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Yom Teruah is het vijfde van zeven feestdagen van  YHVH’s waarover men in 
Leviticus leest. Het is de laatste trompetroep voor de bruid, waarmee ze haar 
aanstaande huwelijk aankondigt. Op Yom Teruah waarschuwt het dubbel 
trompetgeschal de bruid dat haar Bruidegom onderweg is. Deze feestdag valt op de 
eerste dag van de zevende maand van de Hebreeuwse (Bijbelse) kalender en is 
afhankelijk van het waarnemen van de Nieuwe Maan, Rosh Chodesh genoemd. Het 
is de eerste waarneming van de Nieuwe Maan die het begin van elke maand bepaalt. 
Enkel YHVH weet wanneer die eerste waarneming zal plaatsvinden.De dag en het 
uur zijn voor de mens onbekend (Leviticus 23) 
  
In de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden in Matteüs 25:1-13 werd het 
geroep (trompetgeschal) gehoord: “Hier is de bruidegom! Kom tevoorschijn om hem 
te ontmoeten!” Alle maagden die op de komst van de Bruidegom gewacht hadden, 
waren in slaap gevallen. Bij het horen van de roep begonnen ze meteen hun lampen 
af te stellen. De maagden, die zichzelf voorbereid hadden in heiligheid door niet hun 
eigen weg te gaan, waren de maagden die genoeg olie hadden om uit te gaan om de 
Bruidegom bij zijn komst te ontmoeten. Zij hadden zichzelf in Zijn Woord gebaad, hun 
wegen te  onderzocht met kennis van het verschil tussen rein en onrein, heilig en 
onheilig en Zijn Shabbat onderhouden alsook de feestdagen ( moëdiem). De 
maagden die zich niet voorbereid hadden door boetvaardigheid ( teshuvah) te doen, 
of niet een wandel in heiligheid overeenkomstig Zijn Woord gekozen hadden, waren 
degenen die te weinig olie in hun lampen hadden. In plaats van gepaste 
voorbereidingen te treffen, probeerden de dwaze maagden op dit punt op de anderen 
te rekenen. De wijze maagden waren niet in staat om hun olie met de dwazen te 
delen, want heiligheid was iets dat enkel kon verkregen worden met een hart van 
gehoorzaamheid aan Yeshua. Van zijn wijzen kon niet gekocht worden. De dwaze 
maagden zochten naar hun eigen redmiddelen in plaats van Yeshua zoeken, Hem te 
kennen of door Hem gekend te zijn. De vijf wijze maagden wisten van het seizoen en 
de tijden van hun Bruidegom en waren in staat om Hem te ontmoeten. Zij kwamen 
voorbereid en wisten extra voor de Shabbat te verzamelen, het eeuwige feest van 
YHVH, onderdeel van Zijn 7000-jarig plan, de Shabbatrust (Hebreeën 4) genoemd. 
De dwaze waren zich niet bewust van de seizoenen en tijden van YHVH of van de 
eeuwige implicaties (vertakkingen) en werden gewend aan kopen op Shabbat. Het 
teken van Yeshua’s bruid, de wijze maagd, is dat zij de Shabbat heilig houdt. Zij is 
degene die zal uitgaan om de Bruidegom te ontmoeten wanneer de trompet klinkt. 
Het volgende is een gedeelte uit His Majesty Requests: An Invitation to the Royal 
Wedding of the Lamb (Zijne Majesteit Verzoekt: Een Uitnodiging voor de Koninklijke 
Bruiloft van het Lam) door Rebecca Park Totilo. (Overgenomen met toestemming.) 
http://www.rebeccaatthewell.org/index.html 
  
DE UITNODIGING 
Zijne Majesteit, de Koning van het Heelal, Verzoekt om de eer van uw aanwezigheid 
bij het Koninklijk Huwelijk van alle Tijden (Opb. 19:7) Tussen Yeshua Ha Mashiach 
(Messias), Zijn eniggeboren Zoon, En Zijn Bruid, De uitgeroepenen. 



U bent hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het Bruiloftsmaal van het Lam 
door in Zijn bloed gereinigd te zijn (Hebr. 9:14), Zijn Bloed dat Hij voor uw verlossing 
vergoot (Hebr. 2:14). Als U uw hart verpandt (Rom. 10:9-10) voor Zijn plannen en 
doelen voor uw leven, belooft Hij u te leiden (Rom. 8:14) en te gidsen in de wegen 
van waarheid (Joh. 16:13), te voorzien in al uw behoeften, lichamelijk en geestelijk 
(Mat. 6:32-34), u te beregenen met gaven (1 Kor. 12:1-10; Rom. 12:6-8) door Zijn 
Ruach Ha Chodesh (Heilige Geest), waarmee Hij u zal vullen (Joël 2:28-29; Ef. 5:18), 
en u te wassen in het water van Zijn Woord (Ef. 5:25-26) zodat u gebruikt kunt 
worden (2 Tim. 3:16) om anderen over dit glorieus feest te vertellen. Als een teken 
van Zijn liefde voor u, zal u een ring gegeven worden om u te verzegelen als de Zijne 
(Ef. 1:13) gelijk Hij Zich over u verheugt, Zijn bruid (jes. 62:5), en u kleedt in de 
bruidskleding van zaligheid en gerechtigheid (Jes. 61:10). 
  
