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1. Oorspronkelijke liefde
Tijdens zijn bergrede raakte Jezus verschillende belangrijke gebieden aan die
een strijd voor de mens zijn. Een van de punten die hij noemde was dit.
U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult
geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw
kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar
gepleegd heeft. Mattheüs 5:27-28

Voor elke christelijke man lijken deze woorden de verpletterende slag te
geven aan elk gevoel van rechtvaardigheid dat hij misschien voelt dat hij
bezit. Met deze woorden raakt Jezus de kern van de slavernij door menselijke
zonde. Voor elke man die zuiver van hart wil zijn, drijft deze uitspraak hem op
de knieën van verdriet en een diep besef van zijn behoefte aan het levend
Heiland in zijn hart. Jezus kennen is weten dat Hij nooit naar een vrouw keek
om haar te begeren. Met de kennis van deze realiteit, hebben we de hoop
dat wij als gevallen mensen in ons hart teruggevoerd zullen worden naar de
oorspronkelijke liefde.
Als we denken aan de gebeurtenis toen Adam Eva voor het eerst zag, stellen
de meeste mannen zich voor dat Adam WOOO zei! Toch plaatst dit de
neigingen van het verdorven hart op de Schrift. Veel mannen kunnen niet
eens nadenken over beelden van de tuin, uit angst dat hun corrupte natuur
de controle overneemt. Om de liefde te begrijpen die in het hart van Adam
was toen hij Eva zag, hoeven we alleen maar de Bijbel te lezen.
En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had,
tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze
is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij
genomen. Genesis 2:22-23

Let goed op de woorden van Adam terwijl hun ogen elkaar ontmoeten. "Dit is
been van mijn been, en vlees van mijn vlees: zij zal Vrouw genoemd worden,
omdat zij uit de mens genomen is." De basis van deze oorspronkelijke liefde
was niet dat Adam iets moois zag dat hij wilde bezitten. Hij zag iemand die
zijn leven aan hem had ontleend; hij zag een persoon die van heel zijn hart
was gekomen en daarom koesterde hij haar als zijn tweede zelf. Zoals Paulus
het duidelijk uitdrukte:
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Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun
eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt
en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn
leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.
Efeze 5:28-30

