
Home is where the heart is.   03-11-2015 

Huis is waar je hart is.     Je  hart is daar waar je huis is.        

 

Je (t)huis kan zijn:   

- het land waar je geboren en opgegroeid bent. 

- de plaats en omgeving waarin je gespeeld hebt en naar school gegaan bent. 

- het gebouw waarin je leeft en slaapt, wat je ingericht hebt volgens je eigen smaak en 

ideeën. 

Maar je thuis kan ook in een persoon of gezin zijn. Een persoon waarin en waarbij je je thuis voelt. 

Dat is dan tegelijkertijd de persoon waar je met je hart bij bent. Degene die jouw hart verovert en in 

beslag genomen heeft, met wie je aanrakingspunten hebt. Deze persoon is dan geen vreemde meer, 

maar iemand waarin je jezelf herkent. Iets wat een thuis-gevoel geeft, geeft dat omdat er een 

bepaalde herkenning is. Een herkenning die uit je hart vandaan komt. Met wie gaat gij om? Voor wie 

voelt gij het meeste? Wie vind u sympathiek? Met wie leeft u of zou u wel kunnen leven? Met de 

persoon met wie u aanrakingspunten hebt, in wie u iets van uzelf opmerkt! Anders is er geen omgang 

mogelijk. Om dit terloops eens te zeggen, daarom vallen de huwelijken zo tegen bij de meeste 

mensen. Ze hebben geen aanraking met elkaar, geen aanrakingspunten. (ds. JP Paauwe) 

Je thuis voelen bij een persoon, kan alléén als je bij die persoon geheel jezelf kunt zijn. Je hoeft je niet 

anders voor te doen dan je bent. De voorwaarde van lief te hebben is: geheel zichzelf te kunnen zijn. 

(ds. JP Paauwe) In de meeste hedendaagse huwelijken is er vaak één van beiden die zich meer aan 

moet passen aan de ander. Meestal is dit de vrouw, daar de man misbruik maakt van zijn gewaande 

machtspositie. “Het is in het huwelijk geven en nemen”, wordt wel gezegd. Maar dat hoeft niet als je 

bij een persoon geheel jezelf kunt zijn. Als het geven en nemen is, houd dat in dat er een strijd is. 

 
 

Diep in elk vrijgezel mens leeft een verlangen, een oer-verlangen, een innerlijke honger om weer 



herenigd te worden, om weer heel te worden met jouw wederhelft, met de andere helft waarvan je 

nu nog gescheiden leeft en die nog ergens rond loopt. Je verlangt niet zomaar naar willekeurig 

iemand, nee, je verlangt naar die éne, die wáre, de échte die jouw weer compleet maakt. Deze ene is 

wat wel genoemd wordt, jouw tweelingziel. Of zoals het in de Bijbel genoemd wordt: de vrouw/man 

van je jeugd. Zie Mal. 2:14-16, Spr. 5:17-20, Joel 1:8, Spr. 2:17) En dat kan er maar één zijn. Er kan 

maar één persoon zijn in het ganse universum waarbij jij je echt thuis voelt, die de tweeling van je 

ziel is. Er is maar één persoon waarin je jezelf gespiegeld kunt zien. Deze vrouw / man van je jeugd, 

wordt ook wel je spiegelbeeld genoemd. Heb je deze éne eenmaal ontmoet, één keer in de ogen 

gekeken en heeft deze ene eenmaal jouw hart verovert, dan gaat dat nooit meer weg. Je kunt dan 

wel uit egoïstische motieven wegvluchten, maar dat heeft geen zin. Net zo goed als dat mensen die 

geëmigreerd zijn naar een ander land, altijd een band en thuisgevoel houden met hun geboorteland. 

Deze ontmoeting kan in onze ogen toeval lijken, maar is het niet. De ontmoeting tussen 

tweelingzielen wordt door een Hogere hand bestuurd en geschiedt op Zijn tijd en Zijn 

wonderbaarlijke wijze. Deze hereniging (het woord zegt het al: weer her-enen, weer één maken) kan 

heftig zijn omdat twee personen met verschillende opvoedingen, levenswijze en denkwijze hun 

beider ego moeten verloochenen en in zelfovergave samen moeten smelten tot één levenswijze en 

één denkwijze. Is dit eenmaal geschied dan beleven zij wat échte Liefde is. Er wordt vandaag de dag 

wel veel over liefde gesproken en geschreven, doch zonder Liefde.  

 
Een land waar je je thuis voelt, kan verwoest worden. Een huis waarin je je thuis voelt, kan door 

brand verwoest worden. Maar een hart waarin en waarbij je je thuis voelt, kan niet vergaan. Altijd zal 

er een verbinding, een Liefdes-verbinding blijven, zelfs over de dood heen. 

Helaas komen vandaag de dag de meeste mensen niet meer thuis bij hun echtgenoot in het huwelijk, 

ook al leven ze onder hetzelfde dak. Ze komen alleen thuis bij zichzelf, bij hun eigen hart, vanuit hun 

egoïsme. Laten we altijd onthouden dat we in de liefde niet alleen onszelf verliezen maar ook onszelf 

vinden. Wanneer in een huwelijk man en vrouw strijden om de voorrang, zichzelf trachten te 

handhaven en zich niet willen geven, dan juist verliezen ze zichzelf. Zo’n huwelijk is ongelukkig. Maar 

wanneer wederzijds man en vrouw zich geven, dan vinden beiden zichzelf, er ontstaat een echte 

gemeenschap en het tehuis wordt een hemel. Hun zielen groeien uit, groot en schoon, want liefde is 

hun vaderland.   Stanley Jones. Op iederen weg Christus blz143. 

Vele echtgenoten komen in het huwelijk niet tot zelfverloochening en zelfovergave aan de ander om 

zodoende geheel samen te smelten zoals God het van oorsprong bedoelt had. Oorzaak kan zijn; dat 

de grondslag niet goed geweest is, of dat er geen echt verbond gesloten is. De echtgenoot blijft een 

vreemde. Met gevolg dat de huwelijken koud zijn, ook al blijven ze een levenlang bij elkaar, wat weer 

tot gevolg heeft dat de mensen van allerlei lichamelijke en geestelijke problemen krijgen wegens 



gebrek aan Liefde. Liefdeloosheid maakt een mens ziek, hard en negatief. Liefde geneest, maakt 

zachtmoedig en werkt altijd positief. God heeft het huwelijk zo bedoeld dat de gescheiden geboren 

helften (mannelijk en vrouwelijk) later weer door Hem, op Zijn  tijd en Zijn wijze, samen zullen 

gebracht worden in een huwelijksverbond wat bestaat uit een geestelijke en lichamelijke 

verbondssluiting waarbij God een getuige is. Zie voor het verbond Mal. 2:14-16 

14 Gij nu zegt: Waarom? Daarom dat de HEERE 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.  

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 de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt 

met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet 

trouwelooslijk handelt. 

Gelijk de + en – pool van een batterij die aangesloten zijn op een lichtbron, de lichtbron doen stralen, 

zo zijn tweelingzielen als een + en – pool die het licht der Liefde voortbrengen. 

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. (Jakob 

Boehme) 

 

Thuiskomen bij de vrouw / man van je jeugd! 

 

Come Home! 

PF v.d Meer jr. 


