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DE BRUID IN HET BOEK RUTH (4)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, tot besluit van deze studie over de geestelijke opgang van de
Bruid van Christus volgens het boek Ruth wil ik ingaan op het voor elk kind van God zo
noodzakelijke proces van heiligmaking.
Het proces van heiligmaking
Broeders en zusters, het is Gods wil dat Zijn geliefde kinderen, de toekomstige Bruid van Zijn
Zoon Jezus Christus, heilig zullen leven.
1 Thess. 4:3-4 – “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de
hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;”
1 Petr. 1:15-16 – “Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig
in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.”
2 Cor. 11:2 – “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid ,
om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”
Efez. 5:25-27 – “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente
liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou,
haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven
heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar
dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”
Helaas haken veel kinderen Gods af, als het gaat om heiligmaking. Want leven in heiligmaking is niet altijd even gemakkelijk. De bijbel spreekt zelfs over het gekruisigd worden van
ons vlees en het opnemen van ons (eigen) kruis.
Gal. 2:20 – “Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in
mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. “
Gal. 5:24 – “Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en
begeerlijkheden.”
Matth. 16:24 – “Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.” Zie ook Mark. 10:21.
Veel kinderen Gods zijn bereid om Jezus te dienen en voor Hem te werken. Graag willen zij
ook Zijn zegeningen ervaren, maar zij willen liever niet voor Hem lijden. Het proces van lijden
proberen zij steeds zo veel mogelijk te ontlopen. Maar het Woord van God zegt: “….. wie zijn
kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.” (Luk. 14:27).
Uiteraard vind niemand lijden leuk. Maar tóch zullen we onszelf ermee moeten verzoenen als
lijden in ons leven komt. Omdat God het nodig acht én omdat het genade is (Fil. 1:29).
Waarachtige heiligmaking kan alleen maar plaatsvinden onder druk. Als wij bereid zijn om
ons kruis te dragen! Heiligmaking is namelijk een proces, waarin we steeds weer onder alle
omstandigheden opnieuw moeten kiezen voor Jezus en Zijn Woord. Óók als die omstandigheden een zware wissel trekken op ons karakter. Als bijvoorbeeld een vervelende broeder
ons keer op keer belastert, dan zullen we hem steeds opnieuw moeten vergeven. Hoewel
ons karakter opspeelt, moeten we kiezen om het Woord te gehoorzamen. Als we
bijvoorbeeld gehoond worden omwille van Jezus, dan zullen we moeten leren om dat te
accepteren. Als God wil dat we een bepaalde moeilijke weg opgaan, dan zullen we moeten
gehoorzamen, ook al willen we zelf liever de andere kant opgaan. Zo zijn er vele
voorbeelden te bedenken, waarin we onszelf moeten leren prijs te geven. Het proces van
heiligmaking is als het ware een dorsvloer, waarop het kaf (dat wil zeggen ál onze slechte
karaktereigenschappen, zonden en fouten) van het zuivere koren wordt gescheiden, doordat
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de graanhalmen geslagen worden. Heiligmaking houdt dan ook in: het prijsgeven van
onszelf, ons eigen ego, ons eigen oude karakter, terwille van Jezus. Heiligmaking is de
bereidheid om aan onszelf af te sterven, maar ook de bereidheid om voor Jezus te lijden.
Joh. 12:24 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en
sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn
leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve
bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal
ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.”
Fil. 1:29 – “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te
geloven, maar ook voor Hem te lijden;”
1 Petr. 2:19-24 – “Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid
verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en
daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is
genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft,
ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde
gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd,
niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat
wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij
genezen zijt.”
Wie deze schriftgedeelten met behulp van de Heilige Geest uit genade op kan volgen, geeft
veel van zichzelf prijs. De Hebreeuwse betekenis van heiligmaking is dan ook letterlijk: “jezelf
afzonderen ván iets vóór iets”. Je geeft je eigen ego, de zonden en de wereld prijs voor
Jezus. Omdat je Hem zo liefhebt. Heiligmaking heeft daarom als heerlijke consequentie, dat
we een heel intieme relatie met Jezus ontwikkelen. Omdat we zoveel van Hem houden,
willen we alles doen wat Hij van ons verlangt. Het is een proces waarin er alleen nog maar
sprake is van Jezus en ik. Er is géén ander meer bij betrokken. We zijn bereid alles voor
Hem te doen. Wellicht staat er in de Statenvertaling dáárom als titel boven hoofdstuk 3 van
het boek Ruth geschreven “Ruth en Boaz”. Maar eigenlijk zou er moeten staan “Jezus en ik”.
