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Thema: De Bruiloft komt dichtbij

Doel
De kinderen duidelijk maken dat Christus zijn liefde toont uit de hemel door Gods Geest te laten komen. Door Gods Geest 
kunnen wij geloven en onze liefde aan God tonen.

Toelichting
Weer zingt de bruid. De bruidegom is teruggekomen, nadat Hij lang weg is geweest. Nu lijken alle problemen voorbij. De 
bruid zingt dat ze snel wil trouwen, zodat zij en de bruidegom één zijn en volop van elkaar kunnen genieten. Daarom wordt 
de wind opgeroepen om de heerlijke geuren van bruid en bruidegom te verspreiden. De geliefden willen elkaar de vruchten 
van hun liefde laten proeven.
Gods Geest laat ons ontdekken hoe heerlijk is dat Christus van ons houdt. Wat Hij voor ons deed, wat Hij ons leert en van 
ons verwacht worden steeds belangrijker voor ons. We houden steeds meer van Hem.
Gods Geest brengt het beste in ons boven: ons vertrouwen op God, onze liefde voor Christus, het leven helemaal voor 
Hem en dat volhouden. Daardoor wordt ons leven goed. We ontdekken steeds meer hoe heerlijk het is verbonden te zijn 
met Jezus.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De bruiloft vieren
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is boek Hooglied erg moeilijk. Daarom kiezen we voor een alternatieve vertelling 
waarin het thema wordt uitgelegd. 
Misschien zijn de kinderen wel eens op een bruiloft geweest. Wat gebeurt daar? In het gemeentehuis en in de kerk en in 
de feestzaal. Vertel eenvoudig dat een man en een vrouw bij elkaar horen als ze getrouwd zijn (allebei een ring). Samen 
mogen ze genieten van de leuke dingen (welke?) en ze helpen elkaar als het moeilijk is (voorbeelden). Dat ze nu man en 
vrouw zijn, heel hun leven, is reden voor een feest.
Vertel de kinderen over de bruiloft in Kana. Het dreigt mis te gaan, maar Jezus zorgt voor wijn. Er is nu genoeg lekker  
drinken om feest te vieren (Johannes 2:1-12). Jezus wil dat wij gelukkig leven met God en met elkaar. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wat ruikt het lekker
Richtlijnen: De inleiding zou kunnen zijn, dat kinderen al kunnen ruiken wat ze gaan eten: pannenkoeken, rode kool of … 
spruitjes. Het water loopt je in de mond, ook al heb je nog niets gegeten. Of je denkt: nee, daar heb ik geen zin in. Ook 
mensen kun je herkennen aan hun geur zonder dat je ze ziet: hun aftershave of parfum.
De bruid wil graag lekker ruiken voor haar bruidegom. Dan herkent hij haar meteen. Ze wil graag voor altijd samen met 
Hem zijn. Wat zal het fijn zijn als ze getrouwd zijn. Nooit meer alleen.
We willen dat Jezus ons herkent? Wat vindt Hij een lekkere geur? Waar geniet Hij van? Van ons geloof, onze gehoorzaam-
heid aan wat Hij ons leert, van onze liefde voor God en de mensen om ons heen. Daaraan herkent Hij ons.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De bruiloft komt dichtbij  
Richtlijnen: De bruid vraagt hier zingend aan de wind om de heerlijke geuren van bruid en bruidegom te verspreiden. De 
bruiloft is dichtbij en daar verlangt zij naar. Zij wil niet langer wachten om echt één te zijn met haar. De geliefden willen 
elkaar de vruchten van hun liefde laten proeven. Ze horen bij elkaar.
Als een man en een vrouw getrouwd zijn, zijn ze één. Wat betreft hun dagelijks leven; ze delen dat met elkaar, de mooie 
en de moeilijke dingen. Ze praten en doen veel samen. Maar ze mogen ook van elkaar genieten als man en vrouw; ook de 
seksualiteit is een geschenk van God voor twee mensen die elkaar voor altijd trouw willen zijn.
Gods Geest laat ons ontdekken hoe heerlijk is dat Christus van ons houdt. Wat Hij voor ons deed, wat Hij ons leert en van 
ons verwacht worden steeds belangrijker voor ons. We houden steeds meer van Hem.
Gods Geest brengt het beste in ons boven: ons vertrouwen op God, onze liefde voor Christus, het leven helemaal voor 
Hem en dat volhouden. Daardoor wordt ons leven goed. We ontdekken steeds meer hoe heerlijk het is verbonden te zijn 
met Jezus.

