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Ik hou van de Bruidegom
Hooglied 1:1-8
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Thema: Verlangen naar de Bruidegom
Doel
De kinderen leren dat wij naar God mogen verlangen en Hem liefhebben. God houdt van ons en bewijst dat door ons te
redden. Daarom houden we van Hem.
Toelichting
Je kunt Hooglied lezen als een lied dat twee mensen die van elkaar houden voor elkaar zingen. Maar echte liefde tussen
mensen lijkt altijd op de liefde van God voor zijn kerk, voor zijn kinderen op aarde. Echte liefde is dat je de ander accepteert
zoals hij of zij is. Met zijn goede en minder goede kanten.
Het meisje dat hier zingt, de bruid, verlangt naar haar allerliefste (vs.7). Hij is haar koning, de bruidegom. Voor hem heeft
ze alles over. Ze weet best wel dat ze niet volmaakt is. Ze heeft een donkere huid van het harde werken. Toch gelooft ze
dat haar bruidegom haar de allermooiste vindt, dat hij van haar houdt.
Christenen zijn getekend door hun leven. Ze lijden onder hun zonde en een onvolmaakte wereld. Toch geloven ze dat
Christus van hen houdt en hen zijn liefste noemt. Hij wil de Bruidegom van de Kerk zijn.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ik hou van God
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is boek Hooglied erg moeilijk. Daarom kiezen we voor een alternatieve vertelling
waarin het thema liefde voor Jezus wordt uitgelegd. Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis uit Lucas 7:36-50. Laat
de gelijkenis daarin (vs. 41-46) gerust weg. Een vrouw heeft veel verkeerd gedaan in haar leven. Jezus heeft geholpen en
vergeving geschonken. Nu is ze blij en wil Jezus daarvoor bedanken. Ze doet dat door Hem te zalven met dure mirre.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gewoon zoals ik ben
Richtlijnen: Begin met een uitleg van het boek Hooglied. Het meisje, binnenkort de bruid, zingt een lied over de man met
wie ze zal gaan trouwen. Dat is een koning. Zij wordt dus prinses.
In dit eerste lied zingt ze dat ze er erg naar verlangt om haar bruidegom te zien. Ze houdt veel van hem, omdat hij zo goed
en mooi is. Maar zou hij haar wel mooi genoeg vinden? Ze heeft hard moeten werken en dat kun je zien: een donkere huid
en aan littekens. Kan zij wel de bruid van de koning worden? Ja, zingt ze, want Hij houdt van mij zoals ik ben.
De Bijbel zegt vaak: gelovigen zijn de bruid en Christus is hun Bruidegom. Zo kun je Hooglied ook lezen. Vertel hetzelfde
verhaal nog eens en stel de vraag: is de kerk goed genoeg voor Christus? Het antwoord is ja: Hij heeft geduld met ons,
houdt van ons en neemt ons zoals we zijn. Jezus redde ons en zal van ons blijven houden, altijd. Geweldig is dat!
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Niet te slecht voor God
Richtlijnen: Begin met een uitleg van het boek Hooglied. Je kunt het boek op twee manieren lezen. Als een lied van geliefden in de oosterse herderssamenleving, maar ook als symbool van Gods liefde voor zijn kinderen. De kerk is de bruid en
Christus de Bruidegom. In het bijbelgedeelte horen we een dubbele betekenis. Daarom lezen we naast Hooglied ook uit
Handelingen. Dezelfde vragen komen aan de orde.
Ben ik wel goed genoeg voor hem? Dat is de vraag van het zingende meisje. Ze is mooi, maar ook getekend door het
harde werken. Dat schrikt haar bruidegom, de koning, niet af. Hij houdt van haar en zij van hem. Hij neemt haar zoals ze is.
Dat is de basis van liefde: het goede in iemand waarderen en het mindere verdragen en proberen weg te nemen.
Zijn wij goed genoeg voor Christus? Hoe is het mogelijk dat Hij van ons houdt? Christus neemt zijn kerk zoals ze is: verlost
door zijn bloed (mooi), maar ook nog steeds zondig (getekend). Zo houdt Hij oneindig veel van haar. Daarom willen wij niets
liever dan houden van Hem en verlangen we ernaar dat we dicht bij Hem leven. Wij houden ook veel van Hem.
Extra bijbelgedeelte: Lucas 7:36-50
(Zie onderbouw)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Het Hooglied
Deze week en de komende drie weken houden we ons bezig met een bijzonder Bijbelboek: Het Hooglied. Er wordt ook wel
gezegd: Het Lied der liederen of Het Lied der Liefde.
