
Efeziërs 5:24-27 ; Openbaring 19:6-9 Gemeente als bruid

Wat is de gemeente? Ik grijp weer terug naar het verleden. De gemeente wordt vergeleken 
met een huis – daar heb ik het lang geleden over gehad. Twee keer terug ging het over de 
gemeente als kudde en vorige keer over de gemeente als lichaam. 
- In elk van de drie hebben we gezien hoe centraal Jezus staat – Hij is de hoeksteen van het 
huis, de steen die het huis bijeenhoudt. Hij is de herder van de kudde, de Goede Herder, want 
Hij zet Zijn leven in voor de schapen. En Hij is het hoofd van het lichaam – het deel van het 
lichaam dat alles bestuurt, dat de wijsheid geeft, … 
- In elk van de drie hebben we gezien hoe belangrijk het is om Jezus te gehoorzamen; we 
moeten ons laten gebruiken in de bouw van het huis; we moeten achter de Herder aan lopen; 
we moeten onze functie in het lichaam naar behoren uitvoeren. 

Vandaag wil ik het hebben over een vierde vergelijking. De gemeente als bruid (trouwkleed?). 
En Jezus als de bruidegom. Als we in de vorige drie hebben gezien hoe belangrijk Jezus is, 
dan zeker hier. Een bruid zonder bruidegom bestaat niet. 
In de vergelijking van bruidegom en bruid staat vooral de liefde en de eenheid tussen Christus 
en ons centraal. Als de Bijbel over het huwelijk spreekt, wordt er gesproken over man en 
vrouw die één vlees worden – dat gaat over alle vlakken van het leven; man en vrouw worden 
één. Als dus de Bijbel spreekt over Christus en de gemeente als bruid en bruidegom, staat 
daar liefde en eenheid centraal.

Al in het OT, Hosea 2:19,20 zien we God als bruidegom en Israël als bruid. Zo’n 700 jaar 
voor Christus kwam, en ook al daarvoor trouwens, was het Gods wil om heel dicht bij Zijn 
volk te zijn. God heeft al doorheen heel de geschiedenis het verlangen om bij de mens te zijn, 
om Zijn liefde voor de mens te tonen. Het is geen vlaag van verliefdheid, als we zo mogen 
spreken, maar van diepe, blijvende liefde van God voor de mens. Dat zien we in de volgende 
verzen

Lezen
Ef.5:24-27 ; Op.19:6-9

We kunnen in deze vergelijking drie kanten bekijken: de prachtige bruidegom (Jezus), de 
prachtige bruid met belangrijke kanttekening (de gemeente) en de prachtige bruiloft.

De prachtige bruidegom
Vanuit deze twee teksten wordt duidelijk dat Christus de bruidegom is. In Efeziërs wordt de 
relatie Christus en gemeente vergeleken met die van man en vrouw. 

Een opmerking tussendoor: Getrouwden of nog niet getrouwden kunnen uit deze 
verzen veel leren. De vrouw moet de man onderdanig zijn, maar de man moet de 
vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente liefheeft. Wat een opdracht… 

In Openbaring wordt er gesproken over het Lam, waar Christus mee bedoeld wordt, en zijn 
vrouw, waar de gemeente mee bedoeld wordt.

Er zijn veel verschillende namen voor Jezus – zo wordt Hij soms de Leeuw van Juda 
genoemd. In dit stuk wordt Jezus het Lam genoemd. Waarom wordt Hij hier niet de Leeuw 
genoemd – dat is toch veel indrukwekkender? Waarom wordt Jezus een Lam genoemd? 
Omdat Hij zich heeft laten kruisigen – Hij deed niets om het tegen te houden; mak als een 
lam, zouden wij zeggen. Als een Lam werd Hij gekruisigd… voor onze zonden. Door Zijn 



kruisiging werd de schuld die wij door onze zonden tegenover God hadden, weggedaan. Dat 
staat ook in Efeziërs – Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven.
Waarom? Dat staat er ook. Hij heeft zijn gemeente lief. Centraal staat hier de liefde van 
Christus voor de mensen en Zijn offer om ons rein te maken, om onze schuld tegenover God 
weg te doen. Die liefde zagen we ook bij de Goeder Herder.

