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6. Klaar voor de toekomst -  de kerk als bruid  –  (Openbaring 19: 7 en 8) 
 
Het beeld van ‘de kerk als bruid’ roept gelijk veel op bij ons. Herinneringen 
aan bruiloften en de voorbereiding daarop. Toch is het goed om niet alleen 
aan de romantische aspecten te denken. Tot een paar eeuwen geleden 
trouwde je met de vrouw of man die je familie uitgekozen had en moest er 
een bruidsschat worden betaald. In onze westerse cultuur kunnen we vrij 
kiezen met wie we uit liefde trouwen en hoeft er geen bruidsschat te worden 
betaald. Maar toch hebben deze twee aspecten nog een krachtige lading: Het 
feit dat Christus, de bruidegom de kerk tot bruid neemt, is een enorme eer 
voor ons. We trouwen ver boven onze stand. En de bruidsschat die voor ons 
betaald wordt is van onschatbare waarde: Jezus heeft zijn leven voor ons 
gegeven. Wij zijn duur gekocht. 
In het visioen van Johannes in Openbaring staat een menigte daarom in 
blijdschap te jubelen en geven ze het Lam de eer. Want de bruiloft van het 
lam is gekomen en de bruid staat klaar. Dit beeld staat in schril contrast met 
de voorgaande verzen waar ‘de grote hoer’ veroordeeld wordt. Deze 
spanning komt in de Bijbel niet uit de lucht vallen. In het Oude Testament 
wordt de verhouding van God en zijn volk Israël vaak getekend met het beeld 
van man en vrouw, van huwelijk en overspel . In sommige teksten gaat de 
klacht van God door merg en been. Israël is een vrouw, die andere minnaars, 
andere goden, achterna loopt en ontrouw is. Maar God hoopt dat zij 
terugkeert en zijn liefde zal beantwoorden als vroeger. 
Klaar staan als bruid, vraagt een onverdeelde toewijding aan Christus. De 
bruid mag klaar staan in ‘zuiver, stralend linnen’. Dat zijn de goede daden, die 
gedaan zijn door de heiligen. Wat aan goeds gedaan is door degenen, die ons 
zijn voorgegaan, en wat wij aan goeds doen, zal blijven bestaan. Zo mogen wij 
ons voorbereiden op de komst van Christus. Al wat gedaan werd uit liefde tot 
Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Als kleed voor de bruid, 
die onberispelijk mag worden gevonden door Jezus. Zijn wij er klaar voor? 

Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten: 
1. In dit zesde beeld wordt de kerk als bruid geschilderd. 

Welk woord verwoord het best uw gevoel bij dit beeld 
van de kerk: 1. Verwachtingsvol; 2. Hoogdravend; 3. 
Inspirerend; 4. Onvoorstelbaar. Waarom? 

2. Welke aspecten van het beeld in de preek spreken u aan: 
voorbereid zijn, uitgehuwelijkt worden, de bruidsschat, 
onverdeeld zijn in liefde en trouw, gekleed in het linnen 
‘van goede daden van de heiligen’?  
 

Bijbelstudie –  
De beeldspraak van de bruid vinden we door heel de Bijbel 
heen. Wie is de bruid en wie is de bruidegom in de volgende 
teksten? Jeremia 2: 2-3; Jesaja 58: 5-8; Hosea 2: 4-25; Efeziërs 
5:21-33; Openbaring 21: 1-4. 

 
In beweging –  
Zijn er nog andere minnaars in ons leven dan Christus? Wat of 
wie houdt ons af van onverdeeld klaar te zijn voor de komst 
van Jezus? Probeer een van deze dingen deze week geen 
aandacht (of liefde) te geven. 

 
Liturgie – Lied 968: 4 – The Church’s one foundation 
In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
Thuis –  
Aan wie wil je bewust terugdenken rond deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar? Zet een mooie foto neer en brandt een 
kaars als teken dat zijn of haar licht blijft schijnen. 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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