Joodse huwelijksceremonie, symboliek voor Christus en Zijn bruidsgemeente.
De orthodoxe Joodse huwelijksceremonie lijkt op het 1e gezicht alleen een cultureel Joods gebruik.
Ogenschijnlijke neutrale teksten in de Bijbel blijken met de Joodse huwelijksceremonie te maken te
hebben. Hoe vindt de Joodse huwelijksceremonie plaats? Welke verrassende symbolieken kunnen
we ontdekken in de relatie tussen Christus en Zijn bruidsgemeente met de Joodse huwelijksceremonie? Wie worden exact bedoeld met Gods bruidsgemeente? Welke geweldige bemoedigingen
en hoopvolle perspectieven biedt deze symboliek in onze tijd en voor de Toekomst die ons wacht ?
Ik ben me bewust dat vanuit onze kerkelijke traditionele visie/ opvattingen bij onderstaande hier en
daar vragen rijzen, mede omdat met deze symboliek ook lang niet alles is gezegd.
De tekst in kleur ‘blauw’ geeft de Bijbelse context c.q. een korte toelichting bij de ceremonie weer.
Veel symboliek in de Joodse huwelijksceremonie is m.i. bemoedigend, troostrijk, hoopvol voor ons
persoonlijk geloofsleven. Gelijkertijd valt op dat we van een aantal Bijbelse gebeurtenissen uit deze
ceremonie de diepere symboliek in onze traditionele theologie zijn kwijt geraakt of………
Het Oude Testament spreekt over de liefde tussen man en vrouw als afspiegeling van God en Zijn
volk o.a. in: het boek Hooglied; in Jes. 62:5 – de Heer noemt Israël Zijn bruid; in Zach. 2 :8 (NBV vs.
12) wordt Zijn volk, Zijn oogappel (= lieveling) genoemd; enz.
Het Nieuwe Testament spreekt zelfs van een huwelijksband tussen Christus en Zijn gemeente o.a. in
Efeze 5 :23 + 32. In een huwelijk is sprake van wederzijdse liefde/ intimiteit.
Dit kun je nauwelijks uitleggen, doch alleen beleven. Paulus noemt dit vergelijk dan ook een
mysterie/ een groot wonderlijk geheim. Maar wie mogen we dan zien als Gods gemeente?
Als we in de Nieuw Testament (N.T.) in de Staten Vertaling of Herziene Staten Vertaling het woord
‘gemeente’ tegenkomen wordt door veel christenen expliciet gedacht aan ‘de kerk’. Dit is in de NBV
zelfs als zodanig vertaald, zie b.v.: Matt. 16:18 + Efeze 5:23+32. Dit is een misvatting en onjuist.
Onze Joodse broeders en zusters die in Messias Jezus geloven worden met deze gedachte en m.i.
‘slordige’ vertalings-fouten buiten gesloten. Zij vinden immers geen thuis in de kerk en ook niet meer
in de synagoge….. Zij hebben het zeer moeilijk, vooral in Israël.
Bovengenoemde wijze van vertalen in het woord ‘kerk’ is naar mijn bescheiden mening een
vervelend gevolg van de bijna onuitroeibare vervangingstheologie. We komen dit helaas nog op
meerdere plaatsen in de NBV tegen in het N.T. b.v. in Rom. 11:28:..……ze zijn Gods vijanden
geworden…….
Oprecht gelovige Joden die de Here Jezus nog niet kennen zijn geen vijanden van God………dit is op
z’n zachts gezegd anti-judaïsme (bijna antisemitisch).
Het woord ‘kerk’ komt als grondtekst in het N.T. zelfs nergens voor. In het Grieks staat ‘ecclesia’ wat
betekent ‘eruit geroepen’ of ‘apart gezet’. Dit Griekse woord is weer een vertaling van het
Hebreeuwse woord ‘kahal’ dat vaak in het O.T. voorkomt en duidt op ‘de vergadering van de Heer’.
Gods bruidsgemeente zijn in de 1e plaats onze Messias belijdende Joodse broeders en
zusters. Daaraan toegevoegd de oprechte gelovigen uit de volkerenwereld ( …’geënt op’….Rom.11) Samen vormen zij de Bruid/ de Gemeente.
De Here Jezus/ Jeshua zelf is de grote Bruidegom
In Genesis lezen we dat de vrouw uit een rib van Adam in een diepe slaap (in het Hebreeuws = doodslaap) is ontstaan. Is de Gemeente ook niet ontstaan vanuit de opstanding/ opwekking van onze
Heiland Jezus (2e Adam) na Zijn (dood)slaap? Volgens de Talmoed is het zuiverder wanneer we ons
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de Bijbelse oer-Adam indenken als een dubbelwezen, een manvrouw. Gen. 1 suggereert dit ook o.a.
in vs. 27-29 (Naard. Vert.), gelet op de meervoudsvorm. Zij werden echter gescheiden.
De ene kant werd er afgenomen en tot een afzonderlijk schepsel gecreëerd.
De oorspronkelijke eenheid werd een nieuwe twee-eenheid (Talm. Berach. Fol. 61a). Dit lezen we in
Gen. 2 : 23+24. De vrouw heeft daarom ook in het Jodendom absoluut geen ondergeschikte positie.
De minimale leeftijd voor een Joods huwelijk werd in oude tijden gemiddeld gesteld op 18 jaar.