Wat een bruidegom… Voor zijn bruid heeft Hij zijn eigen leven gegeven. Nu denkt u 
misschien dat dat eigenlijk toch niet zo speciaal is. Wie zou zijn leven niet wagen om zijn 
bruid te redden? Om ervoor te zorgen dat hij terug samen met zijn bruid zou kunnen zijn? 
Was Jezus dan eigenlijk maar een doordeweekse bruidegom? Nee. Wie is die bruid? Alle 
mensen die geloven dat er zoiets als een bruidegom, dus zoiets als Jezus en God bestaat. Wat 
voor mensen zijn dat? Mensen die vaak veel van zichzelf houden en doen waar zij goesting in 
hebben. Mensen die ooit misschien gelachen hebben met God. Mensen die God nog steeds 
regelmatig pijn doen. Dat soort mensen zijn Christus’ bruid. En voor dat soort mensen heeft 
Christus zijn leven gegeven. Zou u in staat zijn te sterven voor een mens, die zegt dat gij niet 
bestaat, die zegt dat gij een dwaas zijt, die zegt dat gij een leugenaar zijt, … Zo iemand zoudt 
ge graag een ‘koek op zijn oog’ geven. Jezus niet – Jezus vroeg vergeving voor de mensen die 
Hem bespotten, martelden en uiteindelijk kruisigden. Waarom? Omdat Hij hen nog altijd 
liefhad! Zo’n bruidegom is Jezus. Zijn liefde is onvoorwaardelijk – je hoeft niet eerst een 
foutloos leven te hebben voor Jezus je liefheeft. Anders zou hij niemand liefhebben…

Woensdag hadden we het in de celgroep ook nog over emoties in de Bijbel. In de 
Filippenzenbrief schrijft Paulus openlijk over hoe hij denkt aan de Filippenzen, dat hij ernaar 
verlangt om hen te zien, … We hadden het ook over emoties van God. Het is zo duidelijk in 
de Bijbel dat God geen afstandelijk, onpersoonlijk Opperwezen is, maar een persoon, 
weliswaar oneindig veel groter dan ons, die ons liefheeft. En die liefde zien we dus ook hier 
bij Christus, als prachtige bruidegom.

De prachtige bruid met belangrijke kanttekening
Na de bruidegom een paar dingen over de bruid. Ik heb al gezegd dat als er gesproken wordt 
over de bruid, het gaat over ons, Christus’ gemeente. 

Wat wordt er over de bruid gezegd? Efeziërs: Christus heeft zichzelf overgegeven om de 
bruid/gemeente
1) te heiligen, reinigen door waterbad; dit heeft consequenties voor ons leven nu
2) stralend voor zich te plaatsen, zonder vlek of rimpel – heilig en onbesmet; in Openbaring: 
kleden met blinkend en smetteloos fijn linnen; dit gaat meer over later.

1) Door Christus’ offer, waar ik het daarjuist over gehad heb, wordt de bruid, de gemeente 
gereinigd. Christus wil de gemeente heiligen, dat betekent apart zetten, ervoor zorgen dat de 
gemeente gaat leven voor God. Maw het resultaat van de vergeving van onze zonden, moet 
een leven zijn naar Gods wil. Dat is ook logisch. 

Stel u voor. …………… lijkt misschien nen brave jongen, maar dat is hij niet. Hij heeft  
een tijdje geleden nen i-pod, da’s zo’n modern speelgoedje, gestolen uit de Media 
Markt. Hij had pech, want de winkeldetective was hem juist in het oog aan het  
houden. Hij moest meegaan naar de uitbater om zijn straf in ontvangst te nemen. Hij  
had geluk – toen …………… vertelde dat hij die i-pod gestolen had onder druk van 
zijn klasgenoten, mocht hij vrijuit gaan, maar hij moest zijn leven beteren. Nu vraag ik 
u: hoe ondankbaar is …………… als hij zegt dat hij zijn leven gaat beteren, maar voor 
hij de winkel uitstapt nog gauw de nieuwste cd van Clouseau in zijn zak propt. 



Christus wil ons heiligen, wil dat wij gaan leven naar Gods wil. Ik kom daar straks nog op 
terug. Het eerste doel dat Christus heeft met zijn bruid, is dat Hij haar proper gemaakt heeft – 
dat is al gebeurd aan het kruis – en haar wil heiligen – dat is nog bezig.