Dus we zien dat net zoals Adam tegen Eva zei, jij van mijn vlees en beenderen
bent, op dezelfde manier als de tweede Adam tegen de kerk zegt: jij bent van
mijn vlees en beenderen. Hij houdt niet van ons omdat we hem iets te bieden
hebben, maar omdat we van Hem afkomstig zijn. Wat een liefde!
Als je verder het verhaal in Genesis twee aandachtig leest, zul je zien dat
Adam over de hele schepping in de tuin werd geplaatst voordat de vrouw uit
Zijn rib werd geschapen. Toen ze uit hem kwam, gaf Hij haar alles wat hij
bezat om samen met hem rentmeester te zijn. Nogmaals, deed hij dit omdat
hij iets zag dat hij wilde bezitten en beheersen? Heeft hij geprobeerd haar te
kopen met zijn bezittingen? Nee, dat is niet de liefde die in Adams hart was
voor Eva. De liefde die in zijn hart was, was de liefde die van God komt, want
God is liefde. Maar welke liefde is dat? Het Grieks hiervoor is Agape, wat
welwillende liefde betekent; een liefde die niet afhangt van de kwaliteiten die
de ontvanger bezit. Het Griekse woord dat tegenwoordig vaak liefde
betekent, is Eros, dat nooit in de Bijbel wordt onderschreven. Eros is een
liefde voor dat wat mooi, nobel en lieflijk is. Eros is het verlangen om te
bezitten en te genieten van de dingen die onze ogen, lusten en lichamen
behagen. Zie Richteren 14: 2,3 en 2 Samuël 11: 2 als voorbeelden.
Toen Eva met de verboden vrucht bij Adam kwam, kwam ze iets in bezit dat
God niet aan Adam had gegeven om aan haar te geven. Met deze vrucht
bezat Eva nu iets dat hij niet had. Ze was uit de boom gekomen met haar
geest gevuld met een nieuwe manier van denken. Satan bedroog Eva met zijn
subtiele woorden. Satan sprak tot haar als iemand die schoonheid in zichzelf
bezat. Hij sprak haar niet aan als iemand die haar erfenis van Adam had
ontvangen. Hij sprak haar gewoon zo mooi aan en dit vleide haar en deed
haar de bron van haar schoonheid vergeten. De geest die naar een vrouw
kijkt en aan haar schoonheid denkt om iets van haar te krijgen, is een door
Satan geïnspireerde geest.
Er was iets vreemds en toch opwindends aan Eva toen ze bij haar man
kwam die ondergedompeld was in haar rebellie. Met haar nieuwe gevoel
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van wie ze was, haar vooruitstrevendheid, zelfvertrouwen en haar ambitie
hadden ze een soort aantrekkingskracht op Adam. Het was vreemd maar
intrigerend. Door de vrucht te nemen trotseerde Adam niet alleen de wet
van God, hij stelde ook een nieuwe wet in ‐ een wet die ervoor zou zorgen
dat al zijn zonen naar de vrouw zouden kijken om hen iets te geven. In de
harten van mannen zou dit gevoel gestempeld worden dat de vrouw de
schenker van leven was, ze bezat het pad naar vitaliteit. En zo begon de
aanbidding van het heilige vrouwelijke en het symbool van de nieuwe
slavernij van de mens was het beeld in zijn geest van de naakte vrouwelijke
vorm. Dit is het beeld dat voor de meeste mannen het teken zou worden
van die transactie in de tuin; de man zou naar de vrouw kijken om hem
leven te geven in plaats van de vrouw die naar de man keek om haar leven
te geven. In die transactie veranderde de liefde van de mens tragisch van
Agape naar Eros. Het veranderde van een liefde die geeft zonder iets voor
zichzelf te zoeken in een liefde die zich alleen aangetrokken voelt tot dat
wat zichzelf behaagt.
De natuurlijke geest denkt misschien dat deze nieuwe liefde een stap
voorwaarts is voor vrouwen, maar eigenlijk bindt het de vrouw in slavernij.
Om de man zijn eye candy te geven, om de man aan te trekken, moet ze iets
hebben om hem te geven. De wereld van mode en lichaamsverbeteringen is
geboren. De vrouw probeert nu uit eigen middelen haar waarde te tonen aan
de man die ze verlangt. Ze wijst onbewust haar erfenis van de man af en
benadert hem op haar eigen voorwaarden, en de resulterende ervaring is hol
voor zowel man als vrouw. De man blijft voortdurend begerig achter, en de
vrouw blijft voor altijd onzeker.
Merk goed op dat de oorspronkelijke liefde die Adam voor Eva voelde, niet
was gebaseerd op wat ze in zichzelf bezat, maar doordat ze uit hem was
voortgekomen. Hij schonk haar alles wat hem werd gegeven omdat ze van
hem was gekomen en daarom een deel van hem was, en de
verantwoordelijkheden die ze tegenover elkaar hadden, werden perfect
begrepen. Dat is Agape, dat is oorspronkelijke liefde.
Merk ook op dat de enige manier om ervoor te zorgen dat Agape puur is, is
door met zekerheid te weten dat de ontvanger niets inherent in zich had om
de liefde te laten ontwaken. Als de vrouw inherent iets bezat dat niet van de
man afkomstig was, dan zou Eros ontwaken, en de vrouw moet dan doorgaan
met produceren wat de man eerst aantrok, en dit leidt tot de dood. Elke
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kwaliteit in de mens buiten het doel van God is vluchtig en vergankelijk, en
een liefde die is gebaseerd op het genereren of eisen van die kwaliteit kan
nooit worden gehandhaafd. In Gods plan hoefde de vrouw haar waarde of
compatibiliteit met de man niet te bewijzen. Bedenk dat Adam de reden gaf
waarom hij van de vrouw hield ‐ ze is been van mijn been en vlees van mijn
vlees ‐ dat is de basis van oorspronkelijke liefde.
En net zoals de erfenis van Eva van Adam de borg was van zijn Agapè voor
haar, zo is ook de erfenis van Christus van Zijn Vader de borgstelling van Zijn
Agapè voor Zijn Zoon, want wij zijn gemaakt naar hun beeld. De vader zei
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde
[Agapetos] Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Mattheüs 3:17

