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  Ebenezer Erskine 

 

 

 

De wijze maagden uitgaande de bruidegom tegemoet  

(3e preek) 

 

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

tegemoet! 

 

Ik heb uit onze tekstwoorden de volgende leer afgeleid: "Dat het de onvermijdelijke plicht van 

elk en een ieder is, wanneer Christus, de heerlijke Zielsbruidegom op komst is, uit te gaan Hem 

tegemoet, door Hem op een gepaste wijze te ontvangen en te onthalen." Ziet, de Bruidegom 

komt, gaat uit Hem tegemoet. 

Deze leer overeenkomstig onze verdeling verhandeld hebbende, zijn wij begonnen die toe te 

passen in een gebruik tot onderrichting, en zal ik de toepassing daarvan voortzetten, door een 

tweede gebruik van deze leer te maken tot beproeving en onderzoek. 

Hier doen zich vanzelf twee vragen op, namelijk:  

1. Hebt u het jawoord aan de Bruidegom gegeven? Bent u met die enige Man getrouwd?  

2. Hebt u ooit de Bruidegom ontmoet, en hebben Hij en u enige aangename en troostrijke 

ontmoetingen gehad? 

 

Vraag 1. Bent u de bruid? Bent u met Christus de gezegende Zielsbruidegom getrouwd? Om dit op te 

helderen zal ik de volgende kenmerken voorstellen. 

 

1e De ware bruid van Christus bewondert de Bruidegom ten zeerste, zij acht Hem zo hoog, dat 

zij alles bewondert, wat in en aan Hem is. Zij bewondert Zijn persoonlijke heerlijkheid als 

Immanuël; zij verwondert zich daarover, dat de tweede Persoon van de heerlijke Godheid de 

natuur van de engelen voorbijging, en uit liefde tot haar de menselijke natuur aannam in een 

persoonlijke vereniging, opdat Hij haar tot een Hulp zou kunnen zijn. Dat woord van de 

apostel is dan ook dikwijls in haar mond en in haar hart: "Buiten allen twijfel, de verborgenheid 

der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees." O Hij is weergaloos! "Als de 

appelboom onder de bomen des wouds; Hij draagt de banier boven tien duizend." Wanneer de 

bruid denkt over de liefde, die Hij haar toedroeg eer de wereld was, en hoe Hij in de volheid 

des tijd gekomen is, en Zijn bloed voor haar gestort heeft om haar te verlossen; hoe Hij haar in 

de tijd getrokken heeft met touwen van liefde, en haar vijandschap heeft overwonnen door Zijn 

liefde in haar hart uit te storten; dan zinkt zij weg in verwondering en roept uit: "Wie ben ik, 

Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Is dit naar de wet van 

de mensen, Heere HEERE? O wat heeft God gewerkt! O de hoogte, diepte, breedte en lengte 

van Zijn liefde! Zij gaat alle kennis te boven." 
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2e De ware bruid van Christus kent de stem van de Bruidegom, en is zeer ingenomen met de 

woorden van Zijn mond: (Joh. 10:16) "Mijn schapen horen Mijn stem." Hoe gaat haar hart naar 

Hem uit, als Hij Zijn mond opent: (Hoogl. 2:8) "Dat is de stem mijns Liefsten;" zij is mij zoeter 

dan het gezang van engelen of archangelen. Ieder woord van de Bruidegom verwekt 

bewondering in haar hart, en zij overdenkt ze met lust en vermaak: (Hoogl. 2:10) "Mijn Liefste 

antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom." Zulke woorden doen 

haar hart binnen in haar ontvonken en branden. O, zegt Job, "de redenen Zijns monds heb ik 

meer dan mijn bescheiden deel weggelegd." David zegt: "De wet Uws monds is mij beter dan 

duizenden van goud of zilver; zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan 

honig en honigzeem." O, zegt Jeremia: "Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, 

en Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijn harten" 

 

3e Niet alleen ieder woord, maar elke gedachte van de Bruidegom is een feestmaal voor de ziel 

van de bruid: "Hoe kostelijk, o God, zijn mij Uw gedachten. Mijn overdenking van Hem zal 

zoet zijn; ik zal mij in de Heere verblijden. Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik 

aan U in de nachtwaken; mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden." Menige 

zoete samenkomst heeft de bruid met Christus op de berg van overpeinzing, waarmee vreemden 

zich niet vermengen. 

 

4e De ware bruid van Christus haat al Zijn mededingers. Zij is aan de wet, haar eerste man 

gestorven, en zegt dan ook: "Ik ben door de wet gestorven." Zij is van de zonde gestorven en 

kruisigt het vlees met de bewegingen en begeerlijkheden, al zijn zij zo dierbaar als rechterhand 

of rechteroog. Zij is aan de wereld gestorven, en acht al haar voordelen genoegens en 

eerbewijzen niets te zijn dan enkel ijdelheid. "De wereld is mij gekruisigd, en ik aan de wereld." 

Daarom zeg ik, dat de bruid van Christus al Zijn mededingers haat: "Ik acht ook alle dingen 

schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om Wiens 

wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge 

gewinnen." Ja, zij is bereid om Zijnentwil van alle betrekkingen te scheiden; zij laat die allen 

voor Hem varen; ja, ook haar leven, als het in mededinging komt met Christus, zal zij geredelijk 

zeggen: "Ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven voor de eer van de 

Bruidegom. Zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe, " wegens de liefde, die zij de 

Heere Jezus toedroegen. 

 

5e De bruid heeft de Bruidegom veel toe te betrouwen en stelt veel vertrouwen in Hem, en door 

op Hem te vertrouwen wordt zij in allerlei vrede bewaard, en met blijdschap en vrede vervuld in 

het geloven. Zij durft zich, wanneer zij er toe geroepen wordt, in de grootste gevaren begeven, in 

het vertrouwen op Zijn Woord: "Vrees niet, want Ik ben met u, weest niet verbaasd, want Ik 

ben uw God, Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van Mijn 

gerechtigheid." De Naam van de Bruidegom is de grond van haar vertrouwen, en is haar als een 

sterke toren, waar zij heen vliedt, en veilig is. Het vertrouwen van de bruid op de Bruidegom 

spreekt: (Psalm 36:8) "Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen 

onder de schaduw van Uw vleugelen toevlucht nemen." (Psalm 27:5) "Want Hij versteekt mij in 

Zijn hut ten dage des kwaad, Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent." 

 

6e De bruid van Christus heeft hoge achting voor Zijn geboden, en is bereid Hem te volgen 

overal waar Hij heengaat. De Bruidegom zegt tot de bruid: (Joh. 14:15) "Indien gij mij liefhebt, 

zo bewaar Mijn geboden, (vers 21 ) "die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het, die 

Mij liefheeft." De wijze maagden zullen zich kuis houden ten dienste van de Bruidegom, en 

zullen zich niet bevlekken met het "verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid." Daarop 

ziet wat geschreven staat van de honderd vier en veertig duizend, die met het Lam op de berg 
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Sion stonden. (Openb. 14:4) "Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn (dat is, met de 

dwalingen, afgoderijen en gruwelen van de Antichrist), want zij zijn maagden. Deze zijn het, die 

het Lam volgen waar het ook heengaat." 

 

7e De ware bruid van Jezus houdt de getuigenis van Jezus vast tegenover de duivel, de wereld en 

al de dwalingen en verdorvenheden, die uit de hel worden geworpen om Zijn geopenbaarde 

heerlijkheid te verdonkeren (Openb. 12:17). Wij lezen daar, dat de draak "vergrimde op de 

vrouw en heenging om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods 

bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben." En wanneer gevraagd wordt, wat de 

getuigenis van Jezus Christus is? Dan is het antwoord: (Openb. 19:10) "Want het getuigenis van 

Jezus is de geest der profetie, " dat is, "het Woord van God, dat de heilige mannen Gods, door 

de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken." Nu, de ware bruid van Christus "strijdt 

voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is, " en zal geen leer, gebruik, of beslissing, 

al was zij van de algemene vergadering van de engelen aangenomen, dan wat overeenstemt met, 

en gegrond is op de getuigenis en het Woord van Jezus. Christus heeft dit aan Zijn bruid, de 

gemeente, en aan iedere gelovige afzonderlijk, belast: (Jes. 8:20) "Tot de wet en tot het 

getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben." 

 

8e De bruid van Christus is er zeer op gesteld een zaad voort te brengen, dat Hem zal dienen, en 

tot dat doeleinde benaarstigt zij zich Hem in haars moeder huis te brengen, en tot de 

ordinanties, die Hij heeft ingesteld. Het is alleen Zijn tegenwoordigheid in de Kerk, die het 

Woord krachtdadig maakt tot bekering van zondaren, en tot opbouwing van de heiligen. 

Daarom zijn zij, die met de Bruidegom getrouwd zijn, zeer begerig Zijn sterkte en eer in het 

heiligdom te zien, opdat van Sion mag worden gezegd: (Psalm 87:5) "Die en die is daarin 

geboren, " en: (Jes. 49:21) "Wie heeft mij deze gegenereerd?" 

 

9e De bruid van Christus verlangt soms naar de voltrekking van het huwelijk bij de dood, 

voornamelijk bij het laatste oordeel, wanneer het verenigde lichaam van Christus geheel 

voltooid zal zijn, en de Bruidegom Zijn bruid aan Zijn Vader zal voorstellen, "zonder vlek of 

rimpel, of iets dergelijks, " en zij zal "blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk haars Vaders." 

Paulus had dit op ‘t oog, als hij zeide: "Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 

welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook 

allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben;" en waar de Kerk op doelde, als zij zeide: (Hoogl. 

8:14) "Kom haastelijk, mijn Liefste, en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op 

de bergen der specerijen." 

 

De tweede vraag ter beproeving is: Hebt u ooit de Bruidegom ontmoet? Hebben Hij en  

u enige aangename en troostrijke ontmoetingen gehad? Is Hij nabij u gekomen, en heeft Hij Zich aan u 

geopenbaard zoals Hij het niet aan de wereld doet? Ik zal hier niet over uitweiden. Slechts een paar 

woorden. 

1e Een ontmoeting met Christus, de Bruidegom, deelt leven, nieuw leven, mee aan de 

kwijnende ziel en geest van de bruid; en geen wonder, want Hij is "de opstanding en het leven. 

Die de Zoon heeft, heeft het leven." 

 

2e Een ontmoeting met Christus, de Bruidegom, geeft de bruid licht wanneer zij in de 

duisternis gezeten is; en geen wonder, want Hij is "de blinkende Morgenster", Die de dag met 

Zich doet aanbreken. Hij is het waarachtige Licht, en de duisternis verdwijnt voor Hem. 

 

3e Een samenkomst met de Bruidegom doet het hart ontbranden in een liefde, die vele wateren 

niet kunnen uitblussen, ja, die de rivieren niet kunnen verdrinken. Liefde is Zijn banier, en de 
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bruid zal de banier volgen in leven en sterven. Niets kan haar scheiden van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus haar Heere (Rom. 8:38, 39). 

 

4e Een samenkomst met de Bruidegom brengt vrijheid en verruiming van de ziel mee. De ziel, 

die in banden verkeerde, wordt door de Zoon vrijgemaakt, en dan zingt zij: (Psalm 116:16) 

"Och Heere, zekerlijk ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden 

losgemaakt, " en dan loopt zij met een verwijd hart de weg van Zijn geboden. 

 

5e Een ontmoeting met de Bruidegom verlevendigt de verlangens van de ziel naar een nieuwe 

samenkomst; want de bruid is Zijn gezelschap nooit moe, en wanneer Hij doet alsof Hij wil 

heengaan, doet zij haar best om Hem terug te houden, zeggende: "Waarom zoudt Gij zijn als 

een vreemdeling in het land? En als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?" En 

wanneer Hij is heengegaan, zal zij zeggen: "O, dat ik wist waar ik Hem vinden zou! Ik bezweer u, 

gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik 

krank ben van liefde." 

 

6e Indien u de Bruidegom hebt ontmoet, zult u Zijn plaats voor Hem trachten te bewaren, 

totdat Hij wederkomt. De bruid van Christus zal in Zijn afwezigheid niet hoereren, of het met 

andere minnaars houden, en wanneer zij door de duivel of de wereld verlokt wordt om met hen 

de zonde na te lopen, zal de ware bruid van Christus met David zeggen: "Wijkt van mij, gij 

boosdoeners, dat ik de geboden mijns Gods moge bewaren;" of, evenals Jozef, toen hij door zijn 

overspelige meesteres werd verzocht: "Zou ik zo'n groot kwaad doen, en zondigen tegen God, " 

mijn gezegende Bruidegom, aan Wie ik hart en hand heb gegeven? De ware Bruid van Christus 

zal dan ook ten bloede toe tegenslaan, strijdende tegen de zonde; zij wil zich liever aan de toorn 

en het ongenoegen van de ganse wereld wagen, dan verdragen, dat de Bruidegom Zijn 

aangezicht fronst; daarom zal zij, zich als een reine maagd aan Christus voorgesteld hebbende, 

zich benaarstigen haar kuisheid en reinheid te bewaren. 