RSVP (anwoordt a.u.b.) Zijne Majesteit Verzoekt Een Uitnodiging voor de Koninklijke 
Bruiloft van het Lam door Rebecca Park Totilo. 
Passend gemaakt in de Hemel: “U koos Mij niet, maar Ik koos u” (Joh. 15:16) 
  
Sedert vroege tijden kan de belangrijke rol van de Shadchan (koppelaar) gezien 
worden uit het grondwoord, shiduch (passend). Zijn Aramese vertaling, sheket (stilte) 
houdt kalmte of sereniteit in. De oorsprong van de koppelaar gaat terug tot YHVH 
Zelf. Ofschoon het gangbaar was dat de vader de bruid voor zijn zoon koos, maakte 
in veel gevallen de vader gebruik van de diensten van een koppelaar om hem te 
helpen iemand van de hoogste deugd en integriteit te kiezen. Vanaf het begin trad 
YHVH op als de eerste Shadchan, Adam en Eva scheppende en hen bevelende 
samen te kleven als één vlees. Eva, uit Adams’ lichaam genomen, werd de eerste 
bruid. In Gen. 24 trad Abraham’s knecht Eliëzer (YHVH’s helper) op als koppelaar, 
gemodelleerd naar de Goddelijkheid, en vond de gepaste bruid voor Abrahams zoon 
Izaäk. Abraham zond Eliëzer om de perfect passende te vinden vanuit zijn eigen 
familie en zijn vaders huis. Op dezelfde wijze heeft de Vader YHVH Zijn helper, de 
Ruach Ha Chodesh, de Geest van YHVH, naar Zijn familie en lichaam van gelovigen 
gezonden om een bruid voor Zijn zoon Yeshua te nemen. YHVH heeft jou gekozen 
om een deel te zijn van Messias’ bruid. Yeshua’s bruid zal genomen worden uit Zijn 
lichaam (van gelovigen), net zoals Eva genomen werd uit Adam. Evenwel, Niet 
iedereen die de gave van bevrijding (verlossing) ontvangen heeft zal RSVP. 
Gelovigen die doorgaan met een werelds leven te leiden of een zinnelijke levenstijl 
erop na te houden, zullen niet klaar zijn om de Bruidegom te ontmoeten omdat bij 
hen de reinheid (heiligheid) ontbreekt van een vlekkeloze bruid. Kom er vandaan met 
de minnaar van uw ziel (1 Joh. 4:19) en maak u klaar voor Zijn terugkeer! 
  
HET AANZOEK 
De Bruidsprijs 
‘Want u bent gekocht voor een prijs: verheerlijk YHVH daarom in uw lichaam, en in 
uw geest die van YHVH is’ (1 Kor.6:20). In Bijbelse tijden was het voor een Israëliet 
gebruikelijk om een mohar, of prijs, voor zijn bruid aan haar vader te betalen. 
Ofschoon dit gebruik voor ons vandaag uit de tijd lijkt, is een bruidsprijs in veel 
culturen nog steeds van toepassing. Huwen door te kopen geeft weer hoe waardevol 
en dierbaar de aanstaande bruidegom zijn bruid acht. Het laat ook zijn eigen rijkdom 
en gulheid zien. Als Zijn geliefde bruid werden we voor een prijs gekocht en behoren 
we niet meer aan onszelf toe. We zijn van Hem – helemaal. Waardeer het 



onschatbare geschenk van Yeshua’s liefde; bewaar het dicht bij je hart. Hij betaalde 
het voor jou! (1 Petr.1:18-19) 
  
Tranen van Mirre 
Yeshua keert terug naar een rustige tuin op de Olijfberg, deze avond naar 
vertroosting smachtend. Maar deze nacht biedt de tuin enkel smart en eenzaamheid. 
Gekneusd onder het gewicht van kwelling, bidt Yeshua vurig. Parels van zweet 
vermengd met bloed uit Zijn poriën vallen op de aarde. Eenzaam bidt Yeshua: “Als U 
bereid bent, neem deze beker van Mij weg.” (Luc.22:42,44). 
Zijn hart hunkert met een brandende liefde naar Zijn bruid. Is er een andere weg 
mogelijk dan de dood? Hij vraagt het Abba. YHVH weet dat de diepe vriendschap die 
Hij ooit met de mens in de Hof van Eden genoot enkel herwonnen kan worden als Hij 
zijn leven voor hem aflegt. Met onvoorwaardelijke aanvaarding vertrouwt Yeshua het 
besluit van Zijn Vader en zegt: “Niettemin, niet Mijn wil maar de Uwe worde gedaan.” 
Tijdens de laatste ondraaglijke uren in Gethsemane, verbrijzelde het gewicht van de 
zonden van de wereld onze Redder, (zoals een wijnpers) en deed Hem grote 
druppels bloed zweten. Zijn bitter lijden kan met mirre vergeleken worden, een dure 
specerij die voor parfum en wierook gebruikt wordt. Deze mirre wordt bekomen door 
het kernhout te doorsteken waardoor gom naar buiten sijpelt dat dan opstijft tot 
bittere, geurige rode druppels, die tranen genoemd worden. 
  