De enige manier waarop God echt Agape voor Zijn Zoon kan hebben, is dat de
Zoon alles ontving wat Hij had van Zijn Vader. Dat is de enige manier om
welwillende liefde te verzekeren. Als de Vader in de ogen van zijn Zoon kijkt
en van hem houdt omdat hij almachtig is of omdat hij alwetend is, dan is dit
geen agape, maar eerder een vorm van eros. Maar omdat de Bijbel ons
vertelt dat God Zijn Zoon alles gaf, onthult dit dat Zijn liefde puur Agape is, en
dit is de liefde die Hij met ons deelt. We houden van Agape omdat Hij eerst
van zijn Zoon hield met Agape.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1
Johannes 4:19

Als we een God aanbidden die liefheeft vanwege inherente eigenschappen,
dan zullen we hetzelfde doen. We worden wat we zien. Maar als we een
Zoon aanbidden die alle dingen heeft gekregen en rust in de zekerheid van de
zoete, welwillende Agape‐liefde van Zijn Vader, dan kunnen we
getransformeerd worden naar het beeld van deze liefde en liefde zoals God
Zijn Zoon liefheeft.
Onze God is Agape en in Hem is helemaal geen Eros.
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2. Niet beschaamd
De statistieken spreken voor zich als het gaat om menselijke relaties. In veel
landen eindigt meer dan 50% van de huwelijken in een scheiding, wat
duidelijke aanwijzingen geeft dat deze mensen niet vonden wat ze
verwachtten in de relatie. Velen die blijven trouwen, hebben een ervaring
die vaak net zo verlaten is, maar ze gaan niet scheiden omdat ze geen
betere opties zien of te bang zijn om iets te veranderen. De golven van
teleurstelling, verwarring, frustratie, woede en verdriet die het gevolg zijn
van deze giftige experimenten in menselijke intimiteit kunnen worden
samengevat met een vraag uit een lied dat mijn tiener aandacht trok toen ik
opgroeide in de jaren tachtig:
What is love anyway?
Does anybody love anybody anyway?
In het laatste hoofdstuk hebben we de vraag "wat is liefde?" Behandeld. door
te onderzoeken wat er gebeurde toen Adam Eva voor het eerst zag. We
herinneren ons dat toen Adam zei: "Dit is been van mijn been en vlees van
mijn vlees", hij haar niet liefhad vanwege wat ze in zichzelf bezat, maar
omdat ze uit hem was voortgekomen en het vermogen had om hem te
kennen, zijn dromen, vreugden, ambities en een metgezel zijn om zijn reis te
delen. De zuiverheid, onschuld en vrijheid van deze liefde wordt uit deze
woorden samengevat.
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij
schaamden zich niet. Genesis 2:25

Het woord beschaamd in het Hebreeuws heeft de volgende betekenis:





Teleurgesteld zijn
Worden uitgesteld; zin om een onvervulde verwachting te hebben
Om verward of verward te zijn
Om droog en bij implicatie verlaten te worden

Wat Adam en Eva hebben ervaren, was alles wat we verlangen, maar bijna
altijd niet verkrijgen, als het ooit wordt bereikt. De weg van vreugde, vrijheid,
vervulling, onschuld en intimiteit naar teleurstelling, verwarring en
verlatenheid wordt getraceerd in de transactie van het nemen en eten van de
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vrucht die zij niet konden nemen; deze transactie die onze val van Agape in
Eros veroorzaakte.
We moeten dit Bijbelverhaal doorzoeken als een archeoloog die op zoek is
naar oude schatten, zorgvuldig het zand van de tijd wegpoetsen om de feiten
van de geschiedenis te ontdekken die dan betekenis in ons bestaan spreken.
Deze liefde die Adam en Eva deelden, werd zorgvuldig door God
geconstrueerd en ontwikkeld om hun eeuwige intimiteit en geluk te
verzekeren. De oorsprong van onze eerste ouders bevat het geheim van deze
onbeschaamde liefde die geen teleurstellingen verborg. Let goed op het