 

7e Elke samenkomst met de Bruidegom voegt een nieuwe afdruk of lijn van de schoonheid van 

de Bruidegom aan de ziel van de bruid toe. Want door Zijn heerlijkheid te aanschouwen 

worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. De wereld om hen heen zal dan ook ras 

gewaarworden, dat zij met Jezus zijn geweest; het licht, dat de bruid heeft gekregen door het 

gezelschap van de Bruidegom, schijnt voor de mensen, zodat anderen, hun goede werken 

ziende, de Bruidegom verheerlijken in het gedrag en de wandel van de bruid. 

 

8e Iedere ontmoeting met de Bruidegom vervult de ziel van de bruid met een heilige schaamte 

bij de gedachten over haar onwaardigheid en de onverdiende liefde en vriendelijkheid van de 

Bruidegom, zodat zij beschaamd, ja verbaasd is, wanneer zij ziet, dat Hij met haar bevredigd is 

niettegenstaande al haar afwijkingen en afdwalingen. Dit doet haar met Job uitroepen: 

(Hoofdstuk 42:5, 6) "Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog. 

Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as." 

 

Een derde gebruik zal zijn tot vertroosting van gelovigen, die de ware bruid van de gezegende Bruidegom 

zijn. 

Wel mogen wij de bruid vertroosten, want Hij Zelf is vrolijk over haar met blijdschap, en zegt, 

dat "haar hart zich zal verblijden, en niemand haar blijdschap van haar zal wegnemen." 

Om de blijdschap van de ziel, welke die enige Man zich ondertrouwd heeft, gaande te maken, 

zal ik slechts een enkel woord spreken over twee uitdrukkingen in de Schrift, waarin de nauwste 

vereniging en de innigste gemeenschap tussen Christus en Zijn bruid wordt voorgesteld. In een 

plaats wordt gezegd, dat Christus haar heeft, en in de andere, dat zij Hem heeft. De eerst is Joh. 
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3:29: "Die de bruid heeft is de Bruidegom;" de tweede is 1 Joh. 5:12, waar van de gelovigen, de 

bruid van Christus, wordt gezegd: "Die de Zoon heeft, die heeft het leven;" zodat zij wederkerig 

elkaar hebben. Daarom mogen wij veilig op grond van de Schrift zeggen, dat de Bruidegom de 

bruid heeft, en dat de bruid de Bruidegom heeft. Om nu deze tweeërlei fontein van 

vertroosting te openen, zal ik trachten hieruit een weinig water te halen tot vertroosting van de 

bruid, de vrouw des Lams. Ik zal beginnen met 

De eerste, Joh. 3:19: "Die de bruid heeft is de Bruidegom." Nu, Christus heeft de bruid in de 

volgende opzichten. 

 

1e Krachtens eeuwige schenking en gift van de Vader. De Vader van de Bruidegom heeft de 

bruid aan Zijn geliefde Zoon gegeven. (Joh. 17:6) "Zij waren Uwe, en Gij hebt Mij dezelven 

gegeven." Zij waren van de Vader door verkiezende liefde. Hij heeft hen uitverkoren uit het 

verdorven menselijk geslacht, en geeft hen aan Zijn eeuwige Zoon, opdat Hij hen met Zijn 

bloed zal verlossen, en te zijner tijd door Zijn genade roepen, om niet rechtvaardigen, volkomen 

heiligen, en eeuwig zaligmaken. 

 

2e De Bruidegom heeft de bruid krachtens koop. Zij is van nature de schuldenaar van de wet, 

de gevangene van de rechtvaardigheid, en de slavin van de duivel. Christus ziet op haar in deze 

beklagenswaardige toestand; de rechtvaardigheid Gods vervolgt haar als de bloedwreker: de 

duivel, als Gods beul, is gereed haar naar de helse gevangenis te slepen. O, zegt Christus, Ik heb 

haar liefgehad met een eeuwige liefde, en Mijn hart is er zozeer op gezet haar te trouwen, dat Ik 

lust heb de wet en de rechtvaardigheid voor haar te voldoen. Laat de vloek van de wet, die op 

hen rust, op Mij vallen; laat het ontwaakte zwaard van de gerechtigheid tegen Mij woeden, 

opdat zij mogen ontkomen; Ik zal om hun ongerechtigheden verwond, en om hun 

overtredingen verbrijzeld worden. 

 

3e Hij heeft de bruid door overwinning. Al zijn de wet en de rechtvaardigheid bevredigd, toch 

zal de duivel de gevangene, die in zijn bezit is, niet loslaten, tenzij die hem door overmacht 

ontrukt wordt. Wel, zegt de Bruidegom, "Ik zal de gevangenis gevankelijk voeren, ik zal de kop 

van die oude slang, de duivel, vermorzelen, de overheden en machten uittrekken, en zo zal de 

gevangene des machtigen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen." 

 

4e Hij heeft de bruid door haar toestemming in de dag van Zijn heirkracht. Hij overwint haar 

vijandschap tegen Hem door ontdekkingen van Zijn liefde en beminnelijkheid. (Jer. 31:3) "Ik 

heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." 

Daarop tekent de bruid het verdrag: (Jes. 40:5) "Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren, en die zal 

zich noemen met de naam Jacobs: en gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren, en 

zich toenoemen met de naam Israëls." En zo komen zij in ondertrouw, en heeft de Bruidegom 

de bruid. 

 

Doch men zou kunnen vragen: Waar heeft Hij de bruid? 

Hierop antwoord ik: 

(1.) Hij heeft haar in zijn Huis. Evenals Salomo een huis bouwde voor Farao’s dochter, zo 

bouwt Christus, de ware Salomo, tweeërlei huis voor Zijn bruid, een huis op aarde en een 

huis in de hemel. Wij lezen van een huis, dat de Wijsheid gebouwd heeft, (Spr. 9:1) met 

zeven pilaren, om Zijn bruid in te ontvangen: de stenen daarvan zijn geheel sierlijk gelegd 

en op saffieren gegrondvest. Dit is dat huis van goedertierenheid, dat eeuwiglijk zal 

gebouwd worden, en dan heeft Hij nog een huis bereid, ja, "een stad, die fondamenten 

heeft welker Kunstenaar en Bouwmeester God is." (Joh. 14:2) "In het huis Mijns Vaders 

zijn vele woningen: Ik ga heen om u plaats te bereiden." 
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(2.) Hij heeft de bruid niet alleen in Zijn huis, maar ook in Zijn hand: (Deut. 33:3) "Al Zijn 

heiligen zijn in Uw hand", dat is, in de hand van de Bruidegom. (Joh. 10:28) "Ik geef hun 

het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal 

dezelven uit Mijn hand rukken." O gelovige, is dit niet een heerlijke bron van vertroosting, 

dat u voortdurend in de hand van uw heerlijke Man en Bruidegom bent? Hij houdt de 

bruid in Zijn hand, de hand van zijn macht en voorzienigheid. 

(3.) Wat nog meer? Ik kan u nog meer vertellen. De Bruidegom heeft de bruid in Zijn armen 

en in Zijn schoot: (Jes. 40:11) "Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn 

schoot dragen." O wat een lieflijke verblijfplaats is dit, in de schoot te liggen van Hem, Die 

van eeuwigheid ligt, en tot in alle eeuwigheid zal liggen in de schoot des Vaders omarmd, 

door de eeuwige armen van de eeuwige God! O gezegend verblijf! (Psalm 91:1) "Die in de 

schuilplaats des allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schuilplaats des 

Almachtigen." 

(4.) De Bruidegom heeft de bruid voortdurend in Zijn oog; Hij heeft haar zo lief, dat Hij Zijn 

oog niet van haar kan afwenden. Overal waar zij is, volgt Zijn oog haar, en Zijn ogen 

trekken het ganse land door om zich sterk te bewijzen om harentwil. 

(5.) De Bruidegom heeft de bruid altijd in Zijn hart. O, zegt de bruid, "zet mij als een zegel op 

Uw hart, als een zegel op Uw arm." Evenals de hogepriester de namen van de stammen 

Israëls op zijn borst droeg, zo heeft Christus Zijn volk als een zegel op Zijn hart gezet; zij 

kan nooit uit Zijn gedachte zijn. Nu, is dit niet een heerlijke bron van vertroosting voor de 

ziel, die met Christus ondertrouwd is, dat uw Bruidegom u, gelovige, in Zijn huis, in Zijn 

hand, in Zijn armen en in Zijn schoot heeft, en in Zijn oog en op Zijn hart gezet heeft? 

 

Doch, ten tweede, gelijk de Bruidegom de bruid heeft, zo ook heeft de bruid de Bruidegom; 

want, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Indien u een gelovige bent, hebt u de Zoon, Die de 

Bruidegom is. Verstaat dit in de volgende bijzonderheden. 

1e Indien u de bruid bent, en Hem door het geloof hebt aangenomen, is de Persoon van de 

Zoon uw Man en uw Bruidegom: "Uw Maker is uw Man." U weet, dat in het huwelijk de 

betrekking bestaat tussen de persoon van de man en de vrouw: zo ook in het gehele huwelijk 

zijn de Persoon van Christus en de persoon van de gelovige met elkaar getrouwd. Wat dunkt u, 

gelovige, van getrouwd te zijn met de tweede Persoon van de heerlijke Drie-eenheid? Tot wie 

van de engelen heeft Hij ooit gezegd, gij zijt de bruid, de vrouw des Lams? 

 

2e Met de Zoon van God getrouwd zijnde, bent u de goddelijke natuur deelachtig, gelijk Hij de 

menselijke natuur deelachtig is (2 Petrus 1:4). De lieflijkheid des Heeren uws Gods is over u. 

De Bruidegom deelt Zijn lieflijkheid en schoonheid mee aan de bruid; en dan ziet zij er uit "als 

de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, " en Hij zegt: "Geheel zijt gij schoon, mijn 

vriendin, en daar is geen gebrek aan u." 

 

3e De Vader van de Bruidegom is uw Vader: (Joh. 20:17) "Ik vaar op tot Mijn Vader en uw 

Vader, en tot Mijn God en uw God." Christus, als de tweede Adam, en het Hoofd van het 

nieuwe verbond, zegt voor zichzelf en al de gelovigen, die Zijn bruid zijn: (Psalm 89:27) "Gij zijt 

mijn Vader, mijn God, en de Rotsteen mijns heils." En de Vader van Christus vergunt de bruid 

van Zijn Zoon tot Hem te komen, en eist van haar, dat zij tot Hem komt met heilige en 

nederige vrijmoedigheid, en tot Hem roept: Abba, Vader: "Gij zijt toch onze Vader. Zult gij niet 

van nu af tot Mij roepen: Mijn Vader, Gij zijt de Leidsman mijner jeugd?" 

 

4e De Heilige Geest is uw Trooster, om de bruid in de afwezigheid van de Bruidegom te 

bemoedigen en te troosten: (Joh. 16:7) "Het is u nut, zegt Christus, dat Ik wegga; want indien Ik 

niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u 
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zenden. Want Hij blijft bij u, en zal in u zijn." Het is veel beter, dat de Geest van de Bruidegom 

bij de bruid blijft, dan dat zij zijn lichamelijke tegenwoordigheid geniet. 

 

5e Het leven van de bruid is in de Bruidegom verborgen: (Kol. 3:3) "Uw leven is met Christus 

verborgen in God. Ik leef, en gij zult leven." Misschien is het, arme gelovige, naar uw gemoed en 

gewaarwording, nu zover met u gekomen, dat u zegt: "mijn leven raakt tot aan het graf; ik ben 

afgezonderd onder de doden." Ik ben een dorre boom, en als de dorre beenderen, bij Ezechiël; 

doch gedenk, dat de fontein des levens bij uw HOOFD, uw Man en Bruidegom is, Die zegt: "Ik 

leef, en gij zult leven." 

 

6e Weet tot uw vertroosting, dat de acte van het verbond vaststaat; Hij heeft u Zich 

ondertrouwd, niet voor een dag, of voor een maand, of voor een jaar, of voor een eeuw, maar 

voor eeuwig: "Ik zal met u een eeuwig verbond maken." Het verbond met Hem staat vast: "Ik zal 

Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen, dat uit Mijn lippen gegaan is zal Ik niet 

veranderen." 

 

7e Die de Zoon heeft, heeft al de beloften van het nieuwe verbond, als zoveel fonteinen des 

heils, waaruit u met vreugde water mag scheppen; want al de beloften Gods zijn in Hem, en in 

Hem zijn zij voor de bruid van Christus, Ja en Amen. O, wat zijn deze beloften groot en 

dierbaar! 

 

8e Die de Zoon tot Bruidegom heeft, tegen die heeft de wet, noch de rechtvaardigheid, noch de 

wereld, noch leven, noch dood, iets in te brengen. U weet, dat de vrouw, in rechten, niet 

wegens schuld kan worden vervolgd; de man is aansprakelijk voor haar schuld, en als de man de 

schuld betaalt, hebben de schuldeisers niets tegen de vrouw in te brengen. Nu, zo staat het ook 

met u, o gelovige, die de Zoon tot uw Man hebt; Hij heeft alle schulden vereffend met de wet 

en de rechtvaardigheid, en is daarvan in Zijn opstanding ontslagen, waarom "Hij uit de angst en 

uit het gericht weggenomen is." Omdat de ziel, die met Hem ondertrouwd en getrouwd is, 

onder Zijn bedekking is, mag zij dan ook het hoofd opheffen, en uitroepen: (Rom. 8:33, 34) 

"Wie zal beschuldiging tegen mij inbrengen? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het die 

verdoemt?" 

