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  Ebenezer Erskine 
 
 
 

De wijze maagden uitgaande de bruidegom tegemoet  

(2e preek) 

 
Matthéüs 25:6 - En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem 

tegemoet! 

 
Wij hebben in de voorgaande predikatie gesproken over de Bruidegom en de bruid, en over de 
komst van de Bruidegom.  
V. Ik ga nu voort om te spreken over de oproeping en de aanmaning, die de maagden, zowel de 
wijzen als de dwazen, gezonden wordt: Gaat uit Hem tegemoet. Ik zal trachten hierover te 
handelen door de volgende vragen te beantwoorden, die gesteld kunnen worden door hen die 
mij horen, en krachtens belijdenis maagden zijn. 
1. Wat veronderstelt of te kennen gegeven wordt in de plicht: Gaat uit Hem tegemoet? 
2. Wat de beweging of werkzaamheid van de ziel is, als zij Hem tegemoet gaat? 
3. Met welk doel of waartoe wij de Bruidegom moeten tegemoet gaan? 
4. Waar wij mogen verwachten Hem te ontmoeten? 
5. Wie de meeste kans hebben Hem in liefde en goedertierenheid te ontmoeten? 
6. Wat voor soort van ontmoeting de wijze maagden met de Bruidegom hebben, wanneer zij 
door het geloof uitgaan Hem tegemoet? 
 
Vraag 1. Wat wordt veronderstelt of te kennen gegeven in de plicht: Gaat uit Hem tegemoet? 
1e Het veronderstelt, dat er een bestaande afstand is tussen hen en de Bruidegom. Er was een 
algehele afstand tussen Hem en de dwaze maagden; met het gehoor des oors hadden zij van 
Hem gehoord, doch zij hadden Hem nooit gezien; nooit had het licht van de kennis van Zijn 
heerlijkheid in hun hart geschenen. O, wat zijn er vele zodanigen in onze Christelijke 
bijeenkomsten, die de god van deze eeuw de zinnen verblind heeft, opdat hen niet bestrale de 
verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het Beeld Gods is! En gelijk 
er een algehele afstand was tussen Christus en de dwaze maagden, zo was er ook een 
gedeeltelijke afstand tussen Hem en de wijze maagden, anders zouden zij niet sluimerig geweest 
en in slaap gevallen zijn. 
 
2e Gaat uit Hem tegemoet. Het veronderstelt, dat ‘t het werk van Gods herauten is de weg te 
bereiden voor een ontmoeting tussen Christus en zonderen: Christus nabij zondaren en 
zondaren tot Christus te brengen. Toen Christus tot het Joodse volk zou komen, ja werkelijk in 
het vlees gekomen was, riep Johannes de Doper: "Bereid de weg des Heeren, maakt recht in de 
wildernis een baan voor onze God." Wij, als gezanten van de Bruidegom, smeken en bidden 
zondaren, dat zij door het geloof zullen uitgaan de Bruidegom tegemoet, en heiligen of wijze 
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maagden, dat zij zullen uitgaan en gemeenschap met Hem houden in vernieuwde 
geloofsoefeningen. De Wijsheid roept tot allen zonder onderscheid: "Komt, eet van Mijn brood, 
en drinkt van de wijn, die Ik gemengd heb." 
 
3e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat de Bruidegom niet veraf, maar dichtbij is. 
Een ongelovig en bedrieglijk hart zal zeggen: "De Heere vertoeft te komen;" Hij is achter de 
bergen; terwijl Hij nochtans aan de deur staat: (Openb. 3:20) "Ziet. Ik sta aan de deur en Ik 
klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik 
zal met Hem avondmaalhouden, en hij met Mij." Daarom, "zegt niet in uw hart, wie zal in de 
hemel opklimmen? Het is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? 
Het is Christus uit de doden opbrengen. Want nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. 
Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken" (Rom. 10:6—8). 
 
4e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat de Bruidegom een Man van betekenis en 
verdienste is, en dat Hij waardig is ontvangen en goed onthaald te worden: (1 Tim. 1:15) "Dit is 
een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om 
de zondaren zalig te maken." Vrienden, wij zeggen u, dat de Bruidegom de hartelijkste 
verwelkoming waardig is. Zijn Persoon is waardig, want Hij is de Zoon van God; Hij komt met 
een waardige en wonderlijke boodschap, namelijk, om zondaren zalig te maken, en dat niet 
alleen, maar om hen te ondertrouwen en tot Zijn bruid te nemen; want Hij zegt: "Ik zal u Mij 
ondertrouwen in eeuwigheid." 
 
5e Gaat uit hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat de Bruidegom niet binnen maar buiten te 
vinden is. Kwakers en geestdrijvers beroemen zich op een Christus binnen in hen; doch hoewel 
Christus door Zijn Geest in het hart van een ware gelovige woont, toch heeft de eerste 
ontmoeting van Christus, die het geloof heeft, plaats door uit te gaan Hem tegemoet. Het ware 
geloof handelt met een Christus, Die uitwendig in het Woord geopenbaard is. Wel heeft de 
genade van het geloof haar zitplaats in de ziel, evenals het oog in het lichaam, doch dan houdt 
het zich, evenals het oog van het lichaam, geheel bezig met voorwerpen, die daarbuiten liggen. 
Het geloof bestaat in een voortdurend uitgaan naar Christus, Die in het Woord geopenbaard 
en vertoond wordt. Israël zou nooit het manna hebben gevonden, wanneer zij niet waren 
uitgegaan om het te vergaderen; ook zouden zij nooit genezen zijn van de beten van de vurige 
slangen, als zij niet van zich af gezien hadden op de koperen slang; zo ook zullen wij nooit de 
Bruidegom ontmoeten, als wij niet uitgaan Hem tegemoet. 
 
6e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat in het geloven in Christus, in Hem aan te 
nemen, is inbegrepen, dat men alle andere minnaars afzegt; want "niemand kan twee heren 
dienen." Zonde, duivel en wereld heersen over de mens, zolang hij in de staat van de natuur 
buiten Christus is; hij boeleert met andere liefhebbers; hij liefkoost de een of andere afgod of 
begeerlijkheid, die hem zo lief is als een rechterhand of rechteroog. Doch nu, wanneer hij 
uitgaat de Bruidegom tegemoet, roept hij met Efraïm uit: (Hos. 14:9) "Wat heb ik meer met de 
afgoden te doen?" Heere onze God, andere heren behalve Gij hebben over ons geheerst; doch 
door U alleen gedenken wij Uw Naam" (Jes. 26:13). 
 
