
Christus de Bruidegom 
 

De eerste Drie dagen van de grote en Heilige Week nodigt de Kerk ons uit, als 
voorbereiding op de gebeurtenissen die gaan komen aan het einde van de week, 
ons te verdiepen in de icoon van Christus de Bruidegom. Er zijn meerdere 
niveaus waarop wij kunnen denken over Christus als de hemelse Bruidegom. Het 
duidelijkste motief in de Metten van de Bruidegom van de Grote week, dat als 
een rode draad door al deze Diensten loopt, is dat de Bruidegom, Christus, 
komende is en dat wij geestelijk nuchter en waakzaam moeten zijn, om Hem 
tegemoet te gaan.  
 

“Zie de Bruidegom komt te middernacht en zalig de dienaar  
die Hij wakend vinden zal, maar onwaardig is hij die Hij ledig vindt.  

Mijn ziel, wees dus waakzaam, zodat gij niet door slaap overvallen wordt,  
en daardoor aan de dood vervalt, en van het Rijk uitgesloten wordt.  
Maar wees nuchter en roep uit: Heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God.  

Door de Moeder Gods, ontferm u over ons.”  
(Troparion). 

 
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, hoe het zou zijn, om uitgenodigd te 
worden voor de bruiloft van een aardse koning. Hoeveel groter eer is ons te 
beurt gevallen, nu wij worden uitgenodigd, niet voor een aards festijn, maar voor 
de bruiloftsmaaltijd van God, de Koning. Waarlijk, Hij heeft ons het Koninkrijk 
bereid en heeft ons geroepen om binnen te gaan en ons met Hem te verheugen, 
maar wij hebben de tijd die Hij ons gegeven heeft om ons voor te bereiden, 
verkwist. 
 

 
 

De Tien wijze maagden  
Servisch klooster in Kosovo 



Wij hebben onze zielen niet gesierd met het bruiloftskleed der deugd, onze 
lampen hebben wij niet brandende gehouden met geloof en liefde. Het schijnt, 
dat wij buiten gesloten zullen worden, overgelaten aan koude en duisternis. 
Laten wij daarom, voordat het te laat is, vertrouwend op zijn nimmer aflatende 
genade, aan Hem belijden: “Door de laksheid van mijn ziel ben ik ingesluimerd, 
zonder dat de lamp van deugden brandt, goede Bruidegom Christus; en ben ik 
gelijk geworden aan de dwaze maagden, toen ik de tijd der goede werken in 
ledigheid doorbracht. Maar sluit niet voor mij de deur van Uw innig medelijden, 
Meester: schudt de duistere slaap van mij af, richt mij op en leid mij met de wijze 
maagden binnen in Uw bruiloftszaal, waar het reine geluid van het feest 
weerklinkt, door het onophoudelijk roepen: Heer, ere zij U.” (Apostich Metten 
Grote Dinsdag). 
 

Christus onze Bruidegom 
 
Wanneer wij dieper gaan in onze beschouwing van Christus de Bruidegom, dan 
realiseren wij ons, dat de liefde van de Heer niet ophoudt bij het simpel ons 
uitnodigen als Zijn gasten aan Zijn eeuwige Bruiloftsmaaltijd. Nee, Hij wenst dat 
iedere menselijke ziel niet slechts Zijn zal zijn, maar Zijn geliefde bruid, innig met 
Hem verbonden in liefde: 
 
“Gij zijt geroepen tot onsterfelijkheid, om een bruid te zijn voor de Koning. Wat 
betreft de aardse goederen, behoort alles wat de Bruidegom bezit, evenzeer aan 
de bruid, evenzo vertrouwt ook de Heer de hemelse goederen, hoeveel ze ook 
zijn, toe aan u. Hij kwam u persoonlijk te hulp om u terug te roepen tot wat eens 
het uwe was. Toch verstaat gij dit nu nog niet, noch begrijpt gij uw 
eigenwaardigheid.” (geestelijke homelie van de H. Makarios). 
 
“Ken, o mens, uw adel en uw waardigheid, hoe kostbaar gij zijt, de bruid van de 
hemelse Bruidegom. Neem het voorbeeld van een koning, die op een dag een 
zeker arm meisje aantreft, gehuld in lompen. Hij zou niet beschaamd zijn, maar 
hij zou haar lompen van haar afnemen en het vuil afwassen. Daarna siert hij haar 
met prachtige klederen en neemt haar tot vrouw. Hij geeft haar een plaats aan 
zijn tafel en deelt met haar een feestmaal. Precies zo vindt ook de Heer de 
verwonde en verstrikte ziel. Hij geeft haar medicijn, verwijdert de bezoedelde 
kledij en de schaamte over het kwaad en Hij bekleedt haar met koninklijke, 
hemelse gewaden, stralend als de Godheid zelf. En Hij zet haar een kroon op het 
hoofd en geeft haar deel aan de goddelijke Dis, tot vreugde en blijdschap.”  
(geestelijke homelie van de H. Makarios). 
 



