
De huisvrouw/man van uw jeugd.

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. Heeft Hij niet maar één 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.  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.

Mal. 2: 14-15-16

Laat ze uwe alleen zijn, en van geen vreemden met u. Uw springader zij gezegend, en verblijd

u vanwege de huisvrouw uwer jeugd; Een zeer liefelijke hinde en aangenaam steengeitje; laat

u haar borsten te allen tijde dronken maken; dool steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij,

mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende omvangen? Spr. 5: 17-20

Wie is die huisvrouw van uw jeugd?
Van oorsprong is de eerste mens hermafroditisch geschapen. Dit wil zeggen: tweeslachtig,
zowel vrouwelijk als mannelijk, onzijdig. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het

beeld Gods schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen (Gen. 1:27). God is één, dus was de
eerste mens ook één. Van oorsprong waren we één, later vervielen we in twee. Het is ook niet
voor niets dat in de getallenreeks de één voor de twee geplaatst wordt. Er is een diepe kern
waarheid die diep begraven ligt in ons allen: we zijn incompleet en ergens bestaat er iemand
die ons complement is en ons weer heel maakt, zoals we oorspronkelijk waren. Ieder mens
draagt in het diepst van zijn wezen, het beeld van de ander met zich mee. Daarom koestert
iedereen de hoop dat hij ooit zal toegewezen worden aan een ziel die aan dit beeld
beantwoord, om met die ziel onbeschrijfelijke harmonie en volmaakte eenwording te
bereiken. In het hart leeft stil dit oer-verlangen naar éénheid, dit leeft meestal onbewust voort
in het menselijk onderbewustzijn. Het terugvinden van deze éénheid is één van de mooiste
dingen wat een mens op aarde beleven kan. Éénheid met JHWH, met jezelf, met je
tweelingziel en met de natuur. Stel u wordt het volgende voorstel gedaan: “Verlang jij ernaar
om totaal één te worden, altijd, nacht en dag in het gezelschap van je geliefde te zijn? Verlang
jij ernaar om een huwelijk aan te gaan met ‘de ware’?” Er is dan toch geen vrouw of man die
hierop niet een bevestigend beantwoord geeft en dat deze versmelting in elkaar, dit één
worden in plaats van twee, de wáre uitdrukking is van hun diepste verlangen? En de reden
hiervoor is dat de menselijke natuur van origine één was en heel, en het verlangen en streven
naar dat hele is liefde. Er is er maar één in het ganse universum die dit verlangen kan
bevredigen, dat is de tweelingziel. Daarom is polygamie ook nooit Gods bedoeling geweest.
In de Bijbel zijn diverse voorbeelden te vinden van mannen die meerdere vrouwen hadden. De
eerste van wie we dat lezen is Lamech, hij nam twee vrouwen.  Abraham, de vader der
gelovigen, had in elk geval twee vrouwen. Zijn kleinzoon Jakob had er vier. Elkana had er
twee en David, de man naar Gods hart, bezat er een stuk of tien plus de nodige bijvrouwen.
Salomo spant de kroon, hij had de keus uit duizend vrouwen om het bed mee te delen.
Voorbeelden genoeg dus van polygamie. Als we kijken naar de praktijk dan zien we dat
polygame huwelijken in de Bijbel hopeloze moeilijkheden met zich meebrengen. Zie de
verdeeldheid in het gezin van Abraham. Let op de jaloezie in de huwelijken van Jakob en
Elkana. En kijk naar de dramatische toestand in het gezin van David. Een vrouw kan haar man
niet met een ander delen, ze wil hem alléén bezitten en een man kan niet van elk van zijn
vrouwen precies evenveel houden en dat wekt weer jaloezie op. Dus hoe had God het bedoelt?



We lezen dat God één vrouw aan Adam gaf en dat die twee tot één vlees
zouden zijn (monogamie). Waarom er geen uitdrukkelijk verbod in de
Bijbel staat op polygamie blijft een raadsel. Waarom stelde God
polygamie niet als een grove zonde?