Het geestelijke schaduwbeeld in hoofdstuk 3 is, dat Ruth bereid was om dat kruisproces te
ondergaan. Ruth was als het ware bereid om het juk van Jezus Christus op zich te nemen,
zoals ook de Bruid daartoe bereid zal zijn. Matt. 11:29-30 – “Neemt Mijn juk op u, en leert
van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.” Het juk van Jezus opnemen, is het opnemen van
ons eigen kruis. Dan zullen we Jezus’ diepe rust en vrede ervaren. En Jezus zegt dat Zijn juk
niet zwaar is.
Waarom is Zijn juk eigenlijk niet zwaar, broeders en zusters? Omdat Hij ons toerust met álles
wat we nodig hebben om dat juk te dragen. Hij schenkt ons geloof, dat Hij zal doen wat Hij
heeft beloofd. Hij schenkt ons de Heilige Geest met Zijn onmetelijke Kracht om ons te helpen
dragen. Hij schenkt ons diepe dankbaarheid, waardoor wij graag en vrijwillig alles voor Jezus
willen doen. Dit alles schenkt Hij ons steeds maar weer opnieuw, als wij regelmatig aan Zijn
voeten komen om te strijden in de gebeden en Hem te aanbidden.
Het ondergaan van het kruisproces staat daarom ook in het teken van het gouden Wierookaltaar in het Heiligdom van de Tabernakel.
Broeders en zusters, laten wij toch vrede sluiten met het kruisproces, opdat wij rust vinden.
Ruth 3:1 – “En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen
rust zoeken, dat het u welga?”
Indien we bereid zijn om het kruis op ons te nemen, dan vervult de diepe rust van Jezus ons
hart. Maar dan is automatisch ook het kruisproces voor ons leven niet meer veraf. Dan zullen
wij door Jezus naar de dorsvloer worden geleid. Leest u maar de volgende woorden van
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Naomi tot Ruth in Ruth 3:2 – “Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van
onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen.”
Broeders en zusters, het wannen van gerst op de dorsvloer is een verwijzing naar het proces
van heiligmaking. Maar vindt u het niet vreemd, dat Boaz ‘s nachts gerst wilde wannen?
Wanneer het duister was? In een tijd waarin er nog geen elektriciteit was, zal men in Israël
toch beslist deze werkzaamheden overdags hebben verricht? Maar naar mijn mening was
het de Heilige Geest, Die Naomi bewoog om deze woorden te spreken en Hij bewoog Boaz
om juist ‘s nachts te wannen. Omdat het ondergaan van het kruisproces voor Gods kinderen
een heel moeilijke, donkere tijd kan zijn. In Naomi’s woorden ligt eigenlijk besloten: “Ruth,
Jezus (Boaz) zal zijn gerst wannen. Het zal erg donker en moeilijk voor je zijn. Maar Hij heeft
toch Zijn bloed voor jou gegeven!”
Misschien vindt u het vreemd, dat juist Naomi deze uiterst waardevolle, geestelijke woorden
tot Ruth sprak. Maar vergeet u niet, dat Naomi het herstelde Israël representeert. En zei
Paulus niet, dat juist aan Israël de woorden Gods werden toevertrouwd? Israël is Gods volk!
Rom. 9:4-5 – “Welke Israeliëten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid,
en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; Welker zijn
de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te
prijzen in der eeuwigheid. Amen.”
Het advies van Naomi aan Ruth in Ruth 3:3 is dan ook heel bijzonder, namelijk: “Zo baad u,
en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer;………..”.
Onszelf geestelijk baden doen wij met behulp van het geestelijke water van Gods Woord
(Efez. 5:26 en Hebr. 10:22).
Onszelf zalven verwijst naar God’s verlangen, dat wij vol en zelfs overvloeiend zullen zijn van
de Heilige Geest. En Hij acteert op onze dorst en toebereiding.
We kleden ons met geestelijke kledij als wij in heiligmaking wandelen. We hebben onze oude
kledij van de zonde en van het vleselijke karakter afgelegd en het nieuwe kleed van Jezus’
gerechtigheid in Zijn bloed aangetrokken.
