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Broeders en zusters,  

 

1 Votum 

2 Zegengroet 

3 Zingen: Psalm 45 : 1 en 2 

4 Lezing van de wet 

5 Zingen: Psalm 32 : 1 en 2 

6 Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7 Schriftlezing: Openbaring 19 : 1 - 10 

8 Tekst: Openbaring 19 : 9a 

9 Woordbediening 

10 Zingen: Psalm 45 : 3 en 4 

11 Dankzegging en vorbede 

12 Collecte 

13 Zingen: Psalm 7 : 1 en 7 

14 Klaarmaken tafel: Gezang 4 

15 Tijdens viering: Lied 358, Gezang 32,   

16 Slotzang: Psalm 45 : 5 en 6 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

De verhouding, de relatie, tussen de Here God en ons, zijn kerk, wordt dus de Here zelf 

geregeld getypeerd als een huwelijk. Als de unieke band tussen man en vrouw, waarin 

ze zichzelf aan elkaar geven in liefde en trouw. In alle openheid en eerlijkheid. In alle 

onbevangenheid en toewijding. Heel bekend is natuurlijk Efeziërs 5. Daar schrijft 

Paulus over het huwelijksleven van man en vrouw. Over onderdanigheid en over liefde. 

En dat vooral met het oog op de band van Christus met zijn gemeente. De liefde van de 

Here Jezus voor zijn kerk, zijn totale toewijding, zorg en overgave voor het geluk van 

zijn kerk. Die liefde, toewijding, zorg en overgave moeten wij hebben voor de vrouw 

die de Here ons geschonken heeft. De liefdevolle overgave van de kerk aan de leiding, 

zorg van de Here Jezus, is de overgave van de vrouw aan haar man. Je geeft je in het 

huwelijk over aan elkaar. Omdat je elkaar vertrouwt. Omdat de ander je zijn liefde en 

trouw heeft beloofd. Zo kun je in het huwelijk volkomen kwetsbaar zijn en toch veilig. 

Tenminste, als het goed is. In het paradijs kon het in ieder geval. En in de relatie met de 

Here Jezus kan het vandaag nog. Want Hij is volkomen trouw in zijn liefde, toewijding 

en overgave. 

Nu is het niet zonder betekenis dat de Here Jezus zijn openbare optreden op aarde begon 

tijdens een bruiloft. De bruiloft te Kana. Daar schonk Hij overvloed. Daar schonk Hij 

fantastische wijn. Opdat het feest niet bedorven zou worden, maar in volle vreugde door 

kon gaan. In gelijkenissen over zijn wederkomst gebruikt de Here Jezus ook diverse 

malen het beeld van de bruiloft. In de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. In 

de gelijkenis van de genodigden die voor de bruiloft uitgenodigd waren, maar die 

verstek lieten gaan, omdat ze het te druk hadden met zichzelf. En in Openbaring komt 

ook het thema van de bruiloft uitgebreid terug. Zo ook in onze tekst. Daar krijgt 

Johannes de opdracht van de engel, die zijn gids is, om het volgende op te schrijven: 

“Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.” 

Met deze woorden sluit de engel de eredienst af waar Johannes net getuige van is 

geweest. Een eredienst waarin de Here door de 24 oudsten, die symbool zijn voor de 

oud- en nieuwtestamentische kerk, en door de 4 wezens, die symbool zijn voor de 

schepping, wordt geprezen en aanbeden. En in vers 6 wordt ons verteld dat Johannes 

plotseling een stem hoorde als van een grote menigte, een stem als van een geweldige 
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watermassa en van krachtige donderslagen. En die stem zei: “Halleluja! De Heer, onze 

God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 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. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.” En van dit linnen 

wordt verteld dat dit staat voor al het goede dat door de heiligen is gedaan. En daarop 

volgen dus de woorden van onze tekst: “Zalig zij, die genodigd zijn voor het 

bruiloftsmaal van het Lam.” 

Met deze woorden brengt de engel Johannes als het ware weer terug in het hier en nu. 

Hij heeft vooruit mogen kijken in de toekomst. Hij heeft de dag van de bruiloft gezien. 

En voor het hier en nu heeft de engel deze boodschap die Johannes moet opschrijven: 

zalig zij, die genodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam. Er is dus sprake van een 

uitnodiging. Een uitnodiging voor de bruiloft van het lam. En wij zijn daarbij 

waarschijnlijk geneigd om te denken aan gasten voor de bruiloft. Het bruidspaar stuurt 

uitnodigingen weg voor het feest. Maar het beeld is hier toch wat verwarrend. Want 

voor wie geldt deze uitnodiging? Die is toch voor de kerk, het volk van het verbond. En 

deze kerk is zelf de bruid. Dus de beelden lopen hier wat door elkaar. De gelovigen 

tezamen zijn zowel bruid als genodigden. En zo mogen we dus ook zeggen dat wij niet 

alleen genodigden zijn, maar ook de bruid van Jezus Christus. En zalig ben als je bent 

uitgenodigd voor deze bruiloft. Want deze bruiloft is het feest van de volmaakte en 

eeuwige vreugde. Lange tijd zijn bruid en bruidegom gescheiden geweest. Christus was 

in de hemel in zijn heerlijkheid. De bruid was op aarde in verdrukking, maar nu is de 

bruiloft en zullen ze voor eeuwig samen zijn. Samen zijn in eeuwige liefde, in eeuwige 

overgave, in eeuwige trouw. 

En wat wij hier vandaag vieren heeft alles te maken met die heerlijke bruiloft die op 

handen is en waarvoor in de hemel alles in gereedheid wordt gebracht. Wij vieren 

vandaag het Heilig Avondmaal omdat onze Bruidegom, de Here Jezus ons dat 

opgedragen heeft. Hij wil dat wij vandaag hier met elkaar van het brood eten en uit de 

beker drinken. En waarom? Het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal 

brengt het zo prachtig onder woorden in de onderwijzing. Daar wordt eerst herinnerd 

aan de instelling van het Heilig Avondmaal door de Here Jezus en daarna volgt deze 

uitleg: Dit betekent: zo dikwijls u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, zal dat voor 

u een betrouwbaar onderpand zijn, dat u aan mijn hartelijke liefde en trouw herinnert 
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en daarvan verzekert. U ontvangt het brood en de beker als een betrouwbaar onderpand 

van Christus’ hartelijke liefde en trouw. Waar doet u dat aan denken. Een onderpand dat 

u herinnert en verzekert van de liefde en trouw van een ander? Velen van u hebben er 

een aan hun hand, om hun vinger. De trouwring. De trouwring die u draagt is toch ook 

een teken en garantie van de liefde en trouw die uw man of vrouw u beloofd heeft? En 

zo moet u nu ook het brood en de beker zien die u ontvangt. En dan misschien nog niet 

helemaal als een trouwring. Want de dag van de bruiloft laat nog even op zich wachten. 

Maar u mag het zeker zien als een verlovingsring. 

En wat voor een verlovingsring! Het is er niet een van goud of zilver met een mooie 

diamant. Maar deze verlovingsring is veel kostbaarder. Veel kostbaarder. In die zin is 

het stukje brood ook onbetaalbaar. Want het is het lichaam en bloed van uw Bruidegom. 

Het brood en de beker bewijzen dat uw verloofde u zo lief heeft dat Hij zijn leven voor 

u over heeft. Want Hij heeft zijn leven voor u gegeven om u vrij te kopen uit de dood. 

Terwijl wij uit een geslacht komen van overspelers. Een geslacht dat telkens weer geen 

boodschap had aan trouw en liefde. Maar Jezus Christus heeft ons in zijn liefde bevrijd 

en ons een nieuw thuis gegeven een nieuwe toekomst. Een nieuw begin. Hij wast u 

schoon van uw vuil met zijn kostbaar bloed. 

Kom dan straks in blijdschap naar voren. Als een verloofde die zich verwondert en 

verblijdt over het onvoorstelbare geluk dat haar ten deel is gevallen. Het geluk dat 

Christus zijn oog op u heeft laten vallen en u lief heeft. Het brood en de beker zijn het 

bewijs dat Hij zich in zijn liefde voor u aan u geeft. Ontvangt dan in liefde zijn liefde. 

Koester zijn liefde. Ontvangt zijn lichaam en de beker als betrouwbaar onderpand dat u 

aan de hartelijke liefde en trouw van uw bruidegom herinnert. Prijs u zelf gelukkig 

omdat u dit brood en deze beker bewijst dat u genodigd bent voor de bruiloft van het 

Lam. 

Amen 


	Amen