Een zoon in het huwelijk laten treden of dochter de echt te zien ingaan wordt in het orthodoxe
Joodse leven beleefd als: de kinderen naderen hun hoogste bestemming en tegelijk als het moment
waarop alle gevaren van het (soms losbandige) jeugdige leven ophouden te bestaan.
Een Joods huwelijk (officiële benaming: Choepa wekiddoesjien) vindt plaats volgens Joodse tradities.
Er is niet alleen verschil tussen de gewoonten bij orthodoxe- en liberale Joden, maar ook tussen
Sefardische- en Askenazische Joden (1e- afkomstig uit Spanje/Portugal, 2e- Oostblok/ Rusland).
Het begrip ‘kerkelijke inzegening’ zoals wij dat kennen of benoemen stamt niet uit het Jodendom.
Het Joodse huwelijk is in wezen een Joods-burgerrechtelijke handeling.
De handeling van de burger-overheid is voor Joden niet rechtsgeldig.
Een Jood/Jodin die niet volgens de Joodse wet is getrouwd wordt nog als niet getrouwd beschouwd.
Er worden op de Joodse huwelijksdag vanzelf evenals in onze christelijke cultuur goede wensen en
zegenspreuken uitgesproken, voordrachten gedaan en vrolijk gezongen.
Niet alleen door bepaalde functionarissen, maar ook door alle vrienden en kennissen.
In het Jodendom heeft het huwelijk tot op de dag van vandaag in hoog aanzien gestaan.
De huwelijksdag is ondanks de feestvreugde tevens een dag van ernst en heiligheid.
Het is fascinerend hoe we in deze oude Hebreeuwse huwelijks-ceremonie de profetische
blauwdruk van Gods Heilsplan met de mensheid kunnen ontdekken.
Deze ceremonie lijkt dan ook niet door mensen te zijn bedacht, hoewel e.e.a. in de Bijbel niet
aaneensluitend is terug te vinden. Ogenschijnlijke neutrale teksten in de Bijbel blijken echter alles
met de huwelijksceremonie te maken te hebben en bevestigen samen de ontstane traditie van het
Joodse huwelijk. Nadere gegevens vinden hun bewijs tevens in ongewijde Joodse geschriften.
Hieronder kort iets over de geweldig mooie symbolieken die in grote lijnen liggen tussen het Joodse
huwelijksritueel en de Eeuwige/ Jeshua/ Jezus en Zijn volk/ Zijn Gemeente (overigens niet 1 op 1).
Het beeld van bruid en bruidegom wordt in het Jodendom ook wel gebruikt om de relatie uit te
beelden tussen Israël en de Thora of tussen Israël en de Shabbat.
Het was gebruikelijk in het Midden-Oosten dat de vader van de bruidegom voor zijn zoon op zoek
gaat naar een bruid. Soms werd hiervoor een tussenpersoon (huwelijksmakelaar, zgn. ‘sjadchen’)
ingeschakeld. Hij maakte een voorlopige afspraak en deed een aanzoek, een zgn. Sjiddoeg.
We lezen dat b.v. bij Abraham, die zijn knecht Eliëzer er op uit stuurde om een vrouw voor zijn zoon
Izaäk te vinden. In orthodoxe kring vinden soortgelijke handelingen nog plaats.
Bij het vinden van een geschikt meisje vindt hierna, meestal op een neutrale locatie, een ontmoeting
plaats tussen het meisje en haar mogelijke nieuwe partner. Als er ‘een klik’ is tussen beiden vindt er
een bezoek aan het huis van de toekomstige bruid plaats.
De bruidegom in spé brengt dan samen met zijn vader een 1e bezoek bij de familie van de bruid.
De bruidegom heeft dan het volgende bij zich: de zgn. verbondsbeker, wijn in een leren tasje en de
bruidsschat (losprijs). Vervolgens klopt hij zelf aan bij de voordeur. Voor het openen van de deur
door de vader van de toekomstige bruid, dient de bruid in spé zelf toestemming te geven.
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In Openb.3:20 lezen we: zie Ik (= de Heer zelf) sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand
Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden
en hij met Mij. De Geest van God is een ‘gentleman’ die aan de deur van ons hart klopt.
Zegt zij ja, dan kunnen de onderhandelingen beginnen en wordt het huwelijkscontract, de ‘Ketoeba’
(zie foto), overhandigd. In deze ‘ketoeba’ staan de verplichtingen
van de bruidegom en de rechten tegenover de bruid (b.v. ook in
geval van echtscheiding) beschreven.
Dit document dient vooral als een sociale zekerheid voor de bruid.
Er is dan meestal nog geen sprake van echte verliefdheid.
De man zal vanaf dit moment zijn uiterste best doen om zijn
aanstaande bruid het hof te maken, voor haar te zorgen en haar
liefde op te wekken.
Na dit plechtige gebeuren van overhandiging wordt samen
gedronken uit de verlovingsbeker (de verbondsbeker) gevuld met
de rode wijn, allereerst door de bruidegom. De bruidegom spreekt
tijdens het drinken de volgende woorden:
ik zal deze beker niet meer drinken, totdat wij verenigd zijn.
De rode wijn is het teken van het bloed en met het overhandigen van de beker aan de bruid zegt de
bruidegom heel treffend: ik geef jou mijn hele leven/ mijn eigen bloed.
Vervolgens drinkt de bruid de beker helemaal leeg.
Met dit laatste geeft zij van harte te kennen : ja, ik wil jou helemaal.