2) Het tweede doel dat Christus heeft met zijn bruid, is haar stralend voor zich te plaatsen, 
zonder dat er ook maar iets mis mee is. Dat is iets wat nog moet komen. U moet het zich 
proberen voor te stellen – eens zal Christus voor de gemeente staan, naar haar kijken en zien 
dat zij perfect is, dat er niets aan mankeert. Is dat niet ongelooflijk – eens zal ik daar ook 
staan, tussen alle andere gelovigen en zal Christus ook naar mij kijken en zien dat er niets aan 
mij mis is. Hoe kan dit? In Openbaring staat dat de bruid gekleed is met blinkend en 
smetteloos fijn linnen. Een perfect kleed. Er staat dat het de rechtvaardige daden van de 
heiligen zijn – het is een beetje een vreemde uitdrukking, want we krijgen de indruk dat het 
kleed bestaat uit alle goede dingen die de gelovigen gedaan hebben, maar dat is het niet. 

Jes.61:10 Ik verblijf mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft  
mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij  
omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priesters het hoofdsieraad ombindt, en 
gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

Het kleed wordt aan de bruid gegeven en dus gaat het hier over hetgeen Christus gedaan heeft 
voor de bruid, de gemeente – namelijk de dood die Hij is gestorven, om haar zonden weg te 
nemen. Dit zal gebeuren als Christus terug is gekomen. 

Conclusie van deze doelen is dat Christus ons lief heeft. De bruid is verzekerd van de liefde 
van de bruidegom. Dat maakt veel verschil in haar leven. Hij heeft Zijn leven voor ons 
gegeven, om ons proper te maken en later, als perfecte bruid voor zich te stellen. Het is 
duidelijk dat Christus hiernaar uitziet – zoals een bruidegom ernaar uitziet om zijn prachtige 
bruid te zien en met haar te trouwen.

Nu hebben we de belangrijke kanttekening nog niet gehad. We zitten natuurlijk nog hier op 
aarde. En wat moeten wij doen, als bruid? Wachten. Een voorbeeldje van hoe het niet moet:

Uw nonkel heeft een huis, dat helemaal in orde is, met een hof van 500m², 4 
slaapkamers, ruime, afgewerkte zolder, garage, … Een superhuis. Het is aan u 
beloofd – voor €50.000 moogt ge het kopen. Maar hij woont er nog in – pas als hij in  
zijn appartement aan zee gaat wonen, moogt ge het kopen. Dat kan binnen twee weken 
zijn of pas binnen een jaar of 5 – het motto is: wachten. Er komt in hetzelfde dorp een 
huis te koop te staan. Er is wel veel werk in te doen, er is een hof van 50m², 2 
slaapkamers en een zolder waar nog een slaapkamer in gemaakt kan worden. Prijs:  
€100.000. Je koopt dit. 6 maanden later verhuist uw nonkel naar de zee en jij hebt  
geen geld meer om zijn huis te kopen. DWAAS!!! 

Het is heel dwaas, is het niet? En toch is het een vergelijking van hoe ons handelen vaak is. 
Wij weten wel dat wij eens bij Christus gaan zijn, maar ondertussen mogen we toch wel ons 
eigen leven leven zeker. Zo’n houding is gevaarlijk, want voor je het weet, koop je het 
verkeerde huis. C.S. Lewis heeft het eens als volgt uitgedrukt:

‘Als je in de evangeliën kijkt naar de beloften van beloning en als je ziet om wat voor 
ongelooflijk grote beloningen het gaat, dan krijg je sterk de indruk dat de Here onze 
eigen verlangens niet te sterk maar te zwak vindt. Wij zijn onnozele wezens, we 
rommelen wat met drank en seks en status en waardering, terwijl er oneindige 
vreugde geboden wordt; zoals een onnozel kind dat wil doorgaan met moddertaartjes  
maken in de modder omdat het zich niets kan voorstellen bij een vakantie aan zee. We 
zijn veel te gauw tevreden!’