 

9e Welke diepe zeeën of Jordanen van ellende u nog voor u mag hebben, de Bruidegom heeft 

Zijn woord gegeven, dat Hij daarin met u zal zijn: (Jes. 43:2) "Wanneer gij zult gaan door het 

water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen: wanneer gij door het 

vuur zult gaan zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken." Wanneer u op een 

ziekbed of sterfbed ligt zal de Bruidegom u oppassen; want Hij heeft gezegd: "Ik zal u niet 

begeven noch verlaten;" ja, als u in het graf ligt zult u in Zijn bed en in Zijn schoot slapen: "God 

zal degenen, die ontslapen zijn in Jezus, terugbrengen met Hem." 

 

10e Gelovige, wanneer u de geest geeft en uw ziel van uw lichaam scheidt, zal de Bruidegom met 

een wacht van engelen klaar staan om uw geest te ontvangen: (Joh. 14:3) "En zo wanneer Ik 

heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, 

opdat gij ook zijn moogt daar Ik ben." O wat een troost is het voor een stervende heilige of 

gelovige, dat hij niet zodra uit het lichaam uitwoont, of hij woont bij de Heere in; hij mag de 

wagen des doods verwelkomen, die gezonden wordt om de bruid af te halen en naar het huis 

van de Bruidegom te brengen, met de stervende Stefanus zeggende: "Heere Jezus, ontvang mijn 

geest!" 
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11e Hoewel het dode lichaam naar het graf daalt, waar het rustig slaapt tot aan de morgen van 

de opstanding, toch zegt de Bruidegom, dat Hij het op de laatste dag zal opwekken. Hij herhaalt 

deze belofte dikwijls, voornamelijk in Joh. 6: "Ik zal hem opwekken ten uiterste dage." O heft 

uw hoofd op, gelovige; want de dag van uw volkomen verlossing, namelijk de verlossing van uw 

lichaam uit de macht van het graf, is nabij. Uw geliefde Bruidegom zal, als het ware, aan het bed 

van uw graf komen, en roepen: "Waak op, en juich, gij, die in het stof slaapt, " en dan zal de 

dauw van de Heilige Geest, Die uw ziel levend maakte, toen zij dood was door de misdaden en 

de zonden, ook uw dood lichaam levendmaken, en daarop zal de aarde de overledenen 

uitwerpen (Jes. 26:19 vergeleken met Rom. 8:11). Dan, ja dan, gelovige, zult u blinken, gelijk de 

zon, in het koninkrijk uws Vaders; uw vernederd lichaam zal gelijkvormig gemaakt worden aan 

het heerlijk lichaam van uw Bruidegom, en daarop zal de huwelijksplechtigheid aanvangen, die 

nooit zal eindigen, en de een zal de ander toeroepen: (Openb. 19:7) "Laat ons blijde zijn en 

vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en 

Zijn vrouw heeft zichzelf bereid." 

Zo ziet u wat een onuitsprekelijke grond van vertroosting en eeuwige juichensstof er is voor de 

ziel, die met Christus ondertrouwd is; doch het tien miljoenste deel kan er niet van gezegd 

worden; want het oog heeft niet gezien, noch het oor gehoord, noch is het in het hart van de 

mens opgeklommen, wat voor haar in Christus bereid is. 

 

Tegenwerping 1. O! zal misschien de een of andere arme ziel zeggen, dit zijn waarlijk grote dingen, 

doch ik vrees, dat zij niet voor mij zijn. Ik vrees, dat ik de bruid niet ben, Hij is zo'n groot en heerlijk 

Persoon, en ik ben zo'n arme verachtelijke worm, zo schuldig, zo vuil, dat ik vrees, dat Hij en ik nooit 

ondertrouwd zijn; daarom durf ik al die troost, die voor de bruid van Christus is, niet toepassen. 

Antwoord. Het is een van de eigenschappen van de bruid van Christus, ootmoedig en nederig 

te zijn, zichzelf te verloochenen, en de oneindige afstand te bewonderen, die er tussen de 

Bruidegom en haar is. Zij is nooit bezig met het bewonderen van haar eigen gave en genaden, 

haar eigen schoonheid en voortreffelijkheid, maar met de schoonheid, heerlijkheid en 

uitnemendheid van de Bruidegom. Zij roemt niet in hetgeen zij heeft ontvangen, doch zij roemt 

alleen in de Heere. Hoe ootmoediger en hoe meer verloochend de bruid van Christus is, hoe 

beminnelijker en begeerlijker zij is in de ogen van de Bruidegom. 

 

Tegenwerping 2. Ik word zo geplaagd met een lichaam der zonde en des doods, vleselijkheid, ongeloof, 

hoogmoed, en andere hartplagen, dat ik twijfel of mijn vlek de vlek van de bruid van Christus is. 
Antwoord. U ziet hoe de grote apostel Paulus gekweld werd met de wet der zonde, die in zijn 

leden was: (Rom. 7:23, 24) "Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes 

doods?" Christus zegt van Zijn bruid: (Hoogl. 6:13) "Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is 

als een rei van twee heiren; genade en verdorvenheden voortdurend met elkaar worstelende; het 

vlees begerende tegen de geest, en de geest tegen het vlees; daarom maak daarom niet te haastig 

gevolgtrekkingen. 

 

Tegenwerping 3. Er is eens een tijd geweest, dat ik meende, dat mijn hart zich in Hem als mijn Liefste 

verblijdde; ik wist niet beter of Zijn linkerhand was onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelsde mij, en 

ik kon zeggen: Mijn liefste is mijn, en ik ben Zijne;" doch, helaas! Hij is weggegaan; "de Heere heeft mij 

verlaten, mijn Heere heeft mij vergeten." 

Antwoord. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere 

verborgen? Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermt over de zoon 

haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten." Daarom, wacht op het 

terugkeren van uw Bruidegom, als de wachters op de morgen, ja meer dan de wachters op de 

morgen; want zo zeker als het morgenlicht zal opgaan na een duistere nacht, zo zeker zal Hij in 

genade tot uw ziel terugkeren. Daarom, leef door het geloof, en laat Israël, de ware bruid van 
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Christus op de Heere hopen. Ik geef u Zijn woord als de grond van uw vaste hoop: (Jes. 54:7, 8) 

"Voor en 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, zegt de Heere uw Verlosser." 

 

Een vierde gebruik van deze leer zal zijn tot bestraffing en verschrikking van al diegenen, die in plaats 

van de koop te sluiten, en uit te gaan de Bruidegom tegemoet, met andere mannen getrouwd blijven. 

Ten eerste. Sommigen, ja menigten van hoorders van het Evangelie zijn aan de wet als hun man 

getrouwd. Dit is het geval met alle wettische en eigengerechtige personen, die het leven, 

gerechtigheid en aanneming bij God zoeken door hun persoonlijke gehoorzaamheid, gebeden, 

bekering, doding, dit en dat goed, dat zij gedaan hebben, of de een of andere goede 

hoedanigheid, die zij in zichzelf vinden. Indien dit met u het geval is, bent u nog nooit 

uitgegaan de Bruidegom tegemoet, bent u nog nooit met de betere Man getrouwd, maar blijft u 

nog aan de wet getrouwd. 

Ik zal hier, ten eerste, aantonen wie zij zijn, die aan de wet getrouwd zijn. Ten tweede, u uw 

ellendige toestand aantonen, zolang u in die staat bent. 

1. Ik zal aantonen wie aan de wet getrouwd zijn. Alle mensen zijn in Adam aan haar getrouwd, 

en het ganse mensdom blijft onder het verbond van Adam, totdat de kracht van de genade 

echtscheiding maakt. 

 

1e Indien de wet u nooit heeft gedood, bent u nog met haar als een man getrouwd: (Gal. 2:19) 

"Ik ben door de wet der wet gestorven;" (Rom. 7:9) "Zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar 

als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levendig geworden, doch ik ben gestorven." 

Ieder mens van nature zit hoog verheven op de troon van een ingebeelde gerechtigheid, hij 

meent, dat hij een levend mens is, en dat zijn eigen pogingen genoegzaam zijn om te leven; 

evenals de Joden van wie gezegd wordt, (Rom. 10:3) dat zij, alzo zij de rechtvaardigheid Gods 

niet kenden, hun eigen gerechtigheid zochten op te richten. 

 

2e U, die niet weet wat het is over de zonde te treuren, en te worstelen tegen de wettische 

neiging van uw harten tot de wet als een verbond, blijft nog steeds aan haar als aan een man 

getrouwd. Een gelovige, die met Christus getrouwd is, ziet dikwijls, door de overblijvende 

wettischheid van zijn hart, naar zijn oude man om, en blijft nog geneigd op de plichten, die hij 

doet, en op zijn gestalten en verruimingen te rusten, als de grond van zijn aanneming bij God, 

waardoor hij die dingen in de plaats van Christus stelt. Dit is hem echter een smartelijke stof 

van klacht en verootmoediging, en als u daarvan niets kent, is het een zeker bewijs, dat u niet 

met Christus getrouwd, maar nog onder de wet als een verbond bent. 

 

3e Waar vindt u rust, kalmte en verlichting, wanneer u in benauwdheid en verlegenheid 

verkeert? U weet, dat het natuurlijk is, dat een arme vrouw in haar benauwdheid zich tot haar 

man om hulp wendt. Nu, zo is het ook met de gelovige, die met Christus getrouwd is: wanneer 

hij vermoeid en belast is kan hij niet rusten voordat hij tot Christus komt, en dan zit hij met 

grote lust in Zijn schaduw. Doch zolang u rust vindt in uw eigen werken, plichten, 

hoedanigheden, persoonlijke verbonden, geloften, berouw en bekering, is het een teken, dat u 

nog aan de wet getrouwd bent. 

 

4e U, die bedroefd kunt zijn over uw grove en uitbrekende zonden, die misschien uw goede 

naam voor de wereld kwetsen, maar die nooit bedroefd was over de verdorvenheden van uw 

natuur, en de inwendige plagen van uw hart, zoals ongeloof, vijandschap, hoogmoed, onkunde 

en vleselijkheid; u draagt daarin een kenmerk, dat u nog aan de wet als een man getrouwd bent. 

De reden is deze, dat, wanneer u de wet ooit in haar uitgebreidheid en geestelijkheid had leren 
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kennen, zij krachtig en levendig zou geweest zijn, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 

zwaard, doorgaande tot de verdeling van de ziel en des geestes, en als een oordeler van de 

gedachten en van de overleggingen van het hart, die ten allen dage alleen boos zijn. 

 

2. Ik zal verder wat spreken over uw ellende, zolang u aan de wet getrouwd bent, en niet met Christus. 

1e U bent de met een zeer harde man getrouwd, die niets anders eist dan een volkomen en 

alleszins volmaakte gehoorzaamheid, en dat op straffe des doods. Evenals de Egyptische 

aandrijvers eist de wet, waaraan u getrouwd bent, stenen, doch zonder stro te kunnen of te 

willen verschaffen. Ik bedoel hiermee, dat zij volmaakt werk eist, doch geen genade en sterkte 

geeft, om te kunnen gehoorzamen. 

 

2e U bent met een vervloekende man getrouwd: (Gal. 3:10) "Vervloekt is een iegelijk, die niet 

blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen", Let op de uitdrukking, 

indien u niet blijft in alles wat zij eist, vervloekt en veroordeelt de wet u. Sommige mensen 

beelden zich in, dat zij, indien zij doen wat zij kunnen, haar eisen beantwoorden, en dat God, 

de grote Wetgever, tevreden zal zijn met hetgeen zij doen en hun gebreken en tekortkomingen 

zal vergeven. Wel, gaat zo voort, en koestert die inbeelding; doch ik waarschuw u in de Naam 

des Heeren: "In smart zult gijlieden liggen." 

 

3e U bent met een zwakke man getrouwd: (Rom. 7:3) "Want hetgeen van de wet onmogelijk is, 

omdat zij door het vlees krachteloos was, " Dit moet niet worden verstaan alsof de wet iets van 

haar gezag heeft verloren om gehoorzaamheid te eisen, of de zondaar wegens 

ongehoorzaamheid te veroordelen. Helemaal niet, de wet is even krachtig als ooit, en even 

heilig als te voren. Doch de wet is zwak: zij heeft haar verbondsmacht verloren om het leven 

mee te delen aan de zondaar, die haar verbroken heeft; zij is zwak om de zondaar te verlossen of 

zalig te maken; zij kan niet vergeven; zij kan geen leven geven aan iemand, die in de gewone weg 

van voortteling uit Adam ontsproten is, omdat "allen hebben gezondigd en de heerlijkheid 

Gods derven." Zij is zwak door het vlees, dat is, door de verdorvenheid van onze natuur, en 

onze machteloosheid om haar te gehoorzamen; want indien wij de wet volmaakt konden 

gehoorzamen, zou zij even sterk zijn als ooit, om ons zalig te maken, volgens dat woord: "De 

mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven", maar die ze niet doet zal sterven. 