Rom. 13:12-14 – “De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan
afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den
dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en
ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en
verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.”
Openb. 19:7-8 – “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven;
want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is
gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.”
Naar de dorsvloer gaan, betekent dus de bereidheid om het kruisproces te ondergaan. We
hebben het er al uitvoerig over gehad. Het is echter ook een verwijzing naar Gods toekomstige oordeel, dat al degenen die Jezus hebben verworpen, zullen moeten ondergaan.
Matt. 3:12 – “Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe
in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.”
Daarom is het veel verstandiger om nú, nu het nog genadetijd is, samen met Jezus (Boaz)
de dorsvloer op te gaan. Samen met Jezus behoeven we daarom op de dorsvloer ook niet
bang te zijn. Want Zijn beloften zijn waarachtig. Hij zal ons helpen om ons kruis te dragen.
Laten we net zoals Ruth gehoorzaam zijn. Ruth 3:5-6 – “En zij zeide tot haar: Al wat gij tot
mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar
schoonmoeder haar geboden had.
Deze gehoorzaamheid verlangt Jezus van Zijn Bruid, de Gemeente. Jezus ging na Zijn
Opstanding uit het graf terug naar de hemel om voor Zijn aanstaande Bruid een prachtige
woning gereed te maken (Joh. 14:2-3). Maar Hij verlangt dat Zijn Bruid zichzelf in de tijd voor
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Zijn Wederkomst óók gereed maakt en zich reinigt en heiligt (Efez. 5:26). Het is daarom dat
het Hebreeuwse woord voor de verlovingstijd, de tijd van ondertrouw, “kiedoesjien” ( Nyvwdyq)
luidt. Dit woord betekent letterlijk “heiliging en afscheiding met een bestemming”” en het duidt
op het apart zetten van een specifieke vrouw voor een specifieke man.
Naomi sprak nóg enkele woorden in Ruth 3:3b – “……… maar maak u den man niet bekend,
totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken.” Zou in deze woorden de waarschuwing
besloten liggen om niet dezelfde fout te maken als de bruid in het boek Hooglied? Want uit
gemakzucht verzuimde deze bruid toch om de deur (van haar hart) te openen voor haar
bruidegom, toen deze had gegeten en gedronken en vervolgens op haar deur klopte? Leest
u maar eens Hoogl. 5:1-6.
Broeders en zusters, we lezen in Ruth 3:7 dat Ruth stilletjes binnenkwam en bij hem ging
liggen, nadat Boaz had gegeten en gedronken en lag te slapen bij de korenhoop. Uiteraard
schrok Boaz toen hij later wakker werd en een vrouw aan zijn voeten ontdekte.
Ruth 3:8b – “…….; en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel.” Zien we in dit vers niet een
geweldige heenwijzing naar onze aanbidding aan de voeten van Jezus? Een aanbidding die
juist zo noodzakelijk is, als wij ons in het kruisproces bevinden?
En de woorden van Ruth in Ruth 3:9 zijn weer een geweldige profetische heenwijzing naar
Jezus’ verlossingswerk voor een ieder die Hem aanneemt: “En hij zeide: Wie zijt gij? En zij
zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij
zijt de losser.”
Ruth (de Bruid) verlangde, dat Boaz (Jezus) haar zou “lossen”, dat wil zeggen haar zou
vrijkopen, vrijmaken, verlossen. Met ditzelfde doel dienen ook wij het kruisproces te ondergaan. Namelijk, de volkomen vrijmaking en reiniging van onze door en door slechte, boze en
vleselijke karakters. Daarom is het profetische antwoord van Boaz toch zo vertroostend.
Ruth 3:10 – “En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw
laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt
nagegaan, hetzij arm of rijk.” Met andere woorden, Ruth, je hebt de goede keuze gemaakt,
dat je naar mij toe bent gegaan. Wanneer wij eerlijk en oprecht verlangen naar vrijmaking en
verlossing en daartoe naar Jezus gaan, dan maken ook wij de allerbeste keuze. Want Jezus
gaf ons een geweldige garantie in Joh. 6:37 – “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen;
en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.”
Boaz verzekerde aan Ruth, dat haar diepe verlangen gehonoreerd zou worden.