De Beker van het Nieuwe Verbond 
‘Op dezelfde wijze eveneens de beker na de maaltijd, zeggend:“Deze beker is het 
nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u uitgegoten wordt” ’ (Luc.22:20). 
‘Zie, de dagen zijn komende, zegt YHVH, wanneer Ik een nieuw verbond met het 
Huis van Israël en het Huis van Juda zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat 
Ik met hun vaders maakte tendage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 
Egypte te leiden, Mijn verbond dat zij braken, ofschoon Ik een echtgenoot voor hen 
was, zegt YHVH. Maar dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël na die dagen 
zal sluiten, zegt YHVH: Ik zal Mijn wet in hun gedachten leggen en die in hun harten 
schrijven; en Ik zal hun El zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. Niet langer zal elkeen z’n 
buur leren en elke man z’n broer, zeggende: “Ken YHVH,” want allen zullen zij Mij 
kennen, van de minste onder hen tot de grootste, zegt YHVH. Want Ik zal hun 
ongerechtigheden vergeven en hun zonde zal Ik niet meer herinneren.’ (Jer.31:31-
34; Hebr.8:8-10). De Hebreeuwse aanstaande bruidegom vraagt de hand van zijn 
geliefde  door een glas wijn voor haar uit te schenken en vervolgens wacht hij  haar 
antwoord op zijn verzoek af. Als zij aan de Kiddush (zegening) beker  nipt, toont ze 
haar bereidheid om in deze verbintenis te treden met ja te zeggen op zijn aanzoek. 
De beker wijn, die ze bij de verlovingsceremonie met elkaar delen, B’rit (verbond) 
genoemd, symboliseert de bezegeling van hun huwelijksverbond in bloed. Het 
verloofde paar is gehuwd m.b.t. alle wettelijke aangelegenheden. We zien Yeshua 
van de B’rit beker drinken met Zijn discipelen na de Pesach maaltijd, daarmee het 
huwelijksverbond met Zijn bruid bezegelend. Terwijl Hij de beker met Zijn 
rechterhand opheft, zegt de Messias de zegening over de wijn. Wanneer de Ware 
Wijnstok spreekt, zegent hij de vrucht van Zijn Vaders wijnstok en looft hij de 
Schepper voor Zijn bruid – Zijn lievelingsvrucht. Hij vervolgt met te zeggen: “Daarna 
nam Hij de beker en dankte en gaf die aan hen, zeggend: Drink hiervan, allen. Want 
dit is Mijn bloed van het verbond, dat uitgegoten wordt voor velen voor de 
kwijtschelding van zonden” (Mat.26:27-28). 
  



Yeshua nodigt alle gelovigen uit om ja te zeggen op Zijn aanzoek en aan deze beker 
deel te hebben, zodat allen die het wensen Zijn beloofde bruid worden. Vooraleer te 
 sterven ‘Dus wanneer Yeshua de zure wijn gekregen had, zei Hij: “Het is volbracht!” 
En Zijn hoofd buigende deed Hij afstand van Zijn geest’ (Joh.19:30).  
  
Het is volbracht.  
Passende woorden door een bruidegom aan zijn bruid gericht. In het Hebreeuws is 
de wortel voor beëindigen ka’lal, (vervolledigen, volkomen maken, of afmaken). Het 
is tevens de wortel voor kallah (bruid). Met Yeshua’s laatste woorden bezegelde Hij 
het huwelijksverbond met Zijn geliefde met Zijn bloed.  
  
De Ketubah 
De huwelijksviering bestaat uit twee apparte ceremonies: de kiddushin, of verloving, 
en nissuin, of bruiloftviering. Bij een traditionele verloving komt het verloofde paar in 
een verbond door het ondertekenen van de Ketubah. In dit huwelijkscontract staan 
de bepalingen van hun overeenkomst, zoals de bruidsprijs en de voorzieningen die 
de bruidegom bereid is voor haar te maken (inclusief eten, kleding en echtelijke 
rechten), en wordt de vrouw ook als de erfgename van het bezit genoemd, indien hij 
zou sterven. De Ketubah van hun wederzijdse toewijding t.o.v. elkaar wordt luidop 
gelezen, hoorbaar door allen. 
Mozes ontving de Thora in Ex.24. ‘Daarna nam hij het Boek van het Verbond en las 
het voor het volk. Zij gaven gehoor: “Wij zullen alles doen wat YHVH gezegd heeft; 
wij zullen gehoorzamen.”  
Netjes ondertekend en bevestigd wordt het document aan de bruid gegeven, en ze 
wordt opgedragen het steeds bij zich te houden aangezien er geen echtelijke relaties 
kunnen zijn als het zoek raakt of vernietigd wordt. Net zoals een bruid haar mooie 
Ketubah voor haar rijke beloften koestert, koestert de Bruid van Yeshua haar 
Ketubah, de Bijbel (Genesis tot Openbaring) vol van beloften vanwege onze 
Bruidegom. Wanneer we een verbond met Hem aangaan, belooft Hij zowel geestelijk 
als fysiek voor ons te zorgen (Jer.31:31-34; Hebr.8:8-10). 
  
