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BRUIDSGEDACHTE IN GODS WOORD 

 
door F.G. van Gessel 

 

Het leven hier op aarde biedt ons veel liefelijke beelden, zoete  

herinneringen, die lieflijke geuren verspreiden in dit aardse tranendal. 

Van al deze dierbare levensmomenten vormt het bruidsbeeld wel één van de 

schoonste herinneringen. 

Ook in de Bijbel is dit zo, want de Bijbel opent haar eerste heilige pagina met 

het huwelijk van het eerste mensenpaar, en zij eindigt met het prachtig 

slottafereel in de profetie over de Bruiloft tussen Christus en Zijn Bruid. 

 

Trouwens, wanneer wij geestelijk geopende ogen hebben voor de schoon- 

heden van dit oude Boek, zo biedt zij ons onder een onnoemelijk aantal 

taferelen in type- en schaduwbeelden, in profetie en openbaringen – de 

Bruidsgedachte aan van onze Heere Jezus en Zijn Bruid. 

Wij doen er goed aan onze meditaties in deze richting van Gods Woord te 

laten gaan, opdat de weerspiegeling hiervan ons eigen aardse huwelijks- 

leven ten goede zal komen. 

 

Het heeft de Heere mogen behagen, mij gedurende de tijd, dat ik in de Bethel 

Kerk ben, in Zijn grote genade deze sublieme Bruidsgedachte te openbaren. 

Met het gevolg, dat door de leiding des Heiligen Geestes, vele 

huwelijkslevens die op de klippen van het leven gestrand en gehavend waren, 

gerestaureerd mochten worden – en wat meer is, innerlijk en uiterlijk schoner 

worden dan ze tevoren geweest waren. 

 

Als dit dan het resultaat mocht zijn bij vele huwelijkslevens, zo wil ik hier de 

bede uitspreken – wat ik hier schrijf in alle gebrekkigheid – een hulp moge 

zijn voor de huwelijkslevens, die aan hetzelfde euvel mank gaan. 

 

Wij zullen bij Genesis beginnen en hierin het verheven patroon trachten na 

te speuren van het goddelijk huwelijksplan. 

 

De Bruidsgedachte in de schepping – Gen. 1 : 26-31. 

Hoe intens sober wordt hier het eerste bruidspaar vermeld, bij zijn intrede in 

de schepping Gods. 
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Naar het Beeld Gods. 

”En God schiep de mens  naar Zijn Beeld, naar het beeld van God schiep Hij 

hen, man en vrouw schiep Hij ze ” – Gen. 1 : 27. 

Het staat er zo eenvoudig, dat het eerste bruidspaar in de man, Adam, 

geschapen werd naar de Beeltenis Gods en de schepping van Eva sloot zich 

aan bij dit scheppingsbeeld van Adam. 

Dit was het eeuwige huwelijksplan van de 3-Enige God, dat niet alleen het 

huwelijk van de tweede Adam, dat is Christus met Zijn Bruid, de volkomen 

beeltenis Gods draagt, doch dat elk aardse huwelijk van elke mensentelg dit 

meest sublieme beeld Gods draagt. 

 

Heeft ons dit nu in onze dagen, waar het huwelijk in de ruwe hedendaagse 

maatschappij zo’n lage standaard heeft bereikt, niets meer te zeggen ? 

Veler ogen zijn zo gesloten voor dit bijbelse patroon, vandaar dat vele 

huwelijken vervlakken naar een zeer laag niveau, doch dit is zeker niet in het 

plan Gods opgesloten. 

 

Naar het Beeld van Christus en Zijn Bruid. 

Wat is met het beeld Gods bedoeld ? Het hoogste beeld van God aan de mens 

gegeven, kan geen ander beeld zijn dan het beeld van Christus’ huwelijk. Het 

is voor de mens ondoenlijk zich een voorstelling van God te maken, zonder 

de persoon van Christus. 

Jezus nam de gestaltenis van een mens aan, in Hem vinden wij het volkomen 

beeld van God terug, want wie Hem gezien heeft, heeft God gezien – Joh. 14 

: 9. 

 

Als wij nu in de sublimiteit dat de mens gegeven is, n.l. het huwelijk, het 

patroon willen volgen van God - zoals Adam en Eva een eenheid vormen in 

Adam en Christus en Zijn Bruid een eenheid in Christus - zo hebben wij ons 

huwelijk naar dit patroon te richten, te vormen, en uit te werken. 

