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Innerlijke en uiterlijke versiering 
Van grote betekenis zijn op de dag van haar hu-
welijk de sieraden of versierselen welke de bruid 
draagt. In onze westerse landen misschien minder 
dan in de oosterse landen, maar afgezien van wat 
hier of daar gebruikelijk is, zal men het in ieder 
geval erover eens zijn dat de sieraden met zorg 
en smaak gekozen moeten worden. Voor de we-
dergeboren christen is het uiteraard van belang te 
weten wat Gods Woord, de Bijbel, erover zegt. De 
Bijbelse maatstaven voor het huwelijk en huwe-
lijksleven benadrukken de waarde van de inner-
lijke schoonheid van de vrouw. 
Lees wat 1 Petrus 3:3-5 zegt over de versierselen 
van de christenvrouw: 

• “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: 
het vlechten van het haar, het dragen van gou-
den sieraden of het aantrekken van mooie kle-
ren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen 
mens van het hart, met het onvergankelijke sie-
raad van een zachtmoedige en stille geest, die 
kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voor-
heen ook de heilige vrouwen, die op God hoop-
ten, en hun eigen mannen onderdanig waren.” 1 

Uitwendige sieraden worden hier dus niet verbo-
den, maar opsmuk en overdadigheid in dezen is 
onverenigbaar met de geest en strekking van de-

 
1 De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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ze woorden. De sieraden moeten in harmonie zijn 
met de innerlijke schoonheid en deze op geëigen-
de wijze accentueren. Bovendien zijn zij, wat met 
name op de huwelijksdag tot uiting komt, een uit-
drukking van de wens van de bruid om haar brui-
degom te behagen. Voor de “buitenwereld” is dit 
tot een getuigenis. 
Alzo moet het zijn onder Gods kinderen en alzo 
zal het zijn met de Bruid des Heren, Zijn Bruids-
gemeente, in geestelijk opzicht. Het christelijk hu-
welijk wijst immers heen naar en is een afspiege-
ling van het huwelijk van Christus en de Bruids-

gemeente: “Daarom zal een man zijn vader en 
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, 
en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheime-
nis is groot; maar ik spreek met het oog op Chris-
tus en de gemeente.” (Efeze 5:31-32) 
Wanneer wij spreken over de versierselen van 
Christus’ Bruid, hebben wij het over twee dingen: 
een innerlijke en een uiterlijke versiering. Een 
innerlijke schoonheid en kostbaarheden die aan 
Christus’ Gemeente/Kerk gegeven worden tot 
zichtbare, uitwendige versiering. Voor haar Heer, 
om Hem te behagen, maar tegelijkertijd tot een 
getuigenis in deze wereld, om Hem te verheerlij-
ken. Deze uiterlijke sieraden worden haar gege-
ven en de Gever is niemand anders dan de Heili-
ge Geest 2. Een vrouw is in wezen zelf een sie-

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens 

en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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raad en heerlijkheid voor haar man: “Een deugde-
lijke (= wijze) vrouw is de kroon van haar man” zegt 
Spreuken 12:4a. De wereld maakt daarvan “een 
visitekaartje”. Hoeveel waardiger is de taal van de 
Bijbel! 
 

De kroon van 12 sterren 
Wij willen als uitgangspunt voor onze beschou-
wingen opnieuw Openbaring 12:1 3 nemen, waar 
de heerlijkheid van de Bruidsgemeente zo subliem 
wordt uitgedrukt: 

• “En er verscheen een groot teken in de hemel: 
een vrouw 4, bekleed met de zon, en de maan 
was onder haar voeten en op haar hoofd een 
kroon van 12 sterren.” 

Eerder hebben wij al de lichtkledij 5 van de Bruid 
en het fundament 6 waarop zij staat behandeld. 
Maar behalve dat zij bekleed is met de zon en 
staat op de maan, wordt zij ook gezien met een 
kroon of diadeem van 12 sterren, haar hoofdtooi. 

