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Het Joodse huwelijksritueel, samenvatting uit “Wake Up”. 
 
De vader zocht de bruid uit, meestal met de hulp van een huwelijksmakelaar of tussenpersoon, die 
een profielschets van de vader kreeg. Matchmaker -> sjadchan. Zoals Eliëzer in Gen 24. 
Daarna volgde een ontmoeting op een neutrale plaats, bij de waterput of op het marktplein. Als het 
klikte, volgde er een bezoek. Het was wel van groot belang dat ze uiteindelijk voor elkaar kozen. 
(Rebecca stemt in met het huwelijk, nog voordat zij Izaak van aangezicht tot aangezicht heeft gezien, 
zo ook wij! 
 
1 Eerste bezoek van de  bruidegom 
De bruidegom in spé komt met zijn vader bij de deur van het huis van de familie van de bruid, want 
de vaders spelen een belangrijke rol. De bruidegom heeft de verbondsbeker, de wijn en de losprijs 
bij zich. De vader van de bruid staat achter de deur en als er geklopt wordt, zal hij aan zijn dochter 
toestemming vragen om de deur open te doen. Als zij instemt, zal hij binnenkomen. Dit is een 
belangrijke beslissing, nu is niet de vraag of ze trouwen willen, maar of de onderhandelingen zullen 
slagen. De aanstaande bruid heeft een maaltijd bereid. 
 
Zie ik sta aan de deur en ik klop, Op 3:20 
 
2 De bruidegom geeft de bruid zijn huwelijkscontract 
De bruidegom geeft de ketoeba, het huwelijkscontract. Daarin staan de verplichtingen van de 
bruidegom tegenover de bruid beschreven. Het bestaat uit twee delen, bescherming en 
zekerstelling. De vererving is ook daarin geregeld. De aanstaande bruid wordt dan al erfgenaam van 
de bruidegom! Schaduwbeeld! 
 
2 Pt 1:4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd,... 
 
De Tora is Gods ketoeba voor het Joodse volk. 
De bruid beantwoordt de ketoeba door zich volkomen voor de bruidegom te bestemmen.  
 
1 Ko 6:19, 20 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die 
gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. 
Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 
 
De Joden hebben de Tora ook nooit eenzijdig als wet gezien, maar als onderwijzing. Als je het leest 
als een ketoeba, als een verbond waarmee aangegeven wordt hoe wij moeten leven om maximale 
bescherming te genieten, valt de weerstand weg. Wij denken aan wet, om overtredingen vast te 
stellen en te straffen, dat is Romeinsrechtelijk en onbijbels denken. 
God is niet veranderd, zijn instructies ook niet. Een maatschappij die de Tora volgt, is gezegend. 
 
De ketoeba wordt in beide huizen opgeslagen, Gods ketoeba was gedurende de hele reis van het 
Joodse volk in het midden, in de tabernakel, in de ark. 
 
3 De bruidegom moet de bruid verwerven door een bruidsschat 
De prijs was niet gering. Het werd niet gezien als het kopen van een goed, maar een uiting van een 
waardering. 
De status van de bruid verandert, apart van haar familie, hoewel ze daar nog enige tijd deel van blijft 
uitmaken. Schaduw: wij zijn in deze wereld, maar niet van deze wereld. 
Jezus’ bruidsschat was niet goud of zilver, maar het kostbare bloed.  
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1 Pt 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele 
wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19maar met het kostbare bloed van Christus, als van 
een onberispelijk en vlekkeloos lam. 
 
Hij neemt verreweg de grootste verplichting op zich. Hij biedt zekerheid en bescherming. 
Een bruid kon niet de bruidsschat aannemen en de ketoeba verwerpen. Wij ook niet! 
 
 
4 De bruid wordt de eigene van de bruidegom 
Bruid en bruidegom kunnen niet meer terug. Zij is apart gezet – geheiligd. Dit heet kiddoesjien en is 
niet echt te vergelijken met een verloving. De bruid wordt uit vrije wil de wettige vrouw van de 
bruidegom, hoewel ze nog niet samenwonen. De bruid blijft maagd tot de huwelijksdag, de 
bruidegom ook. Als gemeente moeten wij ook onbesmet blijven, dat staat 5x in het NT. 
 
Romeinen 16:19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, 
doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. 
Efeziërs 5:27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets 
dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 
Filippenzen 2:15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te 
midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de 
wereld, 
Kolossenzen 1:22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk 
vóór Zich te stellen, 
Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en 
weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 
 
De eerste fase is dus heiliging of apartzetting. De gemeente is wettig de eigene van de Bruidegom, de 
erfenis is vastgelegd. Als zij slavin was, moest ze eerst vrijgekocht worden, daarna moest de 
bruidsschat betaald worden. Dat heeft de Vader moeten betalen om de bruid van zijn Zoon uit 
Egypte vrij te kopen, en daarna uit haar familie vrij te kopen. 
 