In dichterlijke vorm met allerlei bijzondere beelden (deze beelden komen bij ons wat vreemd over, maar in het MiddenOosten van toen, waren dat bekende beelden), wordt de liefde tussen de liefste man en de liefste vrouw bezongen. Deze
man en deze vrouw noemen wij bruidegom en bruid.
Op een respectvolle wijze worden de schoonheid van de man en de vrouw bezongen.
Het kwam wel voor dat men dat allemaal niet zo zag en om die reden het Bijbelboek maar niet gelezen werd.
Wanneer we nu vragen naar de betekenis van dit Bijbelboek voor ons Christelijk geloof, mogen we zeker de vergelijking
maken tussen Jezus als de Bruidegom en de kerk als de bruid, zoals daar in Efeziërs 5:22-31 over gesproken wordt. Jezus
zegt immers zelf dat de Schriften, ook die van het Oude Testament, van Hem getuigen. Dit getuigenis moet ook in het
Hooglied te horen zijn. De vergelijking met Efeze past daar naadloos bij. Het Hooglied wijst dus als zij zo de liefde bezingt
tussen bruidegom en bruid, naar de liefdeverhouding tussen Jezus, als de hemelse Bruidegom en de kerk als de aardse
bruid.
Bij het Bijbelgedeelte
Te midden van een Oosterse harem van vrouwen, zoals dat toentertijd gebruikelijk was bij een vorst, ook bij Salomo,
bevindt zich een eenvoudig plattelandsmeisje. Na de sluiting van het huwelijk met haar, worden we in de eerste verzen van
dit lied naar het koninklijk paleis meegenomen. Hier komen we het grote verlangen van deze bruid naar haar bruidegom op
het spoor.
Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen, enz.
Zij kan zich voorstellen, dat vele meisjes van hem houden, want hij is zo mooi, hij is zo lief.
Wij zouden zeggen: Hij is een stuk, met andere woorden: een heel aantrekkelijk persoon.
Deze bruid van het platteland is donker, bruingebrand door de zon.
Ze zegt erbij: kijk niet op mij neer, omdat ik bruingebrand ben. Het schoonheidsideaal in die tijd was een blanke huid en niet
een gebruinde huid zoals bij ons.
Ze geeft ook aan waardoor het komt dat zij bruingebrand is. Door haar broers, haar moeders zonen, die hard voor haar
waren. Ze moest hun wijngaarden bewaken, waardoor ze niet toekwam aan het bewaken van haar eigen wijngaard.
Ze verlangt hevig naar haar bruidegom en zegt dan ook: Zeg mij toch, mijn allerliefste, waar jij je kudde weidt. Ze bedoelt
daarmee: Waar ben je bezig met je regeringswerkzaamheden?
Zonder jouw aanwezigheid voel ik me zo eenzaam.
De bruidegom antwoord daarop: Mooiste van alle vrouwen. Ook hier zien we weer hoe de bruidegom zijn bruid bezingt en
gaat dan verder in de door haar gebruikte beeldspraak.
Wat houdt dat precies in? Ga rustig naar mij op zoek of wacht maar rustig af tot het moment dat we weer bij elkaar zijn.
Gelet op het bovenstaande (Jezus Christus als de Bruidegom en de kerk als de bruid) en dit doortrekkend naar ons: Wij
kunnen ons misschien ook wel eens verlaten en eenzaam voelen, maar wacht dan ook geduldig af tot het moment dat je
Jezus weer in je nabijheid voelt of nog verder doorgedacht: wacht tot het moment dat Jezus terugkomt.
De broers van de bruid waren vroeger hard voor haar. Door haar huwelijk met de bruidegom is zij daarvan voorgoed
verlost.
Je mag hierbij ook denken aan de ellende, waar de kerk soms mee te maken heeft. Christenvervolging (ongeveer 80% van
de christenen wordt vervolgd), allerlei verzoekingen en verleidingen, waarmee we dagelijks te maken hebben. De
Bruidegom Jezus heeft ons daarvan voorgoed verlost door zijn lijden en kruisdood. Het is nu wachten tot het moment dat
Jezus wederkomt en we echt voorgoed en volledig verlost zijn van de zonde, de duivel, die rondgaat als een brullende
leeuw en de dood.
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Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen
Vs.1
Hooglied wil dus zeggen: Het lied der liederen, een bijzonder liefdeslied.
Wanneer hier staat ‘van Salomo’ betekent dit niet dat dit lied gemaakt is door Salomo.