 
3 Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS ‘vers 

voor vers’ studie van het Bijbelboek “Openbaring 12” van CJH 
Theys en/of “Openbaring 12” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

4 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Wie is de VROUW uit 

Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK) 
 

5 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Bruid en haar 

geestelijke kledij” van H. Siliakus. (noot AK) 
 

6 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Bruid en haar 

geestelijk fundament” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/bruidskledij-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/bruidskledij-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/geestelijk-fundament-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/geestelijk-fundament-ebookA6.pdf
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Hier hebben wij met een sieraad te doen. De ster-
ren zijn een wonderbaar geschapen symbool van 
de 3de Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid 7, 
de Heilige Geest. Het opvallende in dit symbool is 
de menigvuldigheid. Zo is de Heilige Geest me-
nigvuldig in Zijn openbaring en werkingen. En de 
meest bijzondere openbaring van Gods Geest is 
wel Zijn openbaring IN mensenkinderen! 
Hij werd na Jezus’ hemelvaart uitgestort over de 
120 in de opperzaal 8 en maakte inwoning in hen. 
Van meet af aan was een zeer belangrijk onder-
deel van Zijn zending, zo niet het belangrijkste: de 
vervulling, het inwoning maken. “Die zal bij u blij-

 
7 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; 

de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV). 
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten wor-
den gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide 
cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God 
in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de 
Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt 
het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. 
Hij is één Wezen, één Persoon. De leer dat God uit 3 perso-
nen bestaat is dus een dwaling. Het is dus beter te spreken 
van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

• de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 

• de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 

• de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
(noot AK) 
 

8 Zie eventueel ons GRATIS artikel “De opperzaalgemeente” 

(in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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ven en IN u zijn”, zei de Here van de Heilige 
Geest: “Namelijk de Geest van de waarheid, Die 
de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij 
blijft bij u en zal IN u zijn.” (Johannes 14:17) 
De vele sterren spreken daarom ook van kinderen 
Gods in welke de Heilige Geest woont. In Open-
baring 1:20 9 lezen wij dat de 7 sterren, die de 
Here Jezus Christus in Zijn rechterhand houdt, de 
voorgangers zijn van de 7 gemeenten. De 12 ster-
ren op het hoofd van de Bruid zullen eveneens 
voorgangers, leidinggevende personen zijn en dan 
niet van plaatselijke gemeenten, maar van de 
Bruidsgemeente als geheel. Zij staan “aan het 
hoofd”, mannen Gods, gezalfd met de Heilige 
Geest. Twaalf zijn het er en hier gaat het over de 
Gemeente/Kerk in haar eindstadium. Het kan 
geen toeval zijn dat er ook 12 mannen, apostelen, 
aan het hoofd stonden in het beginstadium van de 
Gemeente/Kerk. Daar is dus een profetische pa-
rallellie, volgens welke er 12 apostelen van de 
Vroege Regen 10 zijn, aan het begin van de kerk-
geschiedenis, en 12 apostelen van de Spade Re-

 
9 Openbaring 1:20, “Het geheimenis van de 7 sterren die u in 

Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandela-
ren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten, en 
de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten.” 
 

10 Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de 

Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van 
de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK) 
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gen 11, aan het eind. In Openbaring 4:4 12 zien wij 
ze tezamen, de 24 ouderlingen, die daar de Ge-
meente/Kerk van alle eeuwen vertegenwoordigen. 
De 12 sterren op het hoofd van de Bruid vormen 
tezamen het ‘Kerkbestuur’ van de Bruidsgemeen-
te, van de volmaakte Gemeente/Kerk aan het eind 
der tijden. Het is een openbaring van de Heilige 
Geest in 12 apostelen. En onder dit volmaakte 
bestuur van de Heilige Geest, dat vanzelfsprekend 
niets met enigerlei menselijke organisatie uit-
staande heeft, zal er in de Bruidsgemeente een 
veelvoud van openbaringen van diezelfde Geest 
gekend en gezien worden: “De verstandigen (SV: de 

 
11 Spade (of Late) Regen = Het beeld van de UITSTORTING 

van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29, 
hieronder vermeld), nodig om de Gemeenteleden – vooral in 
geestelijke zin – gereed te maken voor groei en (wereldwijde) 
opwekking. 
➢ “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de 

HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerech-
tigheid (= de Heilige Geest); en Hij zal u de Regen doen ne-
derdalen, de vroege Regen en de spade Regen als voor-
heen.” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal 
UITGIETEN over alle vlees, en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw 
jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienst-
knechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen 
Mijn Geest UITGIETEN.” (Joël 2:23 en 28-29). 