De Twee Getuigen 
‘En Ik zal macht geven aan mijn twee getuigen en zij zullen duizend tweehonderd en 
zestig dagen in zakken gekleed profeteren’ (Opb.11:3) Profetisch verdeelde YHVH 
Israël in het Huis van Juda, het zuidelijke koninkrijk, en het Huis van Efraïm, het 
noordelijke koninkrijk. Beide huizen gingen in gevangenschap; Efraïm naar Assyrië 
en 125 jaar later Juda naar Babylon. Enkel Juda keerde naar het land terug terwijl 
Efraïm in de cultuur van de Assyriërs opging en over het aardopppervlak in alle 
naties verspreid werd. Veel gelovigen van vandaag kunnen een deel van de Twaalf 
Stammen van Israël zijn en het niet weten! Net zoals twee getuigen bij de verloving 
vereist zijn als ooggetuigen en om de Ketubah te ondertekenen, vormen Efraïm en 
Juda samen Israël, de éne ware bruid van de Messias. Beide treden op als getuige 
en leggen getuigenis af van wat YHVH in het verleden gedaan heeft en nu bezig is 
met Zijn koninkrijk op aarde tot stand te brengen. Alle ware gelovigen zijn een deel 
van Israël. 
Vandaag zijn Joden (huis van Juda) en christenen (huis van Efraïm) bezig in de 
Schrift een gemeenschappelijke grond te vinden om de hereniging te beginnen van 
het oude Huis van Israël. Eens herenigd zal Yeshua’s bruid teruggebracht worden 
naar Sion waar ze het Beloofde Land kan binnengaan, klaar om haar Hemelse 
Bruidegom te ontmoeten. Terwijl je tijd met de Geliefde doorbrengt, vraag voor een 



diepere openbaring van wie je in Hem bent. Overdenk of je als Efraïm geworden 
bent, zoals zovelen vandaag in de kerk . Ze zijn als Efraïm geworden door zich af te 
keren van hun Hebreeuwse wortels en de heidense wegen van de wereld na te 
jagen. Of bent u als Juda en hebt u de wetten van YHVH in uw hart bewaard maar 
bent u blind voor het naderende licht en de openbaring die Messias Yeshua in de 
laatste dagen aan het openbaren is?  Sela, denk hierover na. 
  
Het gebroken glas 
‘Yeshua antwoordde en zei tot hen: “Verwoest deze tempel en in drie dagen zal Ik 
hem oprichten.” Daarop zeiden de Joden: “het heeft zesenveertig jaren gekost om 
deze tempel te bouwen en zal U die oprichten in drie dagen?” Maar Hij sprak van de 
tempel van Zijn lichaam’ (Joh.2:18-21). Joodse huwelijksvieringen hebben vandaag 
nog steeds het gebruik een glas te breken dat symbool staat voor de verwoesting 
van de tempel. Voor de Joden betekent het dat zelfs temidden van de vreugde er 
een herinnering van spijt is wanneer de stenen en fysieke muren van de tempel naar 
beneden kwamen. Voor gelovigen in de Messias stelt het een andere verwoeste 
tempel voor – het aarden vat van Yeshua’s lichaam dat voor ons verbroken werd. 
Zijn leven werd verbrijzeld door de zonden van de wereld. 
  
Het Vertrek 
Na de verlovingsceremonie verlaat de bruidegom de woning van de bruid en keert hij 
voor een aantal maanden terug naar het huis van de vader om voorbereidingen te 
treffen voor zijn trouwdag. Vooraleer te vertrekken doet hij een bijzondere belofte aan 
zijn bruid: “Ik ga en bereid een plaats voor je en als die klaar is, zal Ik voor jou 
terugkeren.” (Joh.14:2-3) Gedurende deze periode van scheiding bouwt de 
bruidegom een bruidsvertrek in het huis van zijn vader terwijl de bruid haar uitzet 
bijeenbrengt en zich klaarmaakt voor zijn terugkomst. Zoals een Israëlische 
bruidegom bemoedigt Yeshua Zijn discipelen, voordat Hij naar Zijn Vaders’ huis 
terugkeert, met dezelfde woorden die bij het oude Joodse ritueel gesproken werden: 
“laat uw hart niet verontrust worden. In het huis van Mijn Vader zijn veel 
woonplaatsen : als het niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben. Ik ga om een 
plaats voor jullie te bereiden” (Joh.14:1- 2). Hij herbevestigt aan Zijn volgelingen dat 
Hij zal komen om ons in bewaring te nemen in een kamer die voor Zijn bruid 
klaargemaakt is (Joh.14:3). 
  