7e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat de ziel, in het geloven of in het aannemen 
van Christus alle valse rustgronden verlaat, en uit al die bedden van zorgeloosheid en zekerheid, 
waarop zij zich uitstrekte, opstaat. Deze maagden hier waren allen sluimerig en slapende, 
sommigen op een bed van zorgeloosheid, en sommigen op een ander. Doch "ter middernacht 
geschiedde een geroep: Ziet de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet;" hetwelk duidelijk te 
kennen geeft, dat zij hun te korte bedden moesten verlaten, en hun te smalle deksels moesten 
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wegwerpen, zouden zij de Bruidegom ontmoeten en gemeenschap met Hem hebben. 1. Daar is 
het bed van geestelijke dood en zekerheid: (Ef. 5:14) "Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de 
doden, en Christus zal over u lichten." 2. Wij moeten het bed van kerkvoorrechten verlaten en 
die loslaten, en er ons voor wachten, dat wij zouden zeggen: "Des Heeren tempel, des Heeren 
tempel, des Heeren tempel zijn dezen." 3. Het bed van beschaafdheid. De rijke jongeling in het 
Evangelie kon zeggen: "Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan, " en toch 
was hij een vreemdeling van Christus en de wedergeboorte. 4. Het bed van een wettische 
gerechtigheid. Wij moeten daaruit opstaan, want "uit de werken der wet kan geen vlees 
gerechtvaardigd worden." Zij maken hun geloof, liefde, bekering en gehoorzaamheid tot een 
soort van gerechtigheid van hun eigen, en daarop bouwen zij hun geloof en hoop van de 
toerekening van de gerechtigheid, dat anders niet is dan een fijn omkeren van het gehele 
Evangelie van Christus, en van de rechtvaardigmaking om niet, alleen door de gerechtigheid 
van Christus; een bouwen van de toerekening van de gerechtigheid van Christus op hooi en 
stoppelen, en op zijn best een goddeloos vermengen van de gerechtigheid van Christus met hun 
eigen gerechtigheid, een dwaling waartegen de apostel een vervloeking uitspreekt (Gal. 1:8, 9). 
 
8e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft enige kennis van de Bruidegom te kennen, gepaard gaande 
met een hartelijke toestemming van de getuigenis van het Evangelie, en de getuigenis van God 
aangaande Hem. Wij kunnen toch geen vreemdelingen tegemoet gaan, die wij niet kennen, of 
van wie wij nooit gehoord hebben; de ziel, die uitgaat, Christus tegemoet, heeft Hem leren 
kennen. "Door Zijn kennis zal Mijn Knecht de Rechtvaardige velen rechtvaardig maken, " en uit 
de kennis, die de ziel van Zijn Persoon en middelaarschap heeft, stemt zij toe wat in het Woord 
van Hem getuigd, en in een gepredikt Evangelie van Hem verkondigd wordt. Zij zal, evenals de 
koningin van Scheba, toen zij de heerlijkheid van Salomo zag, en Zijn wijsheid hoorde, zeggen: 
"De helft is mij niet aangezegd, in het gerucht, dat ik gehoord heb, van hetgeen ik nu zie en 
weet." "Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 
die Gij gezonden hebt." 
 
9e Het geeft een hoogachting voor, en een hartelijke goedkeuring te kennen van de Persoon van 
Christus, en van de wijze waarop zondaren door Hem gerechtvaardigd, geheiligd en zalig 
gemaakt worden. O! Zal de ziel zeggen: Hij is aller aanneming waardig. Wien heb ik nevens U 
in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade 
te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, opdat ik Christus 
moge gewinnen en in Hem gevonden worde. U dan, die u gelooft, is Hij dierbaar." 
 
10e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat de ganse ziel in al haar krachten en 
vermogens naar de Bruidegom uitgaat, en dat zij het verdrag van het Nieuwe verbond met hart 
en hand werkelijk ondertekent, overeenkomstig hetgeen geprofeteerd en beloofd is: (Jes. 44:5) 
"Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren, en die zal zich noemen met de naam Jacobs; en gene zal 
met de hand schrijven: Ik ben des Heeren, en zich toenoemen met de naam Israëls." En van die 
tijd af is de bruid ondertrouwd met de Bruidegom; volgens hetgeen geschreven staat in Hos. 
2:19, 20. Nu begint zij Hem te noemen: Mijn Man; zijnde dat de weerklank van de stem van de 
bruid op de woorden van de Bruidegom: (Jes. 54:5) "Uw Maker is uw Man, Heere der 
heirscharen is Zijn Naam." 
 
11e Gaat uit Hem tegemoet. Het geeft te kennen, dat het de plicht is en zijn zal van de ziel, die 
met Christus ondertrouwd is, zolang zij in de staat van ondertrouw is, in al de plichten en 
ordinanties, die Hij heeft ingesteld, naar genieting van Hem en gemeenschap met Hem te 
jagen, totdat aan het einde van de tijd het huwelijk zal worden voltrokken. (Psalm 27:4) "Een 
ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken; dat ik al de dagen mijns levens mocht 



 4 

wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te 
onderzoeken in Zijn tempel." Het is voor de bruid maar een leeg huis, wanneer de Bruidegom 
afwezig is, en daarom gaat zij, wanneer zij Hem mist, zwart daarheen, niet van de zon, 
uitroepende Och of ik wist, dat ik Hem vinden zou; hebt u Hem gezien, Die mijn ziel liefheeft?" 
Wij gaan nu over tot 
 
De tweede vraag: Wat de beweging van de bruid is, of hoe zij werkzaam is, wanneer zij uitgaat de 
Bruidegom tegemoet? Want uitgaan Hem tegemoet geeft beweging te kennen. 
Ik antwoord:  
(1) Het is geen vleselijk of lichamelijke, maar een geestelijke en een zielsbeweging: O mijn ziel, 

gij hebt tot de Heere gezegd: Gij zijt de Heere" (Psalm 16:2); "Mijn ziel keer weder tot uw 
rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan (Psalm 116:7); Met mijn ziel heb ik U begeerd 
in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken’ (Jes. 
26:9). 

(2) Het is niet een werktuiglijke, maar een redelijke en verstandelijke beweging; Hij trekt met 
mensenzelen en met touwen van liefde. De opening van Gods Woord licht gegeven 
hebbende, heeft hij het verstand gekregen, om de Waarachtige te kennen. Zodat de mens, 
wanneer hij uitgaat de Bruidegom tegemoet, goed weet wat hij doet, want hij kent de Heere, 
en daarom vervolgt hij, Hem hoe langer hoe meer te kennen. 

(3) De ziel heeft geen gedwongen, maar een vrijwillige beweging, wanneer zij uitgaat de 
Bruidegom tegemoet: (Psalm 110:3) "Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer 
heirkracht." Zij verblijdt zich wanneer zij de Heere ontmoet in Zijn wegen. 

(4) Het is niet een koele maar een zeer hartelijke beweging. Al de genegenheden van de ziel zijn 
ingenomen met de heerlijkheid van de Bruidegom; zoals liefde, verlustiging, verlangen, die 
tevoren andere minnaars najaagden en zich nu alleen op Hem vestigen. 

(5) Het is geen trage, maar een snelle en haastige beweging. "Ik heb gehaast en niet vertraagd 
Uw geboden te onderhouden;" evenals een duif naar haar vensters vliegt, wanneer zij door 
roofvogels achtervolgd wordt, of gelijk de doodslager naar de vrijstad vlucht. 

(6) Het is niet een zorgeloze, maar een zorgvuldige en besliste beweging. Hij, die de Bruidegom 
tegemoet gaat, is vast besloten Hem te ontmoeten en bij Hem te zijn, welke hinderpalen of 
beletselen ook in de weg staan; hij zal niet zeggen: daar is een felle leeuw op de weg, een 
leeuw is op de straten. Neen, al zijn er leeuwen en luipaarden op zijn weg; al komen alle 
machten van de hel hem tegen, zodat hij met vurige pijlen bestookt wordt, hij zal door die 
alle heenbreken. 

(7) Het is een biddende, dringende en worstelende beweging, Hij, die de Bruidegom tegemoet 
gaat, roept uit: "O, wanneer zult U tot mij komen? O, of ik wist waar ik Hem vinden zou, ik 
zou tot Zijn stoel komen." 

(8) Het is een zeer geheimzinnige beweging. De ziel wordt uitgehaald naar Christus, en zij weet 
niet hoe. "Evenals de wind, die blaast waarheen hij wil, wij horen zijn geluid, maar weten 
niet van waar hij komt, noch waar hij heengaat." 

(9) Het is een vrolijke blijmoedige beweging. O met wat een opgewektheid ontvangt en omhelst 
de ziel de Bruidegom op de dag van de ondertrouw! De ziel wordt vervuld met vrede en 
blijdschap in het geloven, ja, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, zeggende: "Laat 
ons blijde zijn en vreugde bedrijven, want de bruiloft des Lams is gekomen."  

 

Vraag 3. Met welk doel, of, waartoe moeten wij de Bruidegom tegemoet gaan? 
1e Wij moeten uitgaan en Hem aanschouwen, en Zijn heerlijkheid beschouwen. (Hoogl. 3:11) 
"Gaat uit, en aanschouwt, gij dochteren Sions, de Koning Salomo, met de kroon waarmee Hem 
zijn moeder kroonde op de dag van Zijn bruiloft, en op de dag van de vreugde Zijns harten." 
(Jer. 42:1) Ziet Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene in Dewelke Mijn ziel een 
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welbehagen heeft." De Heere had, in het voorgaande hoofdstuk, door de profeet, die volkeren 
bestraft wegens hun afgoderij: (Jes. 40:29) "Ziet, zij zijn allemaal ijdelheid, hun werken zijn een 
nietig ding, hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding." Om nu hun harten van de 
afgoden af te trekken, stelt Hij hun een voorwerp voor, dat waardig is, om er naar te zien. Het is 
alsof de Heere gezegd had: Wendt uw ogen af van die dingen, die maar ijdelheid zijn, en ziet 
"Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft"; Hij is waardig aanschouwd te 
worden, en als u Hem kende, u zoudt niet zoveel ophebben met andere voorwerpen, die nu uw 
hart innemen. 
 
2e Wij moeten uitgaan en ons verwonderen over de heerlijkheid van Zijn Persoon en Zijn 
Middelaarswerk, en die bewonderen. Één van de namen van de Bruidegom is toch 
"Wonderlijk" (Jes. 9:5). Bewondert de vereniging van de twee naturen in Hem, want "buiten 
allen twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees." 
Bewondert de hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde Gods, in onze natuur aan 
te nemen, opdat Hij een gepaste Bruidegom voor ons mocht zijn. en Zich onze personen zou 
ondertrouwen: "Want waarlijk Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad 
Abrahams aan." Bewondert de heldendaden, die Hij verricht heeft in het grote werk van onze 
verlossing; Hij heeft een vertoornd en beledigd God bevredigd, om een God met ons te zijn. 
Bewondert hoe Hij de kop van de slang vermorzeld, de overtreding gesloten, de zonden 
verzegeld, de gerechtigheid verzoend, en het verbond met velen versterkt heeft, en het 
slachtoffer en het spijsoffer heeft doen ophouden. O! Hoe moesten deze dingen ons met de 
Kerk in verwondering doen uitroepen: (Jes. 63:1) "Wie is Deze, Die van Edom komt met 
besprenkelde klederen van Bosra? Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote 
kracht?" 
 
3e Wij moeten uitgaan Hem tegemoet om met Hem te trouwen, want Hij is de Bruidegom, die 
een bruid wil hebben onder de kinderen der mensen. De dag van Zijn ondertrouw met een 
arme ziel is de dag van de blijdschap Zijns harten; Hij verheugt Zich over die arme ziel, die haar 
toestemming geeft hem tot Man te nemen, gelijk een bruidegom vrolijk is over Zijn bruid. Als 
de tijding daarvan in de hemel vernomen wordt verblijden zich alle engelen en de geesten van 
de volmaakt rechtvaardigen met Hem. O gaat dan uit Hem tegemoet en biedt uzelf als kuise 
maagden aan deze enige Man aan. 
 
4e Gaat uit Hem tegemoet en viert feest met Hem, en voedt u met Hem, want de Bruidegom en 
Zijn koninklijke Vader hebben een feestmaal bereid voor een ieder, die tot de bruiloft wil 
komen, en Hij heeft Zijn dienstknechten uitgezonden, zeggende: "Zegt de genodigden, Ziet Ik 
heb Mijn middagmaal bereid, Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen 
zijn gereed, komt tot de bruiloft (Matth. 22:4); "En de Heere der heirscharen zal op deze berg 
allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van 
reine wijnen, die gezuiverd zijn" (Jes. 25:6). 
 
5e Gaat uit Hem tegemoet en laat u voor Hem aanwerven, want de Bruidegom is een 
Krijgsman, en heirlegers in de hemel volgen Hem (Openb. 19:14). Van de zielen van de 
maagden staat geschreven, dat zij "het Lam volgen waar Het ook heen gaat" (Openb. 14:4), en 
Hij maakt hen, die Hem volgen, overwinnaars, ja, meer dan overwinnaars, en Hij zal hun geven 
met Hem te zitten in Zijn troon, gelijk Hij overwonnen heeft, en met Zijn Vader gezeten is in 
Zijn troon (Openb. 3:21). Vrienden, wij zijn de werfofficieren van de Bruidegom, de Overste 
Leidsman van de zaligheid, Die vele kinderen tot de heerlijkheid leidt. Wij verlangen, dat u in 
dienst treedt van de Koning der koningen en de Heere der heren, opdat u onder Zijn 
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overwinnende banier strijd mag voeren tegen de zonde, de duivel en de wereld die Hij is komen 
verbreken. 
 
Vraag 4. U vermaant ons uit te gaan de Bruidegom tegemoet, doch waar kunnen wij Hem ontmoeten? O! 
zal misschien een arme ziel zeggen, dat ik wist waar ik Hem kon vinden. O! zeg mij, waar Hij weidt, 
en waar Hij de kudde legert in de middag. 

Antwoord. Hoewel de Bruidegom naar Zijn menselijke natuur in de hemel is, en in dit opzicht 
"de hemel hem moet ontvangen tot de wederoprichting aller dingen, " toch is Hij overal op 
aarde te vinden, wat Zijn goddelijke, geestelijke, genadige tegenwoordigheid aangaat, door hen, 
die wezenlijk naar gemeenschap met Hem zoeken door het geloof, in de wegen en middelen, 
die Hijzelf heeft ingesteld. Hij heeft dit aan Zijn Kerk beloofd: "Ziet Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld. Aan alle plaatsen, daar Ik Mijns Naams gedachtenis 
stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn 
Naam, daar ben Ik in het midden van hen." Ik zeg daarom, dat er nu, hoewel Hij naar de hemel 
is gevaren, een even wezenlijke gemeenschap met Christus kan verkregen worden, als ooit Zijn 
discipelen hadden, toen Hij in de staat der vernedering hier op aarde met hen in en uit ging. 
De apostel Johannes zegt dan ook aangaande Christus, nadat Hij naar de hemel gevaren was: (I 
Joh. 1:3) "Opdat deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met Zijn Zoon Jezus 
Christus." 
 
Doch zegt u: O zeg mij meer in het bijzonder waar ik Hem ontmoeten en vinden kan? Dan is mijn 
antwoord: Hij is zo op een ontmoeting met zondaren gesteld, dat Hij soms, ja dikwijls, 
gevonden wordt van degenen, die Hem niet zoeken; zoals in het geval van Paulus, die naar 
Damaskus ging met een snode boodschap, en de arme Zacheüs, die in een vijgenboom was 
geklommen met geen ander doel dan om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. En is dit zo, 
hoeveel temeer zal Hij gevonden worden van degenen, die Hem zoeken in de wegen, die Hijzelf 
heeft ingesteld; want Hij heeft gezegd, dat Hij "ontmoet de vrolijke, en die gerechtigheid doet, 
degenen, die Zijner gedenken op Zijn wegen." 
 
Vraagt u, wat die wegen en middelen zijn, die Hij heeft ingesteld, en waarop u de Bruidegom ontmoeten 
en gemeenschap met Hem hebben kunt?  
Dan is mijn antwoord: 
- dat Hij soms wordt gevonden op de berg van eenzame overdenking. David zegt: "Een vuur 

ontbrandde in mijn overdenking." De zielen van de gelovigen hebben in de overdenking 
menig zoet onderhoud met Christus gehad. (Psalm 63:7) Als ik Uwer gedenk op mijn 
legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken; (vers 6) "Mijn ziel zou als met smeer en 
vettigheid verzadigd worden."  

- Men kan Hem ontmoeten en het verborgen gebed: "En gij zult Mij zoeken en vinden, 
wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart." Jacob vond in deze plicht de Heere, en 
worstelde om de zegen tot aan de dageraad, en overmocht als een vorst: (Hos. 12:4, 5) "In 
moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen, en in zijn kracht droeg hij zich 
vorstelijk met God. Ja hij droeg zich vorstelijk tegen de Engel, en overmocht Hem, hij 
weende en smeekte Hem: Te Bethel vond hij Hem, en daar sprak Hij met ons, " 
(Vergeleken met Gen. 32:24—26) "Doch Jacob bleef alleen over, en een man worstelde met 
hem totdat de dageraad opging. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij 
het gewricht van zijn heup aan: zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij 
met Hem worstelde. En Hij zeide: Laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan; meer hij 
zeide: Ik zal U niet laten gaan tenzij, dat Gij mij zegent."  
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- Men kan Hem ontmoeten in de plicht van persoonlijk, huiselijk, of openbaar vasten en 
bidden. (Jes. 66:2) "Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor 
Mijn Woord beeft."  

- U kunt hem ontmoeten in de plicht van Christelijke bijeenkomst en gemeenschap, 
wanneer degenen, die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste spreken: "De Heere merkt 
er toch op en hoort."  

- Hij wordt ontmoet in het lezen en onderzoeken van de Schriften: (Joh. 5:39), "onderzoekt 
de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van 
Mij getuigen." Terwijl de Moorman, de kamerling, zijn Bijbel las, ontmoette de Heere hem 
in de bediening van Filippus, zodat hij "zijn weg met blijdschap reisde." De bruid heeft 
menige zoete vertoning van de heerlijkheid van de Bruidegom gehad, terwijl zij naar Hem 
zag door de spiegel van de openbaring: (2 Kor. 3:18) "En wij allen met ongedekt aangezicht 
de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld 
in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest."  

- Hij wordt voornamelijk gevonden in de poorten Sions, de openbare instellingen van Zijn 
eredienst, waar het volk hem opwacht in hun bijeenkomsten voor het gebed en 
dankzegging, voor het prediken en het horen van het Evangelie, en voor de plechtige viering 
van de sacramenten van Doop en Avondmaal. "De Heere bemint die poorten Sions boven 
alle woningen Jacobs." Dit zijn de wijken en straten waar de bruid hem zocht (Hoogl. 3). 
Weliswaar moest zij hem een poosje missen, maar eindelijk ontmoette zij de Bruidegom, en 
kon zij zeggen: (vers 4) "Ik vond Hem, Die mijn ziel liefheeft: ik hield Hem vast, en liet Hem 
niet gaan." David zag Zijn sterkheid en eer in het Heiligdom. Hij verklaart dan ook: (in 
Psalm 84:2, 11) "Hoe lieflijk zijn Uw woningen. o Heere der heirscharen; want een dag in 
Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns 
Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid." 

 
U kunt Hem voornamelijk ontmoeten in het breken des broods aan een avondmaalstafel: want 
"de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des 
bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van 
Christus?" Hier wordt de gezegende Bruidegom gezien in Zijn met bloed geverfde klederen; 
want uit liefde tot Zijn bruid heeft Hij "de pers alleen getreden en er was niemand van de 
volkeren met Hem." Indien Hem die vraag wordt gesteld: "Waarom zijt Gij rood aan uw 
gewaad? En uw klederen als van één, die in de wijnpers treedt?" Dan mag Hij wel antwoorden: 
Het is geen wonder, dat Mijn gewaad rood is, want Ik ben "om uw overtredingen verwond, en 
om uw ongerechtigheden ben Ik verbrijzeld." 
 
Vraag. 5. Wie hebben de meeste kans de Bruidegom in liefde en goedertierenheid te ontmoeten? 
Antwoord. Wij weten niet wat God, in een weg van vrije genade, kan doen voor buiten 
Christus zijnde, ongelovige, onheilige zondaren, die in verbond met de dood zijn, en een 
voorzichtig verdrag met de hel hebben gemaakt, want Hij kan een brandhout uit het vuur 
rukken, en de machtige de vang ontnemen, wanneer en zoals het Hem behaagt. Hij grijpt de 
woudezel bij zijn bek, die de oostenwind van zonde en ijdelheid schept. Alleen wanneer u op de 
brede weg naar de hel loopt, hebt u geen reden iets anders te verwachten dan verbolgenheid en 
toorn, verdrukking en benauwdheid, die gedreigd worden over alle ziel van de mens, die het 
kwaad werkt. U, die tot de grote hoop van de dwaze maagden behoort, die zich tevreden stellen 
met de lege lampen van een belijdenis, en die de dag van de genade weg slaapt en sluimert, 
zonder de olie van de genade voor uw lampen te kopen; u kunt aan het slot van deze gelijkenis 
zien wat u te wachten hebt, namelijk, voor een gesloten deur te komen, en wanneer u dan zult 
roepen, Heere, Heere, doe ons open; het antwoord te moeten horen, Ga weg van Mij, Ik ken u 
niet. 
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Doch ik spreek nu niet over u of uws gelijken, maar over arme zielen, die wezenlijk bekommerd 
zijn over de toestand van hun ziel, en die het om de Bruidegom en gemeenschap met Hem te 
doen is. Ik zal u vertellen wie het zijn, die grote kans hebben op een troostrijke ontmoeting van 
de Bruidegom in de ordinanties en middelen, die Hij daartoe en met dat doel heeft ingesteld. 
1. U, die evenals de wijze maagden niet tevreden bent met de lamp van een belijdenis, doch 

die olie voor uw vaten koopt, terwijl de markt van de genade nog geopend is, u ziet, dat de 
wijze maagden uitgaan de Bruidegom tegemoet, en met Hem in het huwelijk treden. 

2. U, die de Bruidegom liefhebt en Zijn woorden met lust overdenkt, en die als een zoete bete 
onder uw tong houdt, Hij heeft beloofd, dat u Hem zult ontmoeten: (Joh. 14:23) "Zo 
iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren, en Mijn Vader zal hem liefhebben, en 
Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken." 

3. U, die het verbond der werken loslaat en herroept, dat met de eerste Adam gemaakt is, en 
het verbond der genade en van de belofte aangrijpt, dat met de tweede Adam gemaakt is, u 
hebt veel kans, dat u de Bruidegom zult ontmoeten. Ik zal u Zijn belofte geven om daarop te 
steunen: (Jes. 56:4, 5) "Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die Mijn Sabbatten 
houden, en verkiezen hetgeen daar Ik lust toe heb, en vasthouden aan Mijn verbond. Ik zal 
hun ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der 
zonen en dan der dochteren; een eeuwige naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet 
uitgeroeid zal worden." Dit wordt weer herhaald: (in vers 7) "Die zal Ik ook brengen tot 
Mijn heilige berg, en Ik zal ze verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun 
slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis 
genaamd worden voor alle volkeren." Daarom gaat uit Hem tegemoet. 

4. U, die met hoop en verwachting op een bezoek van de Bruidegom wacht, hebt veel kans 
Hem te ontmoeten; "want Hij is goed dengenen, die Hem verwachten, der ziel, die Hem 
zoekt. Hij heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen; die op Zijn goedertierenheid 
hopen. Het is goed dat men hope, en stil zij op het heil des Heeren." 

5. U, die arm en nooddruftig bent, en verlangend uitziet naar een vervulling van uw 
zielenoden uit de volheid, die in Christus is; want Hij heeft gezegd, "dat de nooddruftige 
niet altoos zal vergeten worden; dat Hij al uw nooddruft zal vervullen." "De ellendigen en 
nooddruftigen zoeken water, maar daar is geen, hun tong versmacht van dorst; ik de Heere 
zal ze verhoren, Ik de God Israëls zal ze niet verlaten." 

6. De onbeschaamde bedelaar, die aanhoudt aan de troon der genade, en aan de deur van het 
huis van barmhartigheid, en zich niet laat afwijzen, zal de Bruidegom ontmoeten en krijgen 
wat hij vraagt; want Hij heeft gezegd: "Klopt en u zal opengedaan worden. Gij zult Mij 
zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart." 

7. De arme vermoeide beladen ziel, die uitroept: "Mijn ongerechtigheden gaan over mijn 
hoofd; ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Als een zware 
last zijn ze mij te zwaar geworden." De Bruidegom zegt tot zulken: "Werpt uw zorg op de 
Heere, Hij zal u onderhouden. Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, 
en Ik zal u rust geven." 

8. De arme verlaten ziel, die in de duisternis wandelt en geen licht ziet, uitroepende: O 
wanneer zal Hij tot mij komen; de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij 
vergeten." De Bruidegom hoort hoe u om Hem kermt, en zegt: (Jes. 49:16) "Kan ook een 
vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij haar niet ontferme over de zoon haars buiks? 
Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten." Of Hij zegt: (Jes. 54:7, 8) "Voor een 
klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een 
kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige 
goedertierenheid zal ik Mij uwer ontfermen (vers 10). Want bergen zullen wijken en 
heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken." Zo ziet u, wie u 
bent, die naar een ontmoeting van de Bruidegom mag uitzien. 
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De zesde en laatste vraag was: welke soort van ontmoeting is er tussen de bruid en de Bruidegom.  
Antwoord.  
1e . Het is een wezenlijke ontmoeting hoewel die inderdaad van een geestelijke natuur is. Een 
onbegenadigde wereld, die hiervan niets kent, beschouwt alle godsdienst, alle gemeenschap met 
Christus, als inbeelding. Doch zij, die er kennis en bevinding van hebben, kunnen enigermate 
zeggen: "Deze onze gemeenschap is met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus." Er is veel 
meer werkelijkheid in dan in al de zondige en zinnelijke vermaken. David zegt ervan (Psalm 4:8) 
"Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most 
vermenigvuldigd zijn." (Psalm 84:1 l ) "Één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders." 
 
2e Het is een zeer vriendschappelijke en gemeenzame ontmoeting. De Bruidegom en de bruid 
leggen in hun samenzijn, zonder de minste achterhoudendheid, hun harten voor elkaar open. 
Christus maakt de bruid Zijn verborgenheden bekend: (Psalm 25:14) "De verborgenheid des 
Heeren is voor degenen, die Hem vrezen. (Joh. 15:15) "Al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
dat heb Ik u bekend gemaakt." En anderzijds ontsluit de bruid haar hart met onbelemmerde 
vrijmoedigheid voor de Bruidegom, en vertelt Hem al wat in haar hart is, zelfs die geheimen, 
die zij niet graag aan iemand ter wereld zou openbaren. 
 
3e Het is een zeer blijde ontmoeting aan beide zijden. Het is voor de Bruidegom "de dag van 
Zijn bruiloft en de dag van de vreugde Zijns harten." Wanneer Hij Zijn bruid ontmoet roept Hij 
uit: "gij hebt Mij het genomen, Mijn zuster, o bruid; gij hebt Mij het hart genomen, met een van 
uw ogen, met een keten van uw hals" (Hoogl. 4:9); en dan laat Hij er op volgen. (vers 10) "Hoe 
schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! Hoeveel beter is uw uitnemende liefde, 
dan wijn! (vers 11) en de reuk van uw klederen is als de reuk van Libanon." En anderzijds 
verheugt zich de bruid, de vrouw des Lams, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde: 
(Openb. 19:7) "Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven, want 
de bruiloft des Lams is gekomen." 
 
4e Het is aan de zijde van de bruid een eervolle en onderscheidende ontmoeting. Gelovigen, die 
aan de Zoon van God ondertrouwd zijn, zijn waarlijk hoog bevoorrecht; de vrouw van het Lam 
te zijn is groter eer de ooit verleend werd aan de hoogste engel in de hemel, die gedienstige 
geesten zijn ten diepste van de erfgenamen van de zaligheid: (Jes. 43:4) "Van toen af, dat gij 
kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest." 
 
5e Het is een ontmoeting, op welke nooit weer een gehele scheiding zal volgen, het is een 
voorspel van die eeuwige ontmoeting, die zij met Hem zullen hebben bij Zijn tweede komst, 
wanneer de bruiloft plechtig voor mensen en engelen gevierd wordt. 
 
VI. Het zesde punt, dat ik heb voorgesteld was, dat ik de redenen zal aanwijzen van de leer, dat het 
de plicht van al de maagden is, zowel van wijze als dwaze, uit te gaan de Bruidegom tegemoet. 

(1.) Omdat het in overeenstemming is met het grote voornemen Gods in Zijn geliefde Zoon in 
de wereld te zenden. Waartoe anders zond Hij Hem dan opdat Hij zou worden 
aangenomen? Hij wordt de Gezondene Gods genaamd, om ons te verbinden in Hem te 
geloven. 

(2.) Omdat God het geboden heeft. Zijn gezag is tussenbeide gekomen, opdat zondaren van het 
menselijk geslacht Hem door het geloof zullen ontvangen: (1 Joh. 3:23) "Dit is Zijn gebod, 
dat wij geloven in de naam Zijns Zoons Jezus Christus." Hoort naar Hem, en hij die niet 
naar Hem hoort, zal "uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, en de toorn Gods 
blijft op hem." 
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(3.) Omdat de Bruidegom Zelf ons roept, dat wij zullen uitgaan Hem tegemoet. Komt tot Mij. 
Ziet hier ben Ik, ziet hier ben Ik. 

(4.) Omdat de Heilige Geest in het Woord, en door al Zijn roeringen en werkingen ons 
toeroept, uit te gaan de Bruidegom tegemoet, (Hebr. 3:7) "De Heilige Geest zegt: Heden 
indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet." (Openb. 22:17) "De Geest zegt: 
Komt." En hoe gevaarlijk is het, de Geest te weerstaan, wanneer Hij Christus verheerlijkt en 
van Hem getuigt. 

(5.) Omdat de bruid van Christus, alle ware gelovigen, die het best met Hem bekend zijn, alle 
anderen oproepen, te komen en Hem te ondertrouwen. Zij begeert niet Hem alleen te 
genieten, neen, zij zou wel willen, dat allen zo gelukkig in Hem waren als zij zelf is. Daarom 
roept zij uit: "Smaakt en ziet, dat de Heere goed is. Komt, hoort toe, o allen gij, die God 
vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft." Wanneer de dochteren Sions 
dan ook gevraagd wordt: Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste? begint zij Hem aan 
te prijzen en te verheffen (Hoogl. 5:10-16). 

(6.) Dit is het doel van de getuigenis Gods aangaande Hem en Zijn Woord. Waartoe anders 
heeft God Hem in het woord voorgesteld en van Hem getuigd, dan om de wereld er toe te 
bewegen, dat zij verliefd op Hem zullen worden, als de Bruidegom van de ziel? Dit is het 
doel van alle getrouwe leraars en vrienden van de Bruidegom, een vereniging tot stand te 
brengen tussen Christus en u. Vrienden, u zult nooit onze boodschap, of het doel van onze 
lastbrief, als gezanten van Christus, beantwoorden, zolang u niet uitgaat Hem tegemoet, en 
Hem hart en hand geeft, zodat u kunt zeggen, wat Paulus tot de Korinthiërs zeide: (2 Kor. 
11:2) "Want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd een Man voor te stellen, 
namelijk Christus. Wij zullen nu overgaan tot 

 
VII. Ons zevende punt, namelijk de toepassing. 
Het eerste gebruik zal zijn tot onderrichting in de volgende bijzonderheden. 
1e Ziet hieruit de onuitsprekelijke en verbazende liefde Gods tot verloren zondaren van Adams 
geslacht, want Hij had van alle eeuwigheid een plan beraamd, om met ons geslacht een huwelijk 
aan te gaan. Niet zodra had God de mens gemaakt en de adem des levens in zijn neusgaten 
geblazen, of Hij had zoveel liefde tot het werk van Zijn handen, dat Hij een huwelijkscontract 
met hem sluit, op voorwaarde van volmaakte gehoorzaamheid aan de wet, zeggende: "Uw Maker 
is uw Man, " en alles wat Ik van u vereis is, dat u Mijn geboden gehoorzaamt; waartoe Hij hem 
macht gaf dat te doen. Ja, nadat de mens dit contract had verbroken, en zich aan de duivel, de 
wereld en zijn begeerlijkheid had overgegeven, en andere boelen was nagegaan; wie had kunnen 
denken, dat God hem ook toen nog zo zou liefhebben, dat Hij zijn natuur zou aannemen, door 
Zich, in Zijn eeuwige Zoon, daarmede persoonlijk te verenigen, en dan zou komen, en zeggen: 
"Uw Maker is uw Man, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid, en in gericht, en in 
goedertierenheid, en in barmhartigheden." O wie kan over deze liefde denken zonder met 
verwondering getroffen te zijn, en uit te roepen: O wie kan de breedte, en diepte, en hoogte en 
lengte daarvan begrijpen? Want zij gaat alle kennis van engelen en mensen te boven. Hoe 
dierbaar is Uw goedertierenheid! Heere, wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des 
mensen, dat Gij hem bezoekt"? 
 
2e Ziet hieruit, dat Gods wegen niet onze wegen, en Zijn gedachten niet onze gedachten zijn. 
Wij zouden het als een wonderlijke verkleining aanmerken voor iemand van hoge rang en 
stand, bij voorbeeld, een voornaam heer, een edelman, een graaf, een koning of een keizer, dat 
Hij zoveel liefde zou opvatten voor een arme, verlaten, ellendige bedelaarster, die van het hoofd 
af tot de voetzolen toe, geheel met wonden en etterbuilen overdekt was, dat hij haar zou 
trouwen, tot vrouw nemen, om zijn gemalin en koningin te zijn, en haar met hem op de troon 
te zetten. Ik zeg, dat zou ons wonderlijk voorkomen wegens de ongelijkheid van het huwelijk. 
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Doch o vrienden, er is oneindig veel grotere ongelijkheid tussen de Zoon van God, en een 
vuile, schuldige zondaar, dan tussen de grootste koning, die ooit op aarde regeerde, en het 
verachtelijkste schepsel, dat ooit uit het geslacht van Adam is voortgekomen. Dit geeft de 
apostel Paulus te kennen, als hij zegt: Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, 
dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk 
worden." En hoe anders maakt Hij ons rijk, dan door ons in een huwelijksvereniging met Hem 
te nemen; want wanneer wij met de Erfgenaam getrouwd zijn, is alles het onze krachtens 
contract. 
 
3e Ziet uit deze leer de wonderlijke nauwe verwantschap tussen Christus en Zijn gemeente, en 
iedere afzonderlijke gelovige; Hij is de Bruidegom, en zij worden beiden gezamenlijk en elk 
afzonderlijk aangemerkt als de bruid, de vrouw des Lams: "Gelijk de bruidegom vrolijk is over 
de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn." Wij lezen in de Schrift over drieërlei verborgen 
vereniging. 
1. De verborgen vereniging van de drie Personen in één Wezen; Vader, Zoon en Heilige Geest, 

Drie in één, en één in Drie. 
2. De verborgen vereniging van twee naturen, namelijk: God en mens in één Persoon (l Tim. 

3:16) "En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 
geopenbaard in het vlees." 

3. De mystieke of verborgen huwelijksvereniging tussen Christus en de gelovigen: (Ef. 5:32) 
"Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente." (vers 30) 
"Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees, en van Zijn benen." O wat een 
wonderlijke verwantschap is dit, tussen Christus en ons. De apostel had, vanaf vers 25, 
gesproken over de betrekkelijke plichten tussen man en vrouw, en deze plicht aangedrongen 
uit de overweging van de nauwe en innige betrekking tussen die beiden: "zij twee zullen tot 
een vlees wezen;" en dan laat hij er terstond op volgen: "Deze verborgenheid is groot; doch 
ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente." Hij geeft ons daarmede te kennen, dat 
het natuurlijke huwelijk tussen Adam en Eva, of andere mannen en hun vrouwen, een 
flauwe afschaduwing of voorstelling is van het geestelijk huwelijk tussen Christus en de 
gemeente. 

4. Er is zo'n diepte van de oneindige wijsheid in de werken Gods in de zichtbare wereld, dat zij 
als een spiegel dienen om het geestelijk bedenken op te leiden tot een andere wereld, en tot 
de verborgen heilgeheimen van onze godsdienst. Vandaar is het, dat de Schriften van de 
waarheid, die een openbaring van de gedachten Gods zijn, zo overvloeien van gelijkenissen 
en leenspreuken, die niets anders zijn dan een openbaring van goddelijke, bovennatuurlijke 
verborgenheden, door uitdrukkingen, die ontleend zijn aan de dingen van deze wereld, 
welke zichtbaar zijn voor onze uitwendige zintuigen. De apostel zegt ons (Rom. 5:14), dat de 
eerste Adam het voorbeeld of de afbeelding was Desgenen, Die komen zou, dat is van een 
tweede Adam, een nieuw Verbondshoofd. Ik zou hier de overeenkomst en ook de 
tegenstelling in vele opzichten kunnen vaststellen; doch ik blijf daar nu niet bij stilstaan; ik 
bepaal mijzelf bij het punt, dat ik behandel, namelijk, het huwelijk van man en vrouw, in 
het bijzonder dat van Adam en Eva, dat menigerlei overeenkomst heeft met het huwelijk 
van Christus en de gemeente. Ik zal trachten dit in de volgende bijzonderheden op te 
helderen. 

 
1e Toen God onze eerste vader Adam schiep, gaf Hij hem deze ganse aarde tot zijn erfenis. Hij 
plaatste hem in een lusthof, en gaf hem heerschappij over al de werken van Zijn handen, zodat 
hem niets ontbrak om hem gelukzalig te maken. Het was echter enige vermindering en 
verkleining van zijn gelukzaligheid, dat hij iemand miste, die als hijzelf was om als een makker 
of deelgenoot dezelfde gelukzaligheid met hem te genieten. Zeker heidens wijsgeer merkt op, 
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dat er geen aangename en genoeglijke genieting van enigerlei gelukzaligheid voor iemand alleen 
is. Zo zeide God ook betreffende Adam: "Het is niet goed, dat de mens alleen zij, " daarmede te 
kennen gevend, dat het zijn gelukzaligheid zou verhogen als hij een schepsel van zijn eigen aard 
en soort had om met hem om te gaan en in zijn gelukzaligheid te delen. Nu hierin was de eerste 
Adam een voorbeeld van Hem, Die komen zou. De gezegende Zielsbruidegom, Jezus Christus, 
was van eeuwigheid gelukzalig, en bezat alle goddelijke volmaaktheid en heerlijkheid; doch Hij 
besluit, dat Hij een bruid, een gemalin zal hebben, die met Hem in dezelfde gelukzaligheid en 
heerlijkheid zal delen, die Hijzelf bezat. Daartoe laat Hij het oog vallen op het gevallen geslacht 
van Adam, dat in zijn bloed vertreden ligt, en Hij kiest daaruit een bruid en vrouw voor Zich. 
Hiervan staat geschreven in Spr. 8, dat Hij, voor de schepping van de wereld, spelende was in 
de wereld Zijns aardrijks, en dat Zijn vermakingen waren met der mensen kinderen; de 
begeerten van Zijn ogen en Zijn hart waren tot hen, in het vooruitzicht van een 
huwelijksvereniging met hen. 
 
2e U weet, dat de eerste vrouw uit Adams zijde genomen werd, toen een diepe slaap op hem 
gevallen was. Hierom zegt de apostel: "Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit 
de man." Evenzo is, in het geestelijk huwelijk de bruid en vrouw van Christus, als het ware, uit 
Zijn zijde genomen, toen Hij aan het kruis en in het graf de slaap des doods sliep. De Kerk is 
gegrondvest in het bloed van Christus. Zijn dood was haar leven; de prijs voor onze verlossing 
was niet "zilver of goud, of zulke vergankelijke dingen. maar het dierbaar bloed van Christus de 
Heere." 
 
3e De man en de vrouw zijn van een en dezelfde natuur. Zo is het ook in het geestelijk huwelijk: 
(Hebr. 2:11 )Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke 
oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen." De Bruidegom is wel, wat Zijn 
goddelijke natuur aangaat, de Zoon van God, de tweede Persoon van de heerlijke Drie-eenheid, 
en als zodanig van een natuur, die geheel van de onze verschilt, en zo oneindig ver boven ons, 
dat er geen huwelijk tussen Hem en ons kan zijn; doch in de volheid des tijd is Hij geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij zo, met ons op gelijke hoogte gekomen zijnde, 
ons in alle dingen zou gelijk worden, en ons hem zou ondertrouwen als Zijn geliefde bruid en 
vrouw. 
 
4e Toen God de vrouw uit een rib, die Hij uit de zijde van de man had genomen, gebouwd had 
(Gen. 2:22) bracht Hij haar tot de man. Zij wist niet, dat er zo'n schepsel als Adam in de wereld 
was, daarom kon zij niet tot hem komen, tenzij zij tot hem gebracht werd. Evenzo is ook de 
bruid en vrouw van Christus, de tweede Adam, van nature onkundig van God en Zijn Zoon 
Christus Jezus, en zij zou nooit tot Hem komen, wanneer zij niet door de kracht Gods tot Hem 
werd gebracht: (Joh. 6:44). "Niemand." zegt Christus, "kan tot Mij komen tenzij dat de Vader, 
Die Mij gezonden heeft, hem trekke.’ Zo ook (vers 45) "Een iegelijk dan, die het van de Vader 
gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij." Vraagt u: Hoe geschiedt dat? Het antwoord is: Hij 
verlicht het verstand in de kennis van Christus, vernieuwt de wil, en zo overreedt en bekwaamt 
Hij ons, de Bruidegom aan te nemen, zoals Hij in het Evangelie om niet wordt aangeboden. 
 
5e Toen Eva aan Adam werd voorgesteld ontving hij haar met blijdschap en verheuging, en hij 
drukte zijn voldaanheid over haar uit, zeggende: "Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees 
van mijn vlees." Zo ook, wanneer door de Vader bepaald is, dat een arme zondaar tot Christus 
komt, o hoe verheugt Hij zich, en met hoeveel blijdschap ontvangt Hij hem: Dit is "de dag van 
Zijn bruiloft, en de dag van de vreugde Zijns harten." "Al wat Mij de Vader geeft zal tot Mij 
komen, en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." Dit wordt te kennen gegeven door de 
ontvangst van de verloren zoon (Lukas 15). 
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6e In het huwelijk van man en vrouw verlaten beide partijen in zeker opzicht hun vorige 
betrekkingen, om elkaar aan te hangen: "Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, 
en zal zijn vrouw aanhangen;" en anderzijds doet de vrouw hetzelfde. Evenzo is het ook tussen 
Christus en Zijn bruid. Toen Hij Zijn bruid ging verlossen en kopen, verliet Hij de schoot Zijns 
Vaders en de heerlijkheid van het Hogerhuis, opdat Hij onze verlossing ten koste van Zijn leven 
zou volbrengen. Toen Hij een bruid zocht onder de heidenen, verliet Hij het huis van Zijn 
moeder, de Joodse Kerk, om haar Zich te ondertrouwen in eeuwigheid. Hij zegt in het bijzonder 
met het oog op de heidenen: (Jes. 54:6) "Uw Maker is uw Man." En anderzijds wordt van de 
ziel, die waarlijk met Christus, de Bruidegom, ondertrouwd is, gezegd, dat zij haar volk en haars 
vaders huis vergeet: (Psalm 45:11) "Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk 
en uws vaders huis." Dit betekent, dat zij de duivel, de wereld en de begeerlijkheden van het 
vlees, en de wet als een verbond, die zij had aangekleefd, verlaat en zegt: Heere mijn God, 
andere heren behalve Gij hebben over mij geheerst, " doch nu zal ik onder de wet voor Christus 
zijn, als mijn enige Heere en Wetgever. 
Andere bijzonderheden van deze natuur zouden hieraan kunnen worden toegevoegd, doch 
sommige daarvan zullen misschien later voorkomen: deze, die ik genoemd heb, zijn voldoende 
om aan te tonen, dat er een wonderlijke nauwe verwantschap is tussen Christus in de hemel en 
de gelovigen op aarde, en dat het de oneindige Wijsheid goedgedacht heeft, de 
huwelijksvereniging tussen Christus en zijn gemeente af te schilderen en op te helderen door de 
betrekking, die er is tussen een man en vrouw. Dit deed de apostel zeggen, als hij over de nauwe 
betrekking tussen een man en zijn vrouw sprak: (Ef. 5:32) "Deze verborgenheid is groot, doch ik 
zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente." 
 
4e Ziet uit deze leer welke gelukzalige en aanzienlijke mensen de gelovigen zijn, en waarom zij de 
heerlijken worden genaamd, die op de aarde zijn, in dewelken al de lust van Christus is. Zij 
toch zijn de bruid van een aanzienlijke Bruidegom. O wie heeft zo'n goed huwelijk gedaan? 
Iedere gelovige is getrouwd met zijn Maker, de Vorst des levens, de Heere der heerlijkheid, de 
Erfgenaam Gods; en Hij maakt Zijn bruid ook een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam 
met Hem van alle dingen. Er zijn twee of drie verborgenheden of schijnbare tegenstrijdigheden 
omtrent de bruid van Christus.  
 
(1.) Zij is van geringe en toch van aanzienlijke afkomst. Als wij de gelovige beschouwen in zijn 

natuurlijke geboorte en afkomst, dan is hij een kind van de duivel en een erfgenaam van 
de hel. O! Wat een wonder is dit, dat de Zoon van God zo'n schepsel wil ondertrouwen! 
Doch krachtens haar nieuwe geboorte en aanneming tot kind, stroomt het koninklijk 
bloed van de hemel in haar aderen: (Joh. 1:13) "Welke niet uit den bloede, noch uit de wil 
des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn."  

(2.) De bruid van Christus is zwart, en toch schoon: "ik ben zwart, doch lieflijk, u dochteren 
Jeruzalems, gelijk de tenten Kedars, gelijk de gordijnen van Salomo." Beschouwt haar in 
haar natuurstaat, of zoals zij onophoudelijk door de duivel, de wereld en de inwonende 
zonde gekweld wordt, zo is zij zwart en lelijk van tint, en toch is zij lieflijk door de 
heerlijkheid van de Heere haar God; Hij zegt van haar: "Geheel zijt gij schoon, mijn 
vriendin, en daar is geen gebrek aan u."  

(3.) Christus’ bruid is naakt, en toch goed gekleed. Zij is naakt in zichzelf, geheel van alle 
gerechtigheid verstoken; "Er is niemand rechtvaardig, ook niet een." Maar de Bruidegom 
bekleedt haar met de klederen des heils, en doet haar de mantel der gerechtigheid om (Jes. 
61:10).  

(4.) Zij is arm en bezit toch grote rijkdommen. In zichzelf beschouwd is zij arm, en heeft zij 
niets dan armoede, ongeluk en ellende, ja, zit zij onder de schuld aan de wet en de 
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rechtvaardigheid, en toch bezit zij, uit kracht van haar huwelijksbetrekking tot de 
Bruidegom, onnaspeurlijke rijkdommen, en goud beter dan het goud van Ofir. In één 
woord, zij is veroordeeld in het Hof van de wet, van de rechtvaardigheid, en van het 
geweten, en toch is zij krachtens haar betrekking tot Christus de Bruidegom vrijgesproken, 
en is haar alles kwijtgescholden, zodat zij haar hoofd kan opheffen. en zeggen: "Wie kan 
beschuldiging inbrengen tegen mij? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die 
verdoemt?" Zo ziet u welke gelukzalige en aanzienlijke personen de gelovigen zijn, uit 
kracht van hun huwelijksbetrekking op Christus. 

 
5e Uit deze leer kunnen wij de dwaasheid, dolzinnigheid en ellende zien van een vleselijke, 
Christusloze en ongelovige wereld, die onder de dwaze maagden behoren. Hoewel zij, zowel als 
de wijze maagden geroepen worden om uit te gaan de Bruidegom tegemoet, toch liggen zij 
steeds te sluimeren en te slapen in hun bedden van luiheid, zeggende: "Een weinig slapens, een 
weinig sluimerens, een weinig handvouwens al neerliggende, " en zij verzuimen olie te kopen 
voor hun vaten, en zo gaan zij niet uit de Bruidegom tegemoet, maar liggen gerust in de 
omhelzing en liefkozingen van de een of andere begeerlijkheid of afgod, die zij verkiezen boven 
Christus, de heerlijke Bruidegom. O! Ontzet u hierover gij hemelen, en weest verschrikt, wordt 
zeer woest, " op het gezicht van de dwaasheid van zondaren, die hunlieder weldadigheid 
verlaten voor valse ijdelheden, die hun geen nut kunnen doen. U verkiest een 
zielsvermoordende begeerlijkheid boven de heerlijke Bruidegom, evenals de Joden, die 
Barabbas verkozen boven Christus. "Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en 
gij hebt de duisternis liever gehad dan het licht." U hebt reden te vrezen, dat de Heere tot u zal 
zeggen, wat Hij tot Efraïm zeide: "Hij is vergezeld met de afgoden, laat hem varen." 
 
6e Ziet het goede ambt van de Geest Gods: Hij is het, Die van de heerlijkheid van de 
Bruidegom getuigt en de ogen van de arme zondaar verlicht, om de heerlijkheid van Zijn 
Persoon en Zijn middelaarschap te zien en zo de toestemming van de bruid te winnen; ja Hij is 
de voornaamste band van vereniging tussen de partijen: want, "die de Heere aanhangt, is één 
geest met Hem." 
 
7e Ziet de nuttigheid van een Evangeliebediening; zij zijn de vrienden van de Bruidegom, en 
komen op last van Hem, een bruid voor Hem zoeken onder de kinderen der mensen. Een 
getrouw leraar is als in barensnood, totdat het jawoord is gegeven, en o! wanneer dat geschied 
is, is dat de blijdschap en verheuging van hun harten, want zij zijn hun kroon van roem in de 
dag des Heeren. Zij die ingewonnen zijn, om de Bruidegom het jawoord te geven, en uit te gaan 
Hem tegemoet, zullen bereid zijn, te zeggen: "Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, 
die het Evangelie des vredes prediken, desgenen die het goede verkondigen." 
 
8e Ziet de uitnemendheid van de genade van het geloof. Het is de band van de vereniging, 
waardoor wij met Christus, als onze Man, getrouwd zijn; want het sluit in, dat de ziel haar 
toestemming en het jawoord geeft aan deze betere Man, waardoor Hij ons Hem ondertrouwt in 
eeuwigheid. Om niet langer bij bijzonderheden stil te staan, het is door geloof, dat wij Christus 
aandoen als de Heere onze gerechtigheid. Door het geloof ontvangt de bruid uit de volheid van 
Christus genade voor genade, waardoor het hart gereinigd, de oude mens gekruisigd, en het 
lichaam van de zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Door het 
geloof overwinnen wij de wereld: (1 Joh. 5:4) "Dit is de overwinning, die de wereld overwint, 
namelijk ons geloof." Door het geloof weerstaan wij de duivel, en blussen wij zijn vurige pijlen 
uit (Ef. 6:12, 16).  
En vraagt u, hoe het geloof dit doet?  
Dan antwoord ik:  
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(1) Het geloof zwaait het zwaard des Geestes in het aangezicht van de vijand, evenals Christus 
deed, zeggende: "Daar is geschreven."  

(2) Het geloof neemt het bloed des Lams en stelt dat de vijand voor; op het gezicht waarvan hij 
vliedt, gedenkende, dat door dit bloed zijn kop op Golgotha vermorzeld werd, waarom hij 
het gezicht daarvan niet kan verdragen. Vandaar dat woord: (Openb. 12:11) "En zij hebben 
hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord van hun getuigenis."  

(3) Door het geloof nemen wij de grootste en dierbare beloften aan, waardoor wij de goddelijke 
natuur deelachtig worden. Allerlei genade is, evenals melk in de borst, en de beloften 
opgelegd voor zuigelingen van de genade; en het geloof is de mond van de ziel, die, de borst 
nemende, de redelijke onvervalste melk zuigt van het woord, en van de genade van God 
door het woord, waardoor de ziel opwast in de genade, evenals een zuigeling, die 
voorspoedig opgroeit van de borst. "En als nieuw geboren kinderkens, zijt zeer begerig neer 
de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve mag opwassen." Amen. 

 
 