 

4e U bent met een dode man getrouwd. Paulus zegt, als hij over de wet spreekt: (Rom. 7:6) 

"Overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren." Welke hulp kan een man, 

die dood en begraven is, zijn vrouw bieden? Zij kan op zijn graf gaan zitten wenen, en roepen; 

doch hij hoort haar evenmin als de zerk daar hij onder ligt. Zo is het ook hier gelegen: De wet, 

met welke wij in de eerste Adam getrouwd waren, is gestorven, en haar vereerders mogen 

werken, en zuchten, en roepen, en al het mogelijke doen om door de werken van de wet 

geholpen te worden; maar zij geeft niet meer acht op alles wat zij kunnen doen, dan een lijk er 

acht op geeft wanneer u het toespreekt; want "door de werken der wet zal geen vlees 

gerechtvaardigd worden." Nochtans is de wet, zoals ik daareven zeide, waarlijk levend om te 

vervloeken en te veroordelen. 

Zo ziet u met welk een ellendige man u getrouwd bent, zolang u aan de wet bent getrouwd: 

doch, opdat u uw ellende nog beter mag kennen, zal ik u van ‘s Heeren wege de volgende 

dingen zeggen. 

 

1e Zolang u aan de wet getrouwd bent, bent u verder van de hemel af dan de grofste zondaren. 

Daarom zegt Christus de Farizeeën, die naar de wet onberispelijk waren, doch die op de werken 

van de wet rustten als de grond van hun rechtvaardigmaking en aanneming, dat daarom "de 

tollenaars en de hoeren hen zouden voorgaan in het koninkrijk Gods." Vraagt u, of niet hoeren 
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en tollenaars, als zij zo blijven, de brede weg naar de hel bewandelen? Dan is mijn antwoord: 

Daar is geen twijfel aan, maar er werden door de predikdienst van Christus meer tollenaars en 

hoeren bekeerd, dan Farizeeën en Schriftgeleerden. En hoe kwam dat? Wel, de tollenaars en 

hoeren werden gemakkelijker overtuigd, dat zij op de grote weg naar het verderf waren, en 

daarom werden zij lichter bekeerd van hun boze wegen, dan de Farizeeën, die zich in de mantel 

van hun eigen gehoorzaamheid en gerechtigheid wikkelden, en zich onder die bedekking 

beschermden tegen de pijlen van de overtuiging. 

 

2e Zolang u aan de wet getrouwd bent, bent u onder de heerschappij en kracht van de zonde: 

(Rom. 6:14) "De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 

genade." Dit geeft duidelijk te kennen, dat een mens, zolang hij aan de wet getrouwd is, onder 

de heersende macht van de zonde is, want, "de kracht van de zonde is de wet." De wet prikkelt 

de verdorvenheid, maar doodt haar niet; zij veroordeelt een mens om onder de heerschappij 

van iedere begeerlijkheid en elke afgod te liggen. 

 

3e U bent "vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der 

belofte." U hebt wel een recht van toegang doordat u onder de drup van het Evangelie zit, maar 

hebt er geen zaligmakend deel aan: u hebt er niet meer recht van eigendom aan dan de 

duivelen. 

 

4e Al uw aanbidding en dienst wordt van God verworpen, omdat u Zijn geliefde Zoon verwerpt, 

die Hij tot een verbond van het volk heeft gegeven. Zolang een mens op een wetsgrond staat, is 

alles wat hij doet de Heere een gruwel. 

 

5e Al de eigenschappen Gods zijn tegen u in de wapenen. Zijn heiligheid haat u als onrein; Zijn 

rechtvaardigheid veroordeelt u, omdat al uw gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed is; Zijn 

wijsheid bedenkt gedachten des kwaads tegen u, en Zijn macht zal al de bedreigingen van de 

wet over u uitvoeren: "zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf van het aangezicht des 

Heeren." 

Zo ziet u in welk een gevaarlijke staat u bent, zolang u aan de wet getrouwd bent. 

 

Ten tweede. Ik zal nu een enkel woord spreken tot degenen, die aan hun begeerlijkheden 

getrouwd zijn, en zich vastklemmen aan de drie-eenheid van de wereld, de begeerlijkheid van 

het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid des levens. De profeet Hosea spreekt 

over sommigen, die met de afgoden vergezeld waren; zij zijn zo getrouwd aan hun zondige 

voordelen en vermaken, zoals dronkenschap, onreinheid, gierigheid, dat zij nooit in het geloof 

uitgingen de Bruidegom tegemoet. Wat zal ik zeggen tot alle zulke onheilige zondaren, die hun 

Delila’s in hun schoot liefkozen, en hun de plaats inruimen, die de Heere Jezus Christus 

toekomt? Ik heb slechts een paar woorden tot u te spreken. 

(1) U hebt lief en bent in een verbond met hetgeen God haat; want elke zonde en 

begeerlijkheid in hart of hand, in leven of spreken, is dat gruwelijke, dat God haat. 

(2) U bent getrouwd aan hetgeen Christus is komen verbreken en veroordelen. Het 

voornaamste werk van Christus was "de overtreding te sluiten, en de zonde te verzegelen. 

Hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, " of, door de offerande van Zijn vlees of van 

Zijn menselijke natuur. Kunt u verwachten door Christus te worden zaliggemaakt zolang u 

die veroordeelde verrader herbergt? 

(3) U bent met een vuile moordenaar getrouwd, die u het hart doorsteekt, en als u die niet 

loslaat, al was het u zo lief als uw rechterhand, zal het u het leven van uw ziel kosten. 

(4) U bent getrouwd aan hetgeen de heilige wet Gods veroordeelt. De wet giet haar 
vervloekingen uit tegen elke zonde, omdat "de zonde een overtreding van de wet is:" 
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(Engelse overzetting van 1 Joh. 3:4) "Een ieder, die de zonde doet, overtreedt ook de wet: 

want de zonde is de overtreding van de wet." (Gal. 3:10) "Vervloekt is een iegelijk, die niet 

blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 

(5) Indien u aan uw begeerlijkheden getrouwd blijft, moet u de nacht van de hel met haar 

doorbrengen, waar uw tegenwoordige lusten als zoveel adders zullen zijn, die u eeuwig het 

hart zullen doorsteken. Uw spijze zal dan in uw ingewanden veranderd worden; gal van de 

adders zal ze in uw binnenste zijn. In één woord, strikken, vuur en zwavel, en een geweldige 

stormwind van toorn en wraak zal het deel uws bekers zijn, als u aan uw begeerlijkheden 

getrouwd blijft. 

 

Misschien zijn er onder u, die in hun hart zullen zeggen: Ik hoop, dat ik met Christus getrouwd ben, 

en door Hem zal worden zaliggemaakt, al blijf ik doorgaan in mijn oude weg van liegen en drinken, spelen 

en hoereren, en mijn naaste bedriegen; ik hoop, dat God deze en dergelijke gebreken en zwakheden zal 

vergeven.  
Antwoord. Nu, u mag uzelf met die ijdele troop voeden; maar wat zegt Christus? "Niemand kan 

twee heren dienen, " hij moet of de ene, of de andere loslaten. O, zal de troon van de 

ongerechtigheid gemeenschap met God hebben? Zal de zonde, het eigen ik en de wereld, de 

troon van uw harten en de gehoorzaamheid van uw leven innemen, en zult u toch denken, dat 

u gemeenschap met God kunt hebben? Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Of 

wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met 

de afgoden? (2 Kor. 6:14, 15). Daarom zeg ik, indien u ooit uitgaat, de Bruidegom tegemoet, 

moet u die laten varen, en met Efraïm zeggen: Wat heb ik meer met de afgoden te doen?" 

 

In een vijfde gebruik van deze leer zal ik trachten twee soorten van mensen toe te spreken.  

Ten eerste, allen in het algemeen.  

Ten tweede, de gelovigen in het bijzonder. 

Ik zal dus eerst allen in het algemeen toespreken. 

Vrienden, u hebt over Christus horen spreken in de hoedanigheid van een Bruidegom, en hoe 

Hij niet alleen in het vlees is gekomen, maar werkelijk komt in de uitdeling van het Evangelie, 

om Zich een bruid te zoeken onder de kinderen der mensen. Hij, Die onze natuur getrouwd 

heeft in een personele vereniging met Zichzelf, toen Hij de natuur van de engelen voorbijging, 

om op gelijke voet met ons te staan, biedt Zichzelf nu in het Evangelie dadelijk aan ons aan, als 

de Bruidegom van de zielen, met uitgebreide armen zeggende: "Ziet hier ben Ik, ziet hier ben 

Ik." Ik zal voor u zijn, indien u voor Mij wilt zijn en niet voor een andere. Ziet, Ik sta aan de 

deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur van zijn hart voor mij zal 

opendoen, en de koop sluiten, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaalhouden, 

en Hij met mij. Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid." 

 

Nu, aangezien dit het geval is, nodig en vermaan ik allen, dat u door het geloof uw toestemming 

geeft en de koop wilt sluiten. Ik, als een vriend van de Bruidegom, heb opdracht ontvangen 

voor Hem aanzoek te doen, en tot u te zeggen, wat de vrienden van Rebekka tot haar zeiden, op 

een huwelijksaanzoek voor Izak: "Zult u met deze man trekken, " de Man Immanuël, Godmens; 

de Man van Gods rechterhand; de Man Wiens Naam is Spruite, Die des Heeren tempel bouwt 

en het sieraad draagt; de Man, Die alle macht heeft in hemel en op aarde; de Koning der 

Koningen en de Heere der heren. O wilt u het verdrag van het nieuwe verbond met de hand 

van het geloof tekenen, en zeggen: "Ik ben des Heeren, mijn Maker is mijn Man, Hij zal mijn 

Man zijn, Wiens Naam is de Heere der heirscharen, mijn Verlosser, de Heilige Israëls." O wat 

een gelukkige dag zou het zijn voor deze vergadering, als elke ziel voor zichzelf, met dezelfde 

genegenheid en even vastbesloten, hetzelfde antwoord op het voorstel zou geven als Rebekka: 

"Ik zal met Hem trekken. Ik zal Hem volgen, waar Hij ook heengaat: Zijn God zal mijn God, 
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Zijn Vader zal Mijn Vader zijn; waar Hij woont zal ik wonen; noch dood, noch leven, noch 

tegenwoordige, noch toekomende dingen, zullen ooit scheiding maken tussen Hem en mij." 

Nu, omdat het niet de gewone weg van Christus is met geweld te trekken, maar Zijn bruid tot 

Zich te trekken met mensenzelen en touwen van liefde, daarom zal ik trachten de vermaning 

met enkele beweegredenen aan te dringen. 

 

(1.) Ik zal de eerste beweegreden ontlenen aan de heerlijkheid en uitnemendheid van de 

gezegende Bruidegom. Het is goed, dat u zich hier herinnert wat ik in het leerstellige gedeelte 

van Hem gezegd heb. Wat Zijn Naam aangaat: Hij heeft, "een Naam, welke boven allen naam is, 

die genaamd kan worden." Wat Zijn afkomst aangaat: wie kan Zijn leeftijd, of Zijn generatie, 

uitspreken? Wat Zijn persoonlijke waarde en voortreffelijkheid betreft, Zijn hoedanigheden zijn 

in elk opzicht onvergelijkelijk. Nu, aangezien zo'n Bruidegom aanbiedt u Hem te 

ondertrouwen, o sluit de koop, geeft Hem uw toestemming, dat de eeuwige knoop tussen u en 

Hem worde gelegd. 

(2.) Om u te verbinden zich met de Bruidegom te verenigen, overweegt hoeveel lust Hij in de 

verbintenis heeft, hoezeer Zijn hart er op gezet is. Dit zal blijken, indien u overweegt,  

1. Dat Hij het van alle eeuwigheid, eer de wereld was, in Zijn hart had: (Jer. 31:3) "Ik heb u 

liefgehad met een eeuwige liefde." Voordat wij een aanzijn hadden, behalve in Zijn 

voornemen, toen Hij ons in ons bloed zag, toen, ja toen, was Zijn tijd een tijd der minne; 

en de uitvoering van dat ontwerp van de liefde van de vreugde van Zijn hart; toen (Spr. 

8:30) "was Hij spelende in de wereld Zijns aardrijks, en waren Zijn vermakingen met der 

mensen kinderen." 

2. Hij was zo op de vereniging gesteld, dat Hij, hoewel Hij "Gods metgezel is, en het geen roof 

geacht heeft Gode evengelijk te zijn, " toch vrijwillig toestemde uit liefde tot ons de Knecht 

des Vaders te worden. Dit geven die woorden te kennen: "Gij hebt Mij de oren doorboord. 