 

Gods Woord geeft ons in het Nieuwe Testament de meest liefelijke aanwij- 

zingen in de Bruidsgedachte, bijv. in Ef. 5 : 22-23.  

Hoe worden wij hier in deze verzen getroffen door het feit, dat het aardse 

huwelijk een volkomen afschaduwing is van het huwelijk tussen Christus en 

Zijn Bruid. 
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Gaan wij nu terug naar het scheppingsverhaal in Gen. 1 : 28-30, zo merken 

wij op wat het volmaakte gevolg is van een volmaakt huwelijksleven, n.l.: 

 

1e  een volle vruchtbaarheid; 

2e  een volle heerschappij des Geestes over al het geschapene; 

3e  een volkomen toebereide tafel van kruid en boomvrucht. 

 

In geestelijke zin is dit bovenstaande voor de Bruid des Heeren volkomen 

weggelegd, d.w.z. eens zal zij haar volle geestelijke vruchtbaarheid bereiken; 

zij zal de volkomen heerschappij des Geestes hebben over al de dingen 

betreffende deze wereld, omdat zij overwinnares zal zijn over de wereld door 

het geloof in Jezus Christus – 1 Joh. 5 : 5. 

Verder zal haar een volkomen toebereide tafel in het Heilig Avondmaal 

worden aangeboden – het Brood als een product van het kruid en de wijn als 

een product van de boomvrucht (wijnplant). 

Brood en Wijn typeren de volle gemeenschap met haar Heer en Heiland. 

 

Ook in het aardse huwelijk tussen twee eenvoudige kinderen Gods, mogen 

wij op deze machtige heilsfeiten wijzen. Ook wij mogen ons huwelijk op een 

meest heerlijke krachtige leest schoeien, wanneer het huwelijk afgere- kend 

heeft met de zonde en het in het helder blinkende licht van God staat. 

De meeste van ons hebben geen flauw begrip van wat God kan doen met een 

godzalig gelovig huwelijksleven. 

Zo’n huwelijksleven, onder de volkomen controle van de Heilige Geest 

geplaatst, kan bergen verzetten, is nimmer in de mineurtoon, draagt en voert 

de staf van Gods heerschappij in haar huis en hart. 

 

Wanneer het proces van een hartgrondige bekering in het huwelijksleven 

tussen man en vrouw aanwezig is, zo zullen de mogelijkheden Gods 

onbegrensd zijn. 

Het bovenstaande kan plaats vinden, wanneer ons huwelijk, gelijk dat van 

Christus en Zijn Bruid, het beeld Gods omdraagt. 

 

Wij gaan nu over tot een ander aspect in de Bruidsgedachte bij het 

scheppingsverhaal. 

Cirkelden eerstgenoemde heerlijkheden in het huwelijk om het Beeld Gods, 

in het volgende tafereel cirkelen de godzalige gedachten om de Naam Gods. 

De Naam Gods. 
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In Gen. 2 : 18-25 lezen wij de factoren welke betrekking hebben op de Naam 

Gods in de Bruidsgedachte. 

In vers 18 lezen wij, dat Eva als een passende hulp voor Adam geschapen 

werd. Dit is de hoofdgedachte. Deze hulp werd door Adam aangevoeld, toen 

God al de dieren des velds en het gevogelte des hemels, voor het aangezicht 

van Adam bracht. 

 

Adam zag, dat elk dier zijn eigen levenspartner had, doch – dat hijzelf alleen 

stond. 

Adam’s heerschappij over de dieren en vogels was in die zin, dat Adam van 

God goddelijke wijsheid kreeg om elk dier een naam te geven, waarmede hij 

het wezen van elk dier uitdrukte. Althans, dat geloof ik, want ik kan niet 

veronderstellen dat die namen onzinnig zijn. 

Ik heb voor mijzelf altijd voor ogen gehad, dat van de grote allesbeheer- 

sende Naam Gods, een zeker deel aan het schepsel werd gegeven, opdat al 

het geschapene in Gods verbond werd opgenomen. 

Immers stelt de naam niets meer of minder voor dan het wezen zelf en door 

elk schepsel een naam te geven, werd alles in de Naam van God als in een 

Gods verbond opgesloten. 