Zie eventueel onze GRATIS studie “De ‘Spade Regen op-
wekking’” (in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 
 

12 Openbaring 4:4, “En rondom de troon stonden 24 tronen. 

En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met 
witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.” 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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leraars) zullen blinken als de glans van het hemel-
gewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de 
sterren, voor eeuwig en altijd.” (Daniël 12:3) 13 
De Heilige Geest is de Auctor Intellectualis 14 van 
alles wat in deze Gemeente/Kerk zal worden ge-
daan. En deze werkzaamheid van de Heilige 
Geest in de Bruidsgemeente en door leden van 
deze Bruidsgemeente (de betekenis van de ster-
ren) is wat de Schrift verstaat onder de versierse-
len of ornamenten van de Bruid. Het zal een Ge-
meente zijn die vol is van de Heilige Geest. 
 

Voorwaarden en doel 
Voordat wij nu nader ingaan op deze geestelijke 
versieringen, moeten wij nog twee opmerkingen 
maken. 
De eerste opmerking grijpt terug op wat wij in het 
begin zeiden over de innerlijke schoonheid. De 
innerlijke schoonheid van de ware Gemeente be-
staat kort samengevat in die bekende drie: geloof, 
hoop en liefde, waarvan de laatste de meeste is. 
Deze moeten in waarachtigheid in een Gemeente 
gevonden worden vóórdat de Heilige Geest haar 
die uitwendige sieraden kan verlenen. Of, anders 

 
13 Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze GRATIS studie, 

“Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de 
eindtijd” van CJH Theys. (noot AK) 
 

14  Auctor Intellectualis = Letterlijk: geestelijk vader, die als 

'bedenker' van iets of iemand als het ware de vader daarvan 
is. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk12.pdf
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gezegd, de vrucht van de Heilige Geest moet 
eerst gevonden worden, het levend bewijs van de 
gemeenschap van de Heilige Geest. Dit is de 
voorwaarde: eerst de vrucht. 
Het belang onderstrepende van het jagen naar de 
gaven van de Geest, geeft Paulus in 1 Korinthe 
12:31 15 aan dat er nochtans iets is dat belangrij-
ker is. Willen wij kennen “Christus IN ons”, het 
onderwerp van 1 Korinthe 12 – het hoofdstuk van 
de Geestesgaven 16 – dan zullen wij toch in de 
eerste plaats zodanig moeten veranderen dat het 
waarlijk is: “Christus ons al in al”, waarvan 1 
Korinthe 13 spreekt (het “Lied van de liefde”). En 
is juist dit niet het kenmerkende van de Bruid des 
Heren, dat Christus voor haar “alles” is? Hem 
gelooft zij (zij omhelst Hem met haar geloofsar-
men), op Hem hoopt zij (zij ziet uit naar Hem), 
Hem heeft zij lief boven tienduizend! 
De tweede opmerking betreft het begrip “versie-
ring”. In Lukas 11:25 (SV) 17 wordt gesproken over 
het huis dat “met bezemen gekeerd en ‘versierd’ 
is”. Het in de grondtekst gebruikte woord voor dit 
laatste (kosmeoo) betekent eigenlijk “ordelijk”, wat 

 
15 1 Korinthe 12:31 (SV), “Doch ijvert naar de beste gaven; en 

ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.” 
 

16 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Gever en Zijn 

Gaven” van CJH Theys. (noot AK) 
 

17 Lukas 11:25 (HSV), “En wanneer hij aankomt, vindt hij het 

geveegd en opgeruimd.” 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/12/
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/13/
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/13/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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hier ook de voor de hand liggende betekenis is (er 
waren geen feestversieringen aangebracht). Aan 
dit “ordelijke” dienen wij echter ook te denken bij 
de versierselen van de Bruidsgemeente. Deze 
werkzaamheid van de Heilige Geest heeft mede 
ten doel dat in de Gemeente alles geschiedt 
volgens de orde van de Heilige Geest (en niet 
volgens de regels van de mens). 
Alles moet ordelijk verlopen onder leiding van de 
Heilige Geest (zie 1 Korinthe 14:40 18). Hetgeen dus 
tevens beteken: geen wanorde! En dan gaan we 
nog een stap verder. Waar de Heilige Geest de 
volle heerschappij bezit, daar zullen de versierse-
len in waarheid “ornamenten” zijn, onderscheidin-
gen behorend bij een “orde”. Door het getuigenis 
van de Heilige Geest zal duidelijk te onder onder-
scheiden zijn – voor degenen die zelf de “ogen-
zalf” van de Heilige Geest bezitten – of wij met 
een manifestatie van de Heilige Geest IN de 
Bruidsgemeente te doen hebben! 
 