DE UITZETKOFFER: 
De Mikvah 
‘Hij die gelooft en gedoopt wordt (Mikvah) zal gered worden; maar hij die niet gelooft 
zal veroordeeld worden’ (Marc.16:16). Voorafgaand aan haar huwelijk dompelt de 
bruid zich onder in een verzameling van levend water, zoals een rivier of meer, in 
een ceremoniële wassing als symbool voor een geestelijke zuivering. Een viering 
volgt waarbij zij onthaald wordt op wijn, zoetigheden en zegeningen als vrienden en 
verwanten zich met de bruid verblijden in haar nieuwe burgerlijke status. Nu behoort 
ze haar echtgenoot toe en staat ze onder zijn gezag. Yeshua, het Lam van YHVH, 
zuivert ons hart om ons klaar te maken voor Zijn wederkomst als onze Bruidegom. 
Met de nadering van Yom Teruah; is er veel tijd verstreken sinds uw eigen Mikvah of 
waterdoop? Gebruik deze tijd nu om uzelf onder te dompelen in YHVH’s heilige 
tegenwoordigheid en reinig uw hart opnieuw door het belijden van uw zonden, zodat 
u klaar bent om in te gaan in Heilige gemeenschap. ‘Als wij onze zonden belijden, is 



hij betrouwbaar en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid’ (Joh.1:25; 29; 1 Joh.1:9). 
  
Reiniging van het Woord 
‘Echtgenoten, hou van uw vrouwen, zoals Yeshua ook van de ekklesia (het lichaam 
van gelovigen) hield en Zichzelf daarvoor gaf; dat Hij het moge heiligen en reinigen 
met de waterwassing door het woord’ (Ef.5:25-26). Bij de vroegere 
verlovingsceremonie, zijn de woorden ‘reinig haar met de waterwassing door het 
woord’ onderdeel van de geloften die de bruidegom uitspreekt. Als priester van het 
huis zet hij haar apart als zijn bruid want voor haar is gepleit en betaald. De Vrijkoper 
heiligt Zijn bruid, maakt u heilig en zuiver, en zet u apart als van Hem. Zijn volkomen 
vergeving en reinigingswerk door Zijn bloed maakt u klaar om in YHVH’s 
aanwezigheid te komen. Laat YHVH u baden in Zijn Woord zodat u de Heilige Plaats 
mag ingaan. Want Zijn woorden en heilige geloften in de Bijbel zijn het die u heiligen 
in de waarheid. Door elke dag tijd te besteden aan het lezen van uw Bijbel zult u 
klaargemaakt worden om als een zuivere bruid te wandelen. 
  
Kentekens van Liefde 
‘Of welke vrouw die tien zilveren munten heeft, doet niet een lamp aan als ze één 
munt verliest, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat ze het vindt?’ (Luc.15:9-10) 
De zilveren munten, kessef genoemd, werden aan de bruid als teken van zijn liefde 
gegeven. Vergelijkbaar met de hedendaagse huwelijksband was het voor een 
getrouwde Joodse vrouw gebruikelijk om tien zilveren munten als hoofdtooi te 
dragen, geweven in een met zorg gemaakt juweeltje over de sluier. Als uitdrukking 
van de liefde van de bruidegom en van zijn verplichting aan zijn verloofde, werden 
zilveren munten als een waardevol geschenk beschouwd, bijzonder voor de dame 
die er een verloor in de parabel van de verloren munt. Want deze kentekens van 
liefde behoorden haar toe en niemand zou ze van haar kunnen afpakken, zelfs niet 
om een schuld te betalen. Zoals de verloren munt zijn we allemaal verloren zondaars 
uit het stof der aarde. Yeshua achtervolgde ons met een volhardende liefde totdat Hij 
Zijn bruid vond. Ons leven, dat eens verduisterd was door zonde, licht nu op met Zijn 
aanwezigheid. YHVH’s Woord als een olielamp helpt ons pad te verlichten en toont 
ons waar we echte vreugde en vrede kunnen vinden. 
  
Gouden geschenken 
‘Indien u dan, boos zijnde, weet hoe goede geschenken aan uw kinderen te geven, 
hoeveel meer zal uw Vader die in de hemel is goede dingen geven aan hen die Hem 
daar om vragen!’ (Mat.7:11) Volgens een oud gebruik van Israël moest de bruidegom 
bij de verloving een mattan (Hebreeuws voor ‘geschenk’) aan zijn bruid geven. Deze 
vrijwillige geschenken zijn een uitdrukking van zijn liefde voor zijn bruid en variëren 
zeer naargelang de welstand van de bruidegom. Bijbelse voorbeelden van dit 
gebruik: als Eliëzer die voorwerpen van zilver, twee gouden armbanden en gewaden 
aan Rebekka geeft (Gen.24:22). Onze bruidegom, Yeshua, biedt ook mattan aan zijn 
bruid aan. Enkele van de geschenken de Hij ons geeft zijn eeuwig leven en vrede. 
Andere geschenken staan in 1 Kor.12, Rom.12 en Ef.4. Yeshua biedt ons eender wat 
dat we in Zijn naam vragen (Joh.14:13). Deze geschenken worden gegeven om 
onszelf voor Zijn wederkomst klaar te maken en om tot YHVH’s eer te gebruiken! 
  