Ruth 3:11 – “En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de
ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt. “
Ruth 3:12 is wellicht een enigszins raadselachtige tekst! Boaz sprak: “Nu dan, wel is waar,
dat ik een losser ben; maar er is nog een losser, nader dan ik.” Met andere woorden, Boaz
maakte duidelijk, dat er een familielid was die hogere rechten had en van wie in eerste
instantie moest worden verwacht, dat hij Ruth zou lossen, cq. zou vrijkopen. In deze zogenaamde nadere, eerste losser zien we een verwijzing naar God de Vader. Want Hij bezat de
oudste rechten om de in zonden gevallen mensheid te verlossen. Dit wordt bevestigd door
de zienswijze van de Joodse rabbijnen op het volgende vers. Want Boaz vervolgde in Ruth
3:13: “Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed,
laat hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig
als de HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe.” Het gaat mij om het onderstreepte
gedeelte, dat volgens de Joodse rabbijnen moet worden vertaald als volgt: “Als goed jou wil
lossen, laat hem lossen, maar als hij jou niet wil lossen, wil ik jou lossen”. Volgens de
rabbijnen is de eerste losser een persoon, die met de naam “goed” wordt aangeduid. Deze
eerste losser wordt in Ruth 4:1 letterlijk de “wonderbaarlijke onbekende” genoemd, namelijk
de “ploonie almonie” ( ynmla ynlp ). Overigens ten onrechte in de Statenvertaling vertaald
met “gij, zulk een”. Ruth 4:1 – “En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, de
losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier,
gij, zulk een (letterlijk: “wonderbaarlijke onbekende”)! En hij week derwaarts, en zette zich.”
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We zien dat die eerste losser dus Goed is, maar ook Wonderbaarlijk en Onbekend. Hij is
daarom beslist het beeld van God.
Maar toch wilde God de Vader niet de Losser zijn. God wilde, dat Zijn Zoon Jezus Christus
de mensen zou verlossen en zou vrijkopen van de duivel. Hebr. 10:7,9a – “Toen sprak Ik:
Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! …….
….….. Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! ……………...”
Het ligt nu dus voor de hand, dat in het verhaal van het boek Ruth die eerste losser ook
daadwerkelijk zijn rechten over zou dragen aan Boaz. Zo gebeurde het ook! Want hij sprak
tegen Boaz in Ruth 4:6 – “Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat
ik mijn erfdeel niet misschien verderve; los gij mijn lossing voor u; want ik zal niet kunnen
lossen.” Boaz kreeg het recht om Ruth te lossen, zoals Jezus van de Vader het recht
verkreeg om Zijn Bruid te verlossen.
En, broeders en zusters, inmiddels leven wij al weer ongeveer zo’n tweeduizend jaar na
Jezus’ geweldige kruisoffer. We weten en we hebben ervaren, dat Jezus Zijn belofte
volkomen heeft waar gemaakt. Maar Naomi echter leefde vele jaren voor de geboorte van
Jezus. Haar woorden tegen Ruth waren daarom niet minder krachtig en ze waren zeer
profetisch. Ruth 3:18 – “Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal
vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe.”
Met andere woorden: “Ruth, vertrouw erop dat Boaz zijn belofte aan jou zal waarmaken”.
Geliefde broeders en zusters, kinderen Gods, toekomstige Bruid van Jezus Christus,
vertrouw erop dat Jezus Zijn beloften aan u ook volkomen zal waarmaken. Vertrouw dat Hij
alles zal volbrengen. Hij zal niet rusten voordat Hij onze volkomen lossing en onze gehele
heiligmaking zal hebben voleindigd.
Ruth 4:9-10 – “Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen,
dat ik aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon en
Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de
Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen
over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van
zijn broederen, en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen.”
Broeders en zusters, het lijkt mij goed om het volgen van Jezus door de Bruid volgens het
boek Ruth als volgt samenvatten:
- Horen naar het Evangelie.
- Begeren naar het Woord van God.
- Alles verlaten en Jezus volgen.
- Getrouw zijn.
- Meteen ijverig aan het werk gaan en zielen winnen.
- God zal zegenen met Zijn Heilige Geest, de dubbele portie van Zijn Woord en
vertroostingen.
- Ontvangen zegeningen aan anderen uitdelen.
- Vrede sluiten met het kruisproces en bereid zijn om de dorsvloer op te gaan.
- Blijven smeken om vrijmaking, totdat het oude karakter geheel is veranderd.