De bedieningen 
Er zijn 3 soorten van sieraden. In 1 Korinthe 12 
vers 4-7 19 worden ze genoemd: 

 
18 1 Korinthe 14:40 (SV), “Laat alle dingen eerlijk en met orde 

geschieden.” 
 

19 1 Korinthe 12:4-7, “Er is verscheidenheid van genadega-

ven (SV: gaven), maar het is dezelfde Geest. Er is verschei-
denheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is 
verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, 
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1. gaven, 
2. bedieningen en 
3. werkingen. 
Zij corresponderen respectievelijk met de hals, het 
hoofd en de armen, de drie plaatsen waar siera-
den gedragen worden, (vergelijk Ezechiël 16:11-12 20). 
Op het hoofd het voornaamste sieraad: de kroon. 
Esther, een type van de Bruid des Heren, ontving 
een koninklijke kroon: “En de koning (Ahasveros) 
beminde Esther boven alle vrouwen, en zij ver-
kreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, bo-
ven alle maagden; en hij zette de koninklijke 
kroon op haar hoofd, en hij maakte haar konin-
gin in de plaats van Vasthi.” (Esther 2:17, SV) 21 
Wij zagen al dat deze kroon verwijst naar de be-
diening van de 12 Spade Regen-apostelen en 
naar het bestuur van Christus’ Gemeente/Kerk, 
dat door deze mannen Gods zal worden gevormd 
(het is immers een “koninklijke kroon”). Dat be-
stuur, dat in wezen dus het bestuur van de Heilige 

 
Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openba-
ring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander (SV: 
tot hetgeen oorbaar is).” 
 

20 Ezechiël 16:11-12, “Ik tooide u met sieraden. Ik deed arm-

banden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed 
Ik een ring door uw neus (SV: een voorhoofdsiersel aan uw aan-

gezicht), oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op 
uw hoofd.” 
 

21 Voor meer UITLEG van dit vers, zie onze GRATIS studie 

“Het boek Esther” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/esther.pdf
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Geest is. Dit bestuur wordt in het algemeen ook 
gevormd door de 5 bedieningen die het Nieuwe 
Testament onderscheidt en die wij vermeld vinden 
in Efeze 4:11 (SV): “En Dezelfde heeft gegeven 
sommigen tot apostelen, en sommigen tot profe-
ten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen 
tot herders en leraars.” 
Merk op dat hier, van deze bedieningen, wordt 
gezegd dat Christus ze geeft aan Zijn Gemeente 
en dat Hij derhalve ook Degene is Die personen in 
de bediening stelt! Hij is het Hoofd en alleen zij, 
die door Hem zijn aangesteld, staan in waarheid in 
de hier bedoelde bedieningen. De overige niet. 
Vele hedendaagse predikers zijn niet door Chris-
tus aangesteld, maar door mensen of door zich-
zelf! Zij hebben zichzelf “besneden” of zijn “door 
mensen besneden”. Daar zijn vele vàlse zalvingen 
in onze dagen. Maar, de door Christus aangestel-
de predikers ontvangen de zalving van de Heili-
ge Geest en Deze gebruikt hen voor het doel, 
vermeld in de verzen Efeze 4:12-13, de toeberei-
ding van de Bruid voor haar Bruidegom: 

• “Om de heiligen toe te rusten (SV: Tot de volmaking 
der heiligen), tot het werk van dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij 
allen komen tot de eenheid van het geloof en 
van de kennis van de Zoon van God, tot een (in 
geestelijke zin) volwassen man, tot de maat van 
de grootte van de volheid van Christus.” 
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De kroon rust op het haar, en de haarbedekking 
spreekt van heiligmaking 22 en heiligheid. 
Voor een korte kenschets van de 5 bedieningen 
kunnen wij ze vergelijken met de 5 lichaamsfunc-
ties die in het hoofd van het menselijk lichaam 
zetelen: 
1. Herders of voorgangers “zien” en waken voor 

en over de kudde (vergelijk: het gezicht). 
2. Leraars “horen” bij God de dingen die zij moe-

ten doorgeven aan de Gemeente (vergelijk: het 
gehoor). 