Met Deze Ring 



‘En ook u ging bij Yeshua horen ,toen u het woord van waarheid hoorde, het 
evangelie van uw heil. Geloofd hebbend werd u in Hem getekend met een zegel, de 
beloofde Heilige Geest, die een waarborg is welke ons erfdeel garandeert.’ (Ef.1:13-
14). 
Zoals het drukken van een zegelring in was, laat YHVH met de Ruach Ha Chodesh, 
YHVH’s Geest, Zijn indruk op ons na; daarmee verzegelt Hij voor Zijn Bruid Zijn 
belofte om terug te komen . De ‘Shabbat’ wordt de ‘ring’ voor de bruid genoemd. De 
Shabbat dient als een herinnering aan YHVH’s onafgebroken en nooit eindigend 
verbond. YHVH schiep de Shabbat voor de mens (Marc.2:27). Het is ons teken en 
onze verbintenis om trouw aan Hem te zijn “Op deze manier zal Ik hen testen en zien 
of ze mijn instructies zulle volgen” (Ex.16:4). Een ontrouwe bruid doet haar trouwring 
uit. ‘Want de toezegging is voor u en uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel 
als YHVH zal roepen’ (Hand.2:39). “Ik wil” Zeggend ‘Wilt u met deze man meegaan?’ 
vroegen zij in Gen.24:58 aan Rebekka nadat Abraham’s knecht Eliëzer het huwelijk 
voorstelde op verzoek van zijn meester. Zonder Izaäk ooit gezien te hebben gaf 
Rebekka haar toezegging en zei: ‘Ik wil gaan.’ Met blind vertrouwen en volledige 
overgave zei ze: “Ik wil”. Haar geloof leek sterk op het onze vandaag – onze 
Bruidegom hebben wij nooit gezien, nochtans laten we alles los om bij Hem te zijn. 
Net zoals een bruid moet instemmen met het huwelijk dat ze aangaat, is het met de 
Bruid van Yeshua. De grondbetekenis van het Hebreeuws woord ‘armband’ betekent 
binden of verenigen. Door de armbanden aan te nemen werd Rebekka vrijwillig 
gebonden of met Izaäk verenigd. Als gelovigen worden ook wij aan Hem verbonden. 
YHVH dwingt ons nooit om ‘Ik wil’ te zeggen. Het is door onze eigen vrije wil dat we 
in een relatie met onze Bruidegom komen, Yeshua, onze Messias. Met onze lippen 
belijden wij ‘Ik wil’ door in ons hart te geloven dat YHVH Yeshua uit de doden 
opgewekt heeft en we verkondigen met onze mond dat Hij Heer is. Het heil is voor 
vandaag. Zeg: Ik zal gaan. 
  
DE BRUID VAN YESHUA: 
De Geur van de Bruid 
Nardus is olie die van een heel zeldzame plant komt. Ze wordt gewoonlijk met olijfolie 
vermengd en gebruikt om te zalven bij gelegenheden van heiliging, toewijding en 
aanbidding. Het grondwoord voor nardus betekent in het Grieks: onvervalst en 
zuiver. In Joh.12:3 en Marc.14:3 vertelt de Bijbel hoe nardus gebruikt werd om 
Yeshua te zalven, het reine en vlekkeloze Lam, enkele dagen voor Zijn dood en 
begrafenis. Terwijl wij verlangen om de vlekkeloze bruid van de Messias te worden, 
moeten we wandelen in heiligheid en liefde en  onze zonden bij het kruis begraven. 
Met Zijn verbroken leven, laat Hij ons niet alleen achter om ‘weg te kwijnen’. 
Daarentegen werd de olie, symbool voor de innerlijke werking van de Ruach ha 
Chodesh, voor ons uitgegoten zodat we een rijk leven kunnen leiden dat een zoete, 
hemelse geur verspreidt.  
  
Schoonheid van Heiligheid 
Een algemeen gebuik in het Midden Oosten was het ritueel van baden, gevolgd door 
de zalving met olie als voorbereiding op een aanstaande huwelijk (Ester 2:12). Als 
een overblijfsel van Yeshua’s lichaam moeten we kaargemaakt worden door het 
begraven van onze zonden op het altaar. We moeten aan het oude leven sterven, 
aangezien dood de eerste stap is in de voorbereiding voor hen die de Bruid van 
Yeshua willen worden. 



Dit proces gebeurt niet ineens doch vraagt tijd terwijl gehoorzaamheid geleerd wordt 
en onze eigen zelfzuchtige verlangens naar Zijn beeld omgevormd worden. Het 
tweede deel van de voorbereiding van de maagd houdt schoonheidsbehandelingen 
in, haar verwennen met massages en reukolie. YHVH zegt Zelf in Ezechiël hoe Hij 
Zijn bruid Israël baadt en met olie zalft (Ez.16:9). De toepassing in ons leven van het 
woord produceert de olie. Onze schoonheidsbehandelingen zullen evenwel niet ten 
einde zijn voordat we onze Bruidegom van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. 
  