Het gaat over Salomo. Er kan dan eigenlijk beter vertaald worden: op Salomo
7
Koningen en andere overheidspersonen worden in het Oude Testament verschillende keren als herders aangeduid. Het is dus niet vreemd wanneer er dus hier over het weiden van de kudde gesproken worden.
Vragen:
• De Here God heeft ons als mensen allemaal mooi (je kunt ook zeggen ‘schoon’) gemaakt. Dat het lichaam van zowel de
vrouw als de man in Het Hooglied (Het Liefdeslied) als bijzonder schoon bezongen wordt, is dus niet vreemd. Toch werd
dat toen wel en misschien nu nog wel zo gezien en lazen mensen dit Bijbelboek niet. Begrijpen jullie dat of vinden jullie
dat maar gek?
• In dit Bijbelgedeelte komt naar voren dat bruid en bruidegom elkaar heel mooi en heel lief vinden, naar elkaar verlangen.
We kennen dat ook wel, zeker bij verliefde stelletjes.
• De vergelijking tussen de bruidegom en de bruid uit het Hooglied wordt wel gemaakt met Jezus (als de bruidegom) en
de kerk (als de bruid). Wat betekent dat nu?
Auteur: DR

Liederen
Psalm 45
Lied 518 				
(=Gezang 157 LvdK)
Lied 968 				
(=Gezang 303 LvdK)
Heer, U kent mij als geen ander 		
Hemelhoog 50
De Here zegent jou 			
Hemelhoog 61
Liefde, blijdschap, vrede 			
Hemelhoog 115
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Hemelhoog 299
Blij, blij 					Hemelhoog 291
Kom in de kring 				
Hemelhoog 398
Van A tot Z 				
Hemelhoog 621
Auteur: PZ
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Ik hou van God
Inleiding
Voorafgaand aan het verhaal kan er een kort gesprekje
ontstaan over ‘houden van’
• Van wie houd jij het meest?
• Wat doe je voor iemand van wie je houdt?
• Hoe weet je dat je van iemand houdt?
Bijbelverhaal
In het witte huis van Simon staat alles voor het eten
klaar. De tafel is gedekt, er staan bekers voor de wijn en
mandjes voor het brood. Vandaag krijgt Simon een gast.
Deze gast is Jezus. Simon heeft Hem uitgenodigd voor
het eten, daarom moet alles erg goed zijn.
Het huis is gepoetst en er is genoeg eten. Simon loopt
nog eens naar buiten, hij wacht op Jezus. Maar dat duurt
niet lang, want Jezus komt al aangelopen. In het huis
liggen Simon en Jezus aan tafel; Simon aan een kant op
een bank en Jezus aan de andere kant. Ze eten, drinken
en praten met elkaar.

Maar Jezus weet wat Simon denkt. ‘Ik wil wat tegen je
zeggen, Simon’ ‘Kijk eens naar deze vrouw, zij heeft
mijn voeten gewassen, maar jij hebt geen water aan Mij
gegeven. Zij heeft zalf op mijn voeten gesmeerd, jij hebt
dat niet gedaan.’ Simon is er stil van. Het klopt wat Jezus
zegt. Jezus praat verder: ‘Deze vrouw heeft verkeerde
dingen gedaan. Maar nu laat zij zien dat ze zoveel van
Mij houdt. Aan alle slechte en gemene dingen van de
vrouw denk Ik niet meer, het is allemaal weg, vergeven
en vergeten.’
O, wat is de vrouw blij. Zij weet dat ze zoveel van Jezus
houdt en dat Hij haar écht gelukkig maakt. Ze kan nu wel
zingen in plaats van huilen. Weet je wat ze zou willen
zingen? ‘Jezus ik hou van U, want U maakt mij zo blij’.
Jezus kan het liedje bijna horen. Hij zegt tegen de vrouw:
’Je hebt het goed gedaan, je zult gelukkig zijn!’ Wat een
geluk!
Auteur: KvdG

In het dorp, waar het huis staat, weten de mensen ook
dat Jezus er is. Een vrouw wil naar Hem toe. Zonder dat
het afgesproken is, stapt ze het huis binnen. Kijk eens
goed naar haar gezicht: ze huilt. ‘Mevrouw, waarom huilt
u?’ Simon wil dat vragen, maar de vrouw kan niet stoppen met huilen. Ze buigt voor de voeten van Jezus en ze
huilt zodat de voeten nat worden. Daarna droogt ze de
voeten met haar lange haren af en ze kust zijn voeten.