 

Toen Adam dan elk mannelijk en elk vrouwelijk dier een naam schonk, een 

naam, die twee schepsels als een eenheid tezamen klonk, zo gevoelde Adam 

het grote gemis van deze verborgenheid. Het was God Zelf, Die dit ontzag- 

lijke levenshiaat aanvulde door Eva in het leven te roepen, die op de meest 

wonderlijke wijze geschapen werd naar het beeld van de Bruid des Heeren. 

 

Zoals deze Bruid des Heeren geschapen werd uit de wonde van Christus – 

aan Zijn zijde toegebracht door de speersteek en zij gevormd werd uit Bloed 

en Water van Christus’ wonde – alzo werd Eva gevormd uit de wonde van 

Adam’s zijde, hetwelk een symboliek inhoudt van de dood en opstanding van 

Jezus Christus. 

Betekent de opening van Adam’s zijde de wonde aan Jezus’ lichaam toe- 

gebracht, alzo betekent de rib van Adam niets anders dan de opstanding van 

Christus, waarbij de diepe slaap van Adam, de dood van Christus aan het 

Kruis voorstelt. 

 

Toen Eva in de heerlijkheid van Adam als vlees van zijn vlees en been van 

zijn been geschapen werd, zo werd haar bij die gelegenheid een naam 
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gegeven, n.l. Mannine, waarin een gelijkwaardigheid besloten ligt – echter in 

de naam van haar man tot stand gebracht. 

 

Het gehele scheppingsproces van Eva vond dus plaats vanwege de naam, die 

haar gegeven werd. 

Alzo vindt de gehele vorming van de Bruid van Christus plaats in de Naam 

van onze Heere Jezus Christus, dus in het Wezen van onze Heer en God. 

Onherroepelijk is daarom de Naam van de Bruid verbonden aan de dood en 

opstanding van onze Heere Jezus Christus, d.i. dus in het Wezen van onze 

Heer en God. 

 

Wil nu ons aardse huwelijksleven de volle krachtige Gods harmonie 

aanvoelen, zo hebben man en vrouw zich geheel te verankeren in de dood en 

opstanding van Jezus Christus en de dierbare Naam van Jezus, als de enige 

stimulans voor beider adoratie, aan te roepen. Ze hebben te weten en diep aan 

te voelen welke plaats elk hunner in het huwelijksbestel heeft in te nemen. 

 

Want als Eva gevormd werd uit de rib van Adam, en de ribben van de mens 

te vergelijken zijn met de planken of berderen van de hemelse en heilige 

Tabernakel, alzo vormen man en vrouw een heiligdom als een instelling van 

God. 

 

Beeld en Naam Gods. 

Als wij nu nagaan, dat in het tweede en derde gebod der tien geboden, de 

mensen verboden werd een gesneden beeld te maken van wat in de hemel, 

op de aarde en onder de aarde was om dat te aanbidden – en dat de mensen 

tevens verboden werd de Naam des Heeren ijdel te gebruiken en deze twee 

geboden direct in verband staan met de verschijning van het Beeld en de 

Naam van onze Heere Jezus Christus – omdat alleen Zijn Beeld en Zijn Naam 

mogen worden aanbeden – zo kunnen wij wel begrijpen hoe belangrijk de 

betekenis was van het Beeld en de Naam Gods in het eerste 

huwelijksverbond. 

Alzo is de gehele Bruidsgedachte verzonken in het Beeld en in de Naam van 

onze Heere Jezus Christus. 

 

Nu gaan wij een paar hoofdstukken verder in het boek Genesis en komen aan 

een bijzonder interessante huwelijksgedachte in: Gen. 7 : 13-16. 
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De behoudenis van het huwelijksverbond. 

Het was in de dagen van Noach, toen de boosheid des mensen zo ontzettend 

was op de hele, toen bestaande wereld, dat God besloot de wereld te ver- 

delgen met een kolossale zondvloed. 

Gods zonen en de dochteren der mensen hadden zich in een verboden 

huwelijksgemeenschap vermengd, zodat Gods besluit tot verwoesting 

hierdoor voltrokken werd. 

Het oordeel raakte dus het gehele huwelijksvraagstuk. 

Slechts Noach en zijn gezin waren rein gebleven van deze door God verachte 

vermenging. 