Zie, Ik kom, Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen, en Uw wet is het midden 

Mijns ingewands." Gelijk Jacob veertien jaren lang de knecht van Laban was, uit liefde tot 

Rachel, zo werd Christus de Knecht Zijns Vaders in het grote werk van de verlossing, uit 

liefde tot de bruid, die Zijn Vader Hem had beloofd, in het geslacht van Adam. 

3. Omdat Hij niet aan ons verwant was, daarom werd Hij onze Nabestaande, door Zich in het 

vlees te openbaren of ons vlees aan te nemen. "Het Woord is vlees geworden;" Hij werd als 

van ons een, opdat de natuurlijke afstand dus weggenomen zijnde, het huwelijk voltrokken 

kon worden. 

4. Omdat de bruid een slavin was van de wet en de rechtvaardigheid, en niet anders dan door 

een rantsoen van oneindige waarde kon verlost worden; daarom stierf de Bruidegom voor 

de bruid, en verloste haar, niet door zilver of goud, maar door Zijn dierbaar bloed; Hij gaf 

Zijn leven tot een rantsoen voor velen. 

5. Omdat zij een gevangene van de satan was, en een wettige gevangene van haar grootste 

vijand, die haar zocht te verslinden; daarom komt Hij in de hoedanigheid van een 

zegevierende en vermaarde Overwinnaar; Hij trekt voort in Zijn grote kracht, trekt de 

overheden en machten uit, en stelt die in het openbaar ten toon; "doet door de dood teniet 

hem, die het geweld des doods had, " en doet de gevangene des machtigen ontkomen. 

6. Omdat de bruid zo zwart was als de hel, doordat zij tussen de potten lag; daarom nam Hij 

op Zich haar te wassen en te reinigen, en Zijn heerlijkheid op haar te leggen, waardoor zij 

zou worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver en géluwen goud. 

7. Omdat de bruid naakt was, omdat de duivel haar het heerlijk versiersel van oorspronkelijke 

gerechtigheid had ontnomen; daarom nam de Bruidegom op Zich haar te kleden met witte 

klederen. opdat de schande harer naaktheid niet geopenbaard zou worden. De Bruidegom 

is haar van God geworden, wijsheid, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. 
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8. De Bruidegom is zo op de vereniging gesteld, dat Hij Zijn herauten uitzendt, om Zijn 

voornemen van met haar te trouwen openlijk uit te roepen, en Hij geeft ons leraars de last 

er op aan te dringen, en geen weigering te aanvaarden: (2 Kor. 5:20) "Zo zien wij dan 

gezanten van Christus' wege, alsof God door ons bade, wij bidden u van Christus' wege; laat 

u met God verzoenen, " door Zijn geliefde Zoon te omhelzen en Hem het jawoord te geven 

als uw Hoofd, Man, en Bruidegom. 

9. Hij is er zo op gesteld, dat Hij op een goed antwoord van de bruid wacht; Hij wacht om 

genadig te zijn, en Hij verhoogt Zich opdat Hij ontferming mag bewijzen. Hij staat aan de 

deur en klopt, totdat Zijn hoofd vervuld is met dauw, Zijn haarlokken met nacht druppen. 

10. Het smart Hem aan zijn hart, wanneer Hij wordt afgewezen. Hoe weende Hij over 

Jeruzalem, zeggende: "Och of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw 

vrede dient! Hoe zou Ik u overgeven o Efraïm? U overleveren, o Israël? Mijn hart is in Mij 

omgekeerd, al Mijn berouw is samen ontstoken." 

11. Hoe is Zijn hart verblijd, wanneer de toestemming van de bruid verkregen is. Hij is zo blij, 

dat Hij hemel en aarde oproept zich te verheugen; want er is blijdschap in de hemel over 

één zondaar, die zich bekeert. O dan wordt het geroep gehoord: (Openb. 19:7) "Laat ons 

blijde zijn en vreugde bedrijven, want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft 

zich bereid." De blijdschap van die dag wordt uitgedrukt door de heuglijke plechtigheid van 

de kroning van een koning: (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." 

 

Nu, is Christus zo gesteld op een vereniging met u, en zult u zo koel, zorgeloos en afkerig zijn? 

Voornamelijk als u, bij wijze van beweegreden, let op: 

(3.) De onmetelijke ongelijkheid en onevenredigheid tussen twee zulke ongelijke partijen als 

hier zijn, en toch doet Zijn liefde en goedertierenheid voor de bruid Hem over alle ongelijkheid 

heen komen. O laten de hemel en aarde, engelen en mensen, verbaasd staan! Hij, Die de 

Heere, de Schepper van alle einden van de aarde is, biedt aan met Zijn schepsel, het werk van 

Zijn hand, te trouwen: (Jes. 54:5) "Uw Maker is uw Man." Hij, die de Oude van Dagen, de 

Vader der Eeuwigheid is, biedt aan met een hulpeloos kind, dat op het vlakke des velds 

geworpen is te ondertrouwen. Hij, Die de edelste Spruit van de hemel of de aarde is, biedt aan 

met een vuile hoer te trouwen, die met vele boeleerders gehoereerd heeft, wier vader een 

Amoriet, en haar moeder een Hethietische was. Hij, de Erfgenaam Gods, de Erfgenaam van de 

hemel, de Erfgenaam van alles, biedt aan met kinderen van de duivel en erfgenamen van de hel 

te trouwen. Hij, Die de grootste schoonheid van de hemel en de aarde, het Afschijnsel van de 

heerlijkheid des Vaders is, biedt aan een bruid te ondertrouwen, die zwart als een Moor, gevlekt 

als een luipaard, en vol wonden striemen en etterbuilen is. O laat de hemel en de aarde 

verbaasd staan over de neerbuiging van de Bruidegom, en over de dwaasheid van zondaren in 

zo'n partij af te wijzen! 

 

(4.) Overweegt, om uw harten voor de Bruidegom in te winnen, hoe het u tot voordeel zal 

strekken, als u Hem als uw Man kiest. Ziet dit in de volgende dingen. 

1. De Bruidegom zal u van al uw schulden ontlasten. Wat tijdelijke en aardse schulden betreft 

heeft Hij wel duizend wegen om er u vanaf te helpen, als Hij het nuttig acht voor Zijn 

heerlijkheid en uw welzijn; want de aarde is van Hem, en haar volheid, en Hij beveelt u al uw 

zorgen op Hem te werpen, want Hij zorgt voor de bruid. Zal Hij, Die een losprijs voor uw zielen 

heeft betaald, u ook niet alle dingen om niet schenken? Doch wat de schulden betreft, die u aan 

de wet en de rechtvaardigheid schuldig bent, die de grootste en zwaarste van alle zijn, zwaarder 

dan, dat u ze zoudt kunnen dragen, waarvan u het kleinste penninkje nooit zoudt hebben 

kunnen betalen, hetzij door een eeuwigheid van gehoorzaamheid, of door een eeuwigheid van 
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straf; op hetzelfde ogenblik, dat u met Christus verenigt, bent u daarvan vrij en ontslagen; de 

Bruidegom staat tussen u en al uw schuldeisers. U weet, dat de vrouw niet in rechten vervolgd 

kan worden zolang zij een man heeft, hij is voor alles aansprakelijk. Zo ook, wanneer u zich aan 

Christus de betere Man verbindt, Die uit de doden is opgewekt, wordt u aan de wet gedood, 

(Rom. 7:4) dat is, u hebt dan niet meer met de wet en de schulden, die u haar als een verbond 

verschuldigd bent, te maken, zowel wat gehoorzaamheid als straf betreft, dan dat zij er nooit 

waren geweest; zodat u met blijdschap en zegepraal voor al uw schuldeisers en beschuldigers uw 

hoofd kunt opheffen en zeggen: "Wie zal beschuldiging tegen mij inbrengen? Want Christus is 

voor mijn zonden gestorven, en om mijn rechtvaardigmaking en vereffening opgewekt; ik ben 

onder Zijn bedekking, ik ben met Hem in de bruidskamer, waar de wet en de rechtvaardigheid 

niets tegen mij hebben in te brengen." O dan, arm schepsel, geruïneerde en bankroete zondaar, 

ga uit, en geef u weg aan de Bruidegom, en op datzelfde ogenblik, "is het God, Die u 

rechtvaardig maakt, " zeggende: "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en 

Ik gedenk uw zonden niet." 

 

2. O vrienden, gaat uit de Bruidegom tegemoet, en kiest Hem, en alle behoeften zullen vervuld 

worden, al zijn zij nog zo groot en vele: "mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw 

nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus." De Bruidegom heeft, zoals u gehoord hebt, 

onnaspeurlijke rijkdommen; al de schatten van wijsheid en kennis, van genade en heerlijkheid, 

zijn in Hem, en uit Zijn volheid zult gij ook ontvangen genade voor genade. Levendmakende 

genade, want Hij is de Opstanding en het Leven; verlichtende genade, want Hij is de Zon der 

gerechtigheid, de blinkende Morgenster: versterkende genade, want Hij "geeft de moede kracht, 

en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft." In één woord, Hij zal genade 

en ere geven: Hij zal het goede niet onthouden degene, die zijn toestemming geeft Hem te 

trouwen. 

 

3. De Bruidegom zal al uw zielskrankheden genezen, want Hij is zeer bedreven in de 

geneeskunde. Hij is de beste Heelmeester, er is geen kwaal zo hardnekkig, die Hij niet met een 

woord spreken zal genezen. Hebt u een hard hart? Hij zal het week maken en in een vlezen hart 

veranderen. Hebt u een verdorde hand, die niet kan werken? Wel, Hij versterkt de slappe en 

verdorde handen. Hebt u lamme voeten, die niet kunnen gaan? Hij doet de kreupele springen 

als een hert. Hebt u een blind oog, of bent u blind geboren? Wel, Hij heeft ogenzalf, waardoor 

Hij de blinden helder doet zien. In één woord, op hetzelfde ogenblik waarop de ziel met 

Christus verenigd wordt, begint Hij de genezing, en tegen de dag van de voltrekking van het 

huwelijk, zal de bruid volkomen gereed zijn, het goede werk zal voleindigd zijn, en de bruid zal 

worden voorgesteld, "zonder vlek, of rimpel, of iets dergelijks." 

 

4. O gaat uit de Bruidegom tegemoet, en verbindt u aan Hem, en Hij zal al uw lasten dragen, al 

zijn zij nog zo zwaar: "werpt uw zorgen op de Heere, en Hij zal u onderhouden." Christus is de 

medelijdendste Man, Die er ooit geweest is. Als Hij ziet, dat Zijn geliefde bruid gebukt gaat 

onder enigerlei ellende, wat het ook is, Hij is in alle haar benauwdheden met haar benauwd, en 

Hij zal in het vuur en in het water met haar zijn, zodat het vuur haar niet zal verbranden, noch 

het water haar zal overstromen. Ziet, hoe Hij Zijn geliefde bruid in haar slingeringen toespreekt: 

(Jes. 54:11) "Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste; ziet Ik zal uw stenen 

gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten." 

 

5. O verbindt u aan deze Bruidegom en Hij zal al uw vijanden ten onder brengen, en u 

overwinnaar, ja, meer dan overwinnaar, over hen maken. Zij, die Christus kiezen en met Hem 

in ondertrouw komen, moeten er zeker op rekenen, dat de heirlegers van de hel tegen hen 

zullen optrekken: De oude slang werpt uit haar mond water als een rivier achter de vrouw, en 
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tegen de overigen van haar zaad, "die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus 

Christus hebben." Doch wees niet ontmoedigd, arme ziel; uw Bruidegom heeft de kop van de 

oude slang reeds vermorzeld, en zal u eerlang de satan onder uw voeten doen verpletteren. Hij, 

Die tussen u en de wraakvorderende rechtvaardigheid heeft gestaan, zal ook met en voor u 

staan tegen al uw vijanden. Laten mensen en duivels de bruid van Christus vloeken, Hij zal haar 

zegenen. Laat haar in de ban gedaan, uit de kerk geworpen en de duivel overgegeven worden, 

Christus zal zulke vonnissen niet bevestigen, maar vernietigen. In het 9e hoofdstuk van 

Johannes lezen wij van een arme blindgeborene, wiens ogen Christus op de Sabbat had 

geopend, door een weinig slijk te maken en dat op zijn ogen te leggen. De Joodse Raad 

vergaderde, en onder een zeer godsdienstig voorwendsel van ijver voor de Sabbatdag riepen zij 

de man op voor hen te verschijnen, die Christus beleed voor zover hij Hem kende, en daarop 

deden zij hem in de ban, en wierpen hem uit de gemeente, als een heiden en een tollenaar. Wel 

was dit vonnis in de hemel gebonden? Neen, dat was er zover van af, dat Christus, horende, dat 

zij hem uitgeworpen hadden, hem opzocht, en vond, en Zichzelf nader aan Hem openbaarde. 

Daarop spreekt Hij een zwaar doemvonnis over hen uit: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld 

gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, (of die zich inbeelden, dat zij 

de enige mensen zijn, die de dingen in een beter licht zien of kennen) blind worden." Zo neemt 

Christus het voor Zijn bruid op, en Hij verdedigt haar tot beschaming van degenen, die haar 

kwaad doen. 