De ‘katoeba’ kunnen we zien als de Thora (de Thora is geen burgerlijk wetboek, maar
a.h.w. ‘een huwelijksverklaring’) die het volk Israël kreeg bij de Sinaï. Het volk heeft
hiermee ook hardop ingestemd. (Ex. 24: 1-8) Het was en is dus een tweezijdig Verbond.
De woorden van de bruidegom tijdens het drinken van de beker zijn ook de woorden die
Jezus uitsprak tijdens het laatste Pesach-maal tegen zijn intimi (discipelen) :……..doch dit
zeg Ik u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken
tot op de dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader
(Matt. 26: 29).
In 1 Petr.1:18+19 lezen we over de bruidsschat: gij zijt gekocht en betaald door het dierbare
bloed van de Here Jezus en Hem behoren we toe. Jezus heeft alle verplichtingen als DE
grote Bruidegom op zich genomen en de bruidsschat (de losprijs) uit grote liefde met Zijn
dierbaar bloed voor ons aan het kruis betaald. Daarom wordt deze verbintenis ook wel het
zgn. Bloedverbond genoemd.
Ieder van ons dient in zijn of haar leven het hart open te stellen voor de Here Jezus en leren
Zijn kostbare bruidsschat als een groots genadegeschenk te aanvaarden. Door de innerlijke
aanraking van de Heilige Geest willen we graag de radicale keuze voor een leven met de
Here Jezus maken b.v. met het lied: Heer, ik geef me aan U volkomen….JdH 120/ ELB 313.
Na dit moment is er een vaste verbintenis gesloten en kunnen zij niet meer uit elkaar en zien ze
elkaar pas weer terug op de grote bruiloftsdag.
De bruidegom gaat vervolgens aan de slag om een huis te bouwen en zorg te dragen voor een
‘Choepa’ (betekent letterlijk: bedekking). De ‘Choepa’ was oorspronkelijk een liefdestent voor de
huwelijksweek/ de bruidskamer die in of bij het huis van de vader van de bruidegom (soms in de
synagoge) werd opgesteld. We begrijpen nu Jezus woorden des te beter, toen Hij zei:
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In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga
heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik ben heen gegaan en u een plaats bereid hebt,
kom Ik terug en zal Ik u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben. (Joh.14:1-2)
Ook de bruid gaat zich voorbereiden op de terugkomst van de bruidegom door het kopen van een
trouwjurk en gelijkertijd gaat zij zich mooi maken.
Ze vult ook de tijd praktisch in b.v. om kleden te weven voor het huis, enz.
Ook zijn de reinigingsrituelen voor haar een belangrijk aspect in de voorbereiding op ‘de grote dag’.
Het gebruik maken van een bad door onderdompeling in de ‘mikwe’ staat ten dienste van de
zedelijke - en religieuze verplichting van het huwelijksleven. Zij doet dit alles als antwoord/ reactie op
de betaalde losprijs en de sieraden die zij van tijd tot tijd van de bruidegom in deze ‘verlovingstijd’
ontvangt. Gesprekken over haar aanstaande bruidegom zullen zeker niet ontbreken, immers waar
het hart vol van is loopt de mond van over.
De bruidsgemeente bereidt zich voor op de komst van de grote Bruidegom, Jezus, o.a. door
Bijbellezen, onderzoeken van de profetieën en gebed om haar Geliefde nu al reeds beter te
leren kennen en het onderlinge contact met Hem te verdiepen/te versterken. Dit gaat
samen met levensheiliging, lofprijzing, dienstbetoon gedreven door de liefde tot Hem.
De geschenken benadrukken de grote waardering/ liefde die de bruidegom heeft voor de bruid,
waaronder de verbondsbeker waaruit ze samen voor de 1e keer dronken en de ondertekende
‘ketoeba’ die beiden bij haar zijn achter gebleven. Zij zijn immers het onderpand van zijn terugkomst.
Vanaf dat moment is zij erfgenaam en draagt ze reeds de naam van de bruidegom.
Deze sieraden en beker e.d. mogen we zien als de Heilige Geest die de gelovige gegeven is
als onderpand (Efeze 1: 13-14) dat de Heer Zijn beloften zal nakomen en Zijn gemeente
zeker komt halen. De gelovige ontvangt door dezelfde Geest de vaste zekerheid in het hart
dat de Heer van haar houdt en zij geen moment uit Zijn gedachten is. (Joz. 1:9)
Over het ontvangen van een nieuwe naam lezen we in Openb. 2:17. We lezen dit b.v. ook
reeds in het O.T: Gen. 17:5 + Gen. 32:29.
Ook krijgt de bruid voorlichting hoe zij het beste haar man kan behagen. De bruid dient maagd te
blijven tot aan de huwelijksdag en de reinigingsrituelen (o.a. gebruik v.d. mikwe) in acht te nemen.
Zo dient de Bruid van de Here Jezus (de Gemeente) zich rein te houden van de ‘vuilheid’ van
deze wereld. (2 Kor. 11:2)
Als vrienden of familie vragen aan de bruidegom wanneer de bruiloft is, moet hij zeggen: dat weet ik
niet, dat weet alleen mijn vader. Zijn vader inspecteert het huis en ‘de choepa’ op kwaliteit en
compleetheid, alvorens hij toestemming geeft aan zijn zoon om zijn bruidje op te halen.