Nu liet God door Noach de drie-verdiepingen-Ark bouwen met een deur in 

haar zijde en een venster in de top.  

Het uur was aangebroken, dat de catastrofale ramp werd uitgestort in de 

zondvloed. 

God redde en spaarde:  Noach en zijn vrouw 

   Sem en zijn vrouw 

   Cham en zijn vrouw 

   Jafeth en zijn vrouw 

    en 

  van al het gedierte mannetje en vrouwtje. 

 

Welk een behoudenis, niet alleen van mens en dier, doch speciaal van het 

huwelijks- en gezinsverband van mens en dier. 

Hoe is dat mogelijk ? zeggen velen. Het lijkt wel op een sprookje uit de 1001 

nacht. 

Vele vragen bestormen dan de moderne mens. 

Laten wij niet licht over dit wereldwonder heengaan, omdat dit ons begrip te 

boven gaat ! 

Het is hier de plaats niet om dit wereldgebeuren punt voor punt onder de loep 

te nemen. 

Enkel het feit dat de bouw van de Arke met haar zijwaartse deur en haar 

bovenvenster en haar diverse aanwijzingen, vol symboliek zijn - slaande op 

het grote Verlossingsplan van de 3-Enige God met onze Heere Jezus als de 

Deur en de Heilige Geest als het goddelijk Lichtvenster bij uitnemendheid - 

doet ons stilstaan bij deze profetische gedachte en doet ons nadenken en 

mediteren over een geestelijke zondvloed die over de wereld gaat als een 

dodenstroom in de driemaal zeven oordelen van de 3-Enige God. 
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Het boek Openbaring spreekt hier definitief over en elke aandachtige en 

ernstige Bijbelstudent weet de profetische juistheid te bepalen tussen de 

zondvloed van 4000 jaren terug en de catastrofale geestelijke zondvloed, die 

zich in deze en de komende jaren aan het voltrekken is. 

 

Dit voor ogen hebbende, kunnen wij heus niet licht voorbij gaan aan de 

behoudenis van de huwelijken in Noach’s dagen. Onze God is een God en 

Beschermer van het godzalig huwelijk. 

 

Als er sprake is van een goddelijke bescherming in het huwelijksleven tijdens 

Noach’s dagen, hoeveel te meer zal de behoudenis en bescherming zijn in het 

huwelijksverbond van heden ten dage, waar de Bruid van Christus zal moeten 

worden gevormd tijdens de oordeelsdagen, die nu over de wereld gaan. 

 

Waarlijk het is zaak om in deze stormachtige dagen nauwkeurig de Bijbelse 

uitspraken in de Nieuw Testamentische en profetische lijn te volgen, opdat 

wij niet onverhoeds voor de komende wereldgebeurtenissen zullen komen te 

staan. 

 

Het is daarom de hoogste zaak om in deze dagen te zorgen dat onze 

huwelijksverhoudingen het godzalige cachet dragen, opdat de behoudenis 

van ons huwelijksverbond verzekerd zal zijn. 

 

 

--o0o-- 
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   Het ”Bruidswoord” of de ”Bruidsleer” is de  

   verkondiging van het bijbelse huwelijk 

   dat zich toespitst in het hemelse huwelijk 

   van Christus en Zijn Bruidsgemeente ! 
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DE BRUIDSLEER WAT HOUDT DAT IN ? 
 

door C. Totaijs 

 

 

De Bruidsleer, de actuele boodschap voor deze laatste dagen. 

”Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft 

des Lams” (Openb. 19:9) 

 

I   De Bruidsleer is het Woord van God (dus volkomen Bijbels). 

 De Bijbel begint met een natuurlijk- of lichamelijk huwelijk en ein- 

 digt met een geestelijk huwelijk (Gen.1:27; Gen. 2:22-24; Openb.21:  

 1, 2, 9, 10). Want God is de Alpha en de Omega, het Begin en het 

 Einde (Openb. 21 : 6). 

 De apostel Paulus haalt twee soorten huwelijken aan, het natuurlijk- 

 of lichamelijk huwelijk tussen man en vrouw en het geestelijk huwe- 

 lijk tussen Christus en Zijn Gemeente (Ef.5:23-25). 

 Eerst het natuurlijk- of lichamelijk huwelijk, dan het geestelijk 

 huwelijk  (1 Kor. 15 : 44, 46). 