Bekronend Hoofddeksel 
Zoals Zijn bruid zijn we heilig en werden we afgezonderd als de Zijne. Zijn liefde trekt 
ons weg van de dingen van de wereld – het jachtige en de bedrijvigheid van het 
leven – naar een plaats waar we kunnen gedijen en in Hem groeien. De 
onaangename doorns – die dingen onder de vloek zoals ijdelheid, afgunst, trots en 
kwaadspreken – beletten ons om in te gaan in de gezegende gemeenschap met 
onze Geliefde. We kunnen de liefde van Zijn hart beantwoorden door ons af te keren 
van de dingen die onze geestelijke groei belemmeren. YHVH houdt van Israël en 
beschrijft de schoonheid als: ‘Zoals een lelie onder de doorns, zo is mijn geliefde 
onder de dochters’ (Hooglied van salomo 2:2). 
YHVH zal op ieder van ons, als Zijn eeuwige bruid, een gouden kroon plaatsen. En 
omwille van zijn schitterende grootheid, eer en macht, zullen we onze kronen voor 
Hem neerleggen, zoals Opb.4:10 ons zegt, en de Schepper van alle dingen 
aanbidden. 
  
Aanbidt Hem nu. 
‘Nu voor mij de kroon van gerechtigheid opgeborgen is, die YHVH, de rechtvaardige 
Rechter mij op die dag zal toekennen – en niet enkel mij, maar ook allen die naar zijn 
verschijning uitgezien hebben’ (2 Tim.4:8). 
  
De Vrucht van een Ander 
‘We weten van te voren dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar 
hun eigen lusten zullen wandelen en zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst?” ’ 
Zonder voorkennis voor de bruid, had iemand toegekeken en gewacht op het 
gepaste moment om zijn zet te doen. Terwijl haar bewaker moe was verwijderde de 
maagd haar sluier en trapte ze in de val van de vijand. In de eerste paar maanden na 
het vertrek van de bruidegom had de bruid niet veel problemen met zich haar liefde 
te realiseren bij al die prachtige geschenken die hij bij haar had achtergelaten. 
Evenwel, naarmate de tijd verstreek en hij op z’n terugkeer liet wachten, kan zij 
verleid geworden zijn. Op de een of andere manier zijn we allemaal ontrouw 
geworden aan onze liefde tot Yeshua. Of het nu is door verkeerde leraars met een 
ongezonde leer te volgen of door zondig te leven; we worstelen allemaal met het 
doen van dingen waarvan we weten dat we ze niet zouden moeten doen. Ofschoon 
onze Bruidegom talmt, zouden we gelovig moeten blijven en klaar voor Zijn 
terugkomst. Als bruid moeten we vasten en bidden om onszelf voor het in verzoeking 
vallen te bewaren. Probeer elke week vast te houden aan een tijd van vasten. Als u 
nog nooit gevast hebt, probeer dan één maaltijd over te slaan en breng die tijd door 
met YHVH. Bid en vraag de Vader om u te sterken en te helpen om aan de plannen 
van de vijand te weerstaan (Mat.9:15). 
  
Ik Sta aan de Deur 



‘Zie, Ik sta aan de deur en klop: als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
tot hem ingaan en maaltijd met hem houden en hij met mij’ (Opb.3:20). Wat zegt uw 
hart tot uw geliefde Bruidegom? Yeshua zei in Mat.22:14, “Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen zijn uitgekozen.” Veel volgelingen zijn binnen gegaan door de deur 
van het heil en zijn deel van het Lichaam van Yeshua maar hebben zich afgekeerd 
van de  uitnodiging van de Ruach Ha Chodesh, om in een diepere intimiteit met de 
Messias te gaan. YHVH noemt die volgelingen Zijn bijvrouwen, dames en maagden, 
zoals in Hooglied 6:8. Onze Hemelse Bruidegom verwijst naar Zijn geliefde bruid als 
de enige die ja gezegd heeft op Zijn verzoek: ‘Doe open voor mij’, en in een inniger 
relatie getreden is, zich vereenzelvigt met het volle geheimenis van Zijn dood en 
opstandingleven. Het zijn wij die bepalen hoe nabij we met onze Redder willen zijn. 
We moeten Zijn stem niet negeren doch Zijn oproep beantwoorden.  
  
In Pracht Gekleed 
‘Ik zal me zeer verblijden in YHVH, mijn ziel zal blij zijn in mijn El; want hij heeft mij 
gekleed met gewaden van heil, hij heeft mij bedekt met de toga van gerechtigheid, 
zoals een bruidegom zichzelf bedekt met versierselen en zoals een bruid zich mooi 
maakt met haar juwelen’ (Jes.61:10). In het vroegere Israël was het gebruikelijk dat 
de gastheren van de huwelijkceremonie hun bruiloftsgasten van gepaste gewaden 
voorzagen. Door niet de door de Vader van de bruidegom voorziene gewaden te 
dragen toonden de gasten een gebrek aan waardering en respect voor hem. Voor 
het niet dragen van de juiste bruiloftsgewaden kon men geen reëel excuus 
ingeroepen. In de gelijkenis (in Mat.22:11-14)  van de gast die niet gepast uitgedost 
is, beschrijft Yeshua de woedende reactie van de koning naar de gast die hem 
beledigde door de bruiloftsgewaden niet te dragen. Gasten die in eigen gewaden de 
bruiloft van de Messias proberen bij te wonen, zullen in de buitenste duisternis 
geworpen worden waar geween en tandengeknars is. Als Zijn bruid moeten we geen 
gewaden van eigen keus zoeken, zoals proberen heil te bereiken gebaseerd op onze 
eigen goede werken of zonder echt geloof of berouw. We moeten bereid zijn onszelf 
te bekleden met Yeshua door de nieuwe mens aan te doen en onszelf te tooien met 
rechtvaardige daden. Door altijd bereid te zijn tot het doen van goede werken 
(wandelen in de domeinen van leven), brengen we lof aan YHVH. Doen we al het 
mogelijke om in glans gekleed te worden? ‘Kan een meisje haar versierselen 
vergeten of een bruid haar tooi? Maar mijn volk heeft mij vergeten, talloze dagen’ 
(Jer.2:32). 
  