 

6. O trouwt met de gezegende Bruidegom, en Hij zal al uw belangen voor u behartigen, zowel in 

de hemel boven, als op de aarde beneden; want Hij "heeft alle macht in hemel en op aarde" Uw 

Bruidegom, gelovige, zal al uw zaken op aarde voor u uitrichten; want al de raderen van de 

voorzienigheid wentelen in ondergeschiktheid aan het voornemen van de liefde tot Zijn lieve 

bruid en vrouw: (Deut. 33:26) "Hij vaart op de hemel tot uw hulp, en met Zijn hoogheid op de 

bovenste wolken." En wat uw belangen in het hoger Hof van de hemel betreft, Hij is daar uw 

Zaakwaarnemer en Voorspraak: (Joh. 2:1) "Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 

Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige." 

 

7. O gaat in, ondertrouwt met Christus de Bruidegom, want Hij zet een groot goed op Zijn 

bruid vast. Hoewel zij niets meebrengt dan schuld, gebrek en armoede; Hij verbindt Zich uit 

vrije genade en liefde, dat alles voor haar zal zijn. Ziet de inhoud van het contract: (1 Kor. 2:21) 

"Alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cephas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij 

dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen; zij zijn al uwe, doch u bent van Christus 

en Christus is Gods." O wat is de bruid van Christus welvoorzien uit kracht van het contract 

van het nieuwe verbond! Hij voorziet Zijn bruid van een kroon, een onverwelkelijke kroon van 

de eer. Hij voorziet haar van een onbeweeglijk koninkrijk, "een onverderfelijke, onbevlekkelijke 

en onverwelkelijke erfenis." Hij voorziet haar van "een stad, die fondamenten heeft, welker 

Kunstenaar en Bouwmeester God is, en een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 

hemelen." In één woord, Hij verbindt Zich, dat Zijn God en Vader eeuwig haar God en Vader 

zal zijn. Wat zou het meest uitgebreide hart meer kunnen begeren? Meer "heeft het oog niet 

gezien, en het oor niet gehoord, en is in het hart van de mens niet opgekomen." 

 

(5.) Om uw harten voor de gezegende Bruidegom in te winnen, overweegt de uitnemendheid 

van het contract, dat Hij met Zijn bruid maakt. Ik heb u in het begin verteld, dat het contract 

het verbond der genade en der belofte is, dat in de eeuwigheid tussen de Bruidegom en Zijn 

eeuwige Vader is opgemaakt, ten goede van degenen, die Hem de Vader gegeven heeft: (Psalm 

89:4) "Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene." En in een dag van Zijn heirkracht, 

wanneer de bruid haar jawoord geeft, wordt datzelfde verbond met haar gemaakt en bevestigd: 

(Jes. 55:3) "Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden 
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Davids, " Ik zal u een paar eigenschappen opnoemen, die allen in een bundel vervat zijn in 

(Hos. 2:18, 19) "En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in 

gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid, en in barmhartigheden. En Ik zal u mij 

ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen." 

 

1. Het is een eeuwig contract: want zo zegt de Bruidegom: "Ik zal u Mij ondertrouwen in 

eeuwigheid, " Gelijk het verdrag dateert vanouds, van de jaren der eeuwigheid, zo gaat het 

vooruit tot een toekomstige eeuwigheid, en o! wie kan een rechte gedachte vormen van een 

nimmer eindigende eeuwigheid? O! Het is een groot, doch troostrijk woord, dat tot de 

bruid van Christus wordt gesproken: "Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal een 

eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun 

weldoe." De dood verbreekt alle verbintenissen tussen man en vrouw, en doet de betrekking 

teniet; doch "noch dood, noch leven, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen", 

zullen Christus en Zijn bruid scheiden. 

2. Het is een rechtvaardige verbintenis; want zij is gegrond op de eeuwige gerechtigheid, die de 

Bruidegom heeft aangebracht: "Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid." De 

gerechtigheid van Christus is de voorwaarde van de verbintenis van het nieuwe verbond. 

Door Zijn gehoorzaamheid tot de dood, heeft Hij velen het verbond versterkt, en Hij 

schenkt deze gerechtigheid aan de bruid als haar bruiloftskleed, en doet het haar met Zijn 

Eigen handen aan. Daardoor komt het, dat zij zingt: (Jes. 61:10) "Ik ben zeer vrolijk in de 

Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God; want Hij heeft mij bekleed met de klederen des 

heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom Zich met 

priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap." 

3. Het is een wijze en welgeordineerde verbintenis; want, zegt de Bruidegom, "Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gericht", dat is, met grote wijsheid en verstand. Deze koets van het hout 

van Libanon, namelijk het genadeverbond, was door een meerdere dan Salomo gemaakt, in 

Wie "al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn." Het was de uitslag van de Raad 

des vredes tussen de Vader en de Zoon, van alle eeuwigheid, en daarom kan het niet anders 

dan "in alles welgeordineerd zijn." Het is de wijsheid Gods in een verborgenheid, namelijk 

Zijn verborgen wijsheid, die niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft. In 

andere overeenkomsten tussen man en vrouw zijn soms zeer ingewikkelde en verbijsterende 

zindelen, die processen en ergernissen veroorzaken; doch niets daarvan komt hier voor, alles 

is even duidelijk. 

4. Het is een zeer liefderijke verbintenis; want, zegt de Bruidegom: "Ik zal u Mij ondertrouwen 

in goedertierenheid" De liefde, die Christus Zijn bruid van alle eeuwigheid toedroeg, is de 

bron en oorsprong van de vereniging in alle haar delen. De koets van het hout van Libanon 

is bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Liefde deed Hem haar van 

eeuwigheid tot Zijn bruid kiezen: "Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde." Liefde deed 

Hem haar onder de band brengen van dat verbond, waarvan Hij het Hoofd is; liefde maakte 

al de beloften van het verbond, en liefde verplicht Hem die te vervullen. 

5. Het is een vrijwillig en vrij verdrag, dat Hij met haar maakt, want, zegt de Bruidegom: "Ik zal 

u Mij ondertrouwen in barmhartigheden; en het is opmerkelijk, dat het in het meervoud 

staat, omdat de Bruidegom de bruid een menigte barmhartigheden bewijst. Zij was ellendig 

toen Hij op haar zag, als zij in haar bloed lag, zonder dat een oog medelijden met haar had, 

of een hand haar hulp bood, Zijne barmhartigheden deden Hem Zijn vleugel over haar 

uitbreiden, en tot haar zeggen: Leef; en zo is Zijn barmhartigheid van eeuwigheid tot 

eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, Zijne ingewanden rommelen over Zijn geliefde 

bruid, wanneer lij ziet, dat zij in moeite en ellende is; want "in al haar benauwdheden is Hij 

benauwd", en al zijn haar verdrukkingen vele, toch verlost Hij haar op de duur uit die alle. 
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6. Het is een getrouw en waarachtig verbond: want Hij zegt: "Ik zal u mij ondertrouwen in 

geloof." De Naam zelf van de Bruidegom is Getrouw en Waarachtig (Openb. 19:11). Hij is 

de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige. Hij is geen man, dat Hij liegen zou, noch 

eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; daarom is het verdrag van het verbond 

vaster dan de hemel en de aarde: "Hij zal Zijn verbond niet ontheiligen en hetgeen, dat uit 

Zijn lippen gegaan is, zal Hij niet veranderen; (Jes. 54:10) "Want bergen zullen wijken, en 

heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond 

Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontfermer." 

7. Aan het verdrag is nog dit bijgevoegd: "En gij zult de Heere kennen"; "en ik zal hun een hart 

geven om Mij te kennen, dat Ik de Heere ben." De Bruidegom openbaart Zich aan de bruid 

op een andere wijze dan aan de wereld: (Jes. 33:17) "Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn 

schoonheid." (Hos. 6:3) "Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen de Heere te kennen." 

Dit is de hoofdzegen in het verdrag van het verbond, en wordt daarom het eeuwige leven 

genoemd: (Joh. 17:3) "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen de enige waarachtige 

God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." De heerlijkheid van Christus te zien, en bij 

Hem te zijn, is het hoogste of het voltooiende punt van de gelukzaligheid van de heiligen in 

de hemel (Joh. 17:24). Wat echter voornamelijk begrepen is in de uitdrukking, "Gij zult de 

Heere kennen", is, dat de bruid tot de nauwste omgang en gemeenschap met de Bruidegom 

wordt toegelaten. Evenals op de voltrekking van het huwelijk de bruid en de bruidegom 

elkaar kennen in huwelijksgemeenschap en vereniging, zo ook zal de bruid van Christus de 

lieflijkste gemeenschap met de Heere genieten, zodat zij met de bruid kan zeggen: "Zijne 

linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij; mijn Liefste is mij een 

bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht." Zo ziet u wat een voortreffelijke 

verbintenis Christus met de bruid maakt. Nu, deze huwelijksakte brengen wij u in een 

gepredikt Evangelie, en wij eisen van u in Gods grote Naam, dat u die aanneemt en met de 

hand van het geloof ondertekent, volgens die profetie en belofte: (Jes. 44:5) "Deze zal 

zeggen: Ik ben des Heeren, en die zal zich noemen met de naam Jacobs, en gene zal met zijn 

hand schrijven, ik ben des Heeren, en zich toenoemen met de naam Israëls." 

 

(6). Om u te verbinden uit te gaan de Bruidegom tegemoet en Hem in geloof te ondertrouwen, 

moet u overwegen, dat op bevel van de Bruidegom afkondiging is gedaan van het 

huwelijksvoornemen met de bruid, en dat geen wettige tegenwerping of verhindering tegen het 

voornemen is, of kan worden gemaakt. O vrienden, wij, die de vrienden en herauten van de 

Bruidegom zijn, hebben op last van de Bruidegom en Zijn eeuwige Vader afgekondigd, en 

blijven overluid roepen op de spitsen van de hoge plaatsen, aan de weg ter plaatse daar paden 

zijn: "Wie wil, die kome, en worde de bruid, de vrouw des Lams. Tot u, o mannen, (zegt Hij) 

roep Ik, en Mijn stem is tot der mensen kinderen." En wat is Zijn stem? Ziet het in Jes. 55:1-3 

"O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 

komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gijlieden geld uit voor 

hetgeen, dat geen brood is? en uw arbeid voor hetgeen, dat niet verzadigen kan? Hoort 

aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw 

oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, 

en u geven de gewisse weldadigheden Davids." Nu, zal het huwelijk worden afgekondigd, en zal 

toch de bruid zich terugtrekken, en de afkondiging van geen kracht maken? 

 

(7.) Overweegt, dat, als u behagen hebt in het huwelijk, alle partijen daar behagen in scheppen. 

1. De Vader van de Bruidegom schept er behagen in. Het eerste voorstel tot de overeenkomst 

is van Hem uitgegaan; Hij heeft eerst in de Raad des vredes het huwelijk voor Zijn geliefden 

Zoon voorgesteld, zeggende: O Mijn Zoon, wilt U Zich gindse schare uit het geslacht van 

Adam ondertrouwen, en ze uit de hand van de rechtvaardigheid afkopen, en ze U 
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ondertrouwen in eeuwigheid? Zij zijn van Mij, en Ik geef ze aan U." En gelijk de Vader het 

huwelijk voorstelde, zo biedt Hij Zijn geliefde Zoon aan de bruid aan, zeggende: "Deze is 

mijn geliefde Zoon, hoort Hem. Ziet Mijn Knecht, die Ik ondersteun, mijn Uitverkorene, in 

Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft." Waartoe zou de Vader Zijn Zoon bij u aanprijzen, 

als Hij niet ingenomen was met het huwelijk? Ja, Hij gebiedt u en eist, dat gij hem de hand 

zult geven: (1 Joh. 3:23) "Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam Zijns Zoons Jezus 

Christus." 

2. Gelijk de Vader van de Bruidegom er behagen in heeft, zo ook de Bruidegom Zelf; ja, zoals 

u in tien of twaalf bijzonderheden hebt gehoord, Hij is er ten zeerste op gesteld. Zijn 

vermakingen waren en zijn met der mensen kinderen; Hij verblijdt zich over de ziel, die tot 

Hem komt, "gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid." 

3. De vrienden van de Bruidegom, alle getrouwe leraars zijn er op gesteld, ja, zij zijn in 

barensnood, totdat zij uw toestemming verkrijgen uw Maker tot uw Man te nemen. Op de 

dag, dat u het jawoord geeft, verblijden zij zich, en zij vergeten hun benauwdheid, evenals 

een vrouw wanneer zij het kindeke gebaard heeft. 

4. De medemaagden, alle ware gelovigen, zijn verblijd en verheugen zich, wanneer een arme 

ziel de Bruidegom hart en hand geeft: (Psalm 45:15, 16) "De jongedochters die achter haar 

zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden; zij zullen geleid worden met alle 

blijdschap en verheuging." Ik zeg dan, alle partijen scheppen er behagen in. O, laat dan de 

koop gesloten worden, en gaat uit de Bruidegom tegemoet. 