De overgrote meerderheid der mensen is vergeten dat we oorspronkelijk
één waren, enkel onze ziel (hart) herinnert zich nog deze toestand van
één zijn en verlangt weer terug naar deze toestand van éénheid. Het
streeft naar éénwording waarin het vrouwelijke en mannelijke
samenkomen en versmelten. Het is de oer-behoefte in elk mens om zijn
spiegelbeeld te ontmoeten en daarmee samen te smelten. Deze oer-
behoefte uit zich in de behoefte van de enkeling om compleet te worden. Het is de onrust van
het gemis bij de vrouw en de man, die ieder uit hun individueel op-zich-zelf-gesteld-zijn
verlangen om mens te worden in de volle betekenis van het woord. Ieder menselijk wezen
heeft een tweeling ziel. Een ieder zoekt naar zijn wederhelft. Nu is het zo dat er vele personen
zijn die schijnen jouw wederhelft te zijn. Vele huwelijken worden gesloten omdat men meent
de wederhelft gevonden te hebben. Groot is voor velen de teleurstelling als blijkt dat dit later
niet het geval is. Ieder mens streeft van nature naar het geluk, want hij is (zonder het te

weten) de helft van één geheel en zoekt uit dien hoofde naar de hereniging met zijn tweeling-

ziel. Doorgaans geschiedt dit zoeken ‘in de blinde’; vandaar het grote aantal mislukkingen en

de vele moeilijkheden, die men er zich mee op den hals haalt. (J en M Henschel)

Wacht u met uw geest. Dit betekent: Maak niet zelf met je verstand de keuze om met iemand
te gaan trouwen waarvan je meent dat die je wederhelft is. Ga niet af op je gevoel en verstand.
Vertrouw op JHWH met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet (Spr. 3:5). Want als je de
verkeerde hebt, handel je trouwelooslijk. Met dewelke gij trouwelooslijk handelt.

Trouwelooslijk handelen wil zeggen: zonder trouw bezig zijn, geen trouw aan je
oorspronkelijke wederhelft zijn, haar/hem geen trouw beloven. Je verbind je met een vreemde
vrouw die niet je oorspronkelijke wederhelft is en de vrouw die wel je oorspronkelijke
wederhelft is, die laat je alléén, daar bekommer je je niet om, die laat je lopen, daar ben je niet
trouw aan. Je laat haar over aan een vreemde. Je belooft trouw aan de verkeerde. En waarom

zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende omvangen? Bij een
vreemde vrouw blijf je dolen, daar vindt geen totale samensmelting plaats, daar blijft altijd
een bepaalde scheiding. Een onbekende schoot omvangen geeft geen vertrouwen, geen
binding, geen liefdes band, het blijft vreemd en onbekend. Met een vreemde schoot kun je
nooit de wáre erotiek beleven. Daarom, wacht u met uw geest dat je geen verkeerde keuze
maakt (staat er twee keer uitdrukkelijk vermeld) en wacht tot JHWH je samenvoegt met

jouw oorspronkelijke wederhelft, je tweelingziel. Hier hebben we gelijk weer de grondslag
van het huwelijk; de wille Gods!

In een van eeuwigheid vastgelegd verbond, heeft JHWH voor elke man, één vrouw bestemd.
JHWH is een getuige geweest tussen u en de huisvrouw van uw jeugd. JHWH is de Schepper
geweest van de twee helften, de vrouwelijke helft en de mannelijke helft. Hij was erbij als een
getuige dat die twee helften bij elkaar hoorden. Hij was getuige van het verbond wat Hij al
gemaakt had toen de twee helften geboren werden. Toen wist JHWH al wie bij elkaar hoorden
en later als ze groot zijn, weer op Zijn tijd en Zijn wijze samengevoegd kunnen worden zodat
het verbond weer compleet en in ere gehouden wordt. Daarom kan de tweelingziel ontmoeting
alleen een oprechte hereniging zijn als die geleid wordt door JHWH. Dan weet je ook zeker
dat de grondslag van je huwelijk goed is. God voegt alléén maar tweelingzielen samen. En die
mogen niet gescheiden worden. Deze tweelingzielen zullen altijd allebei van hetzelfde ras