Bovenstaande doet denken aan Jezus woorden uit Matt 24: 36: die dag (de dag van Jezus
terugkomst) en dat uur is niemand bekend, ook de engelen in de hemel niet, alleen de
Vader. Ook Hand. 1:7 geeft aan dat onze hemelse Vader de dag en het uur bepaalt.
Bij twee geliefden, aanstaande Bruid en Bruidegom, is er sprake van een wederzijds
verlangen naar elkaar en de grote dag, de trouwdag. Zo niet, dan is er iets niet in de haak.
Gelovigen kennen dit groeiend verlangen naar de komst van de Here Jezus, de Bruidegom.
Zij willen hun Redder en Verlosser op Zijn tijd ontmoeten. Zij hebben een hartstochtelijk
verlangen naar Zijn nabijheid en woorden. Zij willen Zijn liefde dieper/ intenser ervaren en
zo altijd met Hem leven (lees o.a. Ps. 63: 2-4; Ps 84: 3).
Anderzijds zegt Jezus: Vader, Ik wil dat die bij Mij zijn die Gij mij gegeven hebt. (Joh.
17:24a). De grote Bruidegom ziet uiteraard alleen uit naar de Bruid met wie Hij een
LIEFDESRELATIE heeft. Niet naar de ‘werkster of de huishoudster’ van het huisgezin.
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Voorgaande heet wel de ‘toewijdingsfase’. Tot op dit punt zien we hoe de Joodse
huwelijksceremonie duidelijk symbolen bevat van onze dagelijkse persoonlijke relatie als
toegewijde gelovige met de Eeuwige/ de Here Jezus, zoals we deze tot op aan de huidige dag
van vandaag mogen beleven. (= no. 8 v.d. schets onderaan dit artikel)
Gods heilsgeschiedenis/ - plan met het Joodse volk/ de volkerenwereld (met ons) gaat echter veel
verder! Hetgeen hierna vanuit de Bijbel is omschreven met haar symboliek staat nog te gebeuren
en hier mogen we als gelovigen verlangend, verwachtingsvol en ingespannen naar uitzien.
Na een tijdsspanne van ca. 1 tot 2 jaar als alles ‘o.k.’ is geeft de vader van de bruidegom ‘groen licht’
dat de bruiloft kan plaatsvinden. Het huwelijk mag niet plaatsvinden op Joodse feestdagen, op
shabbat of tijdens vastendagen.
Als eenmaal dit sein gegeven is, stuurt de bruidegom zijn ceremoniemeester/ zijn vriend vooruit.
Hij mag tijdig de bruid waarschuwen, dat haar bruidegom er spoedig aankomt om haar te halen.
De bruid kan zich dan helemaal voorbereiden en gereed maken voor de komst van haar geliefde.
Ze krijgt wel te horen in welke nacht dit zal plaatsvinden, maar niet het exacte tijdstip.
Vijf dagen voor de bruiloft neemt de bruid alsnog een ritueel bad in de mikwe. (reinigingsbad)
Intussen heeft de bruid ook een talliet (gebedskleed) voor haar toekomstige bruidegom gekocht.
Op de shabbat voor de bruiloft wordt de bruidegom opgeroepen in de synagoge voor de Thoralezing. Hij wordt dan tevens door de vrouwen ‘beworpen’ met snoepgoed, rozijnen en amandelen.
Als teken van waakzaamheid en gereed zijn zet de bruid in deze spannende wachttijd een olielamp in
de vensterbank van het voorgevelkozijn. De bruidegom komt immers altijd in de avond, omdat het
huwelijk traditioneel vlak voor middernacht voltrokken wordt.
Een vriend van de Bruidegom was o.a. een Joh. de Doper (Joh. 3:29 +30), maar b.v. ook
Paulus (2 Kor.11:2) of wellicht u of jij. Zij organiseren het huwelijksfeest niet, maar zijn de
dienstknechten van de Bruidegom. Zij doen slechts het voorbereidende werk.
Kennelijk kwam het ook voor dat bruidjes zich niet goed voorbereiden op de komst
van hun bruidegom en daar niet serieus maar slordig mee omgingen, zoals we dit lezen in
de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden. (Matt. 25: 1-13).
Dit, terwijl Jezus oproept tot voortdurende waakzaamheid, lees Markus 13:33-37!!
Wachten vraagt geduld, waakzaamheid en volharding. Dat kost vaak strijd (2 Petr. 3: 4).
We herkennen de vraag: Wordt het nog wel wat met het Koninkrijk van God ? Het leven
van een gelovige wordt niet voor niets een leer-en louteringsproces genoemd. De vijf wijze
maagden hadden uit voorzorg extra olie bij zich. Het kon immers weleens langer duren dan
verwacht en zij wilden kost wat kost ‘de boot’ niet missen. Hoe mogen we dit zien?
De Bruidsgemeente die in (doorleefde liefdes)relatie met haar Bruidegom (Jezus)
leeft kan ondanks moeite, zorg, aanvechting, strijd haar Geliefde niet missen of vergeten.
Zij bidt en klemt zich vast aan Zijn beloften/ toezeggingen, in spanning wachtend op de
intieme ontmoeting met Hem, haar Liefste/ haar Bruidegom.
Hoe zit dit? Soms valt toch ook de oprecht gelovige (de wijze) ‘in slaap’, zo lezen we?