God schiep Adam en plaatste hem in de tuin. Genesis 2: 7
God maakte Adam rentmeester en soeverein van dit paradijs.
Genesis 2: 8,15
God gebood Adam over de boom des levens en de boom van
kennis. Genesis 2:16
God zorgde ervoor dat Adam een metgezel nodig had. Genesis
2:20
God brengt Adam in slaap (figuurlijk kan het Hebreeuwse
woord de dood betekenen) Genesis 2:21
God neemt Adams rib en vormt de vrouw uit de levende rib.
Genesis 2:22
God brengt de vrouw naar de herrezen man. Genesis 2:22

Deze volgorde is essentieel om het geheim van de onbeschaamde
oorspronkelijke liefde van onze ouders te begrijpen. Er was niets dat Eva
bezat dat ze niet via Adam van God had ontvangen. De bijzondere
soevereiniteit en heerschappij die Adam bezat, werd tot rust gebracht, en hij
werd tot een nieuw leven opgewekt met een metgezel van zijn zijde. Toen
Adam ging slapen, was zijn hart vol verlangen om zijn hart te openen,
overvloeiend van liefde voor iemand die hem kon begrijpen. Toen hij wakker
werd, zag hij iemand aan wie hij alles kon schenken wat hij van God had
ontvangen en bezeten. Adam, die dit alles weet, schenkt de vrouw alles wat
hij heeft. Ze heeft zijn rib, zijn DNA, zijn hart, zijn huis, zijn tuin, alles. Ze is
zich er zelfs van bewust dat Adam ging slapen en een deel van zichzelf voor
haar opgaf 1. Als reactie hierop ziet de vrouw alles wat ze heeft gekregen en
1
Deze slaap van Adam echoot door de geschiedenis heen in de slaap van Abraham die
de geboorte van de Israëlitische natie schonk en de slaap van Jezus in het graf dat zijn
kerk aanbood, echoot ook terug naar de prijs die de Vader heeft betaald bij het baren van
het universum.
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terwijl ze in de ogen van haar man kijkt, wordt haar hart gevuld met
dankbaarheid, vreugde en geluk. De vrouw leeft elk moment in de
wetenschap dat alles wat ze bezit, haar via haar man is gegeven.
Deze transactie tussen de man en de vrouw zou in stand kunnen worden
gehouden in een eeuwige beweging van liefde die als een fontein zou
overlopen en die zich nooit zou schamen. Het geheim, de sleutel, de spil, de
spil, de kern, het hart van deze prachtige beweging van liefde ligt in het
simpele feit dat je je oorsprong kent en herinnert en hoe je bent ontstaan.
Zolang Adam zich herinnerde dat hij was geschapen en in de tuin was
geplaatst als leider en soeverein om voor alles te zorgen, te beschermen en
een trouwe rentmeester te
zijn van alles wat hem werd
gegeven, dan zou hij alle
zegeningen die hem werden
gegeven, uitgieten op dat
waarvoor hij werd soeverein
gemaakt. Zoals de vrouw de
volheid van zegen van haar
echtgenoot ontvangt en naar
hem kijkt met liefdevol
respect,
vreugdevolle
onderwerping
en
vertrouwende
gehoorzaamheid, zoals ze
haar vertrouwen in zijn
leiderschap toont en terwijl ze
zijn gezag als hoofd eert, zoals
de vrouw die staat bij een bron haalt ze uit zijn hart een veel grotere zegen
dan voorheen werd tentoongesteld.
We zouden deze liefdesbeweging kunnen illustreren door de werking van
een motor met twee zuigers. De eerste zuiger is Adam, in zijn vreugde dat
hij wordt voorgesteld aan een echte metgezel die van hem kwam, ontsteekt
en laat een golf van zegeningen los die vreugdevolle ontstekingsbrandstof
naar de tweede zuigerholte stuurt en tegelijkertijd de krukas draait die
vervolgens de tweede zuiger naar het plafond, die vervolgens een
liefdevolle reactie ontsteekt. De reactie van de tweede zuiger verheft de
eerste zuiger en vult die holte met vreugdevolle onderwerping, eer en
11