zijn. God voegt geen blanke van huid met een donkere van huid samen, omdat daardoor de
soort ophoudt te bestaan. In de natuur zult u ook nooit een mus met een koolmees zien paren,
of een duif met een kraai. 
Er kan maar één persoon jou wederhelft zijn, één die van oorsprong bij jouw hoort, jouw
metgezel, één die jou tweelingziel is. Daarom is de unieke factor die tweelingzielen hun
kracht geeft; de identieke blauwdruk van identiteit. Deze is uniek in de kosmos. In het ganse
universum is er maar één ziel die op dezelfde trilling van licht vibreert als dat jij doet. Dit is
een ontzagwekkend feit. Het is een heilig en kosmisch plan van de Schepper zodat we
uiteindelijk terug kunnen keren naar onze Bron. Deze tweelingziel ontmoeten, is een
herkennen. Een herkennen van jezelf in de ander en de ander in jezelf. Het voelt als een
thuiskomen. Tweelingzielen komen thuis.... bij zichzelf. Daarom is de ontmoeting tussen
tweelingzielen zeer heftig, omdat je in elkaars hart kunt kijken. De muur die het ego van jongs
af aan om zichzelf gebouwd heeft, waarachter het geheimen, gevoelens, angst, vervelende
gebeurtenissen e.d. kan verstoppen, wordt dan weggevaagd zodat je regel recht in elkaars hart
kunt zien. En dat mag. Alléén tweelingzielen laten het bij elkaar toe dat de ander in zijn/haar
hart mag kijken. Tweelingzielen kunnen daarom ook geen geheimen voor elkaar hebben, dat
willen ze ook niet. Ze kennen elkaar door en door in hun totale mens-zijn en doorzien dus
alles van elkaar. Daarom is het van belang dat de onderste steen, uit het verleden, boven
gekomen is. Alles moet geopenbaard worden aan elkaar. Het moet namelijk een schone lei
zijn waarop de tweelingzielen verder gaan. Tweelingzielen zijn nimmer elkaars concurrenten,
zij bestrijden elkaar niet, maar werken juist samen en vullen elkaar aan. Ze zullen elkaar niet
opzettelijk pijn doen, geen steken onder water geven of de neiging hebben de ander te willen
straffen. Nee, twee zielen, éne gedachte!

Doordat de tweelingziel ontmoeting zeer heftig is, kan het gebeuren dat de samenvoeging
door moverende of egoïstische redenen weer uit elkaar gaat. Men luistert dan naar het
verstand en niet naar het hart. Het hart geeft intuïtief te kennen dat het spiegelbeeld de wáre is,
maar het verstand laat na de waarheid te accepteren en redeneert de waarheid weg. Er volgt
dan een leven vol pijn, want de wáre ontmoet men niet meer, aangezien er slechts één
spiegelbeeld is. Het missen van je tweelingziel kan omschreven worden als een geamputeerd
zijn. Je mist een deel van jezelf terwijl je het toch ieder seconden van de dag voelt. Wat te
doen als je zoiets overkomt? WACHTEN... WACHTEN. Wachten tot JHWH jullie weer
samenvoegt. En dat zal Hij zeker doen op Zijn tijd en Zijn wijze.
Het ego doet jou in zo’n situatie werkelijk geloven dat je afgescheiden bent van je
tweelingziel. Maar niets is minder waar, want jij en je tweelingziel zijn voor EEUWIG met
elkaar verbonden en niets kan jullie meer scheiden.  De fotonen en het DNA blijven met
elkaar in verbinding staan. Zij blijken door een veld, in de kwantumfysica wordt dit het
kwantum veld genoemd, met elkaar verbonden te zijn. Het speelt hierbij geen rol hoe ver de
ontvanger van de zender verwijderd is. Het opgebouwde en uitgestraalde trillingsveld vindt
altijd de juiste ontvanger, ook als diegene dat zelf nog niet weet. Verscheidene experimenten
hebben dit aangetoond. Omdat je de ander fysiek niet ziet, denk je dat je niet meer bij elkaar
bent maar op zielsniveau ben je ten alle tijden met elkaar verbonden. Tweelingzielen kunnen
elkaar niet loslaten en zullen altijd weer elkaar opzoeken. Vrouw en man zijn twee polen van
één wezen, één mens. Tussen deze polen ontstaat een ‘magnetisch’ veld. Dat magnetische
veld zorgt voor beweging. Een beweging die een ongelooflijke kracht bezit. Een beweging die
noodzakelijk is voor de aantrekking naar elkaar toe. Een beweging die door niets of niemand
tegen te houden is. Een beweging die uit eindelijk leid tot een hereniging. Deze beweging
wordt bestuurd door JHWH, de natuur en de ganse kosmos. Zij leiden de beide levens en
zullen zorgen voor een hereniging van de tweelingzielen, mits deze zielen in vertrouwen,