Extra bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 13:1-7
(Wat is echte liefde? Dat maakt het leven feestelijk, nu al.)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
De afgelopen weken hebben we gelezen uit het boek Hooglied. Het is prachtige poëzie waarin in eerste instantie de liefde 
tussen man en vrouw bezongen wordt. Ook zit er een diepere geestelijke laag in dit bijzondere Bijbelboek. Je kunt er 
namelijk ook de liefdesrelatie tussen de Here God en zijn volk in lezen en vanuit het Nieuwe Testament kun je zeggen dat 
het over de relatie tussen de Here Jezus en zijn gemeente gaat. Vandaag is het voor de laatste keer dat we uit Hooglied 
lezen. We vallen midden in een lied dat het verlangen naar de bruidsnacht bezingt.  Het zijn slechts twee verzen die je kunt 
samenvatten met ‘het hoogtepunt van de liefde.’ De bruid en bruidegom zijn hier met elkaar in ‘gesprek’. Het is eigenlijk 
meer een beurtzang. De bruid, de ‘zij’, nodigt de bruidegom uit in haar hof, haar tuin. Je kunt het nog sterker zeggen: de 
bruid is zelf de hof.  In vers 12 wordt gesproken over een ommuurde hof.  Dat heeft de klank van bescherming, maar er 
zit ook wel iets in van ‘moeilijk zo maar te krijgen, te pakken.’ Er klinkt respect in door.  De winden waar in vers 16 over 
gesproken wordt zijn nodig voor vruchtbaarheid, voor het leven. Zij brengen namelijk warmte maar ook regen en verkoeling 
op hun tijd. Deze winden worden hier door de bruid opgeroepen om een heerlijke, uitnodigende geur te verspreiden (zoals 
het gaat met de geur van planten) waardoor de bruidegom, de ‘hij’, binnengaat. Het laat het verlangen van de bruid naar de 
bruidegom zien. Ze is zich bewust van haar vrouwelijke aantrekkelijkheid die echter alleen voor haar bruidegom bedoeld 
is. De bruidegom beantwoordt de liefde van de bruid. Hij gaat op de uitnodiging in en geniet van wat de hof hem aanbiedt.  
Veelzeggend is het dat de bruid eerst spreekt over mijn hof en dan over zijn hof. Daarmee geeft ze aan: ik ben van jou, van 
jou alleen. En alleen hij mag het zegel verbreken (4:12). Wie er in het tweede deel van vers één aan het woord is, is niet 
helemaal duidelijk. Is het de bruidegom, of zijn het de ‘meisjes’ (zoals de NBV doet) die in Hooglied samen met de ‘broers’ 
commentaar leveren, of is hier het koor aan het woord (vanuit de gedachte dat Hooglied inderdaad echt een lied is dat door 
verschillende partijen werd gezongen)? In ieder geval is het een aanbeveling om net zoals de bruidegom te genieten van 
je huwelijksleven zoveel je kunt, uiteraard met respect voor elkaar! Ook hier valt op hoe open er, niet preuts maar ook niet 
plat! Over de erotiek, de geslachtsgemeenschap gesproken wordt. Ook dat geeft de Here God ons dus in zijn Woord mee. 
We mogen genieten van de seksualiteit. 
Als we kijken naar de geestelijke laag dan zou je kunnen zeggen dat in 4:16 de gemeente (= de bruid) de Here Jezus (= de 
bruidegom) uitnodigt om bij haar te komen. Dat verlangen heeft ze echter niet uit zichzelf. De gemeente, de hof, heeft uit 
zichzelf geen goede vruchten. Daarom is het nodig dat de Geest komt, dat de Wind waait. Zo kan de Bruid binnenkomen. 
Deze Geest roept het verlangen naar de bruidegom wakker en zorgt er ook voor dat ze er zo mooi, zo aantrekkelijk moge-
lijk uit wil zien. Denk hierbij ook aan de woorden van de apostel Paulus in 2I Kor. 11:2. ‘Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, 
aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan Hem geven.’  De gemeente zal dan ook ontdekken dat ze niet van zichzelf 
is, maar van Hem. Ze is zijn hof (:16). Ze zal dan ook steeds meer gaan verlangen naar de volledige vereniging met Hem. 
Dit zal gebeuren als de eeuwige bruiloft begint, als Jezus terugkomt.  In Openbaring 22:17 staat heel krachtig: ‘De Geest 
en de bruid zeggen: Kom’. Voor een vruchtbaar gemeenteleven is de Geest dus onmisbaar. De hof is wel een ommuurde 
hof. De gemeente moet wel opendoen voor haar Heer. ‘Ik sta aan de deur en Ik klop,’ staat er in Openbaring 3:20. In 5:1 
lezen we dat de deur voor Jezus opengedaan is. Hij erkent de vruchtbare gemeente als zijn hof. Hij spreekt over mijn mirre, 
mijn balsem enz. De vruchten die de gemeente voortbrengt zijn dus van Hem. Hij geniet daar ten volle van, wat weer een 
stimulans voor de gemeente is.  Tegelijk geniet de gemeente van de vereniging met haar Heer. Hijzelf is in de gemeente 
aanwezig. Zo intiem kan de relatie zijn. In het laatste gedeelte van vers één klinkt dan de oproep om ook deel te hebben 
aan deze relatie, aan Gods Koninkrijk, aan het bruiloftsfeest met de Heer.  Dit feest, deze liefdesrelatie zal dus compleet 
zijn als Jezus terugkomt. 