respect. Dit stimuleert dan meer zegeningen, en de cyclus van het
genereren en ontvangen van zegen stroomt altijd continu. Wat een prachtig
ontwerp! Wat een prachtige illustratie van hoe het universum werkt, want
we zijn gemaakt naar het beeld van God. Genesis 1:27.
Opnieuw benadrukken we het punt dat deze eeuwige liefdesbeweging ervan
afhing dat iedereen zijn oorsprong kende; hun ware identiteit kennen en hun
plaats binnen de schepping van God. Zolang Adam zich herinnerde dat hij het
hoofd van de hof was, en dat alles onder zijn hoede was en door God aan
hem was gegeven, maar het allemaal nog steeds aan God toebehoorde, dan
zou hij verzorgen en onderhouden wat hem was gegeven; hij zou zijn zegen
blijven uitgieten over allen die onder zijn hoede waren, daar het zijn plicht,
eer en vreugde was om dat te doen. Zolang Eva zich herinnerde dat haar
leven van Adam kwam, en dat alles wat ze aanschouwde, waarvoor ze nu
samen met Adam heerste, haar door haar man was gegeven door de wil van
God, dan zou ze het circuit hebben voltooid van zegen, en beiden zouden zich
nooit hebben geschaamd.
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3.Gemaakt naar zijn afbeeld – het Goddelijke patroon
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de
vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de
kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de
mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Genesis1:26, 27

Door Genesis één en twee nauwkeurig te lezen, hebben we een relatie tussen
Adam en Eva onthuld die in een voortdurende beweging van agape‐liefde zou
zijn gebleven. Het geheim van deze liefdesmotor zat in elk lid dat zich
herinnerde waar ze vandaan kwamen en wat ze hadden ontvangen. De
trapsgewijze liefde van God werd over Adam uitgestort en vervolgens van
Adam op Eva en keerde vervolgens in dankbaarheid terug naar de bron van
wie het kwam.
De Bijbel vertelt ons dat deze eerste menselijke relatie een beeld of patroon
was van God en zijn Zoon, want we zijn naar hun beeld gemaakt. En wat
kunnen we nog meer van dit patroon leren?
Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen
zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie
alle dingen zijn en wij door Hem. 1 Korinthe 8:6

De Vader wordt beschreven als ‘van wie alle dingen zijn’ ‐ de bron van alle leven
en zegen. De Zoon wordt beschreven als ‘door wie alle dingen zijn’ ‐ het kanaal
van alle leven en zegen. Het onderscheid tussen wie en door wie is van vitaal
belang voor de agapè‐liefdesmotor om in eeuwige beweging te blijven. Hoezo
dat? Door de Vader te erkennen als van wie alle dingen zijn, verkeert de Zoon
voortdurend in een staat van waardering jegens de Vader omdat hij Hem alle
dingen heeft gegeven. Terwijl de Vader zijn Zoon beschouwt als iemand die van
Hemzelf is gekomen, verlangt Hij ernaar zegen over Hem uit te storten en Hem
alle dingen te geven, want dat is de aard en het hart van de agapé van de Vader:
geven. Deze liefdesmotor zal een bron van zegen blijven uitstorten zolang Vader
en Zoon hun identiteit behouden als van wie en door wie.