 God openbaarde Zichzelf aan Zijn volk als een ”Echtgenoot”, als een 

 ”Bruidegom”  (Jes. 54: 5;  Hosea 2:15;  Ef. 5:23-25). 

 

 Naast de boeken, die over het huwelijk spreken zoals Genesis, 

 Leviticus, Deuteronomium, en de boeken der Profeten, zijn er in het 

 Oude Testament Bruidsboeken zoals het boek Ruth, Esther en 

 Hooglied. 

 In het Nieuwe Testament wordt er over het huwelijk gesproken in  de 

 vier Evangeliën en in de meeste brieven van de apostel Paulus 

 (Romeinen, Korinthe, Efeze, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 

  1  Timotheüs, Titus en Hebreeën). 

 Ook wordt er in 1 Petrus en in Openbaring over gesproken. 

 De Kerk, die geheel onderworpen is aan Christus ”de Bruidegom”  

 (Ef. 5 : 24, 30) wordt genoemd de Vrouw des Lams, n.l. het Nieuwe 

 Jeruzalem (Openb. 21 : 9, 10). 

  

 In de Bijbel komen wij vaak begrippen tegen als huwelijk, bruilofts- 

 feest, bruiloftsmaal, bruidegom en bruid.  
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 Daarom is de Bruidsleer geen nieuwe, of onbijbelse leer. Het is een 

 leer, die net zolang bestaat als de Bijbel zelf. 

 Als wij de Leer der Goddelijke Drie-eenheid kunnen aannemen als 

 een waarheid, ook al vinden wij deze uitdrukking niet in de Bijbel, 

 dan moet het niet moeilijk zijn om de Bruidsleer aan te nemen. 

 

 II De grootheid van de Bruidsleer geopenbaard in de Bijbel. 

 Johannes de Doper, de grootste Profeet, aldus de getuigenis van 

 Jezus (Matt. 11:11), zegt in Johannes 3: 27, 29 dat niemand iets kan 

 ontvangen als het hem niet gegeven is vanuit de hemel en dat die de 

 bruid heeft de bruidegom is. 

 De grote apostel Paulus schreef over een grote verborgenheid, 

 namelijk de verborgenheid van het huwelijk tussen Christus en Zijn 

 Gemeente (Ef. 5 : 31-32). 

  

 Ware evangelisatie of prediking van Gods Woord gaat altijd samen 

 met wonderen. Het eerste en tweede wonder door Jezus gedaan, 

 waren niet de wonderen der genezing van blinden, kreupelen, 

 lepra, enz. of de opstanding der doden, maar het wonder op de 

 bruiloft te Kana in Galilea, waar Jezus water in wijn veranderde. Dit 

 wijst ons naar het wonder van verandering en restauratie in het 

 huwelijksleven. Daarnaast was er het wonder van de genezing van de 

 zoon van de koninklijke hoveling. 

 Dit wijst ons naar de verandering  en restauratie in het gezinsleven 

 (Joh. 2 : 11 (1-11);  Joh. 4: 54, (46-54).  

 De Bijbel  noemt deze wonderen duidelijk het eerste en tweede 

 wonder, terwijl de Bijbel geen verwijzing geeft naar de andere 

 wonderen als zijnde het derde, vierde, vijfde, enz. 

    

III    God geeft aan het huwelijk Zijn volle aandacht. 

 God stopte niet met werken voordat Hij Zijn beste creatie had 

 voltooid, n.l. het eerste huwelijk geschapen naar Zijn eigen 

 beeld.  

 Onmiddellijk nadat de duivel dit huwelijk ten val had gebracht in 

 overtreding en zonde, verloste God het huwelijkspaar door hen te 

 voorzien van rokken, gemaakt van vellen van geslachte dieren. 

 Sindsdien heeft God dit verlossingswerk doorgezet, om het huwelijk 

 terug te brengen tot de staat, waarin het behoort te zijn, totdat de 
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 geestelijke Bruid tot stand zal zijn gebracht, het Nieuwe Jeruzalem, de 

 Vrouw des Lams. Het verlossingswerk van God, dat een einde zal 

 brengen aan alle zonde (Joh. 19:30) zal pas ten einde zijn, wanneer de 

 Gemeente in heerlijkheid en volmaaktheid gevormd zal zijn. 

