
DE WANDEL VAN DE 

BRUIDSGEMEENTE





DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE
Sieberen Voordewind



DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE 
Auteur: Sieberen Voordewind
 
ISBN: 9789402179439
© Sieberen Voordewind, 2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op 
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de auteur.
All rights reserved.



5

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD..................................................................7

1. HET ONTSTAAN VAN DE BRUIDSGEMEENTE          9
2. DE BRUIDSGEMEENTE.............................................14
3. EIGENDOM VAN DE BRUIDSGEMEENTE................18
4. NAMEN VAN DE BRUIDSGEMEENTE.......................20
5. DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE..............26
6. HET LICHAAM VAN DE BRUID..................................32
7. DE WANDEL IN HET LICHT VAN DE 
TABERNAKEL.................................................................37
8. HET BRANDOFFERALTAAR EN HET WASVAT.......44
9. DE WANDEL IN HET LICHT VAN DE KANDELAAR..51
10. DE TAFEL DER TOONBRODEN EN HET 
REUKOFFER-ALTAAR...................................................77
11. NADER TOT HET HEILIGE DER HEILIGEN............81
12. HET GROOTSTE FEEST ALLER TIJDEN................85

BIOGRAFIE.....................................................................89
DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE..................90



6



7

VOORWOORD

Geliefde lezer(es),

De naam “Bruidsgemeente” is een mooi woord. Maar wie 
een Bijbel heeft en Daarin leest zal ontdekken dat deze 
naam niet in de Bijbel voor komt. Wat wel in de Bijbel voor 
komt is de betekenis van het woord “Bruidsgemeente.” 
Door vele christenen wordt ook het woord “Bijbelgetrouw” 
gebruikt die niet letterlijk in de Bijbel staat maar wel de 
betekenis. Ook zijn er vele christenen die de combinatie 
van woorden “Leer der Drie-eenheid” gebruiken, zonder 
dat deze combinatie letterlijk in de Bijbel staat. Wat er wel 
in staat is Wie de christenen bedoelen met Drie-eenheid. 
Zij bedoelen daarmee de Here God, Jezus Christus en de 
Heilige Geest. Het woord “Kerk” staat niet letterlijk in de 
NBG1951 Bijbel maar wel het woord “Gemeente.” Toch 
gebruiken vele christenen van allerlei denominaties het 
woord “kerk.” Met dit woord bedoelen ze de Gemeente.
De Bijbel zegt in Efeziërs 5:23-32 (SV1750): “Want de 
man is het hoofd der vrouw, gelijk ook CHRISTUS HET 
HOOFD DER GEMEENTE is; en Hij is de Behouder des 
lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus 
onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen 
mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, 
gelijk ook CHRISTUS DE GEMEENTE liefgehad heeft, en 
ZICHZELVEN VOOR HAAR heeft overgegeven; Opdat Hij 
haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad 
des waters door het Woord; Opdat HIJ HAAR 
ZICHZELVEN heerlijk zou voorstellen, EEN GEMEENTE, 
die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij 
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zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen 
schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun 
eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft 
zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees 
gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs 
ook de Heere de GEMEENTE. Want wij zijn leden Zijns 
lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal 
een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw 
aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze 
verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ZIENDE OP 
CHRISTUS en op DE GEMEENTE.”
En de Bijbel zegt in Openbaring 19:7-9: “Laten wij blijde 
zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de 
BRUILOFT des Lams is gekomen en ZIJN VROUW heeft 
zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met 
blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne 
linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij 
zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het 
BRUILOFTSMAAL des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn 
de waarachtige woorden van God.”
Het boek: “De wandel van de bruidsgemeente” gaat over 
hoe het leven van een christen, de bruid van Christus, 
dagelijks behoort te zijn.
Ik wens je Gods rijke zegen toe tijden het lezen van dit 
boek.

Sieberen Voordewind
Noordscheschut, 17-07-2018
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1. HET ONTSTAAN VAN DE 
BRUIDSGEMEENTE

De Bijbel zegt in Genesis 2:18-24: “En de Here God zeide: 
Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een 
hulp maken, die bij hem past. En de Here God formeerde 
uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het 
gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om 
te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk 
levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens 
gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels 
en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond 
hij geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God 
nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met 
vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens 
genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de 
mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van 
mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” 
heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een 
man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 
aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.” 

We lezen in gedeelte over de eerste twee mensen. De 
eerste MAN en VROUW. De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 
2:13: “Want eerst is Adam (DE NAAM VAN DE EERSTE 
MAN) geformeerd, en daarna Eva (DE NAAM VAN DE 
EERSTE VROUW).” Eerst was er de man en daarna de 
vrouw. Hun leven was volmaakt totdat… zij in zonde 
vielen (Genesis 3:1-24).
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DOOR DE ZONDE van de eerst mens is de zonde ook 
gekomen op alle mensen die daarna kwamen. De Bijbel 
zegt in Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door één mens de 
zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de 
dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, 
omdat allen gezondigd hebben…” (NBG1951). En daarom 
zegt de Bijbel in Romeinen 3:23: “Want ALLEN hebben 
gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.” Wie hebben 
gezondigd? ALLE MENSEN! 

MAAR GELUKKIG kwam het geweldige moment dat de 
Levende God Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus zond. 
De Bijbel zegt in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder (U, JIJ, IK, IEDEREEN), die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” 
(NBG1951). De Here Jezus is gegeven om voor de 
zonden van alle mensen te lijden en te sterven. Jezus 
Christus gaf Zichzelf als offer voor de zonden van alle 
mensen. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:10: “Hierin is de 
liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons 
heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een 
verzoening voor onze zonden.” (NBG1951). 

HET GEVOLG daarvan is: “Zoals de ongehoorzaamheid 
van Adam tot gevolg had dat alle mensen zondaars 
werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van 
Christus dat alle mensen rechtvaardig verklaard zullen 
worden.” (Dit staat in Romeinen 5:19/ Het Boek). 
Ja, het gevolg is dat ALLE MENSEN in Christus 
rechtvaardig zijn die: 