De trapsgewijze aard van deze fontein van zegen wordt in deze woorden
onthuld.
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Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man
en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van
Christus. 1 Korinthe 11:3

Net zoals God de Vader het hoofd van Christus is, zo is ook de man het
hoofd van de vrouw. Dit is een belangrijk onderdeel van wat het betekent
om naar hun beeld te worden gemaakt. De verwijzing naar het hoofd zijn
houdt rechtstreeks verband met hoe Genesis deze term in de hof gebruikt.
Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En
vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. Genesis
2:10

Het goddelijke patroon stelt het hoofd voor als de bron van zegen, omdat
onze hemelse Vader de bron van alle zegen is. Als die zegen naar zijn Zoon
gaat, wordt Hij het hoofd over de man met het doel zegen uit te storten. De
man ontvangt deze zegen en kan het hoofd zijn om zegen over zijn vrouw
uit te storten. Op wie richt de vrouw haar dankbaarheid? Ze drukt het uit
aan al degenen die deel hebben uitgemaakt van het kanaal om haar zegen
door te geven; aan God en zijn Zoon en haar echtgenoot. De sleutel om dit
kanaal van zegen gaande te houden, is te weten wie je hoofd is. Wie is het
over jou op wie je je dankbaarheid richt? Het wordt dus duidelijk dat dit
hele systeem afhangt van het kennen van het onderscheid tussen wie een
van wie is voor jou en wie een door wie is voor jou.
If you examine the Bible carefully you will see this divine pattern of
headship and submission revealed in many places.
Bron van wie

Kanaal door wie

Referenties

Vader

Zoon

1 Kor :6; 1 Kor 11:3; Heb 1:1‐3

Man

Vrouw

Vader

Moeder

Gen 3:16; 1 Kor 11:3; Ef 5:25; 1
Pet 3:1
Ex 20:12; Ef 6:1; Col 3:20

Moeder

Kinderen

1 Tim 2:15

Christus

Man

1 Cor 11:3

Christus
Oudsten/Pastoren

Kerk
Kudde

EF 5:25
1 Pet 5:2; 1 Thess 5:12,13

Koning/gouverneur

Onderwerpen/burgers

Rom 13:1‐3; 1 Pet 2:13,14

Bijbel

Pastoor/oudsten

2 Tim 4:2; 1 Pet 5:2
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Hoe vollediger dit goddelijke patroon wordt gevolgd, hoe meer zegeningen
er over ons en ons gezin zullen vloeien. Als we bijvoorbeeld onze vader en
moeder eren, wordt ons een lang leven beloofd. Als we degenen die boven
ons staan hoog in liefde achten, worden we gezegend door hun prediking
van het Woord en vermaningen tot een godvruchtig leven.
Afgezien van de directe zegeningen van vreugde, geluk en gemeenschap die
door dit goddelijke patroon naar ons stromen, zijn er ook de beschermende
zegeningen die we via het kanaal kunnen vergaren. In elk geval staat
degene “Door wie” dingen komen onder de bescherming en bezit het gezag
van, degene “Van wie” dingen komen. Als voorbeeld van hoeveel
bescherming een kind kan hebben, zien we:
1.
2.
3.
4.
5.

Het kind wordt beschermd door de moeder,
Die wordt beschermd door haar man,
Wie wordt beschermd door de politie,
Die worden beschermd door de overheid,
Die door God zijn verordineerd.

Als we dit in spirituele richting nemen, zien we:
1.
2.
3.
4.
5.

De vader wordt aangespoord door de oudsten of pastoor,
Die onderworpen zijn aan het Woord van God,
Dat is geschreven door de profeten,
Die was en wordt gegeven door Christus,
Die het van zijn Vader ontvangt.