Ja, helaas…maar….een biddende Hogepriester (de Bruidegom) die de Zijnen door en door
kent bidt voor haar dat haar geloof niet ophoudt. (Hebr. 7: 25b) Hij houdt in genade het
‘liefdesvuurtje’ brandend. Hij spreekt immers gewis tot elk die voor Hem leeft (Ps. 85:9)
De Here Jezus werkt met Zijn Heilige Geest (symboliek = de olie) in de gelovige en Die komt
haar te hulp in al haar zwakheid. (Rom. 8:26). De Geest spreekt tot haar hart d.m.v.
Bijbellezen en gebed (Ef. 4:30). Haar kracht, moed, hoop, vermogen om het vol te houden
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en alert te zijn komt van Boven!! Wie echter niet in persoonlijke relatie leeft met haar
Bruidegom zal dit als zodanig niet ervaren. (= de 5 dwaze maagden zijn slechts religieus)
Op een avond voor middernacht klinkt onverwachts de roep: de bruidegom komt eraan! Dit gaat
vergezeld met het blazen op de sjofar. Zij herkent dit geluid onmiddellijk.
De bruid wordt plotseling voor middernacht geschaakt/ weggegrist.
De bruidegom komt zelf het huis van de bruid niet binnen, maar draagt haar vanaf de drempel naar
de draagkoets. Alle familieleden en vrienden zijn dan inmiddels opgetrommeld om te komen tot de
bruiloft. Ze wordt dan door een stoet van feestgangers (o.a. vader, schoonvader en gasten) toegerust
met fakkels en kaarsen in een draagkoets (Hooglied 3:7-11 + Ps. 45:15) meegenomen naar het huis
van de bruidegom.
De Bruidsgemeente wordt voor ‘middernacht’ dus voordat het donkerste van de nacht in
valt met geklank van de bazuin (de sjofar)
weggenomen. (Eens als de bazuinen klinken…Gez.300.)
Voor middernacht betekent de periode die de
zwartste/ donkerste nacht over de wereld zal zijn, de
grote verdrukking - lees Matt. 24:21. (Deze grote
verdrukking zal totaal 7 jaar duren, zie Dan. 9:27 – week
= jaarweek = 7 jaar. Over deze verdrukking lezen we o.a.
in Dan.9-12 + Openb. 6-19).
We mogen dit plotselinge ophalen/ wegkapen van de
bruid zien als de Opname van de Bruidsgemeente. (de
gelovigen uit de Joden en uit de gojim/ heidenwereld die
in relatie van liefde en vertrouwen leven met de Here
Jezus), zoals we dit kunnen lezen in: 1.Thess. 4 :16-17 en 1 Kor. 15:51+52.
Ook Matt. 24: 40+41 spreekt in de grondtekst over ‘weggerukt’ i.p.v. ‘aangenomen’, zoals
in de NBG is vertaald. In de NBV staat ‘meegenomen’. In Joh. 14: 3 staat voor de tekst ‘zal u
tot Mij nemen’ letterlijk het woord para- lepsomai = ophalen. (= no. 9 v.d. schets)
Voor vele verwachtingsvolle gelovigen is dit een gebeuren dat onverwachts en ieder
moment (morgen….over 1-/ 10- of 50 jaar of.….?) kan plaatsvinden, gezien de toenemende
voortekenen (geboorte weeën) in onze tijd/ eindtijd die Jezus noemt in het Evangelie
(zie Matt. 24/ Luc. 21/ Markus 13), die vooraf gaan aan Jezus komst op de wolken.
Bijvoorbeeld: de huidige pandemie over 5 wereldcontinenten; geloofsvervolging neemt toe
(ruim 260 milj. ); de poolkappen smelten; wetsverachting neemt toe; rampen worden heviger
en frequenter; enz. Maar ook het Evangelie is reeds voor 95% over de wereld verspreid. Er rest
slechts 5% of Matt.24:14 is vervuld. Het Joodse volk (= vijgenboom) heeft weer een land sinds
1948 en komt gaandeweg ‘thuis’ (Matt.24:32+33), enz, enz. Al deze profetieën zien we meer
en meer tot vervulling komen. Deze feiten waren b.v. absoluut nog niet het geval tijdens de
Spaanse griep in 1918-1919. Alles lijkt meer en meer in een versnelling te zijn gekomen. Is het
moment van Jezus komst niet dichterbij dan we ons dikwijls bewust zijn?
Jezus zegt dit alles niet om ons bang of onrustig te maken, maar ter bemoediging (Luc.21:28).
Over de opname en het tijdstip hiervan wordt theologisch verschillend gedacht.
Sommigen twijfelen of er wel een opname plaats zal vinden voor de grote verdrukking.
Over een grote verdrukking en Gods bewaring van de Gemeente in die zwarte periode bestaat
echter weinig of geen meningsverschil (vlg. Openb.3.:10).
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De rabbijnen geloven volgens de oude profetenboeken ook in de grote verdrukking vlak voor
de komst van de Messias en letten juist in onze tijd strikt op de huidige (voor)tekenen.
We lezen tevens heel opvallend in het Oude Testament over Gods bijzondere bewaringen,
alvorens er grote verschrikkingen plaatsvonden. De gelovige Noach en de rechtvaardige Lot
met hun families zijn op een bijzondere wijze door God gespaard/ bewaard gebleven voor de
rampspoeden die kwamen (2 Petr.2: 5-9 ). Een opname lijkt dan ook niet meer zo vreemd.