Dan doet de vrouw nog iets bijzonders. Ze pakt een flesje
met zalf en maakt het open. De dure zalf druppelt uit het
flesje en daarmee wrijft ze de voeten van Jezus in.
‘Nou zeg’, denkt Simon, ‘als Jezus zou weten wie deze
vrouw is, zou ze Hem toch niet mogen aanraken?’ ‘Ik
ken haar wel, deze vrouw heeft zoveel slechte dingen
gedaan, dat vindt Hij toch nooit goed!’
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Gewoon zoals ik ben
Neem een duidelijke foto mee van een bruidspaar in
bruidskleding.
De Bijbel heeft een centrale plek in de kring. Neem die bij
de intro in je hand en verwijs ernaar. Leg die later open
bij het boek Hooglied.
Ter inleiding
Deze Bijbel is een dik boek. Er zijn veel bladzijdes in dit
boek. Je zou het niet zeggen, maar eigenlijk zitten in
deze kaft 66 kleinere boeken. Vorige week hadden we
het over een brief van meester Jakobus, een dun bijbelboekje. De Geest van God heeft geholpen over God en
mensen te schrijven. Die verschillende teksten schreef
men bijvoorbeeld op papyrus of perkament. Deze teksten
zijn heel oud, kregen later een naam en bleven meer
dan 2000 jaar bewaard. Vandaag gaan we het hebben
over een ander boekje in dit dikke boek. Het hoort bij het
eerste deel van de Bijbel met verhalen uit de tijd vóór Jezus werd geboren. Dit boekje gaat over de liefde. Straks
vertel ik jullie er meer over.
Deze foto laat een mooi moment van liefde tussen mensen zien. De bruid en bruidegom houden van elkaar en
willen het liefst zoveel mogelijk bij elkaar zijn. Ze maakten
zich mooi voor elkaar. Met een ring en een ‘ja-woord’
laten ze dat aan elkaar en anderen weten. LIEFDE is een
belangrijk woord voor mensen. Wie weet welk tekentje of
symbool wij gebruiken als we aan liefde denken? Welke
woorden passen bij ‘liefde’? (teken een groot hart op het
bord/ flap-over en schrijf daar een woordweb in).
Het bijbelboek over liefde waar we het vandaag over
gaan hebben, kreeg een bijzondere naam. De Duitse
bijbelgeleerde Maarten Luther vond het 500 jaar geleden
zo mooi dat hij het ‘das Hohelied’ noemde, een belangrijk
lied. In de taal van Israël, het Hebreeuws klinkt de titel zo:
‘Sjier hasjieriem’, het mooiste lied. In Nederland noemen
we dit boekje het ‘Hooglied’, net zoals Luther bedacht.
Eigenlijk is het een verzameling gedichten met mooie
klanken. Bijbelgeleerden denken dat deze gedichten
over of door koning Salomo zijn gemaakt. (1 Kon.5:12)
Daarom staat zijn naam erboven. Op feestdagen gebruikte men deze teksten als lied met een rolverdeling. In
de Hebreeuwse taal moet dat prachtig hebben geklonken. In onze bijbel is het een tekst van een meisje en
een jongen. Ze zijn verliefd en willen niets liever dan bij
elkaar zijn. Ik zal een paar verzen uit het eerste hoofdstuk
voorlezen. Het meisje begint. (lees de eerste vier verzen).
Waar gaat het over? Zijn dat dezelfde woorden als wij
opschreven?
Het meisje heeft het over kussen, lekker ruiken en blij
zijn. Omdat het over het gevoel van de liefde gaat hoort
knuffelen er vast ook bij. Zijn dat ook woorden waar jullie
aan dachten? Misschien kun je je voorstellen dat mensen in de kerk vroeger een beetje verlegen waren met
dit bijbelboek. In de kerk praat je toch niet over kussen
en knuffelen? Toch hebben bijbelgeleerden bedacht dat
deze tekst over liefde tussen mensen op aarde belangrijk
genoeg is om een plaats te krijgen in dit boek van God.
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Het meisje laat weten dat ze stapelverliefd is op de man
die haar bruidegom wordt. Hij is een prachtige man en de
allerliefste. Als ze aan hem denkt voelt ze zich gelukkig
en blij. Dat laat ze weten maar ze zegt nog meer: ‘Hij is
de koning, maar vindt hij mij als prinses wel goed genoeg
als zijn bruid?’ Ze wijst naar zichzelf en zegt: ‘Kijk mijn
huid is donker geworden. Dat komt door de zon. Van mijn
familie moest ik buiten op het veld werken en toen kon ik
mijn huid niet goed beschermen tegen die warme stralen.
