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Geachte lezer,     
 
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie 
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het 
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de ge-
nadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. 
Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen pra-
ten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u 
zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot 
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te ver-
staan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost 
en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
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We willen tot slot nu verder gaan met het onderscheid tussen de Bruidsgemeente en het officiële Chris-
tendom. Er is een officiële Christendom met daarin verborgen de Bruidsgemeente, die alleen bestaat uit 
wedergeborenen.  
 
Psalm 45 is een lied voor de bruiloft van de koning en we weten wel, wie die Koning is. Er is er maar één, 
die God tot Koning heeft gezalfd en dat is de Heer Jezus. 
 
Dit is een heerlijke lof Psalm voor de heerlijkheid en de grootheid van de Koning, maar dan wordt ook in 
vers 10 Zijn vrouw beschreven: “Koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin (de Bruid van de 
Koning) staat aan uw rechterhand in goud van Ofir”. 
 
Hier is de Bruid niet meer in dienstkleding, zoals Ruth, gedurende de tijd, dat zij op de akker was; maar 
als zij opgaat naar de dorsvloer om Boaz te ontmoeten, dan moet zij haar opperkleed aantrekken.  
 
Hier zien we ook, hoe deze vrouw van de Koning staat in goud van Ofir. Goud is het zinnebeeld van de 
heerlijkheid Gods. Hier is zij dus bekleed met de heerlijkheid Gods. Het vernederde kleed is ons verne-
derd lichaam, maar het opperkleed is het verheerlijkte opstandinglichaam. 
 
Waar het ons nu om gaat, is de vraag: Waarom is zij nu de uitverkorene? Waarom is zij nu de Bruid, la-
ter de vrouw des Lams? 
 
Dit wordt uitgedrukt in vers 11: “Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van 
uw vader, laat de Koning uw schoonheid begeren, want Hij is uw Heer buig u dus voor Hem neer“. 
 
We weten dat onze natuurlijke afstamming van Adam is en dat betekent een zondig menselijk nage-
slacht. Maar nu is het kenmerk van de Bruidsziel, dat zij volkomen met de wereld breekt, met die afstam-
ming uit Adam, met het huis van haar eigen natuurlijke vader. 
 
Straks zal duidelijk worden, wat hier bedoeld wordt. Zij moet haar natuurlijke afstamming volkomen ver-
laten om nu voor haar Bruidegom te gaan leven. 
 
Dit is altijd in de Schrift weer het kenmerk van de Bruidsziel. Het gaat er niet om, dat zij geweldige profe-
tische gaven, of geweldige andere geestesgaven heeft en krachten, wonderen en tekenen verricht; want 
dat kan ook uit een ander zijn. 
 
Maar het gaat om deze eigenschap: of zij alles verlaten heeft voor Hem, die haar Heer is. De Heer Jezus 
zegt: “Wie vader, moeder, man, vrouw, broers, zusters, of kinderen lief heeft boven Mij, is Mijns niet waar-
dig“. 
 
Die kan geen Bruidsziel zijn. “Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw 
vader“. 
 
Het zijn de naast bestaanden, de familiebetrekkingen. Het wil zeggen, dat we met die oude gewoonten 
en het oude leven volkomen breken. Ditzelfde zien we bij Ruth; haar volk zijn de Moabieten en haar va-
derhuis is het Moabitische land en volk met hun zeden en gewoonten en afgoden. 
 
Maar als Naomi haar terug wil sturen naar haar land, zegt zij in hoofdstuk 1:16. “Dring er bij mij niet op 
aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, 
en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God; waar gij zult 
sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo moge God mij doen, ja, nog erger; voorwaar, de 
dood zal alleen scheiding maken tussen u en mij“. 
 
Zij vergat haar eigen volk al was zij een Moabitische. De Bruidsziel wil niet meer leven in het natuurlijke. 
Zij zegt: “Uw kruisdood is mijn kruisdood; ik ben met U gestorven en ik ben geen slaaf van satan meer“. 
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De Bruidsziel zal ook Israël lief hebben, omdat het Gods volk is. Het is altijd in de Schrift het kenmerk 
van de Bruidsziel, dat zij alles verlaat en opgeeft voor Hem. Wat we ook zien bij Rebekka. 
 