 (Openb. 21 : 1-6 ;  Ef. 5 : 27). 

 Dit is het uiteindelijke doel van Gods verlossing voor de mens. 

 Daarom is het dat God zo’n hoge waarde stelt aan het huwelijk en ons 

 aanspoort om het huwelijk in ere te houden en in reinheid. 

 (Hebr. 13 : 4;  1 Thess. 4 : 3-4) 

 

IV Het doel van de Bruidsleer. 

 Het doel van de Bruidsleer is de Gemeente te leiden naar volledige 

 geestelijke volwassenheid door de geestelijke ambten en bedieningen 

 met Christus als maatstaf  (Ef. 4 : 11-16; Hebr. 5 : 13-14;  6 : 1). 

 Hij wil dat wij zijn zoals Hij is en Hij is in staat om ons verachtelijke 

 lichaam door Zijn kracht te veranderen, opdat het aangepast en gelijk 

 zal zijn aan Zijn verheerlijkte Lichaam (Filip. 3 : 21;  Ef. 5 : 26-27). 

  

 De Gemeente, die Christus liefheeft als een Bruid, wordt Zijn 

 Lichaam genoemd en een ieder, die lid is van de Gemeente, is een deel 

 van dat Lichaam en aan hen zijn gegeven de geestelijke gaven en 

 bedieningen ( 1 Kor. 12: 1, 4, 12, 14, 27).  Deze gaven en bedieningen 

 zijn gegeven tot volmaking der heiligen tot opbouwing van het 

 Lichaam van Christus – de Bruidsgemeente – opdat het mag 

 ontvangen de enigheid des geloofs en geestelijke volwassenheid naar 

 de mate van de grootte der volheid van Christus, tot zijns zelfs 

 opbouwing in de liefde (Ef. 4 : 4-16). 

 

V De Bruidsleer is een zeer belangrijke boodschap voor deze laatste 

 dagen. 

 De zonden van deze laatste dagen zijn: eten, drinken, huwelijken en 

 ten huwelijk uitgeven (of seksuele zonden). (Matt. 24 : 37-39). 

 De mens is niet langer in staat zichzelf te beheersen. 
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 Zij, die ziek zijn hebben het Woord der genezing nodig, zij die 

 bedroefd zijn het Woord der vertroosting, maar zij die gebukt 

 gaan onder huwelijks- en gezinsproblemen hebben het Bruids- 

 woord nodig. 

  

 Het aantal slachtoffers van oorlogen en natuurlijke rampen 

 wordt ver overtroffen door het aantal slachtoffers van gebroken 

 huwelijken, uiteengeslagen gezinnen en andere misdaden  veroorzaakt 

 door deze twee, zoals drugsverslaving, sadisme, jeugdcriminaliteit, 

 enz. 

 De duivel is zelfs de kerken binnengeslopen met zijn seksuele 

 zonden en heeft hierdoor vele onoplosbare huwelijks- en gezins- 

         problemen veroorzaakt. Het Bruidswoord heeft echter bewezen, door 

 Gods grote genade, een oplossing te zijn voor al deze problemen. Dit 

 is bewezen tijdens de opwekkingsdiensten van het Bruidswoord welke 

 geresulteerd hebben in vele verzoeningen en restauraties van ver- 

 houdingen tussen man en vrouw, ouders en kinderen, gemeente- 

 leden en hun voorgangers, tussen dienaren van God en tussen 

 Christenen onderling. 

 En niet alleen dit, maar er hebben ook wonderlijke genezingen van 

 kwaadaardige gezwellen plaatsgevonden (Psalm 107 : 20)  en ook uit- 

 stortingen van Gods Heilige Geest en andere problemen zijn op 

 wonderbaarlijke wijze opgelost. 

  

 De Bruidsleer is niet een eenzijdige leer, die zich uitsluitend 

 bezighoudt met de Bruid als onderwerp, maar het vult alle  behoeften 

 van ons dagelijks leven, omdat het een boodschap is van voortdurende 

 opvoeding van het Lichaam van Christus. En Christus wil dat Zijn 

 Lichaam volmaakt wordt, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. 

 De uitnodiging van God om deel te hebben aan het Avondmaal van 

 de Bruiloft des Lams zijn waarachtige woorden Gods (Openb.19 : 9). 

 

 

 

 

--o0o-- 

 

 