Nog een dringende vraag bij de visie over de opname is: blijven de overige oprechte
Joodse gelovigen die Jezus nog niet aangenomen hebben als hun Messias dan ook achter en
maken zij na een afschuwelijke ‘sjoa’ tijdens WOII alsnog een soort 2e ‘sjoa met de grote
verdrukking mee? Ja, wordt al snel gezegd: “zij kennen immers Jezus niet” (verblinding/
bedekking). Vergeten we dan niet, dat Jezus hen wel kent? Er is een onlosmakelijke blijvende
verbinding tussen Jezus/Jeshua en Zijn oogappel/ het Joodse volk, alle eeuwen door en ook
heden ten dage. De Bijbel wijst ons vlg. diverse theologen op nog iets belangrijks in dit kader
m.n.: dat In ieder geval onze Joodse broeders en zusters die de Here God oprecht dienen,
maar Jezus nog niet als hun Verlosser hebben aangenomen, zullen ontsnappen en door Jezus
(hun Messias) zelf verborgen worden gehouden. Zij vluchten naar de woestijn, sommige
uitleggers menen naar Jordanië m.n. Petra. Deze escape is gebaseerd op Openb. 12:6. (de
vrouw = Israël……..1260 dagen = 3,5 jaar = 2e helft grote verdrukking).
Over hun terugkeer na de grote verdrukking uit hun schuilplaats, die door God bereid was,
spreekt de Heer reeds in het Oude Testament o.a. in Zach. 9 vs.11+12. (NBG)
Dit Joodse volk zal in die periode hun Messias herkennen en in geloof aanvaarden.
De meerdere Jozef (= Jezus de Messias) zal zich immers aan deze Zijn broeders en zusters
openbaren en hun ogen openen voor Hem. Zie ook Zach. 12 : 10. Zij zullen terug keren naar
hun thuisland, dan het centrum van het Messiaanse Rijk.
De bruidegom draagt over zijn pak witte kleding, een zgn. ‘kittel’. De bruid draagt ook een witte
bruidsjapon. Vervolgens wordt bij binnenkomst door de bruidegom de sluier bij de bruid geopend.
De bruidegom stelt hiermee vast dat dit de vrouw (‘de ware’) is met wie hij wil trouwen (de
achtergrond is het verhaal van Laban die Jacob bedroog door Lea i.p.v. Rachal tot vrouw te geven).
De witte klederen die de Bruidsgemeente ontvangt lezen we in Openbaring 3:5: wie
overwint (red. : trouw blijft= in Gods kracht) zal bekleed worden met witte klederen.
Ze dragen de mantel van de gerechtigheid (Jes. 61:10 + Rom. 13:14)
In het huis van de vader van de bruidegom of ook wel in de synagoge vindt de verdere huwelijksceremonie plaats. Deze dag begint voor het bruidspaar met vasten. Dit vasten is bedoeld als een
aansporing tot levensheiliging. Het leven heeft immers een hogere bestemming dan het stoffelijke.
(Tussen haakjes: bij het bepalen van de huwelijksdag wordt door het bruidspaar nogal eens bewust
gekeken naar data waarop niet gevast mag worden om dit fenomeen te omzeilen).
Door ouders, familie en gasten worden wederzijdse Joodse bruidsgeschenken uitgewisseld.
De overhandiging van alle geschenken geschiedt gewoonlijk door de leider van de plechtigheid, de
zgn. ‘Mesadder’ (wij zouden zeggen, de ceremoniemeester).
De bruidegom geeft zijn aanstaande vrouw een gebedenboek.
Zij op haar beurt geeft haar man de talliet. Deze talliet wordt soms ook tijdelijk gebruikt als ‘choepa’
– het gezamenlijke dak – waaronder de officiële huwelijksplechtigheid plaatsvindt.
Na dit ritueel gaan bruid en bruidegom bij elkaar staan en worden wensen, toespraken en
zegenspreken over hen uitgesproken. Gewoonlijk eindigt dit met een zegen van een vruchtbare echt.
Onder het benoemen van Bijbelverzen in dit verband strooit de leider enige korrels van tarwezaad,
die zijn aangereikt op een schotel, over de hoofden van het bruidspaar.
Vervolgens wordt het bruidspaar door de beide ouderparen onder de ‘ choepa’ gebracht.
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De bruid met moeder en schoonmoeder lopen zeven keer om de bruidegom heen en blijft vervolgens
rechts van de bruidegom staan terwijl hij bidt.
(het getal zeven symboliseert de heelheid en compleetheid, die je alleen samen kunt beleven)
In orthodoxe kring doen bruid en bruidegom tevens ‘zondebelijdenis’ als op Jom Kippoer, allebei
staande met de voeten bij elkaar en met het gezicht gericht naar Jeruzalem.
Volgens de Talmoed vindt er dan ook vergeving plaats van hun zonden en tekortkomingen door de
Eeuwige. Zij beginnen hun huwelijk a.h.w. met een schone lei.
Hun beider smeekgebed is tevens dat hun relatie in de toekomst geen problemen zal ondervinden.