5 Bezegeling van de ondertrouw door de wijnbeker 
De bruidegom schenkt een beker met rode wijn in en biedt die aan de bruid aan. Zij aanvaardt deze 
beker en samen drinken ze deze wijn. Er wordt een plechtige verbintenis over uitgesproken. De 
bruidegom zegt: Ik zal deze beker niet meer drinken totdat wij weer verenigd zijn.” 
 
Matt 26:28, 29 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok 
drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. 
 
Dit was niet alleen aangeven dat hij geen wijn meer zou drinken, maar een verwijzing naar een 
huwelijksceremonie! 
 
Hierna volgde een periode van 1 à 2 jaar, waarin de bruid en de bruidegom elkaar niet zouden 
weerzien! 
Elke keer als wij avondmaal vieren en wijn drinken, mogen we denken aan: 

- de beker bij de Sedermaaltijd, als teken van bevrijding en apartzetting 
- de beker die behoort bij het sluiten van het Bloedverbond dat op de grote hemelse 

huwelijksdag zal uitmonden in het huwelijksverbond tussen bruid en bruidegom. 
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6 De bruidegom geeft ook geschenken aan de bruid 
De bruidegom geeft niet alleen de bruidsschat, maar ook geschenken aan de bruid zelf. Dit uit zijn 
waardering voor haar en samen met de beker, die achterblijft, helpen ze de bruid om aan de 
bruidegom te denken. De geschenken is in het Hebreeuws matan, in het Grieks Charisma, gaven. In 
het NT zijn dat gaven van de Heilige Geest, die ons als onderpand gegeven is tot hij komt. De Heilige 
Geest is het geschenk van de Bruidegom aan de Bruid, maar vervangt niet de losprijs. 
Er zijn kerken waar geleerd wordt dat de Heilige Geest de plaats heeft ingenomen van de wet, van 
Tora, daarvan kan geen sprake zijn. Er zijn: losprijs, ketoeba en geschenken. 
De Heilige Geest heiligt de gelovigen en brengt hen in een steeds diepere relatie met de bruidegom. 
 
7 De bruidegom vertrekt om een woning klaar te maken 
De bruidegom moet een woning klaarmaken en de choepa, de bruidskamer. Die bevindt zich niet in 
zijn woning, maar in het huis van de vader van de bruidegom. 
 
Johannes 14:1-3 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – 
want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom 
Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
 
Dit sprak Jezus juist nadat de ketoeba van het Nieuwe Verbond tijdens het laatste avondmaal 
gesloten was, na de beker wijn. 
De apostel Johannes spreekt pas later over de bruiloft van het lam, de discipelen konden deze 
schaduwbeelden vanuit hun context, de bijbels-Hebreeuwse context, goed begrijpen. 
 
8 Gesluierd  
Als de bruidegom vertrekt, doet hij de sluier voor het gezicht van de bruid. Vanaf dan gaat ze alleen 
gesluierd naar buiten. Ze mag vanaf nu de naam van de bruidegom gebruiken, ze neemt zijn 
identiteit aan. Of we nu uit Joden of heidenen komen, we zijn Christen. 
De wereld mag zien aan wie we toebehoren, het is niet geheim dat we wachten op de komst van de 
bruidegom. 
 
Joh 16:16 Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien. 
 
9 De bruid benut de periode tot de komst van de bruidegom 
a. 
De bruid reinigt zich en bereidt zich voor. Ze doet de reinigingsrituelen, de mikwa, met natuurlijk 
stromend water. Mikwa is hetzelfde woord als doop. 
 
1 Ko 6:11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, 
maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze 
God. 
Ef 5:25 evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26om 
haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27en zo zelf de gemeente voor 
Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. 
Ze weeft haar bruiloftskleed, en deze moet altijd klaar hangen.  
Openb. 19:7 want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8en haar 
is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. 
 
De goede werken waarin wij wandelen, die tevoren bereid zijn, zijn voor ons bruiloftskleed, niet voor 
onze redding. De bruid kon door haar werken niet de gunst van de bruidegom verwerven. De werken 
hadden geen invloed op de ondertekening van de ketoeba, maar volgden daarna. Het is een 
antwoord erop. 
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Als je als gelovige denkt dat goede werken niet meer nodig zijn, werk je niet aan je bruiloftskleed. 
 
Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? 
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij, dat het 
schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 
 
Bij het geven van de geboden zei God in Ex 20:5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; 
want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig (jaloerse) God. 
De bruid toont dat ze de bruidegom verwacht door gesluierd te blijven en te blijven deelnemen aan 
de mikwa-rituelen. 
b. 
De bruid weeft kleden voor de toekomstige woning 
Foute theologieën: de Heer heeft alles volbracht, onze werken doen er niet toe / wij zijn niet waardig 
en kunnen helemaal niets toevoegen. 
De bruidegom zal bij de bruiloft de kleden keuren. Niet om het huwelijk ongeldig te verklaren, maar 
om te zien of het “goud, zilver, edelsteen” is. 
c. 
Werkzaam uitzien naar de komst van de bruidegom 
De bruid koos tien ongetrouwde vriendinnen, die de bruidegom langs de weg opwachtten met 
olielampen. Ze wisten niet exact wanneer, maar de berichten over de vorderingen van de bouw 
werden niet stil gehouden. Soms moesten ze meerdere dagen wachten. De bruidegom kwam altijd 
net voor middernacht de bruid halen, dan kon hij rond middernacht thuis zijn en het huwelijk 
voltrekken. De bruid had het huis nog niet gezien. 
 
1 Ko 2:9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 
 
De bruid zelf had een olielamp klaarstaan in het raamkozijn, dat moest bijgevuld en bijgeknipt 
worden. “Lendenen omgord en de lampen brandende.” (Lk 12:35) 
 
10 De bruidegom weet niet wanneer hij de bruid mag halen 
De vader kiest het moment. Pas als hij tevreden is over het huis en de bruidskamer.  
 
Markus 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook 
de Zoon niet, alleen de Vader. Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 
 
De Heer verwijst nadrukkelijk naar de kenmerken van een bruiloft. 
 
11 De bruidegom vertrekt naar de bruid 
Als de vader zijn zoon laat vertrekken, rent de beste vriend van de bruidegom voor hem uit. Hij blaast 
op de sjofar om de bruid en de bruidsmeisjes te waarschuwen dat hij komt. Ook bij onze opname zal 
er een duidelijk bazuingeschal zijn. 
 
12 De bruidegom grist de bruid weg 
Als de bruid de sjofar hoort, weet ze dat het heel snel zal gaan. Ze heeft geen tijd meer om zich voor 
te bereiden, maar trekt haar bruiloftskleed aan. De bruidegom komt volgens de traditie niet het huis 
in, maar grist de bruid weg.  
De Bruidegom komt bij de opname “op de drempel van het aardse huis van de Bruid”, dwz op de 
wolken en niet op de aarde, en verdwijnt vervolgens met de Bruid, zonder dat iemand op de aarde 
het ziet. Volgens het oude Hebreeuwse ritueel wendt de vader het hoofd af, zodat hij niet ziet dat de 
bruid wordt meegenomen. 
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13 De officiële huwelijksplechtigheid 
Het Hebreeuwse woord (nisuin) betekent opgetild worden, of dragen. De bruidegom droeg de bruid 
naar een draagkoets. De plechtigheid vindt plaats onder de choepa, een soort luifel van 4 houten 
palen met een doek ertussen. De bruidegom wordt begroet met: Gezegend is hij die is gekomen, de 
bruid met: gezegend is zij die is gekomen. 
 
Mat. 23:39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die 
komt in de naam des Heren! 
 
De voltooiing van de plechtigheid is het over de drempel van het vaderhuis dragen van de bruid.  
Een huwelijk moet niet alleen gehandhaafd worden, zorgen dat je niet scheidt, het moet de 
kenmerken van het hemelse huwelijk tonen. 
 
14 De bruidskamer 
Totdat ze onder de choepa gekomen is, is de bruid gesluierd. Na de officiële huwelijksplechtigheid 
gaan de bruid en de bruidegom naar de bruidskamer en blijven daar 7 dagen. De gasten blijven 
buiten en vieren feest. De bruiloft van het Lam vindt dan plaats. (Zeven jaar?) 
 
15 Het naar buiten treden van Bruid en Bruidegom 
Na 7 dagen komen ze naar buiten, toont de bruidegom zijn bruid aan de wereld. Daarna vindt de 
bruiloftsmaal plaats. 
In Openbaring 19 is de bruiloftsmaal, aan het eind van het boek. Daarna is het 1000-jarig rijk.  
 
16 De Bruidegom neemt de Bruid mee naar Zijn woning 
Het bruidspaar blijft niet in het huis van de vader, maar gaat naar de woning die de bruidegom heeft 
klaargemaakt. Zo zal Jezus het Koningschap over de aarde aanvaarden en de Bruid meenemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wake Up 