Je kunt de twee verklaringen hierboven ook samenbrengen: Door je relatie met de Here Jezus kun je ook de huwelijkse 
relatie ten volle genieten. Dat is immers een relatie waarin de Agapé, de zichzelf verloochende liefde, centraal staat die 
niet het eigen geluk, maar het geluk van de ander voor ogen heeft. Het is de relatie, het huwelijk waarin de Here Jezus zelf 
aanwezig is. Hij die onvoorwaardelijk van ons houdt!

Vers voor vers
5:1 Het komen in dit vers duidt op de geslachtsgemeenschap. Denk hierbij aan Genesis 16:4 waar Abram tot Hagar 

komt. Met het woord zusje wordt geliefde bedoeld. Met de woorden pluk, eet en drink wordt het genieten van de 
schoonheid van de bruid bedoeld. 

Vragen
• Wat vind je ervan dat de Bijbel zo open over seksualiteit spreekt? 
• Wat vind jij van de ‘geestelijke’ uitleg van deze verzen? Welke uitleg, de ‘letterlijke’ of geestelijke, spreekt jezelf het 

meeste aan? Waarom? 

Auteur: HdJ
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Liederen

Psalm 103
Lied 103c     (=Gezang 460 LvdK)
Lied 968     (=Gezang 303 LvdK)
Juicht, want Jezus is Heer   Hemelhoog 605
King of Kings     Hemelhoog 606
Ik zag een kuikentje    Hemelhoog 427
Heer, U kent mij als geen ander   Hemelhoog 50
Blij, blij      Hemelhoog 291
Kom in de kring     Hemelhoog 398
Ben je groot of ben je klein   Hemelhoog 398
Weet je dat de Vader je kent?   Hemelhoog 417
Van A tot Z     Hemelhoog 621

Auteur: PZ
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De bruiloft vieren

Inleiding
Vandaag is het feest! Niet zomaar feest, maar een  
bruiloftsfeest. Joas en Mara gaan trouwen! Het is een 
prachtige dag. De zon schijnt en iedereen is vrolijk. Mara 
heeft een mooie jurk aan met een lange sluier en een 
boeket van rode rozen. Joas draagt een donkerblauw 
pak met een rode stropdas. De gasten van Joas en Mara 
hebben ook allemaal feestelijke kleding aan. 
Het feest begon vandaag op het gemeentehuis.  Daar 
trouwden ze voor de wet. Na het gemeentehuis volgde 
een wandeling door de stad naar de kerk. Veel mensen 
bleven staan om naar het mooie bruidspaar te kijken. 
In de kerk beloofden Joas en Mara dat ze elkaar lief zul-
len hebben en altijd voor elkaar zullen zorgen. De  
dominee gaf hun de zegen van God voor hun huwelijk. 
Nu dragen ze allebei een ring. Aan die ring kun je zien 
dat ze bij elkaar horen. Ze zijn vanaf vandaag man en 
vrouw voor hun verdere leven. 
De feestzaal is mooi versierd met slingers en lichtjes. Op 
de tafels staat schalen vol met eten. Er is genoeg te drin-
ken voor iedereen. Door de feestzaal klinkt muziek. Joas 
en Mara dansen samen, voor het eerst als man en vrouw. 
Alle gasten staan in een kring om hen heen. Vandaag 
vieren zij samen het bruiloftsfeest van Joas en Mara. Wat 
een prachtige dag!