overgave en zelfverloochening op Hem wachten. Dan kan niemand in de hemel of op de aarde
jullie meer scheiden. Het huwelijk tussen tweelingzielen wordt niet alléén op aarde gesloten,
maar ook in de hemel. Daarom zei Jezus: “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de
mens niet” (Matt. 19:6).

Als je eenmaal je tweelingziel ontmoet hebt of als je samengevoegd bent met je tweelingziel,
dan begeer je geen andere vrouwen/mannen meer. Simpelweg omdat er geen beter, mooier,
liever vrouw is dan je tweelingziel. Zij is alles wat je verlangt want zij is die andere helft van
jou. Met haar ben je dik tevreden! Zij overtreft al je verwachtingen! Zij alleen kan je
voldoening geven omdat je jouw ziel deelt met je tweelingziel. Je komt dan jezelf tegen in de
ander. Geen één enkele andere vrouw kan je nog bekoren. Met geen één enkele andere vrouw
kun je de volkomenheid in dit leven bereiken. Met niemand anders kun je die staat van
verlichting bereiken, want deze verlichting leidt naar een staat van eenheid tussen het
vrouwelijke en mannelijke. Je ontmoet de spiegel van jezelf. Mijn ware zelf, is mijn
tweelingziel en mijn tweelingziel is mijn ware zelf. Als je niet trouwt met je tweeling ziel dan
blijf je rondkijken en zoeken naar andere vrouwen. Je blijft met onrustige begerige ogen naar
vrouwen kijken wat vernietigende gevolgen kan hebben (overspel/echtscheiding) en wat dus
vandaag de dag veelvuldig gebeurd. Daarom kan alléén de verbinding met de tweelingziel een
mens gelukkig maken en rust geven. Liefde is een Goddelijk geschenk. Liefde is een schat des
hemels. Wie haar/zijn tweelingziel verkrijgt, ontvangt deze geweldige schat en zal gelukkig
zijn.
Jou onderbewustzijn herkent in een fractie van een seconde of een persoon jou tweelingziel is
of niet. Er komt dan een eind aan het kijken en zoeken want je hebt de éne wáre ontmoet en
verkregen. Alleen in dat huwelijk wordt ware rust gevonden en uitgestraald. Het voelt als: een
thuis komen. Daarom zullen echte tweelingzielen ook niet hertrouwen na de lichamelijke
dood van de andere helft, want in het hart blijft de herinnering aan die ander voortleven. Deze
liefde vergaat nimmermeer. Deze liefde gaat over de dood en tijd heen.
Daarom is een hereniging met je tweelingziel vanaf het begin van de schepping onze
bestemming. Het is geen kwestie van iemand kiezen, nee, iemand is je tweelingziel, of niet.
Één is je tweelingziel, de overige blijven vreemden. Laat ze uwe alleen zijn, en van geen

vreemden met u. Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende, die met haar

redenen vleit (Spr. 2:16) JHWH haat het verlatene. JHWH haat het als je de oorspronkelijke
wederhelft niet trouwt, als je haar trouwelooslijk behandelt, als je een vreemde vrouw trouw
belooft, als je jouw zaad in een vreemde vrouw brengt, als je het verbond verlaat. Dat Hij het

verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met zijn kleed. Door Zijn onuitsprekelijke
goedheid wil Hij deze wrevel (onbedachtzame daad) wel met Zijn kleed (genade) bedekken,
maar JHWH wijst er ons hier duidelijk op dat wij wachten moeten met onze geest. JHWH
zelf is een getrouw God, Hij is trouw aan al Zijn verbonden en beloften, en nu wil Hij graag
dat wij ook trouw zijn in al onze daden, dat wij wachten op Hem tot Hij ons weer samenvoegt
met onze tweelingziel en alzo het verbond vervuld wordt.