Daar komt het hoofd van Abraham’s huis, het type van de Heilige Geest; men zegt altijd wel dat het 
Eliëzer is en dat is waarschijnlijk ook wel zo, maar zijn naam wordt daar helemaal niet genoemd; hij is 
een naamloze vertegenwoordiger, maar hoofd van Abraham’s huis. 
 
Ook de Heilige Geest heeft geen naam, want Hij is de vertegenwoordiger, de Plaatsvervanger. Abraham 
zijn afgezant heeft Rebekka gevonden en aangeworven en zegt direct de volgende dag: “Laat mij trek-
ken“. 
 
Dat was toch wel erg: ’s avonds aan de bron de eerste kennismaking en na de overnachting wil hij direct 
de volgende morgen al weg met Rebekka. Dit meisje moest zo maar alles verlaten en haar familie vroeg, 
of zij nog 10 dagen blijven mocht. “Neen, zei hij: houd mij niet op nu de Heer mijn weg voorspoedig heeft 
gemaakt “.     
 
Dan zijn zij met de zaak verlegen en er is maar een oplossing, n.l. om het, het meisje zelf te vragen. En 
wat zegt Rebekka: ”Ja”. Zij wilde direct vertrekken, want “ja“ was haar enige antwoord. 
 
Zij verliet alles om naar een vreemd land te gaan, waar zij nog nooit geweest was en naar een man, die 
zij ook nog nooit gezien had. Dat is de Bruidsziel! 
 
Er wordt in de Bijbel nooit gezegd, dat een Bruidsziel een bijzonder heilig mens moet zijn, die geweldige 
geestesgaven heeft; maar het gaat om hen, die alles willen verlaten ter wille van de Heer Jezus en dit is 
toch heel natuurlijk.  
 
Want wat zegt Paulus in de Efezenbrief over de Bruid? Dat lezen we in Ef. 5:31-32. “Daarom zal een man 
zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. Dit geheime-
nis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de Gemeente“. 
 
Toen God Eva uit Adam schiep, was dat een groot geheimenis en Paulus moet door de Heilige Geest 
zeggen, dat dit geheimenis groot is, want dat slaat op de Heer Jezus en de Gemeente.  
 
We weten immers, dat Adam een type is van de Heer Jezus en zoals Adam als eenling door God ge-
schapen werd en God dus eigenlijk maar één zoon schiep, zo is Adam het type van de Heer Jezus, want 
Deze is de enig geboren Zoon van God. 
 
Nu zegt het Schriftwoord, dat het niet goed is, dat de mens (die eenling) alleen zij. “Ik zal hem een hulpe 
geven, die bij hem past, en bij hem behoort“.  
 
Dat was ook iets heel bijzonders. Adam moest iets krijgen, waardoor hij als mens volkomen kon gaan 
existeren in al zijn heerlijkheid. Daartoe moest hij een hulpe hebben, die precies één met hem kon zijn, 
want die hulpe moest geen hulp naast hem zijn, maar zij moesten samen een volkomen eenheid vor-
men; een geestelijke en een lichamelijke eenheid, zodat zij niet twee zouden zijn, maar één. 
 
Nu zien we de wijsheid Gods, want Hij schept die hulpe niet uit iets, dat buiten Adam was, maar Hij haalt 
haar uit Adam, zodat zij werkelijk een deel van Adam zelf was. Het was “vlees van zijn vlees, bloed van 
zijn bloed en been van zijn been“. 
 
Dit geheimenis is groot, omdat het slaat op de Heer Jezus en de Gemeente. God liet over Adam een 
diepe slaap komen, opende zijn zijde, haalde de rib bij hem weg en sloot de plaats weer toe en uit die rib 
bouwde God de vrouw. 
 
God nam dat deel uit Adam’s lichaam, dat het dichts aan zijn hart lag, een rib. Zij moesten niet alleen 
een eenheid vormen, maar ook een eenheid in de liefde. Ook dit geheimenis is groot, ziende op de Heer 
Jezus en de Gemeente; want we zien ook, hoe over de Heer Jezus een diepe slaap des doods gekomen 
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is op het kruis van Golgotha, opdat God uit Zijn vlees en Zijn bloed de Bruid, de nieuwe Eva, zou bou-
wen, de Bruidsgemeente. Hier zien we de wijsheid Gods! 
 
Toen Adam uit zijn narcose (God was de eerste chirurg, zoals Hij in alles de eerste is) ontwaakte, kwam 
hij tot de ontdekking, dat hij niet meer compleet was, want er was iets uit hem weggenomen. Hij miste 
iets en er was een lege plaats ontstaan bij zijn hart. 
 