Vervolgens wordt de verbondsbeker (die de bruid al die tijd nog bij zich had) door de rabbijn
ingeschonken en gezegend. De bruid en bruidegom drinken hier om de beurt uit. De bruid gaat
vervolgens aan de rechterhand van de bruidegom zitten. Hij schuift dan een gouden ring om de
vinger van de rechterhand van zijn bruidje. Daarbij spreekt hij woorden van trouw uit:
"je bent met deze ring voor mij geheiligd overeenkomst de wet van Mozes en Israël”
De ring dient glad te zijn zonder versieringen als symbool dat het huwelijk een eenvoudige
schoonheid is. Het goud is een symbool van het feit dat de bruidegom in staat zal zijn de bruid te
onderhouden. In liberale Joodse kring schuift de bruid vervolgens de ring aan de vinger van haar a.s.
man en zegt: ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. (Hoogl. 6:3)
Het overhandigen van deze gouden ring wordt gezien als de formele trouwhandeling,
Nu is het moment aangebroken dat de bruidegom zijn
beloften die in de ‘ketoeba’ (de huwelijksakte, een sierlijk oud
formulier) waren opgetekend tegen de bruid openlijk en ten
gehore van alle aanwezigen uitspreekt.
Hierin staat dat hij haar zal voorzien in alles en haar en de
eventuele kinderen die komen zal beschermen en verzorgen.
De ‘katoeba’ wordt door de bruidegom en getuigen
ondertekend en overhandigd aan de bruid.
De bezegeling van het huwelijk bestaat voornamelijk uit het
zingend reciteren van de ‘zeven lofzeggingen’ (brachot).
Van deze spreuken verwijzen er zes naar de schepping met de
roeping voor het echtpaar om die te dienen en te bevruchten.
In de laatste lofzegging klinkt:
‘moge o God, spoedig in de steden van Juda en in de straten
van Jeruzalem de stem van bruidegom en bruid worden
gehoord’.
De verbondsbeker (dikwijls een glas) die zoals we zagen inmiddels samen was leeggedronken wordt
hierna met de hak door de bruidegom onder een doek stukgetrapt. (zie foto). Dit staat voor de
onverbreekbaarheid en tegelijk voor de teerheid van een huwelijk, maar ook als symbool dat de
vreugde niet compleet is vanwege de verwoesting van Jeruzalem en de tempel.
Tegelijk roepen alle omstanders “Mazzeltov”. (veel geluk)
Na deze ceremonie trekt het echtpaar zich terug in een aparte bruidskamer om wat te eten (na het
vasten) en hebben zij voor de eerste keer gemeenschap met elkaar als man en vrouw.
Het paar verblijft 7 dagen ‘verborgen’ in de bruidskamer, in het huis van de vader van de bruidegom
(Richteren 14:12). Voorechtelijk geslachtsverkeer past niet in het traditionele Joodse levenspatroon.
Door de gasten wordt deze 7 dagen lang nog door gefeest en gedanst.

8

De bruiloftsgasten doen hun uiterste best om met vrolijke muziek en dans het bruidspaar het naar de
zin te maken tijdens de maaltijden, waarvoor het bruidspaar iedere dag wordt uitgenodigd.
Tijdens deze maaltijden worden opnieuw de 7 zegeningen over hen uitgesproken.
Deze 7 dagen doen denken aan de 7 jaren tijdens de ‘grote verdrukking’ dat de gelovigen/
de Gemeente die opgenomen waren, bij de Heer in het Vaderhuis verblijven. (= no. 10+11)
Terzijde: Tijdens deze periode komen echter nog veel mensen tot geloof m.n. degenen die zijn
achter gebleven tijdens de Opname. Zij weten maar al te goed wat heeft plaatsgevonden
tijdens de Opname en ervaren het verwoestende regime van de antichrist. Dat heeft hen tot
diepe bezinning/ tot geloof gebracht. Deze laat- gelovigen zullen echter wel als martelaar hun
leven eindigen. (we kunnen hierover lezen in Openb. 6:9-11, 7:14, 13:15, 20:4)
Aan het einde van de week (na 7 dg) komt de bruidegom naar buiten om zijn bruid nog eens voor te
stellen. De aanwezige mannen en vrouwen dansen dan gescheiden om het bruidspaar heen.
Tijdens één van de dansen wordt het bruidspaar op stoelen - als koning en koningin - opgetild.
Tot slot volgt een feestmaal, waarbij opnieuw de zeven zegeningen weer worden uitgesproken en
wordt door het bruidspaar de resterende wijn gedeeld. Na afloop van al deze feestelijkheden volgt
de bruid haar bruidegom mee naar zijn eigen gebouwde huis.
Is dit niet het grote moment dat na 7 jaar van de grote verdrukking de Bruidegom , Jezus de
verheerlijkte Koning/Messias, de Vredevorst met Zijn heiligen (de Gemeente) terugkomt op
de Olijfberg en zal regeren vanaf Jeruzalem over Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Heel
de wereld zal op dat moment (moeten) erkennen dat Jezus de Koning der koningen, de
Koning der Joden is.
De Bruidsgemeente mag dan mee regeren met haar Heer/Verlosser en Koning, Jezus
Messias - haar grote Bruidegom, in het nieuwe Messiaanse Rijk/ Vrederijk 1000- jaar lang
(2 Tim 2:12 + Openb. 20:4+6 = no. 12+13 v.d. schets) Wat dat mee- regeren dan exact
inhoudt of welke taak ons dan precies wacht blijft nog een grote verrassing voor ons.
Daarbij komt Israël/ het Joodse volk in dit Rijk volledig tot haar oorspronkelijke doel wat de
Here God/ de Bruidegom vanaf het begin met de roeping van Zijn uitverkoren volk/ Zijn
Bruid voor ogen had, namelijk:
Zij worden dan DE evangelisten van de wereld, HET voorbeeld voor de volken en tot grote
zegen (Luc.2:32 HSV - nu reeds al, maar dan volledig) voor de volken die dan nog op aarde
leven. God is nog niet klaar met Zijn Joodse volk!
