De Joodse bruiloft
Inleiding
De Joodse bruiloft met haar gebruiken is een prachtige parabel van de verhouding tussen
Christus en Zijn gemeente.
Joden trouwen het liefst op dinsdag omdat dit de derde scheppingsdag is die een dubbele
zegen kreeg. Tot twee maal toe zei God het is Tov = goed.
Ook trouwen veel mensen in de maand Eloel wat een bijzonder romantische maand is.
E L OE L is een (Hebreeuws) acroniem voor Hooglied 6:3: Anie l'dodi w'dodi lee – “Ik ben van
mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij. ’
In de bijbel kan je lezen hoe God Zijn vrouw Israël meelokt in de woestijn om haar daar te
leren volkomen afhankelijk te worden van Hem, zodat zij geen andere minnaars meer
achterna loopt.
De God van de Bijbel is een romantische God! Hij is de schepper van liefde en sexualiteit.
Sterker nog God is liefde.

De Joodse bruiloft
Nu eerst over de gang van zaken rond het huwelijk en de gebruiken, misschien herken je zelf
al wat paralellen met de gemeente en Christus.

De koppeling van de chatan (bruidegom )en kallah ( bruid)
Iedere man die met de volgende drie dingen arriveerde bij een huis werd bij voorbaat
verdacht van hofmakerij: Een grote som geld, een huwelijkscontract en een leren wijnzak
met wijn.
Een huwelijk werd door de ouders geregeld.
De mahor = de bruidsprijs
De bruidsprijs bedroeg minimaal een halve sjekel en bij hele rijke mensen 10 kamelen.
(Denk aan Eliëzer die bij Rebekka kwam).
Als de bruid akkoord ging, zij werd nooit gedwongen, werd er een tweeledig contract
opgesteld: de Ketoebim. Hier staan de beloften van de bruidegom in en de rechten van de
bruid.

Daarna werd er wijn gedronken uit een kiddoesh (een verlovingsbeker of de beker van het
verbond), eerst door de bruidegom en daarna helemaal leeg door de bruid. Hiermee zei de
bruid: “ik wil jou helemaal’.

De verlovingstijd
Officieel waren bruid en bruidegom nu verloofd maar een verloving was een net zo’n vaste
verbintenis als een huwelijk. Het was niet meer mogelijk om uit elkaar te gaan.
De bruidegom ging nu weg om een huis te bouwen en een choepa, een liefdestent voor de
bruiloftsweek.
Ondertussen ging ook de bruid zich voorbereiden, een trouwjurk kopen, zichzelf laten
verzorgen en mooi maken, ze nam een mikwah, een reinigingritueel, enz. De bruidegom
zond allerlei mooie sieraden om haar mee te versieren. Ook kreeg zij voorlichting hoe ze
haar man het beste kon behagen en ze kreeg sexuele voorlichting.

De bruiloft
Als het huis en de choepa gereed waren ging de Vader van de bruidegom inspecteren of alles
wel mooi genoeg was. Als mensen vroegen aan de bruidegom: ‘wanneer is de bruiloft?’
antwoordde de bruidegom, ik weet het niet, alleen mijn vader weet het. Matt 24 36 Maar
die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen
aan Mijn Vader.
Dit laatste heeft te maken met een Joods spreekwoord: Hij kent dag noch tijd. Dit
spreekwoord verwijst naar het feest van Rosh Hasjana, de dag die 48 uur duurde. Men wist
n.l. nooit precies wanneer het nieuwe maan was, de dag waarop Rosj Hasjana begint.
Wachters werden aangesteld om te bepalen wanneer de nieuwe maan te zien was. Rosh
Hasjana is het Joods nieuwjaar en wordt tevens het feest van bazuinen genoemd.
Daarna gaf de vader het teken dat de bruiloft kon beginnen.
Dan stuurde de bruidegom de vriend van de bruidegom vooruit om de bruid te
waarschuwen dat hij haar nu elk moment kon komen halen. De bruid wist dat ze klaar moest
staan. Ze wist welke nacht maar wist niet hoe laat.
Vaak werd de bruid middenin de nacht geschaakt, uit haar bed gehaald en meegenomen
naar de choepa waar zij een week bleven en het huwelijk werd geconsumeerd. Aan het eind
van die week was er een groot bruiloftsfeest.
Ook gebeurde wel dat de vriend van de bruidegom iedereen waarschuwde met zijn sjofar:
De bruidegom komt eraan! Maak je klaar!
Dit werd ook vaak s’nachts gedaan, de lampen moesten dan brandend blijven (Matt 25 : 6).
De bruid werd dan door de vriend van de bruidegom meegenomen naar de bruidegom

waarna ze de choepa (liefdestent) in gingen en daar zeven dagen bleven. De hele week
hadden de gasten al feest, het grote feest was aan het eind van die week.
Het omslaan van de (gebeds)mantel van de bruidegom om de bruid is ook een teken van ten
huwelijk nemen. In Ezechiël 16 8 lees je: Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde,
ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot
een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne.