En zie je die littekens van het harde werken? Toch weet
ik dat ik mooi genoeg ben voor mijn allerliefste. Hij houdt
van mij zoals ik ben en daarom wil ik bij hem zijn. Ik ga
hem zoeken want hij is in het veld bij zijn schapen. Als
ik hem vind wil ik niets liever dan bij hem blijven, want
hij wordt mijn bruidegom.’ De jongen zingt dan: ‘Jij bent
de mooiste van alle vrouwen. Wacht maar rustig op het
moment dat we weer samen zijn.’
Omdat mensen in de kerk, vroeger, wat verlegen waren
met dit boek over de liefde, is er regelmatig over gesproken. Dat deden bijbelgeleerden ook. Ze bestudeerden de
tekst in de oude taal en deden een ontdekking.
Dit boek gaat over de liefde tussen mensen. Tussen
een meisje en een jongen. Koning Salomo en een jonge
vrouw. Maar, zeiden ze tegen elkaar, zou het ook niet
kunnen gaan over hemelse liefde? Er is ook liefde tussen
God en mensen. God liet die liefde bijvoorbeeld zien toen
Hij zijn volk Israël bevrijdde uit Egypte.
Later in de tijd kwam Jezus, Gods Zoon, speciaal naar de
aarde om Gods liefde aan mensen te laten zien.
Als we over dit bijbelboek nadenken gaat het net zo goed
over die hemelse liefde. Gelovigen op aarde vormen samen de Kerk. Jezus kwam naar de aarde om mensen te
redden van zonde en kwaad. Zijn liefde voor mensen op
aarde was zo groot dat Hij er zijn leven voor overhad. Dat
is echte liefde. Daarom wordt Jezus Christus in de Bijbel
de bruidegom genoemd en heten alle gelovigen samen
de Kerk. Die Kerk is Jezus’ bruid, schrijft Paulus.
In het kerkgebouw wordt soms uit dit Hooglied gelezen.
Op de trouwdag van jonge mensen bijvoorbeeld. Maar
ook op andere dagen lezen we in de kerk uit dit boek.
Het is goed dat dit boekje van Salomo voor ons bewaard
bleef. Liefde tussen mensen is het mooist wat er is op
aarde maar Jezus’ liefde voor mensen is het belangrijkste
dat er is tussen de hemel en de aarde. Doe daarom je
hart maar open voor de liefde die God vanuit de hemel
aan ons op aarde wil geven. Hij wil ons accepteren zoals
we zijn. De huid van het meisje was gekleurd door het
buitenleven. Ons leven is gekleurd door wat in ons leven
is gebeurd. Moeilijke en zware dingen soms. Toch is dat
geen probleem, bruidegom Jezus blijft van ons houden.
Hij accepteert ons zoals we zijn. Dat laat het bijbelboek
Hooglied ons weten. Daarom bedachten de mensen in Israël de titel Sjier hasjieriem; het mooiste lied. Het meisje
ontdekt dat haar allerliefste genoeg van haar houdt om
altijd bij haar te willen zijn.
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In de Kerk mogen we geloven dat de Here Jezus genoeg
liefde heeft om altijd van ons te houden en ons neemt
zoals we zijn. Liefde tussen mensen op aarde maakt hen
gelukkig en blij.
Liefde tussen God en de mensen is het meest kostbare
wat we in ons leven kunnen ontvangen. Ook dat maakt
gelukkig en blij.
Om samen na te praten
• Waarom is liefde een belangrijk woord voor mensen?
• Waarom lezen we in de kerk uit dit boekje denk je?
• Bruidegom Jezus is ver van zijn bruid de Kerk op
aarde. Wanneer komt het moment dat zij altijd samen
zullen zijn, denk je?
• ‘Niet bij elkaar kunnen zijn.’ Wat zegt de bruidegom
daarover tegen zijn bruid? (wacht maar rustig tot het
zover is).
Zing afrondend met elkaar
Op Toonhoogte 400
Er is Iemand die vreselijk veel om me geeft
Op Toonhoogte 290:1,5
Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel
Op Toonhoogte 45
Als een hert dat verlangt naar water, mijn liefde is voor U
Auteur: RE
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Niet te slecht voor God
Ben je een beetje bekend met de Bijbel?
Als ik dat vraag zeg je waarschijnlijk: In de Bijbel gaat het
over God en Jezus.’’