Bijbelverhaal
In Kana wordt ook een bruiloft gevierd. De bruid en brui-
degom zien er mooi uit. Iedereen is blij voor hen. De gas-
ten dansen en er wordt veel gegeten en gedronken. De 
moeder van Jezus is ook op het feest. Net als Jezus en 
zijn leerlingen. De moeder van Jezus maakt zich zorgen. 
De wijn is bijna op en het feest is nog lang niet afgelopen. 
Een bruiloft zonder wijn, dat kan niet. Stilletjes loopt ze 
naar Jezus. ‘De wijn is bijna op.’ Jezus zegt tegen haar: 
‘Wat wilt u dat Ik doe? Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Ze 
weet het ook niet. Tegen de dienaren op het feest zegt ze 
wel: Doe precies wat Jezus zegt.’
In de feestzaal staan zes stenen waterbakken. In iedere 
bak kan ongeveer 100 liter water. De gasten van de brui-
loft gebruiken dat water om zich te wassen. Jezus geeft 
de dienaren de opdracht om de bakken tot aan de rand 
te vullen met water. Wanneer de dienaren klaar zijn zegt 
Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van 
het feest.’ Dat doen ze. De leider proeft van het water. 
Het is wijn geworden! De dienaren weten waar het water 
vandaan komt, maar de leider van het feest niet. Hij roept 
de bruidegom. ‘Je hebt de lekkerste wijn voor het laatst 
bewaard!’ 
Dit is het eerste wonder van Jezus. Het feest dreigde mis 
te lopen, maar Jezus heeft het gered door voor wijn te 
zorgen. Er is nu genoeg drinken voor iedereen om feest 
te vieren. Jezus wil dat wij gelukkig leven met God en met 
elkaar. Samen met Hem mogen we van iedere dag een 
feestdag maken!

Auteur: HVM 
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Inleiding
De afgelopen weken hebben we over het bijbelboek 
Hooglied gehoord. Het zijn liefdesgedichtjes. Mooi, 
maar toch wel vreemd: wat doen die in de Bijbel? Als 
we aan verhalen in de Bijbel denken, denken we aan 
stoere verhalen, zoals die over David en Goliat, of mooie 
verhalen, over Jezus. Maar meestal niet aan gedichtjes. 
Dus waarom staan ze in de Bijbel? Wat betekenen die 
gedichtjes?
Vandaag luisteren we naar een nieuw stukje uit Hooglied, 
het laatste alweer. Misschien is een korte samenvatting 
vooraf wel even handig. Hooglied gaat over een bruid, die 
binnenkort gaat trouwen. Ze zingt over hoeveel ze van 
haar man houdt. Ze is niet perfect, maar haar man houdt 
van haar en in zijn ogen is zij de allermooiste. Maar… ze 
zijn nog niet samen. De bruidegom is nog even weg. Ze 
mist hem. Dat is waar het verhaal van vandaag begint. 
Het verhaal gaat ook over ruiken en een lekkere geur. 
Misschien draagt iemand die je kent wel eens parfum. 
Herken je die iemand dan al voor je hem of haar ziet?
Maar dat is wel genoeg voorbereiding. Op naar het 
verhaal!

Bijbelverhaal
De winter is net voorbij. We staan in een tuin met zo’n 
oude kasteelmuur eromheen, met een paar afgebrokkel-
de bakstenen. Je ruikt de lente al en er schieten bloemen 
uit de grond: tulpen, vergeet-me-nietjes en narcissen. De 
tuin waarin het meisje zit is een grote kleurenexplosie. 
Het lijkt een paradijs op aarde, ze wil wel dansen, maar 
toch mist er nog iets. Dansen doe je niet alleen. Het ruikt 
naar bloemen, maar toch ontbreekt er een geur. Haar 
jongen is er nog niet en zonder hem voelt het zo stil. 
Hij was er de hele winter niet. Ze heeft hem al zo lang 
niet gezien, of geroken. Maar toch kan het meisje lachen. 
Ze weet dat ze binnenkort zullen trouwen en dan kunnen 
ze voor altijd samen gelukkig zijn.
Er wordt op de tuindeur geklopt! Ze rent naar de tuindeur 
toe en doet hem open. Daar staat haar lief! Ze vliegt 
hem in de armen van geluk. Ze ademt eens diep in. Ja, 
zo ruikt het goed. Ze ruikt nog steeds bloemen, maar ze 
ruikt haar jongen ook. 
Zou hij haar ook zo ruiken? Ze wil dat zo graag. Als ze 
samen hand in hand door de tuin lopen, vraagt ze aan de 
wind: ‘Toe, wordt nou wakker. Waai eens hard door mijn 
tuin en verspreid de geuren van de bloemen, en die van 
mij. Dan kan mijn lief die ruiken. Dan zijn we samen blij.’
De tuin ruikt nu naar hen allebei. En haar lief lacht. Ze 
kussen elkaar, heel lang.

Slot
Dat was het verhaal. Wat denk je hier nou van? Vind je 
het mooi? 
Waarom zit zo’n liefdesgedichtje nou in de Bijbel? Je kunt 
de personen in het gedicht ook zien als een soort  
symbolen: wij zijn het meisje, de jongen is God. Het meis-
je had lang op haar jongen gewacht, die weg was, en was 
dolgelukkig dat hij weer terug is gekomen. Jezus is ook al 
een hele tijd weg, maar we weten dat Hij terug zal komen 
en dan kunnen wij samen met Jezus gelukkig zijn. 
Het meisje wil heel graag dat haar jongen haar altijd ziet 
en overal hoort en ruikt. De jongen en het meisje genie-
ten van elkaar. Jezus houdt ook van ons. Waar denk je 
dat Hij van geniet in ons? In jou? (Ons geloof, liefde voor 
God, aandacht voor de mensen om ons heen…)
Het meisje zingt allemaal liedjes over hoeveel ze van 
haar jongen houdt. Pak eens een pen en een papier erbij 
en schrijf eens iets op voor God. Het mag van alles zijn: 
een gedichtje, een tekening of een gebedje. Je hoeft het 
aan niemand te laten zien, alleen aan God. Hoe vertel jij 
Hem dat je van Hem houdt?

Auteur: RvR
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Ben je wel eens op een bruiloft geweest? Vast wel. Mis-
schien was dat wel de bruiloft van een neef of nicht? Of 
van je juf of meester? Je had waarschijnlijk je mooiste 
kleren aan. Ook de bruid en bruidegom zien er dan op 
hun mooiste uit. Want ze houden van elkaar en dan willen 
ze er voor elkaar natuurlijk op hun allermooist uitzien.
Als je trouwt gaan de bruid en bruidegom eerst naar 
het stadshuis. Je trouwt dan voor de wet, zo heet dat 
officieel. Daarna gaan veel bruidsparen naar de kerk. In 
de kerk vraag je aan God of Hij het huwelijk wil zegenen. 
Het bruidspaar zegt daarmee dat ze samen met God 
verder door het leven willen. Ze knielen dan voor in de 
kerk en namens God zegent de dominee hen. Het is vaak 
een feestelijke kerkdienst met mooie liederen en vol met 
dankbaarheid. De huwelijksdag is één van de mooiste 
dagen uit het leven van de bruid en de bruidegom. Ze 
stralen de hele dag van geluk. Dat maakt ze nog mooier.

In Hooglied gaat het 
ook over geliefden, 
die niets liever  
willen dan trouwen 
en samen verder 
leven. Vorige week 
hebben we gezien 
dat de bruid maar 
niet kan wachten 

op de bruiloft. Ze ligt er nachten wakker van, verlangend 
naar haar bruidegom. Ook de bruidegom kan bijna niet 
wachten.
We hebben vorige week ook gezien dat de liefde die in 
Hooglied zo beeldend wordt beschreven, ook wel eens 
vergeleken wordt met de liefde tussen Jezus en zijn 
gemeente, de kerk. De christelijke gemeente wordt met 
de bruid vergeleken en Jezus met de bruidegom. Ook 
spreekt de Bijbel vaak over de bruiloft van Jezus en zijn 
gemeente. Dat zal een fantastisch feest worden.

Voordat we gaan kijken naar de bruiloft van Jezus en 
zijn gemeente, kijken we eerst naar wat we vandaag in 
Hooglied lezen.
Het meisje heeft het over een hof, een tuin. Daarmee 
bedoelt ze zichzelf. Ze nodigt haar bruidegom uit om met 
haar te trouwen, om helemaal in haar leven te komen. 
Net zoals een bruidspaar na het huwelijk als één verder 
wil leven, zo nodigt ook het meisje haar man uit om sa-
men als één verder te gaan. 
De man neemt de uitnodiging liefdevol aan. Hij geniet 
van de hof, van het meisje. Het is feest, een bruilofts-
feest waar ze samen van genieten. Ze stralen van geluk. 
Ze kussen elkaar hebben elkaar lief, krijgen misschien 
samen kinderen.