Het bedekken van het gezicht van de kallah (bruid)
In Genesis hoofdstuk 24 vertelt de Thora dat toen Eliëzer Rebekka naar Izaak bracht om met
haar te trouwen, Izaak haar tegemoet kwam. Toen ze elkaar ontmoetten, bedekte Rebekka
haar gezicht met een sluier. Sommigen leiden hieruit af dat het bedekken van het gezicht
van de kallah één van de wijzen van huwelijkssluiting is. Het heeft tevens een diepe
symbolische betekenis; het is alsof de chatan (bruidegom) en de kallah tegen elkaar zeggen:
‘onze band gaat dieper dan wat het blote oog kan waarnemen’.
De huwelijksceremonie vind plaats onder de choepa.
De chatan (bruidegom) en de kallah (bruid) drinken beiden weer uit de beker of een glas wijn.
Het glas wordt hierna stukgegooid of stukgetrapt onder een doek. Dit staat voor de
onverbreekbaarheid van een huwelijk, het huwelijk is teer maar ze mogen het niet
verbreken. Het verwijst ook naar het verdriet over het verlies van de tempel.

Het geven van de ring
De ring moet glad zijn zonder versieringen als symbool dat het huwelijk van simpele
schoonheid is. De bruidegom schuift de ring om de vinger van de bruid haar rechterhand.
Vanaf nu is het paar getrouwd. De bruid geeft de bruidegom de ring nadien, niet onder de
choepa.
Bij de huwelijksceremonie spreekt de bruidegom de beloften uit voor zijn bruid, hij biedt
haar voorziening, bescherming voor haar en haar kinderen en emotionele verzorging. Dit
staat allemaal in de Ketoebah.
De bruid loopt zeven keer rond de bruidegom (in zeven dagen werd de wereld gebouwd;
zeven symboliseert ook de heelheid en compleetheid die ze niet apart kunnen verkrijgen).
De bruid gaat dan aan de rechterhand van de bruidegom zitten.
Het is een plicht voor de gasten vreugde te brengen voor de bruidegom en bruid. Er is veel
muziek en dans.

De toepassing
De koppeling van de chatan (bruidegom )en kalal ( bruid)
Christus betaalde met Zijn eigen leven de bruidsprijs voor Zijn Bruid, de gemeente.

1 Kor 6 20 U bent gekocht en betaald
Het aanvaarden van de bruidsprijs is vrijwillig, je wordt nooit gedwongen.
De Ketoebim: een voorbeeld uit het Oude testament is de twee stenen tafels van Mozes bij
het huwelijk tussen God en Israël bij de Sinaï.
Onze Ketoebim is de Bijbel, Hier staan de rechten van de bruid in. De gemeente mag
aanspraak maken op de beloften van onze bruidegom.
De kiddoesh, de beker van het verbond waaruit de gemeente drinkt, is de beker van het
avondmaal, verwijzend naar het nieuwe verbond in Christus’ bloed.

De verlovingstijd
Ook aan de bruiden Esther en Ruth werd gezegd: was je, zalf je en kleed je. Esther moest een
half jaar in de mirre en daarna nog een half jaar in andere oliën zich baden.
In Joh 14 : 2 en 3 lezen we: 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders
gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor
jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug.
We zien dat Jezus na de verloving terug is gegaan naar de Vader en een huis voor Zijn bruid
gereed maakt.
Wat betreft de bruid: De bruidegom wil graag een gelijkwaardige bruid die straks koningin
zal zijn en samen met Hem zal regeren, daarom moet haar karakter gevormd worden.
De bruid mag haar zonden af laten wassen in de mikwah, het waterbad van het Woord waar
de doop ook een teken van is en zo haar oude leven achter zich laten. De olie staat voor het
werk van de Heilige Geest in ons. De etherische olie van Mirre staat voor lijden en
verdrukking dat de bruid ook krijgt te verdragen. Honing staat voor het Woord van God voor
een volwassen bruid. (Zie Ezech 16)
Het gaat in deze periode om het leren van de werken van Jezus, de omgang met Zijn Vriend,
de Heilige Geest, omgang met elkaar, voorbede en aanbidding. Het gaat erom dat je leert
hoe je intiem kunt zijn met God, hoe we God kunnen behagen.
Ef 5 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich
voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met
het woord, 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun
vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;
29 want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus
de gemeente, 30 omdat wij leden zijn van zijn lichaam. 31 Daarom zal een man [zijn] vader
en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32
Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. 33

Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw
moet ontzag hebben voor haar man.
1 Petr 3 3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten
haar, gouden sieraden of elegante kleding, 4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een
zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. 5 Daarmee
tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van
hun man erkenden, 6 zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent
haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.

De bruiloft
Wanneer de bruid gereed is en het hart van de Vader (het huis) ook, komt de bruidegom de
bruid halen.