Denk eens na over uw leven. Bent u aan het wachten of bent u nogal eens een onnozel wezen 
dat tevreden is met de flauwe dingen die dit leven ons biedt? Trapt u regelmatig in de val van 
de moddertaartjes? Ik weet dat ik er wel eens in trap, dat ik wel eens liever nu onmiddellijk 
iets wil wat de wereld mij biedt dan te wachten op wat God te bieden heeft – waar ik dan van 
weet dat dat oneindig veel beter zal zijn dat wat ik nu krijg. 

We moeten als bruid niet zomaar wachten. We moeten actief wachten, dat betekent dat we 
onze talenten moeten gebruiken bij het wachten op het bruiloftsmaal. Denk maar even terug 
aan het lichaam en zijn functies. Waar dienen deze talenten, deze functies voor? Om anderen 
op te bouwen, anderen dicht bij God te houden of in Gods richting te sturen. Eigenlijk komt 
het erop neer dat wij in het wachten op de bruiloft zoveel mogelijk mensen moeten uitnodigen 
op de bruiloft. Dat is ons doel als gemeente, als bruid. Niet kerkje spelen, maar evangeliseren, 
zodat meer mensen op de bruiloft zullen zijn. Wachten op de bruiloft, ja, maar niet passief 
zijn. 

Wij zijn samen de bruid van Christus; laat ons een bruid zijn die naar Jezus uitziet, die zich 
mooi maakt voor haar toekomstige man. En die beseft dat meer mensen rondom ons op de 
bruiloft moeten zijn.

De prachtige bruiloft
Wanneer zal deze bruiloft plaatsvinden? Wanneer zullen Christus en de gemeente voor altijd 
bij elkaar zijn? Als Hij teruggekomen is. Dat is een prachtig uitzicht. Wanneer zal dat zijn? 
Wel, ik heb het uitgerekend – op 28 november 2017 zal het zover zijn. Bereid u voor! Grapje. 
Ik zou het niet weten. Misschien wel in 2017, maar het kan even goed in 2035 zijn. Eén ding 
is zeker: Jezus zal komen! 

Gezien het voorgaande kunnen we niet anders concluderen dan dat de wederkomst van Jezus 
als een paal boven water staat. Hij heeft Zijn leven niet gegeven, om ons hier eeuwig in dit 
tranendal te laten zitten. Hij verlangt ernaar om Zijn bruid, Zijn gemeente voor zich te stellen, 
zonder enig rimpeltje. Hij verlangt ernaar om samen met ons te zijn. Laat dit tot je 
doordringen – zo kijkt Jezus naar ons, wij zijn mooi in Gods ogen. U en ik – omdat we Jezus’ 
kleding van gehoorzaamheid hebben aanvaard. Als Jezus zo naar ons verlangt, zal Hij op een 
dag weerkomen. En daarna zal Openbaring 21:3-4 in vervullling gaan. Ik vind dat echt 
prachtige woorden en ik kan me niet voorstellen dat ze u onberoerd laten. Dat is het resultaat 
van de prachtige bruiloft – geen pijn of verdriet, maar God die met ons zal leven en zijn zoals 
wij nu hier bij elkaar zijn. Dan zal Jezus’ tweede doel met de bruid afgewerkt zijn. Het is 
eigenlijk onvoorstelbaar, maar het zal gebeuren. Het zal gebeuren!!!

Slot
De vergelijking dat wij als gemeente Jezus’ bruid zijn heeft veel mooie dingen in zich. In Op.
19:9 staat dat dit de waarachtige woorden Gods zijn. Dat die bruiloft zal plaatsvinden en dat 
wij de bruid zijn, zijn de waarachtige woorden Gods. Als ik daarnet zei: ‘Het zal gebeuren’, 
dan kan ik dat zeggen, omdat er staat dat God het gezegd heeft. God is waarheid, in Hem is 
geen leugen. Wij mogen dus geloven en vertrouwen dat wat Hij zegt, waar is. Er zal dus een 
prachtige bruiloft komen. De prachtige bruidegom zal niet op het laatste moment zeggen dat 
Hij toch niet met zijn prachtige bruid wil trouwen. Het zal gebeuren. 

De vergelijking heeft echter ook een belangrijke kanttekening. Wij moeten zien dat we als 
bruid actief blijven wachten op de bruidegom. Wij moeten in ons dagelijks leven beseffen wat 
belangrijk is. Of zoals Lewis het zei: ‘De modder of de vakantie aan zee’.            AMEN.
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