3. Profeten “ruiken” als het ware wat er aan de 
hand is in de onzichtbare, geestelijke wereld en 
maken dit de Gemeente bekend (vergelijk: de 
reuk. De smaak, een bij-functie, heeft met het 
onderscheiden en het “proeven” van de geesten 
te maken). 

4. Evangelisten vormen als het ware de “mond” 
van de Gemeente. Zij prediken het Evangelie 
van redding en genade aan onbekeerde men-
sen (vergelijk: de spraak). 

5. Apostelen de “pioniers” van de Gemeente on-
derzoeken op welke nieuwe plaatsen de ge-
meentelijke arbeid geopend kan worden (verge-
lijk: het gevoel). 

Daarnaast zijn er nog de ambten. Die van opzie-
ner of ouderling (1 Korinthe 12:28 spreekt van 
“bestuurlijke gaven”) en van diaken of diacones, 

 
22 Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. 

van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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en helper of helpster, ook wel “vormen van hulp-
verlening” genoemd: 

• “God nu heeft sommigen in de gemeente een 
plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten twee-
de profeten, ten derde leraars, vervolgens krach-
ten, daarna genadegaven van genezingen (SV: 
gaven van gezondmakingen), vormen van hulpverle-
ning, bestuurlijke gaven, allerlei talen.” 

Ook deze arbeiders en arbeidsters zijn tot “versie-
ring” van de Gemeente, mits zij door de Heilige 
Geest zijn aangewezen (Die dit aan de voorgan-
gers bekendmaakt) en mits zij ook zelf vervuld zijn 
met de Heilige Geest. Ook deze ambten moeten 
bijdragen aan de ordelijke voortgang van de ar-
beid tot eer van de Naam van Jezus. 
 

De geestelijke gaven 
Wij dalen nu af naar het “halssieraad”, de geeste-
lijke gaven, de Gaven van de Heilige Geest 23, die 
niet alleen aan voorgangers et cetera worden ge-
schonken, maar ook aan “gewone” leden van de 
Gemeente, altijd gelijkerwijs het de Geest wil en 
goeddunkt: “Al deze dingen echter werkt één en 
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt 
zoals Hij wil.” (1 Korinthe 12:11) 
Vanzelfsprekend zullen het altijd personen zijn die 
eerst vervuld zijn met de Heilige Geest, de (Gees-
tes)Gave met een hoofdletter! De hals of de nek 

 
23 Zie noot 16. 
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spreekt van de wil (vergelijk Psalm 75:6b 24). Die wil is 
uitgeschakeld wanneer de Heilige Geest, door een 
geestelijke gave, in iemand vaardig wordt. In het 
algemeen gesproken zullen de gaven dan ook 
werkzaam zijn waar de wil van het vlees gekrui-
sigd is. De hals of nek heeft ook een ondersteu-
nende functie. Deze gedachte helpt ons de plaats 
te verstaan, die de gaven in de Gemeente en de 
eredienst hebben. Zij zijn een zinvolle en getui-
gende “versiering”. 
De Sullamith in het Hooglied heeft een parelsnoer 
om haar hals: “Lieflijk zijn uw wangen tussen de 
kettinkjes, en uw hals met de parelsnoeren.” (Hoog-
lied 1:10) 25 Zouden deze parels niet op de geeste-
lijke gaven kunnen duiden? 
Een opmerkelijk woord vinden wij in Spreuken 25 
vers 12 (SV): “Een wijs bestraffer bij een horend 
oor, is (als) een gouden oorsiersel, en (als) een 
halssieraad van het fijnste goud.” Hierbij kunnen 
wij voor de Nieuwtestamentische situatie denken 
aan bijvoorbeeld de gave van profetie. Negen 
geestelijke gaven zijn er. Wij vinden ze tezamen 
genoemd in 1 Korinthe 12 vers 8-10: “Want aan 
de één wordt door de Geest een woord van wijs-
heid gegeven en aan de ander een woord van 

 
24 Psalm 75:6b, “…spreek niet met hooghartig uitgestoken 

(SV: stijve) hals.” 
 

