55. Dagelijks leven in de Bijbel

5. Het huwelijk

In het Oude Testament hadden veel mannen meer dan één vrouw. Je
kent vast wel het verhaal van Jakob: hij had twee vrouwen en ook nog
twee slavinnen als vrouw. Later mocht dat niet meer.
Jonge mensen konden niet zomaar iemand uitkiezen om mee te trouwen, dat deden de ouders voor hen. Als de kinderen nog klein waren,
dachten de ouders al na over met wie ze zouden gaan trouwen. Meisjes
werden vaak al op hun twaalfde jaar uitgehuwelijkt. Nu is dat anders,
en mogen jonge mensen zelf iemand kiezen. Maar alleen als de ouders
het met hun keus eens zijn.
De eerste stap was, en is nog steeds, een verloving of ondertrouw.
Vanaf dan hoort het paar bij elkaar. Een verloving uitmaken was, en is
nog altijd, hetzelfde als scheiden. Op het verlovingsfeest werd een
huwelijkscontract opgesteld. De bruidegom ondertekende die met getuigen. Er werd afgesproken welke bruidsschat hij moest geven aan de
vader van de bruid. Zij kreeg op die dag vaak een mooie ketting met 10
penningen eraan. In een gelijkenis van Jezus was de bruid later zo’n
penning kwijtgeraakt, en zocht net zolang tot ze die weer had gevonden. De aanstaande bruid ging soms al bij de schoonfamilie wonen, om
alles klaar te maken voor het feest en haar nieuwe huishouding. Ze
kreeg een jaar de tijd om haar uitzet (kleding en sieraden) in orde te
maken. De bruidegom zat ook niet stil. Zijn taak was het bruiloftsfeest voor te bereiden, en eventueel een nieuwe woning te bouwen. De
dag voor de bruiloft was de bruid in de woning van haar ouders. Ze
nam een bad en werd gezalfd met lekker ruikende
oliën. Daarna trok ze de mooiste kleren aan, die
speciaal voor de bruiloft waren gemaakt. Ook haar
vriendinnen trokken de mooiste kleren aan. De
bruidegom nam ook een bad, en trok zijn mooie
bruiloftskleren aan. Zijn vrienden kwamen hem
halen, en samen trokken ze ’s avonds in optocht
naar het huis van de bruid. Fakkels en olielampen verlichtten de stoet,
en zijn vrienden zongen en riepen dat de bruidegom er aan kwam. Met
de bruid in hun midden ging de vrolijke stoet dan naar een feestzaal.
De vader van de bruidegom, of een andere voorname man, sloot het
huwelijk. Daarna was er een groot feestmaal, waar het bruidspaar de
ereplaats kreeg. De bruiloft duurde soms wel een hele week!
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