De bruiloft komt dichtbij

We zien in Hooglied dat het meisje, de bruid, zich mooi 
maakt voor haar bruidegom. Op de bruiloft waar jij mis-
schien was, zag de bruid er zeker ook heel mooi uit. Het 
haar mooi opgemaakt, een schitterende jurk, geurende 
bloemen en misschien kun je nog wel meer noemen. Er 
mooi uitzien hoort bij een bruiloft.
Eerder vertelde ik dat in de Bijbel de christelijke ge-
meente met de bruid wordt vergeleken en Jezus met de 
Bruidegom. Samen zijn ze op weg naar de wederkomst 
van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat wanneer de Here 
Jezus weer terugkomt op deze aarde, Hij trouwt met de 
christelijke gemeente. De mensen die van Jezus houden, 
zullen dan voor altijd bij Jezus zijn. Ook dan is er een 
bruiloftsfeest, een feest dat nooit ophoudt.

In Hooglied maakt het meisje zich mooi voor haar  
bruidegom. Maar hoe kan de christelijke gemeente (jij en 
ik) zich als bruid mooi maken voor Jezus de Bruidegom?
Volgens mij maken wij ons vaak alleen maar lelijker. Kijk 
maar eens naar alle verkeerde dingen die we doen. Die 
maken ons er echt niet mooier op. Kunnen wij ons wel 
mooi maken voor Jezus?

Als ik die vraag probeer te beantwoorden, dan leer ik 
vandaag weer iets van het meisje. Lees maar eens in 
vers 16 van hoofdstuk 4. Wat doet het meisje om mooi te 
worden?
Ze vraagt de noordenwind en de zuidenwind om door 
haar hof te waaien, zodat ze perfect wordt voor haar brui-
degom. Haar man kan haar dan niet meer weerstaan.
Als ik het woord ‘wind’ lees in de Bijbel, moet ik vaak den-
ken aan een bepaalde gebeurtenis. Weet je welke?

Tien dagen na de Hemelvaart van Jezus en 50 dagen 
na zijn opstanding zaten de discipelen van Jezus in een 
huis. Ze waren verdrietig, want hun Here Jezus was niet 
meer op aarde. Wat hielden ze van Hem en wat wilden ze 
graag weer bij Hem zijn.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van 
een hevige windvlaag. Ze ontvingen de Heilige Geest. 
Het was Pinksterfeest! Aan deze gebeurtenis moest ik 
denken.

In Hooglied maakten de noorden- en zuidenwind het 
meisje helemaal mooi voor haar bruidegom. Net zo 
maakt de Heilige Geest ons helemaal mooi voor onze 
Bruidegom, de Here Jezus. 
God zelf geeft ons de Heilige Geest, die niemand kan 
stoppen. Hij leert ons dat we verkeerde dingen, zonden, 
doen. Daardoor zijn we niet mooi voor onze Here. Maar, 
let op, de Heilige Geest leert ons ook bidden om verge-
ving van onze zonden. God wil echt niets liever dan onze 
zonden vergeven, zodat we weer mooi worden voor onze 
Here. De Heilige Geest doet nog meer. Hij helpt ons ook 
om dicht bij God te leven, te doen wat God goed vindt. 
Dat doet Hij bijvoorbeeld door ons te helpen bij het Bijbel 
lezen en door met en voor ons te bidden.
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Zo zorgt de Heilige Geest er voor dat we onze vieze, vuile 
kleren uitdoen en nieuwe schone kleren aankrijgen. Zo 
worden we weer mooi voor onze Here Jezus, onze Brui-
degom. En zijn we klaar voor de bruiloft met hem. 
Wat een feest zal dat zijn!

Kerntekst
‘Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door 
mijn hof, laat zijn balsems geuren.’ (Hooglied 4:16a)
 
Vragen
• Waarom hebben de bruid en de bruidegom op hun 

bruiloft altijd hun mooiste kleren aan?
• De Here Jezus was ook eens op een bruiloftsfeest. 

Daar gebeurde iets bijzonders. Weet je wat dat was? 
(Je mag spieken, pak de Bijbel maar en lees Johannes 
2 vers 1 tot 12)

• In de Bijbel komen nog andere bruiloftsfeesten voor. 
Kun je er eentje noemen?
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