Toen bracht God Eva tot Adam en zo werd die lege plaats gevuld en was Adam weer compleet. Het le-
ven van Eva is aan de zijde van haar man, want van zichzelf heeft zij geen leven. Zo zijn die twee geen 
twee, maar één. Dit geheimenis is groot, ziende op de Heer Jezus en de Gemeente. 
 
Het klinkt misschien vreemd in uw oren, maar toen de Heer Jezus opstond uit de doden, had Hij een 
lege plaats. Hij moet “dat” hebben, wat uit Hem genomen is en dat God voor Hem bouwt als de Bruids-
gemeente. Daarom is de Gemeente leven van Zijn leven, want zonder de Heer Jezus is zij niet com-
pleet, maar zonder haar is ook de Heer Jezus niet compleet. 
 
Voor Zijn kruisdood was Hij wel volkomen, maar na Zijn kruisdood niet. Er was iets uit Hem genomen en 
dat moet weer tot Hem terugkeren en dat is de Gemeente. 
 
Zij is immers uit Zijn vlees en bloed voortgekomen, dat Hij voor haar gaf, maar het komt tot Hem terug 
als de levende Gemeente, want zij is vlees van Zijn vlees, bloed van Zijn bloed, en geest van Zijn Geest. 
 
Als men dus een Bruidsziel is, dan kan men niet anders dan alles verlaten, want dan is men van Hem en 
kan men zonder Hem niet gelukkig zijn. Dat kost geen moeite, want wij horen bij Hem. 
 
We zien het ook in het natuurlijke leven afgebeeld; want het is eigenlijk een merkwaardig iets, dat een 
meisje en een jongen, die bij hun ouders grootgebracht zijn en hun bestaan alleen echt in het ouderhuis 
beleefd hebben, ineens, als zij elkaar ontmoeten, elkaar in hun leven opnemen en zo het wonder tot 
stand komt, dat die twee, die altijd bij de ouders thuis waren en hen altijd hebben aangehangen, plotse-
ling elkaar ontdekken en die twee gaan dan één worden.  
 
Als zij getrouwd zijn, denken zij er niet meer over naar hun ouders terug te keren, want het leven van het 
meisje is nu geworden het leven aan de zijde van haar man. Dit is een uitbeelding van iets veel diepers, 
zoals Paulus dat ook zegt: “Dit geheimenis is groot, ziende op Christus en de Gemeente“. 
 
Als we werkelijk leven van Zijn leven zijn geworden en dood van Zijn dood en we nu vlees en bloed van 
Hem zijn en geest van Zijn Geest, dan komt het vanzelf, dat wij ons oude natuurlijke leven verlaten om 
Hem aan te hangen en Hem te volgen. 
 
Dit gaat vanzelf, maar waar dat niet zo is, is die werkelijke liefde nog niet gekomen, waarvan de Heer 
Jezus spreekt: “de eerste liefde”. Elk hart, dat door het geloof weet, dat de Heer Jezus zijn leven is, dat 
het met Hem gestorven en met Hem opgestaan is, hangt Hem vanzelf aan, want die heeft geen ander 
leven dan van Hem en laat al het andere los. 
 
Nu hebben we het kenmerk van de gelovigen, de bruidszielen gezien. Maar nu zullen we gaan zien, wat 
de zogenaamde gelovige Christenen zijn, die tot het officiële Christendom behoren.  
 
Zij geloven, dat de Heer Jezus voor hun zonden is gestorven en ook dat de Heer Jezus voor hun recht-
vaardiging is opgewekt en nu voor hen bidt en pleit en daarom zijn zij wel behouden. Maar een bruidsziel 
gelooft niet alleen, dat Jezus voor hem gestorven is, maar dat hij met Hem gestorven is en dus zelf niet 
meer leeft; en dat Jezus niet alleen begraven is, maar dat hij met Hem begraven is, d.w.z. dat het oude 
leven weg is. 
 
De bruidsziel gelooft niet alleen, dat Jezus opgestaan is, maar dat zij met Hem opgestaan is en nu geen 
ander leven meer heeft dan het leven van Hem. 
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Voor de bruidsziel heeft het oude leven volkomen afgedaan; zij is gestorven en haar leven is nu Chris-
tus. Wat is het toch eenvoudig! 
 