25 Voor meer UITLEG van dit vers, zie onze GRATIS ‘vers 

voor vers’ studie van het Bijbelboek “Hooglied”, van H. Silia-
kus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf


 

16 

kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander 
geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander 
genadegaven van genezingen (SV: gaven van gezond-
makingen), door dezelfde Geest; en aan een ander 
werkingen van krachten, en aan een ander profe-
tie, en aan een ander het onderscheiden van 
geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan 
een ander uitleg van talen.” 
Wij kunnen ze verdelen in 3 groepen: 
1. De gaven van openbaring of van kennis: het 

woord van wijsheid, het woord van kennis, de 
onderscheiding van geesten. 

2. De gaven van kracht of van handeling: geloof 
(= iets anders dan de meer algemene gave van 
het geloof), werkingen van krachten, gaven van 
gezondmakingen. 

3. De gaven van inspiratie of van spreken (de 
vocale gaven): profetie, allerlei talen (= iets an-
ders dan de tongentaal als begeleidend teken 
van de vervulling met de Heilige Geest), uitleg-
ging van talen. 

De gaven worden uitgedeeld onder alle Geestver-
vulde leden der Gemeente, maar gaven als het 
woord van kennis, het woord van wijsheid, geloof, 
werkingen van krachten en gaven van gezondma-
kingen als regel aan predikers. Respectievelijk 
aan leraars en evangelisten of aan herders. De 
gave van de profetie wordt doorgaans aan de pro-
feten gegeven. Het zijn vaak essentiële elemen-
ten van een bediening. Ook hierin komt het on-
dersteunende (“versierende”) karakter van de ga-
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ven naar voren. Doch, nogmaals, zij worden niet 
alleen aan de predikers verleend. Allen, werkers 
èn leden, moeten naar deze gaven jagen: 

• “Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u 
een weg, die nog uitnemender is.” (SV) … “Jaag 
de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, 
en vooral daarnaar dat u mag profeteren.” (1 Ko-
rinthe 12:31 + 14:1) 

Te weinig zien wij dat vandaag de dag gebeuren. 
Ernaar jagen zoals wij er ook naar moeten jagen 
om tot Christus’ Bruid te mogen behoren. Maar 
ernaar jagen wil tevens zeggen dat het iets is wat 
wij onszelf niet aan kunnen matigen. Iets wat bij-
voorbeeld vaak met de gave van profetie gebeurt. 
Veel wat als zodanig wordt aangediend, is vàls!! 
Het moet ons geschonken worden door de Heilige 
Geest Die soeverein is. Het enige wat wijzelf kun-
nen doen, is: ervoor zorgen dat wij zó zijn dat de 
Heer ze ons kàn geven. Waarbij wij weer moeten 
denken aan die innerlijke schoonheden van ge-
loof, hoop en liefde, die het karakter van Christus’ 
Bruid zullen kenmerken, alsmede aan de vrucht 
van de Geest, die eerst in ons openbaar moet 
worden. 
 

De werkingen 
Tot slot nog een enkel woord over de “armversier-
selen”. Verschillende malen lezen wij in het Oude 
Testament over armbanden. Eliëzer, de knecht 
van Abraham, schonk Rebekka, de bruid van Iza-
ak, onder andere 2 armbanden van 10 sikkels, 
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goud, toen hij haar ijver zag: “En het gebeurde, 
toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat 
de man een gouden ring pakte, waarvan het ge-
wicht een halve sikkel (1 sikkel = 10 tot 13 gram) was, 
en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het 
gewicht 10 sikkels goud was.” (Genesis 24:22)  
In geestelijk opzicht spreken die 10 sikkels, even-
als de 10 vingers in de tabernakel van de mens, 
van de 10 Nieuwtestamentische geboden die wij 
vinden in Jezus’ Bergrede 26. De Bruid des Heren 
zal door de volle inwoning van de Heilige 
Geest de wet Gods, Gods gerechtigheid, volko-
men vervullen. De armen staan in de tabernakel 
van de mens voor beelden van actie en aanbid-
ding. Het is daarom niet moeilijk te verstaan, dat 
de armversierselen van de Bruid des Heren de 
werkingen van de Heilige Geest in deze Ge-
meente voorstellen, de derde groep van versierse-
len. Zij worden niet met name genoemd, deze  
werkingen. Maar wij kunnen verstaan welke ze 
zijn. Door de werkingen van de Heilige Geest zal 
de Bruid overvloedig zijn in de arbeid der liefde 
voor haar Heer en ook overvloedig in de aan-
bidding. De 10 sikkels goud van de armbanden 
van Rebekka spreken ook van de volheid, de volle 
werkingen van de Geest. Opdat wij ten volle de 

