
  Huwelijks liefde.  Uitspraken van Jakob Boehme uit diverse boeken. 

 

 

 

- 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. 

 

- 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. Zij brengen het wezen voort dat de 

wereld verlicht. 

 

- 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… 

 

- Nog andere regels ter bescherming van het huwelijk zijn: geen bezoedeling door 

lagere begeerten, hoererij en ontucht, maar harmonie, geestelijke eensgezindheid, 

gerichtheid op God, en grote verantwoordelijkheid voor de vruchten van de 

huwelijkse omgang, de kinderen. Gedwongen koppeling en dwang bij de 

verwekking zijn uit den boze. 

 

- De vrouw is toch voor de man zijn paradijselijke rozentuin, symbool van de liefde. 

 

- Zo worden het aardse huwelijk en de menselijke geslachtsdrift tegelijk de plaats 

van de grootste verleiding en van de kans op de grootste zaligheid: herstel van de 

eenheid onderling en met God, van het goddelijk bewustzijn en de eeuwige natuur. 

 

- Man en vrouw moeten hun (aparte) man- en vrouw- zijn afsterven, waarmee zij in 

dit leven (als met een ketting aan hun hiel) aan de duivel vastzaten. 

 

- De liefde is sterker dan al het leed van de wereld. 

 

- Schoonheid, vruchtbaarheid, kracht en wijsheid komen uit beproefde liefde, die in 

het andere geslacht het verloren beeld zoekt. Hebt ge zulk een liefde – waarom 

treurt ge dan? 

 

- In de wedergeboorte wordt de scheiding van de geslachten opgeheven. Man en 

vrouw verlangen niet meer naar elkaar, maar het beeld houdt van zichzelf. Het in 

twee helften gebroken kruis – man en vrouw – kan weer hersteld worden: man-én-

vrouw in ieder mens. 

 

- Als de ziel haar wil aan God overgeeft, wordt het mannelijke en vrouwelijke weer 

in de juiste goddelijke orde gevormd: in ware gelijkheid, het ware evenwicht. 

 

- Uiteindelijk is de liefde de bron van alle groei. 

 

- Op aarde is niets te vergelijken met de vervulling die een grote liefde in twee 

mensen teweeg brengt. Want het is het eeuwige verlangen der natuur het 

gescheidene te verenigen en het paradijs te herstellen, omdat in de eeuwigheid 

alles één wezen is. 

 

- Liefde maakt ongelijke dingen gelijk. 

 

- Het ware geloof is een macht Gods, één geest met God. het werkt in God en met 

God. Het is vrij en aan geen artikel gebonden, dan aan de ware liefde. Daaruit put 

het kracht en levenssterkte, en aan menselijk wanen is niets gelegen. 
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