Je hebt het of je hebt het niet. Dit kan je niet aangepraat worden, maar dit kan de Heilige Geest alleen in 
je hart bewerken. Allen, die geloven, dat de Heer Jezus voor hun zonden is gestorven en opgewekt tot 
hun rechtvaardiging, zijn behouden en zij mogen straks de gasten zijn; maar degenen, die met Hem ge-
storven zijn en zelf geen leven meer hebben en voor wie de Heer Jezus het leven is geworden en Die 
recht op hen heeft, dat zijn de Bruidszielen. 
 
Naomi drong bij Ruth tot driemaal toe aan, dat zij terug moest gaan, maar Ruth zei, dat zij er niet meer 
op aan moest dringen, want het kon haar besluit niet meer veranderen: “uw volk is mijn volk“. 
 
Dat zien we ook bij Rebekka, die bereid was om direct te vertrekken. Dat is niet natuurlijk, want het is 
bovennatuurlijk en kan alleen door Gods Geest bewerkt worden. De bruidsziel krijgt aan haar hart ge-   
openbaard en krijgt lief, Wie zij nog nooit gezien heeft.  
 
Rebekka had Isaäk ook nooit gezien en wist van zijn bestaan niets af; alleen van horen zeggen, krijgt zij 
hem lief en was bereid haar hele leven aan die man te verbinden en van hem te zijn. Wat wonderlijk! 
Wie het verstaat, versta het! 
 
Veel mensen zijn blij behouden te zijn. Het Woord zegt het ook: “Zovelen die de Naam des Heren zullen 
aanroepen, zullen behouden worden“. 
 
Zelfs als men op een sterfbed als een volslagen heiden de Heer aanroept, wordt men nog behouden. 
Wat een genade! Maar daarom is men nog geen bruidsziel! 
 
Dat krijgt men aan het hart geopenbaard en dit is dus een openbaring van God. Paulus zegt: “Toen het 
Gode behaagd had, Christus in mij te openbaren“. De Heer Jezus werd niet buiten hem, maar IN hem 
geopenbaard. 
 
Paulus had een hoge positie in het Jodendom en liet alles in de steek om een verachte voor het Joden-
dom te worden, een vervolgde en kreeg niets anders dan lijden. 
 
Maar hij had slechts een doel: de Heer Jezus en Hem alleen te verheerlijken. Paulus zei: “Ik leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij“. 
 
Dat is de bruidsziel, die gegrepen is. Het moet de Heer zijn, die alles beheerst. Naar de mens gesproken 
is het een dwaasheid en het lijkt dikwijls zelfs onverstandig.  
 
Mozes was ook gegrepen en laat alle zekerheid, eer en het koningshof er voor in de steek, omdat hij, zo-
als de Heer Jezus, de smaadheid groter achtte in rijkdom, dan al de schatten van Egypte!  
 
Voor de wereld is het dwaas, maar als men in het hart ervaren heeft en men gegrepen is, daardoor be-
tekent dat heerlijkheid en dat is rust, vrede en blijdschap. Gelukkig, dat het niet aangepraat kan worden, 
want dan zou het niet goed zijn. 
 
Daarom is het heel begrijpelijk, dat Paulus zegt over de Bruid in 2 Cor. 11:2. “Want met een ijver Gods 
waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man (Christus), om u als een reine maagd voor Christus 
te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van 
de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden“. 
 
Er staat hier niets van grote daden verrichten, maar alleen van eenvoudige, loutere toewijding aan Chris-
tus. Hij is ons leven en willen we niets meer doen.     
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Dit zien we ook op het natuurlijke vlak, want als een meisje en een jongen goed verliefd zijn op elkaar 
geraakt, dan bespreken zij nu alles met elkaar, wat zij vroeger met de ouders bespraken. Zij doen niets 
meer zonder elkaar en dat is het kenmerk van de echte Bruidsziel, een eenvoudige toewijding. 
 
Dan komt er vanzelf ook iets anders bij als we ook bij echte Godsmannen zagen. Als men biografieën 
leest, dan deden zij niets zonder de Heer. Het is alles eenvoudig. 
 
Dan komt er ook vanzelf nog wat anders bij, waarover Paulus schrijft in Ef. 5:24 “Welnu, gelijk de Ge-
meente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles“. 
 