(Lees de vele nog openstaande heilsbeloften voor hen in het O.T.: Jes. 61:7+9, 62:2+4, 66:13;
Jer.30:3+8+19, 32: 37+41+42 ; Ez. 36:28, 37:21+26, 39:26; Hos.2:19; Hos.2:19, 14:8;; Joel 3:
17,20,21; Amos 9:15; Zef. 3:9-20; Zach. 8:2-23, 14:9+16; enz).
Zo zien we dat er nog een heerlijke tijd komt voor Israël/ het Joodse volk en wij met hen!
Deze 1000 jaren eindigen. Waarom? Het is dan toch al zo’n geweldige tijd. Jawel, maar nog niet
volmaakt. Het is een voorbode van de eeuwige, nieuwe hemel en aarde (het nieuwe Jeruzalem).
In het Vrederijk wordt a.h.w. bewezen dat Jezus de Heer is van de schepping en dat het zeer goed is
als Hij regeert. De 1000 jaren gaan over in de eeuwigheid (1 Kor. 15:28 – no. 16). Dit laatste gaat nog
gepaard met een laatste worsteling: satan wordt voor een korte tijd losgelaten. (no. 14)
De Hebreeuwse Bijbelse tekst wordt voor een niet onbelangrijk deel gevormd door beelden en
rolmodellen….. zo ook bovenstaande. Niet alleen onze cultuur maar ook ons Bijbels denken in het
Westen wordt sterk beïnvloed door het Griekse denken t.a.v.: 1e ons Gods- en mensbeeld; 2e onze
gerichtheid, wijze van geloven, levensstijl, maatschappijbeeld, sociale omgang met elkaar, enz. Het 1e
genoemde is mede bepalend voor het genoemde in punt 2. De Grieken dachten vanuit begrippen.
9

Zij konden alles beredeneren (verwondering over God b.v. heeft niet de boventoon).
In veel synagogen staat op de ark (kast met de Thora-rollen), de treffende leerzame uitspraak in het
Hebreeuws: ‘weet voor wie u staat!’ Daarentegen benadrukken de Griekse filosofen: Ken uzelf!
Terwijl binnen het Griekse denken de autonomie van de mens centraal staat, stelt men binnen het
Bijbelse/ Hebreeuwse denken het kennen van God/ het bewogen en warme hart van God centraal.
Het Bijbelse beeld van de Joodse huwelijks-ceremonie toont op een bijzonder verrassende wijze
Gods onpeilbare liefde, de intieme relatie tussen Hem en Zijn Bruidsgemeente. Tevens laat deze
huwelijksceremonie ons in grote lijnen iets zien van Gods Heilsplan/ Masterplan met de mensheid en
de schepping/ wereld en waar het alles op uitloopt:
Het herstel/ de herschepping van alle dingen (no. 13) . Onze Toekomst is geen groot vraagteken!
De Heer heeft ons, God zij dank, absoluut niet in het ongewisse gelaten m.b.t. Zijn Heilsplan,
waarin Zijn volk Israël zoals we hebben gezien een blijvende rol houdt.
Ook de tijd waarin wij nu leven dienen we Bijbels met behoedzaamheid te duiden (Matt.16:1-4).
Een groot deel van Gods beloften en profetieën zijn reeds geheel in vervulling gekomen.
Sommigen nog slechts gedeeltelijk (voorvervulling), de eindvervulling wacht nog.
Dit is heel bemoedigend, hoopvol en troostvol, ondanks de vreselijke menselijk tragediën (lijden/
verdriet/ angst/ e.d.) die e.e.a. met zich meegebracht heeft/ meebrengt niet alleen in bijzondere
mate voor het Joodse volk, maar ook voor ons.
Het betekent tevens de grote en vaste betrouwbaarheid van de Woorden/Beloften van onze
trouwe hemelse Vader. Daarom mogen we vast vertrouwen dat het vele wat vlg. de Bijbel nog
open staat/ nog komen gaat, op Gods tijd en wijze ook zeker tot eind-vervulling komt! Hallelujah!
Hiermee kunnen we ongelovigen en mede-gelovigen bemoedigen juist in deze verwarrende tijd.
Over de gebeurtenissen die, naar verwachting van diverse bekende theologen, vanaf heden (no. 8)
nog zullen plaatsvinden geeft onderstaande schets (parallel met bovenstaande) een aardig overzicht.
Er blijven echter nog genoeg vragen over…..
De Bijbel spreekt van Hoop/ Licht en Perspectief voor allen die de Heer van harte liefhebben.
De glorierijke komst van onze hemelse Bruidegom (Titus 2:13), Jeshua de Messias van Israël, is
nabij! Hier zien we als Bruidsgemeente met spanning en verwachtingsvol naar uit…… Maranatha!!
In onze spannende wachttijd op Zijn spoedige komst zingen we uit volle borst mee met
opwekkingslied 585: Er is een dag…………………….Shalom, namens de commissie CKIA, Johan de Korte
Bronnen o.a.: boek “Wake Up’ -Arno Lamm & Emile-Andre van Beckevoort; boek “met de Joden op weg’ – H. v.d. Molen;
boek “Joodse riten en symbolen” – rabbijn S. Ph. de Vries Mzn; boek “Jezus komt’ – ds. A. Kleine.

De schets der gebeurtenissen staat op de volgende pagina
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