Joh 14 3 ‘Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik
heen ga’. 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we
dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. ’
1 Thess 4 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de
bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden
die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met
hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen
we altijd bij hem zijn.
1 Cor 15 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen
wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de
bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt
met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
Tot slot was er een bruiloftsmaaltijd voor iedereen die genodigd was. Vergelijk dit met de
bruiloft van het Lam.
Voor elk vers in het O.T. is er een parallel in het N.T. dit geldt ook voor de parabels.
Jes 62 5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten
huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over
jou verheugen. 6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag
noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust 7 en gun hem
evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft
bevestigd.

Openb 19 6 ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich
genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van
het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’
Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.
Openb 19 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte
paarden.
Matt 22 1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het koninkrijk van
de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn
dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. 4 Daarna
stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een
feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom
dus naar de bruiloft!’’ 5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de
ander naar zijn handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en
doodden hen. 7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de
moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij tegen zijn
dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard
genodigd te worden. 9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de
bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. ’ 10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo
veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met
gasten voor de maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal
aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem:
“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?’ De
man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen
en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.
14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. ’’
Vergelijk dit met Zefanja 1 8 Op de dag van die maaltijd zal ik de leiders en de koningszonen
straffen, en al wie zich hult in uitheemse kledij.

Verschillende soorten bruiden
Kenmerken van een bruid die haar bruidegom verwacht en klaar staat; Zij is vol passie en
vuur voor haar bruidegom, zij is vol verwachting naar de bruiloft, zij is een beetje
zenuwachtig en heeft een gezonde spanning over de dingen die gebeuren gaan, zij heeft zich
helemaal mooi gemaakt voor de grote dag, zij is verliefd.
Enkele voorbeelden van Bruiden in Hooglied
Hoogl 2 10 Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! 11 Kijk! De winter is
voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan.

De bruid is in een winterslaap, ze heeft zo lang geslapen dat ze de zegen (regen) gemist
heeft. Iemand die wel in de kerk is, maar niet in de oogst wil werken.
[Bruid:] 16 Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies. 17 Nu de dag
weer ademt en het duister vlucht – ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong
van een hert over de geurige bergen.
Ze draait het om. Deze bruid denkt eerst aan zichzelf: Mijn lief is van mij. ‘Ga nu weg’: Ze
zegt als het ware: Ga jij nu maar aan het werk in de oogst, ik roep je wel als ik je nodig heb.
Hoogl 3 1 ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. 2 Laat
ik opstaan, rondgaan in de stad, laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn
allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
Vergelijk Hosea 5 6 Als ze dan met hun schapen, geiten en runderen op weg gaan om de
HEER te zoeken, zullen ze hem niet vinden: hij zal zich voor hen verborgen houden.
Deze bruid had eerder moeten opstaan om de bruidegom te zoeken.
Hoogl 5 2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor! Mijn lief klopt aan! ‘Doe open, zusje,
mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, mijn lokken
vochtig van de nacht. ’ 3 ‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan, moet ik het weer aandoen? En
ik heb mijn voeten al gewassen, moet ik ze weer vuil maken?’ 4 Mijn lief stak zijn hand naar
binnen, een siddering trok door mij heen – om hem! 5 Toen sprong ik op, ik ging hem
opendoen. Mijn handen dropen van mirre, mirre vloeide van mijn vingers op de grendel van
de deur. 6 En ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg, mijn lief was weggegaan. Een
duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet. 7 De wachters vonden mij op hun ronde door de stad.
Ze sloegen mij, ze verwondden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren.
Deze bruid is duidelijk niet klaar voor de bruidegom, de deur was vergrendeld ook wilde zij
zich niet voor Hem aankleden of haar voeten vies maken, ze wil niet werken in de oogst.
Mirre staat voor lijden. Je ziet ook wat er gebeurd met deze bruid in vers 7.
Zij wachtte niet enthousiast of begerig naar Zijn terugkeer. Ze was niet verlangend en uit
het raam kijkend naar haar geliefde, maar lag in bed.
Dit is wat Jezus verlangd van Zijn bruid:
Hoogl 8 13 Jij die in je hof verblijft, mijn vrienden zijn gespitst op je stem. Laat míj die horen!
Jes 55 6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Openb 22 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Dit is het kenmerk van een trouwe
verlangende bruid.

Openb 3 7 Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: ‘Dit zegt hij die heilig en
betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten,
wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de
deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig
invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9
Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet
zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad.
10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn
wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die
er leven op de proef worden gesteld. 11 Ik kom spoedig.
Deze bruid wordt bewaard voor de grote verdrukking.

Afsluiting
Graag sluit ik af met 1 Thess 5:
1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:
2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. 3
Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere
vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt
niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: 5 want gij zijt allen
kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6
laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die
slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die
de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de
helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het
verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij,
hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom
elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Openb 22 17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’