Wat zal dus de echte Bruidsgemeente ook zijn? Zij is onderdanig in alles aan de Heer Jezus, want zij 
erkent Hem in alles als haar Hoofd en Heer, die het uiteindelijk te beslissen heeft. Niet onderdanig in 
sommige dingen, maar in alles!  
 
“Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” zegt een Psalm, opdat de Heer Jezus alles in 
ons is. Als men Hem lief heeft, dan gaat dat vanzelf. Als men geen ander leven heeft, is dit totaal geen 
geloofszaak, maar men weet het. 
 
Men rekent ook niet meer met het oude, maar alleen met het nieuwe leven. In vers 33b lezen we ook: 
“en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man“. Zo zal de Bruidsgemeente ontzag hebben voor haar 
Heer. Zo vinden we dit wonderlijk afgebeeld! 
 
Er is al gezegd, dat de hemelse Vader ook de bruiloftsdag reeds vastgesteld heeft, maar dat is natuurlijk 
geen menselijke tijdstip, maar een Goddelijke. 
 
We vinden in Gen. 2:22. “En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw“. 
 
We begrijpen nu wel de vervulling hiervan! Op het kruis kwam de diepe doodsslaap over de laatste A-
dam en daar heeft Hij Zijn vlees en bloed gegeven voor de nieuwe Eva.  
 
In deze tijd van bijna 2000 jaar (2019 + ongeveer 5 jaar -/- 33, het kruis = 1991) bouwt de Heer daaruit 
die vrouw, de Bruid des Lams. De Heer is dus nog steeds bezig die Eva te bouwen; en wat gebeurt er 
dan, als zij klaar is? “en Hij bracht haar tot de mens“ (Gen. 2:22b) 
 
Dat is nu het huwelijk, als God Zelf de bruid naar de bruidegom brengt. Let goed op, wat er staat: God 
liet niet de bruidegom naar de bruid gaan om haar te halen, maar Hij bracht de bruid naar de bruidegom. 
 
Zo zal het straks ook zijn, want als de Bruid klaar is, wordt zij naar de Bruidegom gebracht. De Bruide-
gom komt niet naar de Bruid (de Gemeente), maar zij gaat naar Hem toe. 
 
Maar Hij komt ons wel tegemoet en dat is dus de trouwdag. Op welke dag viel die in Gen. 1:27? Op de 
zesde dag en dat is Vrijdag. Op welk uur? Het was tegen de avond, dat God Eva bracht tot Adam, voor-
dat de zevende dag inging.  
 
Het huwelijk was dus Vrijdagavond, een goed uur voor zonsondergang, want de Bijbelse dag loopt van 
zes uur tegen zonsondergang tot zes uur in de morgen, dat is de nacht en de dag is van zes uur in de 
morgen tot zes uur in de avond. 
 
De vrome Jood weet dat goed, want nog altijd laten zij het huwelijk plaatsvinden op Vrijdagavond, een 
uur, voordat de sabbat ingaat. Dan gaan zij ook zingen en lezen in het boek Ruth. 
 
Ook in het Israël van deze tijd gaan om vier uur de meeste deuren dicht en worden de straten plotseling 
leeg, want om vijf uur begint de Sabbat al. Dit is een Goddelijk iets. 
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Om vijf uur hebben de meesten zich verenigt in het huisgezin, want de Sabbat is begonnen. Zo is bij 
God de Vrijdag het beeld van het zesde duizend jaar. Weet u in welk jaar we leven? Het was ongeveer 
4000 jaar vanaf Adam tot Christus en bijna 2000 jaar vanaf Christus tot heden, de zesde dag.  
 
Als wij onze jaartelling goed bijstellen, zal de Sabbat ingaan in het jaar 2000; maar de Sabbat begint 
ruim een uur tevoren, dus moet het eerder zijn en dan is het uur gekomen, dat de Bruid naar de Bruide-
gom gaat en dat zij de Sabbat met haar Bruidegom viert. Ziet u, dat de huwelijksdatum vlak voor de deur 
staat? 
 
U kunt het geloven of niet! Alleen moet ik u zeggen, dat u dit niet moet zeggen tegen mensen, die daar 
geestelijk niet rijp voor zijn; want aan hen moet u de Heer Jezus verkondigen als Redder. Paulus zegt: 
“We spreken wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn“. Maar vandaag zijn er niet zo veel rijpe Christenen. 
 
De Sabbat begint dus een uur eerder en dan vindt de Bruiloft plaats, want God moet die laatste zesde 
dag inkorten. Ook de Joodse traditie gelooft en de Bijbel leert, dat aan het einde van de zesde dag, het 
gevaar van de verleiding tot een hoogtepunt komt en dat, als God Zijn volk de zesde dag zou laten uit-
dienen, er geen vlees behouden zou worden. 
 
De Joden leren het en de Heer Jezus zegt het in Marc. 13:20. “En indien de Here die dagen niet had inge-
kort, zou geen vlees behouden worden“. 
 
God verkorte die zesde dag tot behoudenis. Nu zien we hetzelfde, want aan het einde van de zesde 
dag, als hij nog niet helemaal om is, wordt de Bruid thuisgehaald. 
 
Dan komt op de aarde, dat de duivel zich incarneert in de mens en dat is de tijd van de antichrist; en als 
God die tijd niet zou inkorten, zou er niemand meer behouden worden.  
 
Dan komt de afsluiting, de Sabbat, het Duizendjarig Rijk, het zevende duizend jaar. Misschien vindt u het 
vreemd, dat een dag bij God is als duizend jaar? Ten eerste staat het in de Bijbel, in het Oude en Nieu-
we Testament. Als u het de vrome Jood vraagt, dan zegt hij ook precies, waarom dat is, want hij kent het 
Hebreeuws en daarom weet hij dat. 
 
De 1 is “Alef” en dat betekent God als de Enige, uit Wie alles is voortgekomen, dus ook de 2, 3, enz., 
totdat we aan de duizend komen. Dan vinden we in het Hebreeuws iets merkwaardigs, want 1000 (en 
dat is in het Hebreeuws Elech) is weer 1 en dat betekent, dat daar de verstrooiing ophoudt en God weer 
tot Zijn Eenheid komt. 
 
Als we de wereldgeschiedenis van de 6000 jaar zouden kennen, dan zouden we zien, dat om de 1000 
jaar er iets bijzonders heeft plaats gevonden en zo zal het ook zijn bij de afsluiting van het zesde dui-
zend jaar. 
 
We leven nu in een chaotische wereldtoestand, waar overal conflicten uitbreken tussen staten, maar ook 
revolutie en rebellie zich in bijna elk land openbaren, terwijl het algemeen zedelijk pijl van de zogenaam-
de beschaafde wereld, meer en meer gaat gelijken op de toestand van Sodom en Gomorra, waarover 
God met Zijn oordelen zal moeten komen. 
 
Maar er zal nog een tijd komen van een valse vrede, waarin men roepen zal: “vrede, vrede. En geen 
gevaar“, ten tijde van de wereldheerschappij van de antichrist, waar Gods toorn als een plotseling ver-
derf een einde aan zal maken. 
 
Maar dan is de Bruid al van de aarde weggenomen en met haar Heer verenigd, want we zijn niet be-
stemd tot het verkrijgen van toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. De Heer heeft duidelijk gezegd 
in Luc. 21:28. “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, heft u op en heft uw hoofden omhoog, want 
uw verlossing genaakt“. 
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We hebben gezien, dat het kenmerk van de Bruidsziel door de hele Schrift het zelfde is. In Openb. 3:7-13 
lezen we in dit zendschrijven aan Filadelfia, dat dit de Gemeente is, die straks weggenomen zal worden. 
 
Maar in het zendschrijven aan Laodicea, hebben we al gezien, dat dit de Gemeente is, die de Heer uit 
Zijn mond zal spuwen, wat betekent de tijd van afval, de apostasia, tenzij men er zich nog van bekeert. 
Dit is een Gemeente, die dus eigenlijk geen Gemeente is, want de Heer Jezus staat buiten de deur. 
 
Elk vers van het zendschrijven aan Filadelfia staat in het teken van Jezus wederkomst. In vers 7, waar 
deze brief mee begint, staat: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft“.  
 
Dit is de tijd, dat de Heer Jezus een begin maakt met het herstel van het Koninkrijk van David en dat 
zien we vandaag voor onze ogen gebeuren. Hij maakt het land klaar voor het volk en het volk klaar voor 
de komende Koning. Dit doet de Heer Jezus, want Hij heeft de sleutel Davids. 
 