 
26 Zie eventueel onze GRATIS (deel)studies over “de Bergre-

de” van CJH Theys: “De Bergrede van Jezus, deel 1 – n.a.v. 
Mattheüs 5”, “deel 2 – n.a.v. Mattheüs 6” en “deel 3 – n.a.v. 
Mattheüs 7”. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-Bergrede1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-Bergrede1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-Bergrede2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-Bergrede3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-Bergrede3.pdf
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liefde van Christus zullen kennen, moeten wij ver-
vuld worden tot al de volheid Gods, zegt Efeze 
3:18-19, 

• “Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met 
alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte 
en hoogte is, en u de liefde van Christus zou 
kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u 
vervuld zou worden tot heel de volheid van 
God.”  

Dit is niet iets wat wij zelf, in eigen kracht, moeten 
trachten te bereiken, het moet ons door de Geest 
gegeven worden: “Opdat Hij u geeft, naar de rijk-
dom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te 
worden door Zijn Geest in de innerlijke mens.” 
(Efeze 3:16) 
Alzo worden wij gebonden aan onze Bruidegom, 
de symboliek van de armband. 
 

Onze Bruidegom behagen 
Daar moet een verlangen zijn om onze Bruidegom 
te behagen, zowel persoonlijk als gezamenlijk (als 
Gemeente). Daar moet ook een verlangen zijn 
naar het getuigenis van de Heilige Geest in ons 
midden. De hemelse Eliëzer, de Heilige Geest, 
zoekt een Bruid voor Christus in deze laatste da-
gen. Hij zal haar tooien met haar versierselen. En 
Hij heeft, net als Eliëzer, haast. 
Een ander typebeeld van de Heilige Geest is 
Hegai, uit de geschiedenis van Esther 27. Van de-

 
27 Zie noot 21. 
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ze Hegai staat vermeld dat hij zich haastte om 
Esther haar versierselen te geven: “En die jonge 
dochter (Esther) was schoon in zijn (= Hegai’s) ogen, 
en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht; daarom 
haastte hij met haar versierselen 28 en met haar 
delen (= met al wat haar toekwam om naar behoren ver-
sierd te worden) haar te geven, en 7 aanzienlijke 
jonge dochters haar te geven uit het huis van de 
koning; en hij verplaatste haar en haar jonge 
dochters naar het beste van het huis der vrou-
wen.” (Esther 2:9, SV)  
Straks zullen de gebeurtenissen elkaar opnieuw 
snel opvolgen 29. Als Gods tijd daar is, is de tijd 
voor de mens voorbij. 
Wilt u de Here straks behagen – als Zijn Bruid – 
dan moet u Hem nu al zoeken te behagen! 
Dat de sieraden van de Heilige Geest ook onder 
ons gevonden mogen worden! 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, aug./okt. 1989 

 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
28 Haar versierselen = Versta hieronder alles wat tot de pronk 

en sieraad van de jonkvrouwen behoort, zoals klederen, 
oorringen en juwelen, alsook reukwerk en welriekende zal-
ven, olie, etc. Uitleg bij Esther 2:12: want zo werden vervuld de 
dagen van haar versieringen, 6 maanden met mirreolie, en 6 
maanden met specerije). (noot AK) 
 

29 Zie eventueel onze GRATIS studie “Opeenvolgende PRO-

FETISCHE gebeurtenissen” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Es_2.html#12
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf

