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Verliefdheid

In het Reformatorische Dagblad van 09-02-2010 stond een leerzaam

artikel van de arts mevr. A. Hoek - van Kooten, waarvan wij de inhoud

beknopt weergeven:

"Wat is het heerlijk om verliefd te zijn. Het doortintelt je hele lichaam.

Je voelt je goed, alles ziet er mooi uit. Het leven lacht je toe. En wat is

degene op wie je verliefd bent een bijzonder iemand, echt geweldig".

Op deze wijze begint de schrijfster het onderwerp. Vervolgens een paar

vragen:

"Waarom wordt een mens verliefd? Hoe kun je uit de velen er één

uitkiezen met wie je wilt trouwen? Hoe komt het dat je tot één persoon

aangetrokken wordt? 

Verliefdheid zet een proces in gang, want

verliefdheid is tijdelijk. Het schijnt zelfs zo te zijn

dat iemand maar maximaal twee jaar

achtereenvolgens op dezelfde persoon verliefd kan

zijn. Daarna zijn er slechts twee dingen mogelijk:

1. De verliefdheid dooft uit en is over.

2. De verliefdheid gaat over in liefde.

Liefde is niet zo spannend als verliefdheid, maar wel veel en veel

mooier. Liefde duurt een leven lang, als je je ervoor inzet, en liefde gaat

zelfs over de dood heen. Verliefdheid overkomt je, liefde vraagt inzet.

Een verliefdheid beheerst je, maakt je opgewonden. Bij liefde weet je

het zeker dat je bij elkaar hoort, wat rust geeft. Een verliefd mens heeft

niet altijd een goed realiteitsbesef, daarom valt er voor ouders weinig te

praten met verliefden. Een verliefde ziet geen fouten en gebreken.

Verliefdheid maakt blind. Verliefdheid dient er alleen maar voor om

twee ‘vreemde’ mensen bij elkaar te brengen. Gevoelens en wederzijdse

liefde zijn veel belangrijker". Tot zover A. Hoek-van Kooten.

Verliefdheid is pure emotie, een soort roes die vanzelf weer ophoudt.

Het ontstaat door hormonen, die vanzelf weer stoppen met hun

uitscheiding van stoffen. Daarna wordt verliefdheid: Houden van de

ander, òf het gaat helemaal over. Tijdens verliefdheid stap je over

allerlei barricaden heen die je normaal niet zou nemen. De tegenpool

van liefde is haat. Dikwijls raakt verliefdheid over en is de verkering
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uit. Wat dan overblijft is soms haat en afgunst. Ook wanneer de andere

partij je liefde niet beantwoordt kan liefde in haat omslaan. Zie ook het

voorbeeld van Amnon, 2 Samuel 13.

Van Jakob Boehme enkele citaten over de liefde:

Huwelijks liefde:

- Het is de liefde die sterk maakt. De liefde die zich voor het “gij”

offert.

- Er was geen wrok in hem tegen zijn vrouw, alleen droefheid,

omdat het mogelijk was dat mensen jarenlang in de innigste

gemeenschap met elkander leefden zonder elkander te kennen.

- Wie naar de liefde verlangt, zal haar vinden, want zij heeft vele

gedaanten en toch slechts één wezen.

- Ware liefde maakt uit tweeérlei soort één enkel wezen. Maar er

zijn zo weinig ware liefdesparen op aarde, maar van die weinige gaat

een licht uit over de wereld.

- Dat man en vrouw zich innerlijk met elkander

verzoenen, dat is de zin van het leven.

- Schoonheid, vruchtbaarheid, kracht en wijsheid

komen uit beproefde liefde, die in het andere geslacht

het verloren beeld zoekt.

- Het huwelijk zal er zijn, ook wanneer de

mensen het als wet ontkennen. De liefde kan niet bij

haar eerste schreden al volmaakt zijn, en de eerste schrede is de heftige

liefde van het bloed. Die ontvlamt door het welbehagen. Maar die

ontvlambaarheid is niet duurzaam, wanneer zij niet tevens ziel en geest

doet ontbranden. Niet alleen de lichamen moeten huwen, maar de

gehele mens. Tot de eerste schrede, tot de vereniging der lichamen, is er

slechts lust nodig; tot de volgende schrede, tot de vereniging van

mensen, is het sterke hart nodig. En het hart wordt sterk door de liefde.

De man stelt zijn liefde in de vrouw, en de vrouw haar liefde in de man.

Wanneer echter beide liefdes in één liefde veranderen, dan is er geen

begeerte meer naar vereniging in het ene beeld, maar bemint het beeld

zichzelf.
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- Het huwelijk moet het vlees met liefde vervullen, tot het ervan

verzadigd is en de eeuwige en hele mens eruit wordt geboren… Maar

dat is het hoogste doel… en maar voor weinigen bereikbaar.

- Ware liefde is daar waar de man het alleen-man-zijn in zich

breekt en de vrouw het alleen-vrouw-zijn in zich breekt, zodat zij

beiden tot elkander kunnen ingaan. Uit zulk een vereniging groeit

kracht. Want in zulk een vereniging smelten niet alleen de lichamen

samen, maar ook ziel en geest. 

- Er waren zoveel mensen door de gemeenschap verbonden zonder

de heilige wet der liefde, dat de wereld er gemeen en laf van werd, als

water dat van de levende bron is afgezonderd.

De heiliging van het huwelijk door de liefde

betekent tevens de vernieuwing van het

mensengeslacht uit de bron des levens.

- Er wordt veel liefde in de mensen

gezaaid. Zij bloeit in hen op met fris groen,

maar zij verwelkt spoedig, want de mensen

willen de kracht niet opbrengen om haar op te

kweken tot er een boom uit groeit die vrucht

draagt. Daardoor is de wereld zo arm aan

liefde…     Tot zover Jakob Boehme.

De profeet Maleachi heeft het in hoofdstuk 2:10-15 over de vrouw van

uw jeugd, hoe ermee te handelen:
10   Hebben wij niet allen een Vader? Heeft niet een God ons geschapen? Waarom

handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen den ander, ontheiligende het

verbond onzer vaderen?

11  Juda handelt trouwelooslijk, en er wordt een gruwel gedaan in Israel, en in

Jeruzalem; want Juda ontheiligt de heiligheid van JHWH, welke Hij liefheeft;

want hij heeft de dochter eens vreemden gods getrouwd.

12 JHWH zal den man, die zulks doet, uitroeien uit de hutten van Jakob, dien, die

waakt, en dien, die antwoordt, en die JHWH der heirscharen spijsoffer brengt.

13  Dit tweede doet gijlieden ook, dat gij het altaar van JHWH bedekt met tranen,

met wening en met zuchting; zodat Hij niet meer het spijsoffer aanschouwen,

noch met welgevallen van uw hand ontvangen wil.

14  Gij nu zegt: Waarom? Daarom dat JHWH een Getuige geweest is, tussen u en

tussen de huisvrouw uwer jeugd, met dewelke gij trouwelooslijk handelt; daar zij

toch uw gezellin, en de huisvrouw uws verbonds is.
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  Ontrouw

15  Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En

waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw

geest, en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.

16  Want JHWH, de God Israels, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den

wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt JHWH der heirscharen; daarom wacht u met

uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt.

Met de liefde (je huisvrouw) van je jeugd  mag je geen verraad plegen,

omdat ze je metgezel is. Het gaat JHWH om een zuivere zaadlijn, om

geen bezoedeling te krijgen. Sommige jongens of meisjes gaan te ver

als hun verliefdheid over is en er wederzijdse liefde is ontstaan, om

alsdan de verkering nog weer uit te maken om soms luttele zaken.

Wanneer er geen wederzijdse liefde is ontstaan na de verliefdheid, dan

kan men er inderdaad beter mee stoppen. 

Liefdestragiek

Afgewezen liefde (dus het verraad waarover in Maleachi 2 wordt

gesproken) heeft verstrekkende gevolgen.

Hoe gaan veel jonge mensen met verliefdheid en liefde om?  Zij doen

alsof het een experiment betreft. Ze doen veelal alsof het een voorwerp

is waarvan je je zonder gevolgen kunt

distantiëren, alsof je er zonder meer afstand

van kunt doen. Om bepaalde redenen maakt

een jongen of meisje het uit, zonder na te

denken hoe diep ingrijpend dat kan zijn voor

de ander. Wanneer men er achter komt dat

partijen in het geheel niet bij elkaar passen is

een onderling overleg nodig om op een

goede manier afstand van elkaar te nemen,

uit elkaar te gaan. Men kan echter niet

zomaar om  luttele dingen, of om verschil in godsdienstige inzichten,

van elkaar scheiden, wanneer men zich al een geruime tijd in

verliefdheid, en in de overgang naar liefde aan elkaar heeft verbonden.

Bewustwording is noodzakelijk om verraad en tragiek te voorkomen.

Men dient te weten wat liefde is en waar dat zetelt. 
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Algemeen wordt gedacht dat liefde in het verstand zetelt, en de mens

willekeurig kan kiezen, en zonder meer van keus kan veranderen nadat

de verliefdheid weg is geëbd. 

Dat de liefde in het hart zetelt is echter wel bekend, want tijdens

Valentijnsdag ziet men niets dan rode harten, en een hart met een pijl

erdoorheen. Heel veel woorden uit onze taalschat zijn eraan ontleend,

zoals: hartelijk, hartzeer, hartverwarmend, hartstikke, hartverscheurend,

hartgrondig, hartbrekend, hartenkenner, hartendief, hartelap, harteliefje,

harteloos, hartelust, , hartenbreker, hartepijn, hartenvreter, hartenwens,

hartroerend, hartsgeheim, hartsterkend, hartstocht, hartsvriend of

hartsvriendin, hartverheffend, hartverlammend, hart veroverend,

hartversterkend, 

Ook in de Bijbel gaat het erover dat liefde in het hart zetelt, zie:
Deuteronomium 6:5  Zo zult gij JHWH, uw God, liefhebben, met uw ganse

hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

Wij zijn mensen, en liefde is ons

gegeven en gelaten, waar álles in een

mensenleven om draait, nl.. vervulling

van en met liefde. Dat is in veel

gevallen oppervlakkig, maar het kan

ook en zal ook heel intiem moeten zijn

of worden.  Sex wordt wel liefde

genoemd, maar is dat niet. Liefde gaat

om gevoelens, genegenheden, warmte,

overgave en éénwording. Het intense

van liefde gaat over in beminnen. In de

ware liefde gaat het om het vinden van

je spiegelbeeld, en daarin maakt niet

ons verstand, maar ons hart de juiste

keus. Ons verstand kan ons misleiden.

Ons hart misleidt ons niet. Ons hart heeft de intuïtie om de exacte keus

te maken. 

In het blad Internationale Samenwerking van februari 2010 staat een

artikel over ‘verstandshuwelijken omwille van subsidie’.  Dus uit
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bijoogmerken. Het verstand maakt berekeningen, het hart niet. Het hart

dient oprecht te zijn, en kan dat ook zijn, en is het ook. 

En waar de liefde ontluikt en opbloeit in het hart, meestal in de jeugd, is

dat blijvend. Oude liefde roest niet, is een spreuk. 

Verstandshuwelijken houden moeizaam stand, zonder dat het echt lukt,

gelukt, dus weinig of geen écht geluk geven.

Dr. Tjeu van de Berk in zijn boek "Het mysterie van de Hersenstam",

geeft daarvan een voorbeeld: ‘Een man ontmoette plotseling een oude

vriendin in een hotel. Inmiddels is de man gehuwd met een andere

vrouw en heeft daarmee kinderen. De man en de vroegere vriendin

praten ongedwongen met elkaar. De hersencortex kan dit gesprek wel

enige tijd volhouden, maar het lymbische

systeem van de hersenen haalt en rakelt op

de achtergrond oude gevoelens weer op.

De hypothalamus brengt erdoor het gehele

lichaam in beweging, daar de cortex de

zaak niet meer onder controle heeft

kunnen houden. De man begint te zweten,

voelt z’n maag, en er is een aanzet tot

erectie. Er ontstaat angst dat zijn vrouw

eraan kan komen, vandaar dat hij meer en meer een kleur krijgt. Hij

moet zijn emoties en instincten alleen niet beheersen, maar ook

verdringen. De man wil vluchten. Er ontstaan hierdoor

psychosomatische ziekten". 

In het blad Plus februari 2010 staat een artikel over jeugdliefdes:

Twee of de drie wil zijn jeugdliefde terugzien. Tekst is van Theo

Temmink.

Uit de enquête blijkt: De impact van een jeugdliefde is groot. Enerzijds

door oud zeer, anderzijds door het verlangen. Jeugdliefdes kunnen diep

ingrijpen. Jeugdliefdes raken het hart tijdens de meest ontvankelijke

jaren van ons leven: de adolescentie. Ze laten een onuitwisbare indruk

achter. Tijdens die eerste liefde in de jeugd worden smaak, identiteit en

levenshouding nog gevormd.  Mensen die gehuwd zijn met een latere

liefde, kunnen hun jeugdliefde beter uit de buurt blijven, aldus M.
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Brynin, een Engels socioloog. Een hernieuwde ontmoeting tussen

jeugdliefdes is heel riskant, want sommigen gaven daardoor hun hele

hebben en houwen op. Zij verlieten hun partner, gezin, baan, etc., om

maar weer bij de vlam van hun jeugd te zijn. Het blijkt dat jeugdliefdes

nooit afgesloten of gestopt kunnen worden, maar dat ze slechts tijdelijk

onderbroken werden, tot zover het blad Plus.

Ware liefde zet het hart in vlam, het vlammende hart. Ware liefde

brandt, wordt ontstoken en is onuitblusselijk. Zie:
Hooglied 8:7  Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de

rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor

deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.

Liefde strekt zich uit tot iets onnoembaars, het is

niet te verklaren, noch te omschrijven. Het is gelijk

een magneet die aantrekkingskracht bezit, zodat

het gehele hart op de geliefde is gericht. Wel zo dat

de ander de vrijheid wordt gegund van nog zichzelf

te zijn. Ware liefde is niet uit op beloning of

bevrediging, daar het niet zichzelf zoekt. In het

boek van Marte Kraan ‘Lang leve de liefde’, beantwoordt de schrijfster

de vraag waarom mensen elkaar en zichzelf veel verdriet en pijn aan

kunnen doen in naam van de liefde. Er kan zelfs een allesverstikkende

situatie ontstaan in een relatie. Bas Kast in zijn boek ‘De Liefde’ schrijft

als wetenschapsjournalist, bioloog en psycholoog, dat liefde ook

vreselijk kan zijn. Vanaf hun kindsheid zijn sommigen bezig met de

tomeloze jacht naar liefde, om zelf liefde te mogen ontvangen, terwijl

ze anderen geen of weinig liefde toedragen.  Liefde zoekt naar

vervulling in allerlei soorten van relaties. Het geven en ontvangen van

liefde is onze natuurlijke staat van zijn. Dát te ontdekken geeft kracht

om ons leven met betrekking tot relaties hogerop te krikken. Sommigen

zien in de liefde 7 stadia, nl..  aantrekking, verliefdheid, verkering,

intimiteit, overgave, hartstocht en extase.  Dan geeft liefde de ander

ruimte, daar men elkaar volkomen vertrouwt. Men controleert en

dicteert de ander niet. Samen één in liefde doet boven het alledaagse

leven uitstijgen, zodat zelfs tegenslagen dragelijk worden. Liefde
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smeedt twee tot één, zodat men zich in alle rust koestert bij of naast

elkaar.   Liefde kan echter ook afkoelen, door wat voor omstandigheden

of oorzaken dan ook kan liefde haar glans verliezen. Dat is tragisch,

maar wel veel voorkomend. En hoe dan verder?

Vaderschap

Pater of vader is hij die met het hoogste gezag is bekleed. Bij de

Romeinen werd een vader of pater ingewijd, door op zijn hoofd een

bundel grassprieten te leggen. Dat betekende dat iemand tot vader werd

gemaakt, gelijk als iemand die het ‘gras boven z’n hoofd groeide’. Dat

wil zeggen, iemand die begraven is in de aarde,

en er gras over hem groeit. Een vader is iemand

die zorgt voor levensvernieuwing, de

verwekking van nageslacht. Hij moet iemand

zijn die in het mysterie van de dood, van het

leven én van de liefde is ingewijd. Huwen zag

men oudtijds als sterven, en alle nieuw leven zag men weer uit de aarde

opkomen. Men dacht zich de levensgeest in,

schuilend in de aarde, in het rijk der doden. Dis

Pater is de Romeinse god van het dodenrijk, en

Plutos zag men als de bron van alle leven. Huwen

was voor hen een verbond sluiten tussen leven en

dood. Liefde zit daartussenin. Een dergelijk

verbond kan men niet zonder liefde sluiten, anders

is het wankel en houdt het geen stand. Het graf zag

men in Egypte dan ook niet als de plaats van de

dood, maar als de plaats van het herrijzende leven,

wat men door middel van een stêle of gedenksteen die de vorm van een

poort (doorgang of deur) had symboliseerde. 

Het ANKH-symbool was voor hen een symbool van het orgasme, wat

veel meer is dan een fijn gevoel en middel ter voortplanting. Zij wisten

dat het orgasme méér functies heeft, nl.. het vrijkomen van niet-

functionele energie in het lichaam, oa. ter voorkoming van ziekten. Het

orgasme kan tevens onder gunstige voorwaarden een proces ter

verlichting op gang brengen. Het kan geliefden een hoger bewustzijn

verschaffen.  Volgens het oude Egyptische seksuele principe verhoogd



9                       Liefde                                     No. 533

seks en orgasme het energieniveau van het lichaam,

waardoor men vitaler wordt. Ja, het zou tot het

‘eeuwige leven’ leiden. Orgasme is volgens hen de

s l e u t e l  t o t  h e t  e e u w i g e  l e v e n ,

verbonden met ons chakra-systeem, en wel de 5e

chakra.  De seksuele energie van het orgasme

beweegt zich uit de top van ons hoofd, en dient

gericht te worden naar ons lichtlichaam, zodat het

niet nutteloos wegvloeit. ANKH zou de sleutel zijn

om die energie om te zeten voor het eeuwige leven.

De 5e chakra is de hartchakra, de plaats waar de energie zichzelf

completeert. Zie:  www.spiritofmaat.com/archive/apr1/ankhing.htm

  

De vader heeft een grote taak, zie:
Jesaja 38:19  De levende, de levende, die zal U loven, gelijk ik heden

doe; de vader zal den kinderen Uw waarheid bekend maken.

Genesis 3:16 kan worden vertaald door: ‘en de begeerte van de vrouw

zal zijn om over haar (of: de) man te heersen. Dit behoort volgens

sommige exegeten tot de vloek welke JHWH over de vrouw heeft

uitgesproken na de zondeval. De man is immers de priester, het hoofd in

het gezin. Schijnbaar is in elke vrouw de begeerte ingeboren om aan het

Godsbestel ongehoorzaam te zijn, aldus sommige exegeten. Sara is het

goede voorbeeld, die Abraham haar meester of heer noemde.

Mannelijkheid verovert en boezemt gezag in en geeft vertrouwen bij

vrouwen en kinderen om zich veilig te voelen. Gebrek aan

mannelijkheid is alom aanwezig, en vandaar het verval. Gebrek aan

goed leiderschap is ontstaan aan gebrek aan mannelijkheid. 

Op aarde komt de mens als individu bij diens geboorte, niet als

twee-eenheid. Dit leidt onherroepelijk tot diep gemis van de

zielsgeliefde, zoals te zien is bij Adam. De zoektocht naar 'de ene

ándere' is dan ook de diepst ingrijpende levensopgave voor ieder mens.

Wij zijn ook op aarde om deze man/vrouw verhouding - juist door dat

gemis - bewust te leren kennen. Veel problemen in de man/vrouw

relatie ontstaan door projectie: het toeschrijven van het innerlijk

liefdesgevoel aan iemand, die daaraan niet beantwoordt. Dit thema staat
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 Broer en zus, Toetanchamon

centraal in het boek over de levens-filosofie van Frida de Clercq Zubli.

In ieder mens leeft volgens haar het beeld van hoe hij of zij de partner

wenst, maar angst voor teleurstellingen maken dat dat beeld verdrongen

wordt. Wie het eigen verlangen niet wil kennen staat ook het eigen

geluk in de weg. En wie genoegen neemt met het bijna ideale bouwt een

schijnwereld op waar voor zijn ware zelf ook geen plaats is. Waar is de

mens meer beschroomd om zijn werkelijke gevoelens uit te spreken en

waar is de mens sneller bereid om zichzelf en anderen te misleiden dan

op het gebied van de liefde? En dat terwijl juist daar alleen het volstrekt

ware telt. Uit het boek spreekt een fundamenteel vertrouwen in de

harmonie van de schepping. Het verscheen in 1941. 

Broer en zus-huwelijken

In Egypte trouwden de vorsten dikwijls met hun zusters. Koningin

Ahhotep II trouwde met haar broer. Hun

zoon Ahmoze (1539-1514 BC) trouwde

op zijn beurt ook weer met zijn zus

Naftera. Hun zoon Amenhotep I huwde

vermoedelijk weer met zijn zus

Meritamoem. Hatsjepsoet trouwde haar

halfbroer Thoemosos II. Het waren geen

symbolische, maar heuse huwelijken, dus

in werkelijkheid pleegde zij allen incest.

Toetanchamon huwde zijn halfzus

Anchesnamoen. Dochters van Amenhotep

III en Ramses II huwden met hun eigen

vaders. Later, ten tijde van de Ptolemaeën, werden dit soort

verbintenissen tot een gewoonte. De koningen mochten in hun ogen

incest bedrijven, terwijl het onder de gewone bevolking verboden was.

De farao’s zouden incest niet per definitie hebben goedgekeurd, maar

als deel van een oude traditie over opvolging keurden zij het goed, nl..

om erfgenamen binnen de familie te houden.  Ook zouden de farao’s het

gedrag der goden hebben willen imiteren. De eerste goden van de

schepper god zouden geen andere keus hebben gehad, dan zich via hun

eigen familie voort te planten. Onder de alchemisten was het soms ook

gebruikelijk dat men een broer/zus-huwelijk sloot, zoals in het geval bij
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Willem van Oranje en Mary, die een halfzus was van Willem. Gelukkig

bleef dit huwelijk kinderloos. 

Polygamie en Monogamie

Poly = meerder of veel, gamie komt van game, dat is een spel.

Mono = enkel. Polygamie wijst op huwelijken van een man met

meerdere vrouwen, en monogamie wijst op het huwelijk van één man

met één vrouw. 

Het is voor ons momenteel vreemd om in het zogenoemde Oude

Testament te lezen dat sommige mannen meerdere vrouwen bezaten.

Wat destijds een normale aangelegenheid was, is nu een doodzonde

geworden. Polygamie is in het christelijke Westen ten strengste

verboden. Een christen-man die vandaag de dag er meerdere vrouwen

op na houdt, wordt al gauw overspel ten laste gelegd. In primitieve

culturen is polygamie nog wel toegestaan. Luther vond polygamie een

probaat middel tegen overspel en verkieselijker dan scheidingen.

Melanchton steunde Luther daarin, zelfs zijn grote tegenstander

kardinaal Cajetan steunde Luther erin. 

Polygamie is in het Oude Testament,

noch in het Nieuwe Testament

verboden!  Volgens de Bijbel is

polygamie dan ook géén moreel

kwaad! Sommige wetenschappers

vertellen zelfs dat monogamie een

heidens gebruik is dat door de Rooms

Katholieke kerk werd overgenomen.

Abraham had verschillende vrouwen;

Jakob had vier vrouwen; Elkana had

twee vrouwen; David had er

meerdere, en Salomo had er 1000. Israëls samenleving was polygaam.

Wanneer polygamie momenteel een morele zonde is, moet ze dat in het

Oude Testament ook zijn geweest, en dat was het niet. Noch het Oude

Testament, noch het Nieuwe Testament geeft het voorschrift dat een

man slechts één vrouw dient te hebben.  Abraham wordt door JHWH als

voorbeeld en ‘vader der gelovigen’ aan ons voorgesteld. Jakob is de

Prins van Elohim, die zich vorstelijk gedroeg. David is de man naar
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 W. Blackmore, leider van een

polygame groep in Canada

Gods hart. Wanneer zij in hun bezit van meerdere vrouwen zouden

hebben gezondigd, zou JHWH hen niet zulke mooie ere-namen hebben

gegeven. Vandaag de dag wordt het als een schande gezien wanneer een

gelovige meer dan één vrouw heeft. Dat was in het Oude Testament de

gewoonste zaak van de wereld. 

Volgens de Rooms Katholieke kerk is monogamie méér geestelijk dan

polygamie, en het celibaat is bij uitstek geestelijk. Rome ziet sexualiteit

als zonde, als gevolg van de zogenaamde

erfzonde. God zou Adam slechts één

vrouw hebben gegeven, met daarbij het

doel van het huwelijk, zie Genesis 2:24. 

Een man heeft echter een langere

productiviteit dan een vrouw, zodat hij het

volk daarmee diende te bouwen. De eerste

christenen praktiseerden eveneens nog

polygamie. De Grieken en Romeinen

waren monogaam ingesteld. 

Echter, JHWH had (heeft) óók twee

vrouwen, zie Ezechiël 23. En van Christus

wordt gezegd dat hij zeven bruiden heeft,

Openbaring 1-3.  Dan is God eveneens een polygamist. Ook in de

dierenwereld zien we veel polygamie, o.a. bij herten. Er zijn nu eenmaal

volgens de natuurbeschikking meer vrouwen op aarde dan mannen. Het

overschot van vrouwen zou nooit aan de scheppingsopdracht deel

kunnen nemen bij strikte monogamie. Is het ook tegenstrijdig met de

liefde om als man meer dan één vrouw lief te hebben? Dan kan tevens

de vraag worden gesteld of het voor een vader en moeder moeilijk valt

om meer dan één kind tegelijk lief te hebben? Ontstaat er dikwijls geen

felle jaloersheid tussen meerdere vrouwen die één man hebben? Dat kan

wel, en dat is in de praktijk dikwijls het geval. Het hoeft echter niet,

daar Sara zelf aan Abraham haar dienstmaagd Hagar gaf in vol

vertrouwen dat zij z’n vrouw (halfzuster) was en bleef. Wanneer wij

Jesaja 4 lezen, en ook Marcus 10:29-31, wijzen deze naar polygamie

tijdens het Messiaans Vrederijk. Wanneer Israël in de toekomst weer in
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Jakob en Rachel 

gehoorzaamheid aan het Verbond een nieuwe samenleving zal

opbouwen, zal polygamie moeten worden ingevoerd.  

De vraag is wel of meerdere vrouwen tegelijk het hart van één man

kunnen binnengaan als zijnde zijn spiegelbeeld? Dat blijkt doorgaans

niet het geval te zijn. Het blijkt bij Abraham dat alleen Sara, en bij

Jakob dat alleen Rachel, en bij Elkana dat alleen Hanna, etc. de

voorliefde hadden.                                                           

JHWH gebood Mozes om een overzicht te maken van alle stammen van

Israël en hun aantallen. De mannen

die 20 jaar en ouder waren, die het

land en het volk moesten verdedigen,

zouden welgeteld 603.550 in aantal

zijn. De eerstgeborenen die geteld

werden, zie Numeri 3:40, kwamen

op 22.273 uit. Er waren dus 22.273

families.

Deel  603.550 door 22.273 en we

komen op 27,1 mannen uit. Elke

familie was verantwoordelijk voor

27 soldaten. Er moeten dan ook

tenminste 27 vrouwen zijn geweest

om de 27 eerstgeborenen te baren.

Verder zouden er dus in elke familie ongeveer 54 kinderen zijn geweest,

dat geeft gemiddeld vier vrouwen per man.

Rehabeam had 18 vrouwen en 60 concubines, kreeg 28 zonen en 60

dochters. Het was in oud Israël reeds een feit dat er meer vrouwen dan

mannen werden geboren. Uit 2 Samuel 12:8 blijkt dat JHWH aan David

veel vrouwen heeft gegeven. 

In Numeri 1:46 komen sommigen tot een berekening dat er 600.000

manschappen zouden geweest zijn. Dit getal is echter veel te hoog. Het

Hebreeuwse elef betekent zowel duizend, als ook familieclan. Het gaat

hier duidelijk om familieclans, niet om duizendtallen.

Wat vandaag de dag bij ons als een schande wordt gezien, was in het

Oude Testament een door God toegestane gewoonte. Polygamische

vrouwen werken samen als zusters, zoals Lea en Rachel. Dat geeft af en
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  Een roedel damherten (polygamie)

toe wel strubbelingen, maar doorgaans loopt dat zeer goed. In Ezechiël

22:10 spreekt de profeet ook over meervoud, dus polygamie. Een man

die een tweede vrouw neemt, mocht de eerste niet afdanken, Spreken

30:23.  De tweede vrouw werd meestal alleen genomen voor de liefde,

zodat JHWH hen onvruchtbaar hield, zoals in het geval bij Rachel en

Hanna, die later echter wel vruchtbaar werden. Het was geen zonde een

tweede vrouw te nemen, maar wel om haar alleen als sex-voorwerp te

gebruiken. 

Volgens polygamisten verrijkt

polygamie de man en ook de

vrouw. Het leert de man beter

zijn lusten te regelen en bewaart

hem voor verval. Het leert de

mannen en vrouwen discipline.

Er waren oudtijds, net als

tegenwoordig, steeds meer

vrouwen als mannen. Deze

vrouwen zouden bij monogamie nooit aan de beurt kunnen komen. We

zien bij Abraham dat Sara hem volkomen vertrouwde dat hij haar

liefhad, zodat ze hem haar dienstmaagd(en) durfde te geven.  Wanneer

een man een nieuwe bruid kocht, kocht hij haar niet als slavin, maar hij

kocht haar zaad. Zij zelf mocht weer vrij uitgaan in het vrijlatingsjaar.

Ook in het Nieuwe Testament zien wij dat Jozef als stiefvader optrad

en Maria als zijn bijvrouw nam. Ook Marcus 10:29-31 sluit polygamie

niet uit. In het komende vrederijk ziet Jesaja polygamie als noodzaak,

zie hoofdstuk 4:
1  En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen, zeggende: Ons

brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn, laat ons

alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid weg.

De Bijbel verbiedt wel overspel en hoererij, maar staat polygamie toe.

Zeker wanneer het gaat om het familieleven te herstellen na een oorlog.

Daardoor moet het volk weer op volle sterkte komen over niet al te

lange tijd. 
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Abraham, Sara en Hagar

De vader was de patiarch, de ‘regerende’ vader in zijn familieclan. In

Genesis 30:18 wordt Issaschar geboren als een zegen van JHWH en

beloning op Jakob’s polygamie. Zijn naam betekent: Hij zal beloning

brengen.

I s s a s c h a r  w a s  e e n

bijzondere sterke kerel met

niet veel praatjes. Zijn stam

leverde aan het grootste

aantal soldaten, Genesis

49:14-15. Dat zou zonder

polygamie nooit hebben

gekund. Bij polygamie gaat

h e t  o m  f a m i l i e -

h u i s h o u d e n s ,  d e

zogenaamde clans, waarin

de patriarch de leidsman is. Dit leidt tot een familie-gebaseerde

samenleving. Vandaag de dag willen de illuminati juist het huwelijk

tussen mannen en vrouwen ondermijnen en afschaffen, om daarnaast de

homo-huwelijken te promoten.

Het boek: Meesterschap in Liefde, van Don Miquel Ruiz gaat over de

wijsheid van de Tolteken  

In de Tolteekse traditie zijn er drie fundamentele meesterschappen die

ons naar onze oorspronkelijke natuur van geluk, vrijheid en liefde

kunnen leiden. Het eerste is meesterschap in bewustzijn, het tweede

meesterschap in transformatie en het derde meesterschap in liefde.

Meesterschap in liefde is het resultaat van de eerste twee

meesterschappen. Vanuit Tolteeks perspectief komt alles voort uit

liefde. Liefde is het Leven zelf. Wanneer we liefde meester worden, dan

zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door ons heen gaat.

Wij zijn niet langer het lichaam, de geest, of de ziel; we zijn liefde. Dan

is elke actie die we ondernemen een uitdrukking van liefde, en liefde in

actie kan alleen geluk voortbrengen. Wanneer we bewustzijn,

transformatie en liefde meester worden, dan zijn we verbonden met

onze eigen goddelijke natuur en worden we één met God. Dit is het doel

van de Tolteken.

16                       Liefde                                     No. 533

   Salomo en zijn troon

Don Miguel Ruiz schrijft over de angsten die liefde ondermijnen en

lijden brengen in onze relaties. Door middel van verhalen laat Ruiz ons

zien hoe wij onze emotionele wonden kunnen genezen, onze vrijheid en

geluk kunnen hervinden en de geest van speelsheid in onze relaties

kunnen herstellen. 

                                                               

Lamech wordt als eerste genoemd die twee vrouwen had, Ada en Zilla,

in Genesis 4:23. Lamech wordt in het O.T. negatief afgebeeld, terwijl

hij in het Boek des Oprechten juist heel positief blijkt te zijn. Men kan

via Lamech niet stellen dat polygamie daarom slecht is. In 1 Samuel

12:8 staat juist dat David de vrouwen van zijn heer kreeg van JHWH.

Uit Genesis 2:18-23 zou blijken dat de Schepper slechts één man en één

vrouw zou gegeven hebben om een levenseenheid te vormen. Het blijkt

uit andere teksten

dat polygamie

w e l  d e ge l i j k

behoort tot de

mogel i jkheden

d i e  J H W H

gegeven heeft

o m  e e n

levenseenheid te

vormen. In Deut.

21:15 gaat het

immers over de

verdeling van

een erfenis in een

polygaam gezin.

Jezus tilt er al

helemaal niet zwaar aan en toont het huwelijk en gezin van

ondergeschikt belang, zie Mattheus 19:29, 10:35-37, 12:47, Lucas

14:26. Tot in de 6e eeuw na Christus werd onder de joden polygamie

toegestaan. Pas in de 11e eeuw kwam er een verbod op.  Het was

oudtijds een gewoonte van vorsten om hun dochters naar vorsten van

omliggende landen te zenden wanneer zij met deze vorsten een

vredesverdrag hadden gesloten. Op deze wijze functioneerden de
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   Eliëzer brengt Rebekka naar Izaak

dochters als een soort diplomaten, of begunstiging.  Bijvrouwen

functioneerden veelal als draagmoeders, zie Genesis 30:6.  Volgens

Deut. 17:17 mochten koningen geen grote harems erop na houden. Die

regel werd veelal genegeerd, zie Salomo.

Voordelen van polygamie zouden zijn:

x. Vrouwen hebben in polygamie te maken met ervaren mannen, die

zich niet misdragen, waardoor geen hoererij of overspel

x. Vrouwen die een hartsvriendin hebben hoeven er geen afstand van te

doen wanneer ze trouwen, maar geven hun vriendin ook aan hun nieuwe

man

x. Er is meer inkomen en werkkracht, waardoor meer onafhankelijkheid

en zelfvoorziening

x. Goede vrouwen kunnen op deze wijze ook met goede mannen

trouwen, en zij hoeven op de huwelijksmarkt niet genoegen te nemen

met een slechte of lelijke  man

x. Er zou binnen polygamie meer ruimte zijn voor verschillende

behoeften en het zou vrouwen meer zelfstandiger maken

I n  g e e n  e n k e l

geschrift van grote

wereldreligies staat

e e n  ve rbod  o p

polygamie of gebod

op monogamie. Pas

in later tijd zijn er

v e r b o d e n  o p

p o l y g a m i e

toegevoegd, toen

wetgevingen daartoe

besloten, en expansie

van gezinnen geen

noodzaak meer was.

Nadelen van polygamie zijn:

x. Veelal onderlinge ruzie en jaloezie onder de vrouwen

x. Het vraagt veel van de lichamelijke en geestelijke krachten van een

man
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x. Een gevaar dan vreemde vrouwen het hart van mannen neigen tot

afgodendienst, gelijk bij Salomo

Een ieder moet wel goed bezinnen, voordat hij eraan begint! Wanneer

men van één vrouw soms reeds grijze haren krijgt, moet men zich wel

tweemaal bedenken om er nog een aantal bij te nemen!

Wat is in dezen de gulden middenweg?  Eén der wijste Griekse mannen

uit de 6e eeuw voor Christus, nl.. Cleoboulos van Lindos zei het

volgende: ‘Vermijd extremen en bewandel de gulden middenweg’.

God is liefde

JHWH heeft lief die Hem liefhebben. Dat lijkt egoïstisch, maar is het

niet. Van de mensen (Adamieten) die Hij geschapen heeft, en het volk

uit Adam, Sem, Abraham en Jakob, wat Hij zich ten erve verkoren

heeft, zou men mogen verwachten dat het JHWH liefhad al hun dagen.

Helaas, Israël, het volk van Zijn liefde, heeft daarvan weinig of geen

blijk gegeven, maar was afkerig. Wanneer wij in Jeremia 32:23 het

volgende lezen: ‘zij hebben niets gedaan van alles, wat Gij hun geboden

hadt te doen’, duidt dat niet op veel goeds. Soms zou je zeggen leek het

erop dat het volk JHWH liefhad, vooral wanneer er Godvrezende

richters of koningen waren. Met dit volk heeft JHWH een verbond

opgericht, wat van Zijn zijde onverbrekelijk is. Zelf kon het volk het

verbond schenden, zodat het tijdelijk verbroken werd. Het volk ontving

daarop haar straffen, o.a. de ballingschap. Wanneer wij onderstaande

teksten lezen, rijst verwondering in ons op vanwege JHWH’s grote

liefde. Ook al waren onze verre voorouders, en al zijn wij, ontrouw, Hij

blijft getrouw!                                                                                             

       Jesaja 43:4  Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen,

zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen

in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.

  Jeremia 31:3 JHWH is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u

liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met

goedertierenheid.

   Hosea 11:1  Als Israel een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik

heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.
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Maleachi 1:2  Ik heb u liefgehad, zegt JHWH; maar gij zegt: Waarin hebt

Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt JHWH;

nochtans heb Ik Jakob liefgehad.

    Jesaja 63:9  In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns

aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade

heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van

ouds.

    Hosea 11:4  Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was

hun, als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten, en Ik

reikte hem voeder toe.

Sefanja 3:17 JHWH, uw God, is in het midden van u, een Held, Die

verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in

Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

                                            

Volgens F.J. Pop in ‘Bijbelse woorden en hun geheim’, wordt de liefde

van God slechts 4x genoemd in het

Oude Testament, en Zijn liefhebben

32x.  Zijn liefde is collectief voor

Zijn volk, want slechts 2x lezen wij

dat hij een persoon liefheeft,

2Samuel 12:24, Jesaja 48:14. De

enkelingen in Israël ervaarden Gods

liefde is het brede van het

collectivum. De uitverkiezingsleer

van Augustinus en de kerkvaders,

dat JHWH slechts enkelingen zou

hebben uitverkoren om naar de

hemel te mogen komen, met als

keerzijde de verwerping van de massa’s, botst tegen de verkiezing van

JHWH met betrekking tot Zijn volk Israël. Het wil niet zeggen dat

JHWH andere volkeren haat of verwerpt in de zin van vernietiging of

destructie. Nee, JHWH heeft aan Israël de voorkeur gegeven boven

andere volkeren, maar wanneer deze volkeren naar Zijn wil handelen,

sluit Hij hen niet uit. Er is geen motief aan te wijzen waarom JHWH

Zijn volk Israël verkozen heeft, vandaar dat de profeet Hosea de liefde

van JHWH vergelijkt met die van een hoogstaande man voor een
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vrouw van lage afkomst. JHWH’s liefde is er en vraagt niet om een

uitleg. Het vraagt en verplicht wel om wederliefde en het verwerpen van

andere goden, niet als gezindheid maar als actie. Het blijkt uit Psalm

119 dat de liefde van een Israëliet vanuit het hart oprijst naar de Wet.

 van JHWH. De hoofdsom van de Wet wordt vervuld in het liefhebben

van JHWH, en de naaste (bloedbroeder) als zichzelf., zie Leviticus

19:18   

Het is en was een toonbeeld van JHWH’s liefde dat Hij zelfs bij Zijn

volk wilde wonen in een tent, zie:
Exodus 15:17  Die zult Gij inbrengen, en planten hen op den berg

Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o JHWH! gemaakt hebt tot Uw

woning, het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o JHWH!

Deuteronomium 12:5  Maar naar de plaats, die JHWH, uw God, uit al uw

stammen verkiezen zal, om Zijn Naam aldaar te zetten, naar Zijn woning

zult gijlieden vragen, en daarheen zult gij komen;

Wij hebben JHWH lief, 

omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.