Welk een eer, welk een waardigheid verleent de Heer ons; elk een 
onbegrijpelijke liefde draagt Hij ons toe, want zoals de koning die het arme, in 
lompen gehulde meisje verheft tot zijn koningin, zo wil Hij ons opheffen uit onze 
armoede, onze door de zwakheid gewonde ziel helen, ons bekleden met het 
gewaad der onsterfelijkheid en ons voeren naar Zijn Koninkrijk als de zuivere 
bruiden. Maar wat indien dat meisje, na de koning’s liefde te hebben gekend en 
door hem tot meesteres over zijn huishouden is gemaakt, later zou willen 
terugkeren naar haar armoede en haar bestaan zou willen verdienen met het 
graven in de afvalhopen? Zij kan door har eigen keuze de liefde van de koning 
versmaden en zijn paleis ontvluchten, alleen om zich later te realiseren wat zij 
verloren heeft en haar dwaasheid te bewenen.  
 
Op dezelfde wijze zijn ook wij vrij om de liefde van de hemelse Bruidegom te 
versmaden en terug te keren naar bezigheden die beneden onze waardigheid 
zijn, wij die geschapen zijn naar Gods icoon. Wij zijn vrij, als wij dat wensen, om 
ons leven te besteden aan het najagen van aards genot: lekker eten, veel 
bezitten, opwindende ervaringen, het streven naar een hoge dunk van ons door 
anderen, macht, gezag. Maar van welke waarde zijn deze vergeleken met de 
goddelijke en eeuwige zegeningen die onze hemelse Bruidegom ons wil geven, 
niet alleen in de komende tijd, maar zelfs in dit leven, hier en nu? Zijn niet al deze 
zaken verstrooiingen, die er alleen maar toe dienen, om onze aandacht weg te 
trekken van God? Het zou dwaasheid zijn, Zijn liefde te versmaden en terug te 
keren naar lagere dingen; laten wij liever zijn als die ziel, 
“die zich heeft afgewend van de wereld in haar verlangen naar de Heer alleen. 
Zij zet door in veel navorsingen in de geest, in strijd en moeite. Zij verwacht God 
onverflauwd in hoop en liefde. Zij heeft dat hemelse vuur van Godheid 
ontvangen en de liefde van de Geest. Dan is zij werkelijk bevrijd van alle 
aantrekking door het kwaad. Zij verwerpt alles in dit leven en verbetert haar 
slechte gewoonten en de verhardheid in de zwakheid. Zij beschouwt alle dingen 
als overbodig, vergeleken bij de hemelse Bruidegom alleen. Zij verblijft in Zijn 
brandende en onzegbare liefde.” 
(geestelijke homelie van de H. Makarios). 

 
De Bruidegom  

van de  uiterste nederigheid 
 

Wanneer wij nog dieper nadenken over Christus, de Bruidegom van onze ziel, en 
Hem bezingen als “Bruidegom, Die in Uw schoonheid boven alle mensen lieflijk 
zijt…” (Apostich Metten Grote Dinsdag), dan realiseren wij ons, dat wij vergaderd 
zijn rond de icoon van de Uiterst nederigheid; onze Bruidegom is de Gekruisigde, 



de Vernederde. Zo sterk is Zijn liefde voor ons, dat Hij om ons op te heffen Zelf 
nederdaalt in de diepste diepten van menselijke ontluistering. Om over ons 
goddelijke waardigheid uit te storten, neemt Hij Zelf de uiterste vernedering op 
Zich, veracht en verworpen door de mensen (Jes. 53:3). Om ons het leven te 
schenken, lijdt Hij, het Leven van al, vrijwillig de dood. 
 
Wij kunnen Gods goedheid jegens ons nooit vergelden en dit is een ander 
kenmerk van Zijn nederige liefde voor ons, Hij verwacht dit ook niet van ons. 
Alles wat Hij vraagt is dat wij Hem zullen weder liefhebben in deemoed. Mar 
wanneer wij Hem liefhebben en naar waarde schatten en eren wat Hij voor ons 
heeft gedaan, zullen wij dan niet wensen om te zijn zoals Hij?  Wanneer God zich 
zo grotelijk om onzentwille vernederd heeft, hoe kunnen wij dan trots en 
opgeblazen blijven en weigeren ons te verdeemoedigen? Wanneer Hij gekomen 
is om onze ziekten en lasten op Zich te nemen, hoe kunnen wij dan weigeren om 
geduldig te lijden en de lasten, die ons overkomen, te dragen? 
 

 

 
 

Fresco “Uiterste nederigheid” 
Yaroslav Dobrynine 

Kerk Heilige Apostel Andreas te Gent 
 
 



“Waarlijk het is niet passend, dat de Bruidegom gekomen is om te lijden en 
gekruisigd te worden, terwijl de bruid, voor wie de Bruidegom kwam, in luxe en 
wereldse verstrooiing zou leven.”  
(geestelijke homelie van de H. Makarios). 
 
“Iemand aan wie Christus, de hemelse Bruidegom, heeft gevraagd om Zijn bruid 
te worden in een mystieke en goddelijke verbintenis, heeft de hemelse 
rijkdommen geproefd en behoort met grote nauwgezetheid er oprecht naar te 
streven, om de Bruidegom Christus te behagen. Want zie, zo iemand is 
aangesteld als de beheerder over alle goederen van de Heer.”  
(geestelijke homelie van de H. Makarios). 
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