onder, in een 

wilde goddeloze of een schijnbare grenzeloze zee. Het is natuurlijk een gewone zaak 

dat een jongen of meisje zelf hun keuze willen maken, doch hier vonden wij heilige 

Bijbelse principes om Gods wil te kunnen vinden! Huw niet met een ongelovige, zoals 

de profeet Hosea diende als voorbeeld van het hoererende Israël! Daarom is er 

vandaag bekering nodig en geen poel van staatskerken! 

HET GROOT VERLANGEN VAN BRUID EN BRUIDEGOM 

Zoals het verlangen leeft onder de Bijbelgetrouwe christenen om de Bruidegom te 

ontmoeten en bij Hem in heerlijkheid te zijn, zo is er ook een tijd van verlangen 

tussen iedere bruid en bruidegom voor het grote bruiloftsfeest.  

Die tijd van het verlangen is ook een tijd van voorbereiding en dromen. Het is 

de tijd van ondertrouw, zoals wij dit vinden in de Bijbel en randinfo. De bruid draag 

een sluier als een teken, dat zij al behoort tot een aanstaande bruidegom. De bruid 

maakt zich klaar en dan maar wachten tot de plotse komst van de bruidegom. De 

blijdschap brengt de bruidegom aan het zingen van een lied, Hooglied! Hoe kijkt de 

bruidegom naar zijn bruid? Zijn hart is vol van haar schoonheid. 

 

 

 

 



De bruidegom kijkt verlangend! 

 

Hij, kijkt eerst naar haar ogen, gezonde ogen 

als duiven door de sluier. Een rechtvaardige 

visie. (Hgl.4) Duiven hebben een scherp zicht 

ook voor hun partner, ze hebben echt een oog 

voor haar. De man wil niet dat ze nog kijkt met 

een oog naar andere mannen, en een oog naar 

hem. Hij wil geen scheelkijkers, ook Jezus 

niet! 

Het lang haar dat ze draagt spreekt van trouw 

onderdanigheid en geloofskracht. Denk aan 

Simson. 

Witte tanden, tanden om te malen, Gods 

woord begrijpen en verwerken dat dient tot 

geestelijke voeding en gerechtigheid. Voeding 

die dient om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Rode lippen, lippen die spreken over het reddende en reinigende bloed van Jezus. 

Lippen die getuigen over de blijde boodschap van genade en eeuwig leven. Een 

herkenningspunt van de ware bruid! (Denk aan de scharlaken draad van Tamar en 

aan rode draad van Rachab als herkenning). 

Haar rode kaken, als gespleten granaatappel, kan 

schaamte zijn, opdat ze nog steeds met spijt zondigt! 

Maar het spreekt ook van geestelijke en gewone 

vruchtbaarheid.  Een hals welke ook spreekt over 

overwinningen in haar leven. De Davidstoren was 

behangen met schilden van overwinningen. 

Haar beide borsten spreken over voeding tot 

vruchtbaarheid, ze geeft voeding aan de pas 

wedergeboren kinderen Gods. De Bruidegom kijkt 

graag naar de vruchten van een christen.  

 

 

Haar liefde voor hem is meer waard dan alle aards geluk en weelde. Wijn, oliën en 

specerijen waren toen een beeld van de welvaart en wereldse rijkdom. 



Klaar voor EEN BIJBELS BRUILOFTSKLEED? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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; 

8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos 

fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn 
de rechtvaardige daden der heiligen.Openbar.19 

Door onze welvaart geeft men veel aandacht voor kledij en mode, bijzonder als het 

gaat om uw eigen huwelijk. Hier vinden wij de stralende schoonheid van de bruid, de 

gemeente, in haar geestelijk werk, en niet in de ijdelheid van het vlees en alle 

begeerten.  

Bij een bruiloftsfeest van een rijke of een 

koning gaf de inrichter in het oosten aan 

iedere uitgenodigde, een mooi wit 

feestkleed, doch voor iedereen hetzelfde 

model. Wat een verschil hier op onze 

versleten planeet bij zulke gelegenheden. 

Iedereen zat of zit al in de wachtzaal met groot 

verlangen te wachten tot het hemelse 

bruiloftsfeest dat straks begint. 

Hier op aarde wachten de trouwers tot het 

grote moment dat ze na het bruiloftsfeest in het bruidsvertrek kunnen komen om zich 

te verenigen en één vlees worden. Doch hier zal het anders zijn, niet op een aardse 

wijze. Het zal een heilig huwelijk worden, voor ons als een mysterie!  

Het is heilig, het heeft niets te maken met begeerte, wel met de wil. Niemand zal dit 

zien, tenzij hij tot de gemeente behoort! De apostel Paulus spreekt in dezelfde 

context over het ééns worden voor een gewoon huwelijk als over een groot geheim 

of mysterie in vergelijking. 



31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 

aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, 
doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.  
Efeze 5 

 

Het bruiloftskleed kunnen wij een genadekleed 

noemen. Velen zijn geroepen voor deze bruiloft, 

maar weinigen uitverkoren. Jezus vergeleek het 

koninkrijk der hemelen met een koning welke een 

bruiloft inrichtte. (Matt.22). Daar vinden wij iemand 

welke illegaal of schijnheilig de bruiloftszaal was 

binnengekomen.  

Hij had het aangeboden bruiloftskleed niet willen 

aantrekken, hij had zijn eigen mooie klederen blijven 

dragen.  

Dit betekent dat hij zijn eigen zondige 

levensovertuiging of religie wilde behouden, en ook 

hier eens wilde genieten van het grote feest! Hij had 

nooit Gods gerechtigheid willen aanvaarden, volgde liever een menselijke 

ongerechtigheid van twee maten en twee gewichten. Hij had tijdens zijn aardse leven 

altijd veel meer liefde voor genot dan voor God! (2 Tim.3:4) Hier zijn geen 

achterpoortjes voor de schijnheiligen! Neen hij werd naar de plaats der pijniging en 

verdriet verwezen. Hij was niet bekeerd, maar niemand maakte een opmerking dan 

de uitnodigende koning of rijke. 

 