 

(8). Evenals alle partijen aan de kant van de Bruidegom er mee ingenomen zijn, zo ook zijn alle 

dingen gereed, daarom komt tot de bruiloft. De Bruidegom is gereed, gelijk de woorden van de 

tekst verklaren: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet; ja, Hij staat aan de deur, en 

Hij klopt. De Heilige Geest, de Trooster, is gereed de eeuwige knoop te leggen, zeggende, 

"Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet." Hij is gereed de bruid te geven 

vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor een benauwde geest." De 

verbondsakte is gereed, zijnde door de Vader getekend, Die zegt: (Jes. 42:6) "Ik zal u geven tot 

een Verbond des volks", en de Bruidegom heeft ze met Zijn Eigen bloed ondertekend. De 

huwelijkswoning is gebouwd en gereed voor ontvangst van de bruid: (Spr. 9:1) "De opperste 

Wijsheid heeft haar huis gebouwd; zij heeft haar zeven pilaren gehouwen." Het bruiloftsmaal is 

gereed: (Matth. 22:4) "Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. (Spr. 9:2) "De opperste 

Wijsheid heeft haar slachtvee geslacht, zij heeft haar wijn gemengd; ook heeft zij haar tafel 

toegericht." In één woord, alle engelen en heiligen in de hemel, alle leraars en Christenen op 

aarde, zijn gereed in hun handen te klappen en hun harpen te tokkelen; er zal blijdschap zijn in 

de hemel en op aarde, indien u uitgaat de Bruidegom tegemoet. 

 

(9.) Gaat gelovig uit de Bruidegom tegemoet; want het zal droevig, droevig, met u aflopen, 

indien u na alles wat gezegd is, het niet doet. Wel zegt u, hoe zal het dan aflopen? Of wat zal 

daarop volgen? 

1. U zult het hart bedroeven van de Bruidegom, Die de vreugde van hemel en aarde is. Hoe 

bedroefden de Joden Hem, wanneer de volharding van hun harten Hem smartte, en Hij 

over hen weende! En zult u hun voetstappen volgen en ook het hart van God bedroeven? 

2. Als u niet uitgaat Hem tegemoet, zal Hij van u wijken en u overgeven. (Gen. 6:3) Hij zegt: 

Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. (Psalm 81:12) "Mijn volk heeft Mijn 

stem niet gehoord; en Israël heeft Mijner niet gewild. Dies heb Ik het overgegeven in het 

goeddunken huns harten." Menig droevig wee zal u op Zijn vertrek overkomen: (Hos. 9:12) 

"Wee hen, als Ik van hen zal geweken zijn." 

3. Hij zal tot Zijn Vader gaan, Die Hem heeft gezonden, en een klacht tegen u indienen, 

zeggende: "O Vader, volgens Uw gebod ben ik heengegaan, en heb Mij aan dat volk en die 
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persoon als een Bruidegom aangeboden, doch zij hebben het huwelijk afgewezen en de 

koop afgeslagen." O wat zal God de Vader over die hoon gebelgd zijn! (Joh. 3:18, 36) "Die 

niet in de Zoon gelooft, die de Zoon ongehoorzaam is, is reeds veroordeeld, en de toorn 

Gods blijft op hem. Er blijft geen slachtoffer over voor zo'n zonde;" want zodoende, 

vertreedt u het bloed van de Bruidegom, en acht het onrein (Hebr. 10:26, 29). 

4. Hemel en aarde, en de ganse schepping zullen zich hierover ontzetten en verschrikt zijn, dat 

u andere minnaars hebt verkoren boven Hem, die geheel begeerlijk is (Jer. 2:12, 13). 

5. De zonde, de duivel, en de wereld zullen u aangrijpen en gevankelijk wegvoeren, en God zal 

zeggen: "Zij zijn met de afgoden vergezeld, laat hen varen" (Hos. 4:17); want zij blijven in 

verbond met de dood, en in een voorzichtig verdrag met de hel (Jes. 28:15). Laat hen gaan, 

en ziet wat het einde zal zijn: (Ezech. 24:13) Omdat Ik u gereinigd heb en gij niet gereinigd 

zijt, zo zult gij van uw onreinheid niet meer gereinigd worden. 

6. Gedenkt, dat verachte liefde in vlammen van toorn en verbolgenheid zal ontbranden: (Spr. 

1:24) "Omdat Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb, en 

er niemand was die opmerkte; (vers 26) zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen, Ik zal spotten 

wanneer uw vrees komt." 

 

Vrienden, ik vrees, dat sommigen, indien niet velen onder u, die in deze plaats zijn, meer 

ophebben met drinken, kabaal maken, en plannen smeden hoe u zich in het vervolg zult 

vermaken, dan dat u bezig bent met deze gewichtige zaak, om uw zielen en de zielen van 

anderen met de Zoon van God getrouwd te krijgen. Uw hoofden en harten zijn zo vervuld met 

deze zondige en beuzelachtige dingen, dat de Bruidegom geen gehoor ken krijgen. Ja u bent als 

een dove adder, die haar oor toestopt, en niet wil horen naar de stem des belezers" (Psalm 58:5, 

6). Doch, waarde vrienden, vergunt mij, dat ik deze zaak in de naam van God met u bespreek: 

(Jes. 55:2) "Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen, dat geen brood is, en uw arbeid voor 

hetgeen, dat niet verzadigen kan?" Wat zal het gewin van hetgeen u naloopt, ja van de gehele 

wereld, u baten, indien u uw zielen verliest, omdat u die dingen niet loslaat en uitgaat de 

Bruidegom tegemoet? Gedenkt om ‘s Heeren wil, dat, als u niet uitgaat Hem tegemoet, om 

Hem nu door het geloof te trouwen, u Hem binnenkort, na de dood en in het laatste oordeel, 

zult ontmoeten: (Openb. 1:7) "Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, " en u 

ook, die door ongeloof Zijn hart hebt doorstoken, en dan zult u over Hem rouw bedrijven. O, 

hoe zult u Hem in het aangezicht zien, Wiens aanbiedingen van liefde u veracht hebt? Wat zult 

u doen? En hoe zult u blozen en beschaamd zijn, wanneer u uw verachte Minnaar op Zijn witte 

troon zult zien zitten, met al Zijn heilige engelen, "tien duizendmaal tien duizenden, en 

duizendmaal duizenden, " Hem dienende? O, tot wie zult u dan vlieden om hulp? En waar zult 

u uw heerlijkheid laten? (Jes. 10:3). U zoudt dan, als het mogelijk was, liever willen, dat de 

bergen en steenrotsen op u vielen en u bedekten, dan te verschijnen voor het aangezicht van 

Hem, Die u eens in de tijd aanzocht Hem het jawoord te geven, om Zijn bruid te zijn, doch 

door u slecht behandeld, verworpen en veracht werd! U hebt door uw daden gezegd: Wij willen 

niet met deze Man gaan; wij willen niet, dat deze Koning over ons zij. Wijk van ons, want aan 

de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust. Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden 

dienen? (Job. 21:14). Daarom zal dat vreselijk en ontzaglijk vonnis tegen u uitgaan: (Matth. 

25:41) "Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen 

bereid is, " en daarop zult u door legioenen duivels in de eeuwige pijn worden gedreven. O 

overweegt intijds deze dingen, u, die God, vergeet, en de aanbiedingen van de liefde van de 

Bruidegom versmaadt, opdat Hij u niet verscheurt, wanneer er niemand zal zijn om u te 

redden. 

 

2e Doch ik heb geen lust met de donder en bliksem van de berg Sinaï te besluiten, maar wil 

liever terugkeren naar de berg Sion, en u vandaar weer en weer toeroepen: "Ziet de Bruidegom 
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komt, gaat uit Hem tegemoet." Gaat uit, en aanschouwt, gij dochteren Sions, de schoonheid en 

uitnemendheid van de ware Koning Salomo (Hoogl. 11:11). "O mocht dit de dag Zijner 

bruiloft, en de dag van de vreugde Zijns harten zijn." Ziet hoe heerlijk Hij is in Zijn gewaad, en 

hoe Hij van Edom en van Bosra voorttrekt in Zijn grote kracht, u tegemoet, en zult u niet 

uitgaan Hem tegemoet? De Bruidegom begon Zijn reis naar u toe vanouds, van de dagen der 

eeuwigheid: (Micha 5:1) "En Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid." Hij 

heeft de heerlijkheid verlaten, die Hij bij de Vader had eer de wereld was, en heeft in deze 

wereld voor Zijn bruid gedurende de tijd van ongeveer drie en dertig jaren, heen en weer 

gereisd in armoede, smaad en vervolging. Hij is door zeeën van toorn en de Jordaan des doods 

heen getrokken, en toen is Hij weer naar de hemel teruggegaan, om het huwelijk tot stand te 

brengen, en sedert Zijn hemelvaart heeft Hij in de koets van het eeuwig Evangelie gereisd, eerst 

onder de Joden en toen onder de heidenen, ja, Hij is ook tot deze eilanden van de zee, en tot 

het uiterste van de aarde gekomen. Lang heeft Hij de armen van verlossende liefde tot ons land 

en tot de inwoners van deze plaats uitgebreid, roepende: Ziet hier ben Ik, ziet hier ben Ik. Hoe 

menigmaal heb Ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert 

onder de vleugelen?" (Matth. 23:37). Hoe zal Mijn ziel zich over u verblijden, gelijk de 

bruidegom vrolijk is over de bruid, als u Mij maar als uw Bruidegom wilt ontvangen en 

omhelzen! Ik, Die uw Maker ben, zal uw Man zijn, en u Mij ondertrouwen in eeuwigheid. 

Welnu dan, vrienden, begeeft u tot de beste van de mannen, en zegt met uw ganse hart en 

geheel uw ziel: Wij zijn uwe, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï (1 Kron. 12:18). O laat 

het een eeuwige verbintenis zijn, die nooit zal worden ontbonden. 

 

Misschien zal de een of andere arme ziel zeggen: O hoe graag zou ik uitgaan de Bruidegom tegemoet, 

en mijzelf voorstellen als de bruid, de vrouw des Lams; doch wanneer ik er over begin te denken, doen zich 

duizend hinderpalen in mijn weg op, die ik niet weet hoe ze te boven te komen. 

Antwoord. Wel, laat ons horen, wat de duivel, of de wereld, of een boos en ongelovig hart heeft 

te zeggen; want zij kunnen geen tegenwerping opwerpen, die van enig gewicht is. De gezegende 

Bruidegom heeft alle beletselen, aan de zijde van de wet en van de rechtvaardigheid, door Zijn 

gehoorzaamheid tot de dood uit de weg geruimd, en Hij is bereid, en wij zijn in Zijn Naam en 

op Zijn gezag ook bereid, alles te beantwoorden, van welke aard het ook is, dat kan worden 

ingebracht. 

 

Tegenwerping 1. O! zal misschien de een of andere neergebogen ziel zeggen, de afstand tussen de 

Bruidegom en mij is zo groot en oneindig, dat ik nooit kan denken, dat de overeenkomst kan tot stand 

komen. Hij is Gods Eerstgeborene, hoger dan de koningen der aarde, en zal Hij ooit mij ondertrouwen, een 

arme verachtelijke worm, die maar een niet, ja, minder dan niet en ijdelheid ben? 
Antwoord. Het is zo, de afstand tussen u en Hem, zoals Hij de Zoon van God, God evengelijk 

met de Vader is, is groot. Als Hij die sluitboom niet had weggenomen door de menselijke 

natuur aan te nemen in een persoonlijke vereniging met Zichzelf, kon er nooit sprake geweest 

zijn van een geestelijk huwelijk tussen Hem en iemand van het geslacht van Adam. Doch 

hoewel Hij "in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, " toch 

is Hij ons gelijk geworden door de aanneming van de menselijke natuur, opdat Hij zo, ons 

gelijk geworden zijnde, ons Hem zou kunnen ondertrouwen in eeuwigheid, Laat de grote 

afstand van de partijen, nu Hij over de berg van oneindige afstand, beide natuurlijk en zedelijk, 

heengekomen is, aan uw kant geen beletsel zijn; doch overweegt, dat hoe groter de ongelijkheid 

in het huwelijk is, hoe meer de rijkdom, vrijheid en soevereiniteit van de genade van God 

verhoogd wordt, en dit is juist het grote doel van de hemel: (Jes. 57:15) "Want alzo zegt de Hoge 

en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam Heilig is: Ik woon in de hoogte, en 

in het heilige;" - die een ontoegankelijk licht bewoont (I Tim. 6:16), - "bij dien, die van een 

verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levendig maak de geest van de nederigen, en opdat ik 
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levendig maak het hart van de verbrijzelden." God wil ons en de gehele wereld doen weten, dat 

Zijn gedachten niet onze gedachten, en Zijn wegen niet onze wegen zijn; doch dat "gelijk de 

hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo Zijn wegen hoger zijn dan onze wegen, en Zijn gedachten 

dan onze gedachten." Gods weg is, de machtigen, rijken, wijzen, en edelen voorbij te gaan, en 

de zwakken, armen, en verachten, en hetgeen niets is te verkiezen, "opdat geen vlees zou 

roemen voor Hem." 

