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Christus’ bruid is deel van Zijn lichaam (vlees en beenderen): een parallel met Genesis 2
Efeziërs 5:22-33:
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich
voor haar heeft overgegeven,
26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of
iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die
twee zullen tot één vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de
vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
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Man en vrouw zijn een beeld van Christus en de Gemeente. De Gemeente fungeert hier als de bruid
van Christus, die ten huwelijk zal genomen worden (“in heerlijkheid voor Zich plaatsen”). Zij is uit
Christus’ lichaam, net zoals Eva uit Adams lichaam! Vers 31 bevestigt de parallel met Genesis 2.
2 Korinthiërs 11:2:
Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan
één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.
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De Gemeente is als een bruid ten huwelijk gegeven aan Christus. Wie anders dan de Gemeente kan
de bruid van Christus zijn?!
Eva is uit Adams lichaam (vlees en beenderen) als type van Christus’
bruid in Efeziërs 5
Genesis 2:22-24:
En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij
bracht haar bij Adam.
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze
zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.
24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten;
en zij zullen tot één vlees zijn.
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Dat God in Adam en Eva een type van de verbintenis tussen Christus en zijn Gemeente heeft willen
laten zien, is onmiskenbaar. Zoals Eva uit Adams lichaam komt, zo is de Gemeente uit Christus’
lichaam. Vers 24 bevestigt de parallel in Efziërs 5.
De bruid van het Lam is in Openbaring de Gemeente
Openbaring 21:9-27:
En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen,
kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam.
9

1

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het
heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.
14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf
apostelen van het Lam.
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Ze wordt genoemd “De bruid, de vrouw van het Lam”, niet de bruid van de koning Psalm 45! Dit
kan niet anders dan de gemeente zijn. De fundamentstenen (“twaalf apostelen”) wijzen duidelijk op
de Gemeente - niet op Israël.
Zie verder:
“Wie is de Bruid van het Lam”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Bruid.pdf.
“Christus en Zijn Bruidsgemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bruid-vh-Lam.pdf.
“De hoop van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hoop-gemeente-Weston.pdf.
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