Heeft Hij niet maar één gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? JHWH had wel de
macht en de mogelijkheden om meerdere vrouwen te scheppen maar Hij heeft er speciaal één
gemaakt die voor 100% bij die ene man past. Waarom heeft JHWH het zo bedacht? En

waarom maar dien enen? Waarom heeft JHWH voor elke man één vrouw geschapen als
zijnde zijn wederhelft? Als zijnde zijn tweelingziel? Waarom is er voor de man maar één
gezellin waarmee hij een harmonisch huwelijk kan verkrijgen? Waarmee hij in volledige
wederzijdse overgave kan samen leven? JHWH heeft het zo bedacht omdat Hij een zaad Gods
zocht. 



Hij zocht een zaad Gods. Wat wordt er met een zaad Gods bedoeld?  Zaad Gods wil zeggen:
een kind van God. Een Gods kind. Een Godszoon of Godsdochter. Een regeneratie kind. Hoe
kunnen wij zo’n Gods kind scheppen? Dit kan alléén als er twee oorspronkelijke wederhelften
door JHWH verenigd zijn met elkaar, zodat deze in volle overgave en harmonie met elkaar
kunnen leven. Deze tweelingzielen zullen zich dan moeten houden aan al Gods wetten en
inzettingen, aan al de natuurwetten. Ze zullen een onverbrekelijke driehoeksverhouding
moeten hebben. Verder zullen deze twee wederhelften bewust gemeenschap moeten hebben. 
Dan zullen er wezens geboren worden die van hoger orde zijn dan de hedendaagse wezens die
geboren worden. Het zullen Goden kinderen zijn. Aan God gewijde kinderen. Het zullen
sterke, gezonde, gehoorzame, bewuste, vol van Gods Geest, van hogere Orde geschapen
kinderen zijn. Kinderen waarin alle krachten van God zich openbaren, ook al zijn zij maar
mens. Kinderen Israëls: zonder enig gebrek, schoon van aangezicht en vernuftig in alle
wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand. Kortom: regeneratie kinderen. De
demonen zullen geen vat meer hebben op deze kinderen en dus ook de zonde niet meer. Dit is
een Goddelijke mysterie dat maar door weinig mensen zal worden verstaan aangezien deze
Gods kinderen vandaag de dag nergens meer geschapen worden omdat deze kennis verloren is
gegaan en men niet meer leert te wachten op de samenvoeging met de tweelingziel en men
niet meer gemeenschap heeft volgens de natuurwetten.

Hoe komt het dat, vandaag de dag, de kinderen al vanaf hun vroegste levensjaren zo eigenwijs,
opstandig, ongehoorzaam en vol van verkeerde neigingen en begeerten zijn? Dat ze al zo jong een
eigen wil hebben? Wij beschouwen het als normaal dat de kinderen zo zijn, maar is het dat ook?
Nee, dit komt omdat ze voort gekomen zijn uit ouders die elkaar niet harmonisch aanvulden, of
ouders die niet getrouwd zijn met hun oorspronkelijke wederhelft, of mannen die niet trouwden
met de huisvrouw van hun jeugd (tweelingziel), of ouders die het kind niet op het juiste moment en
de juiste manier verwekt hebben, of ouders die geen rekening gehouden hebben met de wetten die
gelden op gemeenschappelijk gebied, of ouders die zonder JHWH een huwelijk aangingen of
zonder JHWH leven. Het demonische of anti-goddelijke vindt in deze kinderen een woonplaats, en
het is de demon die aanzet tot ongehoorzaamheid, opstand, leugen, roof, moord en oorlog. U ziet
dus dat de gevolgen (degeneratie kinderen) een oorzaak hebben. Voor velen zal het een pijnlijke
oorzaak zijn met nog pijnlijker gevolgen maar de waarheid is het waard om gezegd te worden, hoe
hard of pijnlijk dan ook. 