Helemaal goed!
Over het ‘Oude Testament’ en het ‘Nieuwe Testament’
heb je ook weleens gehoord, denk ik.
In het Oude Testament staat de geschiedenis beschreven
vanaf de Schepping tot de geboorte van Jezus.
Het Nieuwe Testament begint met een lijst namen uit het
volk Israël.
Dat zijn de namen van de voorouders van Jezus.
Dan volgt alles over wat we weten van Jezus.
Omdat veel mensen iets hebben opgeschreven, spreken
we over ‘boeken’ in de Bijbel. Bv. Het boek Genesis, het
boek Jesaja…
Dit even in het kort, zodat je weet uit welke tijd het verhaal komt.
In het boek Hooglied in het Oude Testament gaat het
over de liefde tussen een meisje en een jongen. Misschien ben je weleens verliefd geweest? Dat kan best
hoor, zelfs in groep één kan je al een speciaal gevoel
voor iemand hebben. Dat voelt net iets anders dan de
vriendschap voor je vriendjes of vriendinnetjes.
Vaak doe je er wat giechelig en geheimzinnig over. Je
krijgt een rode kleur als iemand er wat van zegt…
Het meisje en de jongen uit het verhaal in Hooglied zijn
heel erg verliefd op elkaar.
Ze schrijven gedichten waarin zij aan de ander laten
weten wat ze voor elkaar voelen.
Soms kan je dat in een gedicht beter onder woorden
brengen.
Eerst komt het meisje aan het woord.
Ze wil graag gekust worden door hem. Ze weet wel dat hij
ook van haar houdt en wil zo veel mogelijk bij hem zijn.
Hij ruikt zo lekker. Soms fluistert ze zachtjes zijn naam…,
die vindt zij zo mooi!
Ze weet dat alle meisjes hem leuk vinden, maar hij heeft
haar gekozen!
Soms twijfelt zij eraan of hij haar wel mooi vindt. Zij heeft
nogal een kleur op haar wangen en armen. Dat komt omdat zij hard moet werken op het land. Haar broers zijn de
baas over haar en laten haar in hun wijngaard werken. De
zon schijnt dan op haar huid. Omdat zij bruin geworden
is door de zon, kunnen anderen zien dat zij een gewoon
meisje is. Dat zij op het land werkt. Maar zij maakt zich
zorgen om niets.

Hij vindt haar prachtig! ’s Avonds in bed droomt hij van
haar.
Overdag laat hij haar weten waar ze hem kan vinden, zodat ze elkaar af en toe kunnen ontmoeten. Dan fluisteren
ze lieve woordjes en kussen elkaar…
Hij hoopt dat hij haar gauw als bruidegom mag komen
halen als zijn bruid, wanneer hij een huis voor haar heeft
gebouwd.
Dan zijn ze voortaan altijd bij elkaar!
Wist je dat er zulke verliefde dingen in de Bijbel staan?
Zo kun je zien dat het er helemaal bij hoort in het leven
en dat je je er niet voor hoeft te schamen om verliefd te
zijn.
Hiermee is ons verhaal van vandaag nog niet compleet.
Het is namelijk zo dat de liefde van dit meisje en deze
jongen ook symbool staat voor de liefde die God voor ons
heeft en wij voor God.
In het Nieuwe Testament is opgeschreven hoe God zijn
plan met ons heeft gemaakt.
Jezus vertelt daar in zijn tijd op aarde alles over.
Na zijn dood en opstanding gaat Hij terug naar zijn Vader
in de Hemel.
Is dat het dan?
Nee, het mooiste moet nog komen…
Jezus leeft bij God de Vader en maakt een plaats voor
ons in de hemel.
En later…niemand weet wanneer, komt Hij terug om ons
te halen.
Jezus is dan de Bruidegom en alle gelovigen zijn samen
de bruid.
En mocht jij je ook afvragen, net als het meisje, of je goed
genoeg bent voor God?
God houdt van je zoals je bent. ‘Bloed’ mooi ben je,
Jezus heeft voor jouw zonden betaald aan het kruis.
Als je in de toekomst verliefd wordt, misschien wel een
paar keer, omdat het soms even duurt voordat je degene
ontmoet die echt bij je past. Als je in de toekomst verliefd
wordt, dan hoop ik dat jullie samen op weg gaan om later
de Bruidegom, Jezus, te ontmoeten…
Auteur: RvBvdB

Dan komt de jongen aan het woord.

1 augustus 2021 | copyright VHM

45