 

Tegenwerping 2. Misschien zal een ander zeggen: Ik ben een ellendig mismaakt schepsel, er is niets 

begeerlijks in of aan mij, ik ben een overtreder van de baarmoeder af, in zonde ontvangen en in 

ongerechtigheid geboren, geheel onrein; zal de heerlijke Bruidegom ooit zo iemand trouwen als ik ben? 

Antwoord. Indien deze tegenwerping bij Christus in aanmerking kwam, kon Hij nooit een 

bruid hebben onder het geslacht van Adam; Hij heeft Zich nooit iemand uit het geslacht van 

Adam ondertrouwd wegens haar schoonheid of lieflijkheid, maar opdat Hij ze schoon zou 

maken door Zijn heerlijkheid, die Hij op haar gelegd heeft (Ezech. 16:8-14). 

 

Tegenwerping 3. O! Mijn overtredingen zijn vermenigvuldigd, ontelbare kwaden omringen mij, en mijn 

zonden zijn zeer verzwaard, want ik heb tegen licht, tegen liefde, tegen verbondsgeloften en verbintenissen 

gezondigd. Ik heb Christus het jawoord gegeven, maar ik heb mij teruggetrokken, en daarom zal Christus 

nooit naar mij omzien. 
Antwoord. Laat het zijn zoals u zegt; nochtans zal Hij u, als u wederkeert, genadig aannemen: 

(Jes. 3:1) "Gij nu, hebt met vele boeleerders gehoereerd; keer nochtans weder tot Mij, spreekt de 

Heere." (Jes. 1:18) "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere: Al waren uw zonden 

als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 

worden als witte wol." Gedenkt aan het voorbeeld van Manasse, Maria Magdalena, Paulus en 

vele anderen; dezelfde goedertierenheid en genade, die hen zaligmaakte, is even machtig u zalig 

te maken: "Zijn hand is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet zwaar 

geworden, dat het niet zou kunnen horen." 

 

Tegenwerping 4. Ik lig in een mesthoop van zonde en ellende; de Bruidegom zal nooit op mij zien. 

Antwoord. Hij richt de geringe op uit het stof, en verhoogt de nooddruftige uit de drek, en doet 

hen zitten bij de prinsen Zijns volks. Ziet hoe dat arme Israëlitische kind in zijn vuil neerlag, 

toen de Heere voorbijging, en tot het zeide: Leef (Ezech. 16) "Al laagt gijlieden tussen twee rijen 

van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duif, overdekt met zilver, en welker 

vederen zijn met uitgegraven géluwen goud." 

 

Tegenwerping 5. Ik ben zo ellendig, de Bruidegom zal nooit op mij neerzien. 

Antwoord. U vergist zich, want de Naam van de Bruidegom is Barmhartig, en Zijn 

goedertierenheid is tot in de hemelen. 

 

Tegenwerping 6. Zegt de zondaar: Ik ben blind?  

Antwoord. Christus zegt: "Ik geef de blinden het gezicht." Christus zegt tot het blinde Laodicéa: 

"Ik raad u, dat gij van Mij koopt ogenzalf, opdat gij zien moogt." 

 

Tegenwerping 7. Ik ben naakt, ik heb geen mantel van gerechtigheid om mij te dekken.  

Ja maar, zegt de Bruidegom, geef mij uw jawoord maar, en ik zal u met het beste kleed, dat in de 

hemel is, bekleden, opdat de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde. 

 

Tegenwerping 8. Ik ben arm, ja zo arm, dat ik geen begeerlijke eigenschap heb om mij aan te bevelen. 

Antwoord. De Bruidegom is, "daar Hij rijk was, arm geworden, opdat Hij door Zijn armoede, u 

zou rijk maken. Hij heeft overvloed van goud, "goud beproefd komende uit het vuur, 
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onnaspeurlijke rijkdommen;" en al Zijn rijkdommen zijn de uwe, op hetzelfde ogenblik, dat u 

Hem het jawoord geeft. 

 

Tegenwerping 9. Ik ben dood, er is niet het minste sprankje geestelijk leven in mij, en daarom zal de 

Bruidegom mij nooit aanzien. 
Antwoord. "Hoort, " zegt de Bruidegom, "en uw ziel zal leven: (Jes. 55:3) want Ik zal met u een 

eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden Davids." Die in Mij gelooft zal 

leven al ware hij ook gestorven, want Ik ben de opstanding en het leven. Indien u waarlijk zucht 

onder een besef van uw doodheid, is het een teken van enig leven, want de doden plegen zoiets 

niet van zichzelf te zeggen. Ziet wat Christus aan doden doet: (Ef. 2:1) "En u heeft Hij mede 

levendgemaakt daar gij dood waart door de misdaden en de zonden." De Geest des levens 

maakt de dorre beenderen levend. 

 

Tegenwerping 10. Ik weet niet of de Bruidegom mij ooit heeft liefgehad of verkoren. 

Antwoord. Hij heeft Zijn liefde geopenbaard in het huwelijksaanzoek, dat Hij u in het 

Evangelie van Zijn genade doet. Hij heeft gezegd dat Hij gewillig is, en Hij zweert bij Zijn leven, 

dat Hij "geen lust heeft in de dood des goddelozen, maar daarin, dat zij zich bekeren en leven." 

Hij verklaart, dat Hij het verlaten haat, en dat Hij die, die tot Hem komt, geenszins zal 

uitwerpen; dat "u de belofte toekomt, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn." 

Nu, u hebt Hem op Zijn Woord te vatten, en u moet volgens Zijn Woord over Zijn gedachten 

en Zijn voornemen oordelen; want "de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze 

kinderen, tot in eeuwigheid." Ik zal de zaak, die ik behandel, door een gemeenzame gelijkenis 

van een huwelijksaanzoek ophelderen. De man, die de vrouw het aanzoek doet, maakt haar niet 

alleen zijn liefde bekend, maar hij vraagt ook haar toestemming; hij maakt de overeenkomst zo 

voordelig mogelijk; hij schenkt haar zichzelf en zijn ganse vermogen, en bevestigt zijn 

oprechtheid met een eed, opdat zij geen twijfel heeft aangaande zijn liefde en toegenegenheid. 

Indien nu, na dit alles, de vrouw zou zeggen, dat zij met die man niet wil trouwen, omdat zij 

niet weet of hij haar waarlijk liefheeft; zou niet iedereen deze vrouw als hoogst onredelijk en 

belachelijk beschouwen? Beschuldigt zij die man niet van de meest afschuwelijke 

onoprechtheid? Wel dit is hier het geval; hoe anders kunt u de liefde van Christus tot u 

kennen, dan door de aanbiedingen, beloften, smekingen en verklaringen van Zijn liefde. Aan 

Zijn liefde te twijfelen is, Hem dwaas van bedrieglijk handelen te beschuldigen, en o! behandelt 

Hem zo niet langer, maar gelooft, en ziet Zijn heil.  

 

Tegenwerping 11. O! God is op mij vertoornd; mij dunkt, dat ik fronsen in Zijn gelaat zie, wanneer de 

gedachte in mij opkomt, met Zijn geliefde Zoon te ondertrouwen. 
Antwoord. U vergist zich ten zeerste, want de hoofdgrond van Zijn twist met u is, dat u niet 

uitgaat Zijn geliefde Zoon tegemoet. Zodra u Hem door het geloof aanneemt zult u ervaren, dat 

God een welbehagen in u heeft; "want zovelen Hem aangenomen hebben als hun Zaligmaker, 

Man, Koning, Priester en Profeet, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden." 

 

Tegenwerping 12. U dringt er bij mij op aan, dat ik door het geloof de Zoon van God zal trouwen, en ik 

zou dat graag doen, maar ik bevind mij daartoe geheel onmachtig en onbekwaam, en het is alleen de 

kracht Gods, die het werk moet doen; daarom is alles wat u gezegd hebt vergeefs, zolang er niet een dag van 

Gods heirkracht komt. 
Antwoord. Het is waar, dat de kracht Gods de mens gewillig moet maken, doch de wijze waarop 

die kracht wordt betoond is, dat de zondaar overtuigd wordt van zijn onbekwaamheid om te 

willen of te werken, opdat hij het ganse werk in de hand des Heeren geeft. Indien dit uw geval 

is, is het goede werk reeds in u begonnen, en Hij, Die begonnen is u te overtuigen en te 

vernederen onder een besef van uw onmacht, zal het werk voortzetten en voleindigen; want Hij 
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heeft gezegd: (Psalm 110:3) "Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht;" (Jes. 

40:29) "Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten 

heeft." 

 

Ik zal de vermaning besluiten met twee of drie raadgevingen. 

1. Weest overtuigd en overreed van uw gevaarlijke en beklagenswaardige toestand, zolang u 

aan de wet en uw begeerlijkheden getrouwd bent. Ziet hiertoe het gebruik van bestraffing en 

beklag. 

2. Stelt u voor en koestert hoop, dat het huwelijk tussen Christus en u zal tot stand komen en 

voltrokken zal worden. Een hopeloze wanhoop in deze zaak snijdt de zenuwen van alle 

werkzaamheid af: (Jes. 11:25) "Het is buiten hoop; neen, want ik heb de vreemden lief, en 

die zal ik nawandelen;" en daarom: (Klaagl. 3:26) "Het is goed, dat men hope." 

3. Bestudeert veel de liefde Gods in zo'n hulp te schikken, die in elk opzicht voor u geschikt is. 

Het was een blijk van Gods goedgunstigheid jegens Adam, toen Hij zeide: "Het is niet goed, 

dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij" (Gen. 2:18): 

en het is veel meer een blijk van de liefde Gods tot de verloren mens, dat Hij hulp voor 

hem besteld heeft bij een Held (Psalm 89:20). 

4. Ik raad u, dat u veel de liefde van de eeuwige Zoon van God overpeinst, dat Hij de 

menselijke natuur wilde trouwen tot een personele vereniging met de goddelijke natuur, 

opdat Hij voor ons een nabestaande Verlosser zou zijn. O! Overdenkt wat Hij gedaan heeft 

om Zich een bruid in het geslacht van Adam te verkrijgen, want de ene liefde steekt de 

andere aan, en "wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." 

5. Beschouwt dikwijls de heerlijke volheid en gepastheid van de Bruidegom, door de tralies 

van het gelezen en gepredikte Woord: (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." 

6. O! Roept en pleit veel om de verworven en beloofde Geest, dat Hij Christus mag 

verheerlijken en van Hem aan uw zielen getuigen, volgens de belofte van de Bruidegom, 

voordat Hij de wereld verliet: (Joh. 16:14) "Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het 

Mijne nemen, en zal het u verkondigen." 

7. Dankt, als u de Bruidegom ondertrouwt, alle andere minnaars af, met Efraïm zeggende: 

"Wat heb ik meer met de afgoden te doen." (Jes. 26:13) "Heere onze God, andere heren 

behalve U hebben over ons geheerst, doch door U alleen gedenken wij uws Naams." Indien 

u voor mij bent, zegt Christus, laat dan die zielsvermoordende begeerlijkheden varen; laat 

uw gierigheid, onreinheid, hoogmoed, nijdigheid, wraak, dronkenschap en vraatzucht 

varen: want gelijk niemand twee heren kan dienen, zo kan ook niemand tegelijk aan 

Christus en aan die begeerlijkheden verbonden zijn. Christus zegt: Verdelgt ze, kruisigt ze, 

doodt de werkingen des lichaams (Rom. 8:13), namelijk, gramschap, toornigheid, 

kwaadheid, lastering, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst" (Kol. 

3:5, 8). Ik ben gekomen om die werken van de duivel te verbreken (1 Joh. 3:3); daarom, als 

u Mij wilt volgen, geef die dan een scheidbrief. 

 

Ik zal deze rede sluiten met een woord van raadgeving aan de gelovigen, die vastbesloten zijn, 

door de kracht van de genade uit te gaan de Bruidegom tegemoet. 

O! Dankt de Heere, Die u raad gegeven heeft dat te doen, want dit werd nooit uitgewerkt door 

de kracht van de natuur, maar alleen door de kracht van de overwinnende genade: (Psalm 

110:3) "Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht." U was dood door de zonde, 

maar Hij ging bij u voorbij, en zeide tot u: Leef. U was vol van vijandschap tegen God en Zijn 

Gezalfde, maar Hij heeft uw hart ingenomen door Zijn liefde en beminnelijkheid. Wie heeft u 

onderscheiden van anderen, die achtergelaten zijn in een geheel bittere gal, en samenknoping 
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van ongerechtigheid? Wel, het was de gezegende Bruidegom, die u tot Zich heeft getrokken met 

de touwen van Zijn liefde; laat daarom de lof van de Bruidegom en Zijn eeuwige Vader gedurig 

in uw mond zijn. (Joh. 6:44) "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden 

heeft, hem trekke." Laat de bruid, de vrouw des Lams veel vertrouwen stellen in de Bruidegom; 

en zij heeft wel reden dat te doen, want Hij is het vertrouwen van alle einden der aarde, Zijn 

Naam is getrouw en waarachtig. Amen. 

 

 

 

 

 

 