Al het bovenstaande geld evenzo voor de vrouw ten opzichte van de man harer jeugd. Kerm als

een jonkvrouw, die met een zak omgord is vanwege den man harer jeugd (Joel 1:8). Die de man

harer jeugd verlaat, en het verbond haars Gods vergeet (Spr. 2:17). Een vrouw die niet trouwt
met de man van haar jeugd, haar oorspronkelijke wederhelft, die vergeet en veracht het verbond
wat JHWH gemaakt had tussen die vrouw en die ene man. Zij handelt dan trouweloos.  

Op onderstaande afbeelding kunt u de gelijkzijdige driehoek zien die  een harmonisch gezin
afbeeldt. JHWH is het middelpunt, de Oerbron waaruit de vrouw en man leven. Als tweelingzielen
zijn zij verbonden met JHWH. Zij hebben beide gewacht tot JHWH hen zou verenen met hun
oorspronkelijke wederhelft. Zij zijn verbonden aan JHWH met sterke onverbreekbare
liefdeskoorden. Zij hebben zich beide persoonlijk aan JHWH overgegeven. Zij ontvangen van
Hem kracht en moed en stellen  hun vertrouwen, hoop en verwachting geheel op Hem. Deze man
en vrouw leven geheel volgens al Gods wetten en kunnen alzo een zaad Gods verwekken. Een
vrouw en man die een verbond met elkaar en met JHWH gesloten hebben, zullen toch nog iets
missen in hun huwelijk. En dat is de verbinding met een kind. Een huwelijk is niet compleet als er
geen nageslacht is. Het ligt in de natuur en in de mens om zich voort te planten, dat is een opdracht



man van uw jeugd zaad Gods 

huisvrouw van uw jeugd

JHWH

en natuurwet. Het
voortplanten tussen
tweelingzielen geschied met
een totale versmelting van de
één in de ander. Alles smelt
samen; de lichaamssappen
(zweet, speeksel), het
lichamelijk vlees, de geur, de
energieën, de magnetische
velden, de eicel en zaadcel, de
harten, enz. Is er een kindje
geboren dan is de driehoek
compleet en zal er ware
harmonie in het gezin heersen. Men vormt alzo een drieklank voortkomend uit de Goddelijke
grondtoon.

Al het bovenstaande zult u in geen ander boek lezen noch zal het zo door iemand uitgelegd
worden. Zelfs de Bijbelse kanttekenaren weten niet wat ze met deze verzen aan moeten en geven er
maar een draai aan dat kant nog wal raakt. Dit komt omdat wij zover van onze oorspronkelijke
natuurstaat afgeweken zijn en de keuze voor een partner volledig aan onze eigen begeerten, lusten
en toeval overgegeven hebben. Ook komt dit doordat wij ons niet meer beseffen dat wij een deel
zijn van een geheel. Dat wij een helft zijn van een éénheid die bestaat uit twee oorspronkelijke
wederhelften. Er wordt ons niet meer geleerd dat de mens hermafroditisch (tweeslachtig)
geschapen is en later verdeeld is in een mannelijk lichaam en een vrouwelijk lichaam. In de

oudheid wist men dat ieder wezen, in navolging van het Goddelijke, oorspronkelijk een twee-

eenheid was; later na de scheiding der geslachten in twee afzonderlijke delen werd gesplitst en de

opdracht ontving deze twee-eenheid bewust te herstellen (Jen M Henschel).