Hij heeft het vele eeuwen toegesloten gehouden, zodat het herstel van Israël niet kon komen; maar nu 
heeft Hij geopend. Hiermee is de Heer begonnen in de eerste wereldoorlog, die de eerste barenswee 
was, die alles moest gaan klaarmaken. 
 
Er staat hier: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige“ en als zodanig dient Hij Zich dus aan als Hoofd van 
deze Bruidsgemeente, m.a.w. dat wij ons door Hem moeten laten heiligen. Want die Bruidsgemeente 
leeft nu nog in de omgeving van veel schijnheiligheid en onheiligheid, waarin alles kan en mag. 
 
Maar de Gemeente heeft in Hem, de Heilige, Die haar bewaart en heiligt, want Hij is niet alleen onze 
rechtvaardigmaking, maar ook onze heiligmaking. Hij dient Zich niet alleen aan als de Heilige, maar ook 
als de Waarachtige. 
 
Want deze Bruidsgemeente leeft ook in een tijd van veel onwaarachtigheid, van leugen en bedrog en 
van ontzettende valse Bijbel leringen. Het Woord van God is de waarheid, maar we leven in een tijd, dat 
het op allerlei mogelijke wijzen verdraaid wordt.  
 
Maar wie met Hem in een waarachtige levensgemeenschap verkeert, die zal de Waarheid ook leren ver-
staan en die waarheid zal hem ook waarlijk vrij maken en bewaren voor alle leugen.  
 
Het is belangrijk, dat we daar ook het oog op gericht hebben. We zien hier, dat de Heer voor deze Ge-
meente een heerlijk vooruitzicht heeft gegeven. In vers 8 zegt Hij: “Ik weet uw werken: zie Ik heb een ge-
opende deur voor uw aangezicht gegeven“.  
 
Aan deze Gemeente belooft Hij geen opwekking of nieuwe wonderbare geestesgaven en krachten, maar 
aan hen geeft Hij een geopende deur, waardoor zij naar Hem zullen gaan. Het is de Gemeente, die leeft 
in het heerlijke vooruitzicht van de opname (de Maranatha), de geopende deur, die niemand kan sluiten. 
 
“De Geest en de Bruid zeggen: kom“. Maar hoeveel gelovigen zijn er vandaag die zeggen: “Als de Heer 
komt, dan zal ik het wel zien“ en men denkt veel meer belang te hebben bij een opwekking of geestes-
gaven en krachten. De Maranatha roep en bede is in nagenoeg alle Christelijke Gemeenten niet meer te 
horen.  
 
Maar de Bruidsgemeente roept met diep verlangen: ”Maranatha Heer Jezus kom haastig“. Hij heeft een 
geopende deur voor ons aangezicht gegeven. Het is dus niet opzij, maar vlak voor ons aangezicht, zo-
dat we er steeds tegen aan mogen kijken. Dat is onze toekomst, die niemand ons kan ontnemen, want 
niemand kan die geopende deur sluiten, wat onze blijde hoop is. 
 
Er staat verder in vers 8: “want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn naam niet 
verloochend“. We hebben al eens gezien, dat dit woord “maar” fout is, want daaruit zouden we kunnen 
afleiden, dat die kleine kracht iets verkeerds is.  
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Je hebt kleine kracht, maar dat andere heb je wel. Maar dit staat er in de grondtekst juist niet. Er staat in 
de plaats van “maar” het woordje “en”. Deze kleine kracht is juist een rijkdom en omdat zij kleine kracht 
hebben, zijn zij juist de Bruidsgemeente. 
 
In de Oude Vertaling staat het goed. Het is juist een zegen voor de Bruidsgemeente in deze tijd, dat zij 
die kleine kracht heeft.  
 
We hebben uit de afschaduwingen gezien, hoe de Bruid, zolang zij hier is, het kleed der vernedering aan 
heeft, het kleed om te dienen, zoals ook Ruth het dienstkleed aan had. De Heer heeft Zijn Bruidsge-
meente bijzonder lief, maar Hij, als de Wijsheid, is ook wijs in Zijn liefde.                                                                                                                            
 
In die wijsheid bewaart Hij haar in deze boze tijd, waarin zij verkeert in deze boze wereld. De Bruid des 
Lams is schoon en dit niet uit zichzelf, maar schoon door Hem, die haar zo mooi gemaakt heeft. 
 
We zien het oude omhulsel, maar Hij ziet haar, zoals zij werkelijk is. Hoor maar hoe de Bruidegom, de 
Bruid bezingt in het Hooglied, het lied der liederen. Ook de Bruid bezingt daar haar Bruidegom, want Hij 
is de schoonste van allen.  
 
De Bruidegom bewaart de Bruid in een afgesloten hof. Als Hij haar nu al zou tooien met bruidssieraden, 
dan zou zij verloren gaan, want er zouden kapers op de kust komen en de duivel zou haar verleiden. 
Maar zij is de verborgene.     
 
De Bruid uit het Oosten was gesluierd tot aan de voeten toe en niets van haar schoonheid werd gezien. 
En wie mocht het eerst die schoonheid zien? Dat was de bruidegom. Als zij in het bruidsvertrek werd ge-
bracht, nam hij de sluier van haar af en dit wordt nog steeds zo gedaan. 
 
Zo is de Heer Jezus de eerste, die Zijn Bruid mag zien, want Hij Zelf heeft haar zo gemaakt en dan komt 
zij, als de Vrouw aan Zijn zijde pas openbaar. In de dagen van de eerste Christenen moesten er bijzon-
dere krachten zijn en die moesten er ook zijn in de dagen van opwekkingen en in de dagen van Paulus, 
die een geroepen dienstknecht was als heiden apostel. 
 
Daartoe ruste de Heer hem toe met geestesgaven en krachten en dat was noodzakelijk, opdat de kracht 
door zou kunnen breken in de demonische heidenenwereld, opdat de Gemeente ook onder de heidenen 
zou komen. 
 
Opdat Paulus niet hoogmoedig zou worden, gaf de Heer hem een ziekte in zijn lichaam, een ooglijden. 
In de Galaten brief zegt hij dat ze eigenlijk wel een aanstoot aan hem hadden kunnen nemen, die de 
kracht en de verlossing in de Heer Jezus als apostel predikte en door wie zulke grote gaven en krachten 
werkten, maar dat hij zelf met een lijden zat. 
 
Maar zij hebben geen aanstoot genomen, omdat zij hem zo lief hadden, dat zij hun eigen ogen wel had-
den willen uitrukken om aan hem te geven. Driemaal heeft hij de Heer gesmeekt, om hem hiervan te ver-
lossen, maar de Heer zei dat Zijn genade genoeg was.      
 
De dienstknechten, die toegerust moesten zijn voor die bijzondere dienst met geestesgaven en krach-
ten, kregen ook een heel bijzonder kruis te dragen om klein te blijven. 
 
Timotheüs zat met een maagkwaal, waardoor Paulus schrijft, dat hij wat wijn moest drinken voor deze 
voortdurende klachten. Trophimus, ook een fijne mede arbeider moest hij ziek achterlaten. De Heer 
Jezus was ons daar Zelf een voorbeeld van. 
 
De meeste mensen hebben een totaal verkeerde voorstelling van de tijd, toen Hij hier op aarde was. Het 
valt me altijd weer op in de afbeeldingen, die ze hebben gemaakt van Hem, maar die zijn niet, zoals de 
Heer het in Zijn Woord openbaart. 
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En dat kunnen we ook niet. De profeet Jesaja zegt al: “Hij had geen gedaante, dat wij Hem zouden be-
geerd hebben, een man van smarten en vertrouwt met ziekten“. 
 
Men denkt meestal, dat Hij een geweldig sterke figuur moet zijn geweest. Hij genas zieken, maar Zelf 
was bij verzocht in krankheid (Oude Vert.)    
 
Men denkt vaak dat het niet zo was, maar dan kent men de Schriften niet; in Fil. 2:7-9 staat van de Heer 
Jezus geschreven: “maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en 
de mensen gelijk geworden is. In zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is ge-
hoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd”.    
 
Waar we weten, dat de Heer verlangend is om met Zijn Bruidsgemeente verenigd te worden, moeten we 
ons meer en meer bewust gaan worden, dat we ons moeten toebereiden voor die vereniging met Hem, 
waarvoor Hij ons die heerlijke belofte gegeven heeft in het zendschrijven van Filadelfia.  
 
Openb. 3:10. “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal Ik ook u bewaren uit de 
ure der verzoeking“. 

 
Tot zover deze studie. 
 
De Heer Zegene u, 
Amen. 
 
 
Volgende week zondag een zeer speciale “drieluik studie” door: Hanna Stranders, Larkin en Rob Schutte. 
 