Dan staat de Bruid tot besluit iets wondervols te wachten. Het spoedige huwelijk met Jezus!
Jezus zal Zijn Bruid huwen. Hij verloste haar met Zijn eigen Bloed en Hij zal haar tot Zijn
Vrouw maken (Openb. 19:7).
In het boek Ruth lezen we daarom ook, dat Boaz zijn Ruth huwde.
Het huwelijk wordt voltrokken
De uiteindelijke lossing van Ruth door Boaz vond plaats middels het huwelijk. Ruth 4:13a –
“Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe,……………….” Zo zal ook de volkomen
verlossing van de Bruid door haar huwelijk met Jezus worden gecompleteerd. Dit mogen we
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terugzien in Gods woorden “Het is geschied” , nadat straks de Bruid uit de hemel zal zijn
neergedaald (Openb. 21:2-6).
Ruth’s lossing door middel van haar huwelijk viel ook ten deel aan Naomi. Ruth 4:14 – “Toen
zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een
losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël!”
Ook Israël (Naomi) zal spoedig de volkomen vrijmaking door Jezus’ Bloed ervaren en Hem
aannemen. En de verlossing van de Bruid zal hierin een grote rol spelen (Rom. 11:11b).
Broeders en zusters, in de studies “ARKE DES VERBONDS in de Tabernakel – de”, welke u
eveneens op deze website kunt vinden, kunt u lezen dat in het Allerheiligdom van de Tabernakel de Arke des Verbonds was geplaatst. Bovenop deze ark (een soort kist) was het puur
gouden Verzoendeksel gelegd. De Arke des Verbonds geeft ons een geestelijk schaduwbeeld van de Bruid, terwijl het Verzoendeksel naar haar Bruidegom Jezus verwijst. In de
genoemde studies leest u eveneens, dat er in de kist diverse attributen, die in geestelijke zin
naar het innerlijke van de toebereide Bruid verwijzen, moesten worden gelegd. Hierná werd
de Ark afgesloten met het Verzoendeksel. Deze afsluiting verwijst naar het toekomstige
huwelijk tussen Jezus en de Bruid. Een huwelijk dat plaatsvindt als álles gereed is. Dat wil
zeggen, als de Bruid volkomen zal zijn toebereid en gereinigd.
Openb. 19:7-9 – “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven;
want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is
gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn
tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige
woorden Gods.”
Als wij zullen volharden in het volgen van Jezus en ons geestelijk blijven toebereiden, ook al
zal dit soms heel moeilijk zijn, dan zullen wij eens aan het bruiloftsmaal in de hemel mogen
deelnemen.
Ja, broeders en zusters, u en ik mogen behoren tot de toekomstige Bruid van Jezus.
Iedereen is uitgenodigd. Maar iedereen zal zich moeten toebereiden (Matt. 22:11-13). Want
we lezen in Openb. 19 dat de Bruid zichzelf heeft voorbereid voor de bruiloft. Want haar
toekomstige Man zoekt een heilige en onberispelijke Bruid. Efez. 5:25-27 – “Gij mannen,
hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven
voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het
bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een
Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en
onberispelijk.”
Laten we elkaar niet misverstaan. Jezus verlangt niet van ons, dat wij volmaakt op deze
aarde rondlopen. Dat zou ook niet mogelijk zijn, zolang wij nog in het menselijke lichaam
verblijven. Mag Hij verlangt wél van ons, dat we in heiliging leven, in afhankelijkheid van
Hem. Dan zal het grote wonder geschieden op het moment, dat wij na ons afscheid van deze
aarde in Zijn ogen mogen blikken. Want dan zullen wij in een fractie van een ogenblik geheel
veranderd worden en deel mogen hebben aan Jezus’ heerlijkheid.
1 Joh. 3:2-3 – “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen;
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die
reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.”
Daarom, broeders en zusters, maak uzelf gereed voor Jezus. De uitnodiging is ook aan u
gericht. En ook aan mij! Laten we daarom Jezus danken en aanbidden, Die dit alles heeft
mogelijk gemaakt door Zijn eigen kostbare Bloed op te offeren. Spoedig zal het huwelijk in
de hemel plaatsvinden. Want Jezus komt spoedig terug. Ik hoop en verlang, dat we elkaar uit
genade daar eens zullen mogen ontmoeten. Gods zegen toegewenst. Amen.