De paradijselijke mens was noch man noch vrouw, maar beiden inéén. De mens was zo heerlijk

geschapen, dat hij Gods evenbeeld heette. Toen liet de mens zich door de begeerte vangen om uit

eigen schoot te telen en Gode gelijk te zijn. Hij viel uit de eenheid in de veelheid. De eenheid van

het beeld scheurde en splitste zich in mannelijk en vrouwelijk. En met de mens scheidde zich de

ganse natuur in mannelijk en vrouwelijk. Maar daarin ontwaakte het begeren van elkander als een

vuur. De hevige begeerte tussen vrouw en man is de begeerte naar het leven, want afzonderlijk

hebben zij het ware leven niet in zich, maar alleen de begeerte ernaar. In elk begeren der

geslachten schuilt het verlangen naar éénheid. Zij willen weer datgene zijn wat zij in het evenbeeld

Gods waren. Maar het vlees weet niet wat het doet. Het heeft van de geest de begeerte naar het

geslacht gekregen, en het denkt aan de lust der zinnen. Het zoekt slechts de eigen wellust, niet de

eenheid. Maar in de ongelijke samenklank is louter vijandschap.... (Jakob Boehme).

Dus de huisvrouw van uw jeugd is uw oorspronkelijke wederhelft. De huisvrouw van den beginne.
Het is jouw tweelingziel. Dit heeft niets te maken met je eerste liefde of je eerste vriend/vriendin,
vrouw/man, wat algemeen gelooft wordt en wat de kanttekenaren willen beweren. Nee, het gaat
om de vrouw/man die alléén bij jou hoort. Het gaat om de andere helft van jou, waarmee je op
zielsniveau kunt samenleven en goddelijke kinderen kunt scheppen. Het gaat om die éne. Die éne
andere tweeling ziel. Die andere helft van jou ziel, die je zelf bent. Deze tweelingziel is de poort
naar een voller leven, naar een harmonieus leven, gebaseerd op een fundamenteel gevoel van
eenheid. De liefde tussen tweeling zielen gaat veel verder dan gewone, romantische liefde. Het is
een ziels liefde die boven het individu uitstijgt ten bate van het geheel. Het is een liefde die de
negatieve invloed van het ego vervangt door de positieve energie van onvoorwaardelijke liefde. Zij



hebben in elkaar de ander lief als zichzelf omdat iedere helft het zelf van de ander is. Zij zijn als
twee spiegels die elkaar weerspiegelen. Deze tweelingzielen delen iets prachtigs....met zichzelf.
Een kenmerk van tweelingzielen is dat ze een onlosmakelijke band en een intense liefde voor
elkaar hebben. Zij realiseren hun ware Natuur door niet langer vanuit  hun ego te leven, maar
vanuit de Bron.
Uw springader zij gezegend. Zij is uw springader waarin je zich ten alle dagen zult kunnen
verheugen. Ja, van haar lichaam zult u dronken worden en van liefde in haar rond dolen. Zij zal
zijn als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Dan begin je echt te leven. In het
etymologisch woordenboek staat geschreven dat een oudere naam voor huwelijk is: echt. Dit
komen wij vandaag de dag nog tegen in uitdrukkingen als: in de echt verenigd worden,
echtelieden, echtbreuk enz. Het gaat om een rechtsorde, een wettige band waarin de vrouw en man
een eigen plaats en taak hebben als moeder en vader. Het gaat om een echte band, een echt
verbond! Verenigd zijnde met de huisvrouw/man van je jeugd, zul je voor altijd de roem, de eer,
de kunst, en de liefde verenen. En dit kan alléén bij en met je oorspronkelijke wederhelft.
Gezegend de vrouw/man die kan wachten tot JHWH haar/hem weer samenvoegt met de tweeling
ziel tot een onverbrekelijke harmonieuze éénheid! 
(meer over tweelingzielen, zie brochure no.590 en 596 van PF v.d Meer verkrijgbaar via
www.pentahof.nl)

De huisvrouw van je jeugd,
die maakt jou leven tot een vreugd.

Tweelingzielen komen vroeg of laat bij elkaar,
deze hereniging maakt hen tot een harmonisch paar.

Wacht daarom op de samenvoeging,
want dit huwelijk behoeft geen enkele materiele toevoeging.

Het zijn de tweelingzielen die de mensen tot een voorbeeld zijn,
zij leven écht, dus niet in de schijn.

Vrede, liefde en geluk zal uit hun huwelijk stralen,
zij spreken en leven vanuit de hogere liefdes talen.