Verrukt door Liefde 
‘Te middernacht ging de roep uit: “Hier is de bruidegom! Kom naar buiten om hem te 
ontmoeten!” ’ (Mat.25:6). (Einde citaat) 
  
  
  
  
Welkom op YOM TERUAH! 
Leviticus 23:23 “YHVH zei tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten: Op de eerste dag van de 
zevende maand moet gij een rustdag hebben (Shabbat), een geheiligde samenkomst 
herdacht met trompetstoten. Verricht geen normaal werk, maar biedt een voor YHVH 
bereid offer aan met vuur (een offergave).” “Eenmaal de vader van de bruidegom zijn 
uiteindelijke goedkeuring gaf aan het onderzoek van het bruidsvertrek, zou de 
bruidegom zijn vaders’ huis verlaten, met zijn beste man of vriend (Mozes), om zijn 



bruid binnen te halen. Deze mannen, samen met veel andere gezellen, zouden naar 
het huis van de bruid trekken, gewoonlijk ’s nachts, toortsen dragend om de donkere 
straten te verlichten, zoals vermeld in Jer.25:10. Een andere reden voor dit gebruik is 
dat de kaarsen of toortsen licht en vreugde voorstellen die op de berg Sinai aanwezig 
waren bij het huwelijk tussen YHVH en Israël. In Ex.19:16-18 lezen we dat de 
Israëlieten vergezeld waren van licht, en dat YHVH vergezeld was van vuur. 
Vandaag gebruiken huwende koppels nog steeds kaarsen om hun vreugde te 
onderstrepen. “Als ze het huis van de bruid naderden, zouden de mannen op 
trompetten blazen (blaas de shofar op het jubeljaar) en zo de spoedige komst van de 
bruidegom aankondigen, soms zelfs de naam van de bruid uitroepend. De bruid met 
haar gevolg zou naar buiten komen om de bruidegom te ontmoeten en in een blijde 
stoet met muzikanten, zangers en dansers naar de ‘bereide plaats’ terug gaan waar 
zij en haar geliefde samen het bruiloftsmaal zouden genieten.” (Einde citaat) 
  
Yom Teruah is de dag van het klinken van de trompet. Zullen we klaar zijn, wachtend 
en voorbereid zoals de bruid? Zullen we het geluid horen van de Bruidegom die er 
aankomt? (1 Kor.15:52) Zullen we lopen om Hem te ontmoeten, gekleed in ons 
bruiloftsgewaad, (Opb.11:15) “Gezegend is hij die komt in de naam van YHVH.” 
Want de beste man bij Joodse bruiloften heeft eeuwenlang dezelfde woorden over 
de bruidegom uitgesproken. Het was om deze reden dat Yeshua ons in Mat.23:39 
zei: “Want Ik zeg u, u zult mij niet weerzien totdat u zegt: ‘Gezegend is hij die komt in 
de naam van de Here.’ “ Hij verwees naar dit huwelijksgebruik. Zij die dit feest 
bewaard hebben, hebben de wederkomst van de Messias, de Bruidegom, de Koning 
der koningen gerepeteerd! 1 Thessalonicenzen 4:16-17: “Want YHVH Zelf zal van de 
hemel neerdalen, met een luide instructie, met de stem van de aartsengel en met de 
trompetoproep van God, en de doden in Yeshua zullen eerst opstaan. Daarna zullen 
wij, die nog levend zijn en overblijven, samen met hen in de wolken opgenomen 
worden om YHVH in de lucht te ontmoeten. En zo zullen we voor altijd bij de Here 
zijn.” Als lid van het bruiloftsgezelschap, moet ieder van ons z’n eigen heil (van de 
ziel – heiliging) uitwerken, YHVH zoeken voor wijsheid en begrip, en in Zijn wegen 
wandelen. We kunnen ons niet langer verlaten op het onderricht van mensen maar 
we moeten tijd doorbrengen alleen met onze Bruidegom, om Hem te kennen en 
voorbereid te zijn. We moeten de waarschuwing in de parabel (in Mat.25) om te 
waken en klaar te zijn voor Zijn komst ter harte nemen. We moeten Zijn geboden 
houden, Zijn lering en onderwijzing in de Thora, en Zijn Shabbat respecteren. Anders 
kunnen we de deur naar het Bruiloftsmaal bij onze aankomst gesloten vinden. 
  
HET BRUILOFTSMAAL 
Wordt vervolgd. 
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