Hoe meer we in posities komen die het goddelijke patroon weerspiegelen,
hoe groter onze bescherming, zegen, vrede en vreugde. We zouden dit
zegeningssysteem kunnen illustreren als een gigantisch irrigatiesysteem om
de Geest van God door het universum te bewegen. Elk gezin wordt een
relaisstation om de zegeningen naar beneden te laten stromen en de
dankbaarheid terug te laten stromen. Elke gemeenschap, kerk en natie
worden ook motoren om te helpen ervoor te zorgen dat elke persoon in het
systeem wordt gevuld met de Agapè van de Vader.
Het zou duidelijk dwaas zijn te suggereren dat God en zijn Zoon zouden
vergeten wie ze zijn. De bron van deze fontein zal nooit stoppen met
stromen. De Bijbel verzekert ons dat.
Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd,ú, kinderen van Jakob,
bent daarom niet omgekomen. Maleachi 3:6
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Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in
eeuwigheid. Hebreeën 13:8

De Vader en zijn Zoon zullen nooit veranderen. De bron van leven die van
de troon van God stroomt, zal niet stoppen. Toch weten we dat er een
onderbreking is geweest in het kanaal. De introductie van zonde was de
introductie van een denkproces dat zou denken om de wetten van het
goddelijke patroon te veranderen. De oorsprong van deze wetteloosheid
begon met Lucifer die wegviel van de Agapè van God in de Eros van het zelf.
De Schrift vertelt ons hoe Satan het goddelijke patroon wilde veranderen:
Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de
dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de
heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de
hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal
zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal
opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de
Allerhoogste. Jesaja 14:12-14

In deze teksten zien we een wezen dat niet probeert onder de bescherming
en zorg van het goddelijke patroon te staan, maar eerder probeert te zijn
als, wat betekent te lijken op, de Allerhoogste. Satan verwerpt de waarheid
dat hij alles heeft ontvangen wat hij heeft, en in plaats daarvan probeert hij
in dezelfde positie te staan als God Zelf. Oorspronkelijk wilde Satan gelijk
worden gemaakt aan de Zoon, degene die onmiddellijk boven hem stond. In
plaats van onder het gezag van Christus te staan, wilde Satan rechtstreeks
verslag uitbrengen aan de Vader zonder onder Christus te zijn en door
Christus heen te gaan. De Vader bewoog zich, via het goddelijke patroon,
om Zijn Zoon te verdedigen en te beschermen, en verklaarde de relatie die
Christus onderhield met de hele schepping. Christus verdedigde Zichzelf
niet en sprak niet in Zijn eigen verdediging, dit alles werd gedaan door de
Vader. Satan verwierp het gebod van de Vader om Zijn Zoon te aanbidden
en te eren, en wilde daarna precies zoals de Allerhoogste zijn.
Het was satans verlangen om als de Allerhoogste te worden beschouwd
die de leugen bedacht, die aan onze eerste ouders werd verteld, dat "je
zult zijn als God" en "je zult zeker niet sterven." Lucifer is gemaakt om een
lichtdrager te zijn. God had hem meer gegeven dan enig ander geschapen
wezen (Ez 28:14). Toen Lucifer alles zag wat hem werd gegeven, vergat hij
vreemd genoeg dat het inderdaad was gegeven en dat hij gezegend was
als de ontvanger van zoveel. Lucifer had alles wat hij had te danken aan de
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Zoon van God, die hem had geschapen door de wil van de Vader. Als
Lucifer met waardering naar de Zoon was blijven kijken en zichzelf zou
modelleren naar de Zoon die leefde in liefdevolle onderwerping,
gehoorzaamheid en dankbaarheid aan zijn Vader, zou hij nooit van het
goddelijke patroon in zonde zijn gevallen. De wortel van de zonde is uw
identiteit te vergeten als iemand die alles heeft ontvangen door de hand
van de Zoon van God door de wil van God de Vader.
Als we op de een of andere manier in de war raken over de van wie en door
wie relatie van de Vader en de Zoon, dan wordt het goddelijke patroon in
onze geest verbroken en maken we niet langer deel uit van het kanaal van
zegen. Het is essentieel om dit principe te onthouden:
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de
Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante
veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid,
zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 2 Korinthe
3:18

Als geschapen wezens worden we van nature getransformeerd in een
beeld van wat we als goddelijk waarnemen. Hoe we God begrijpen, is wat
we willen zijn. Satan introduceerde bij de mensheid een concept dat ons
deed denken dat we net als God zouden kunnen zijn, niet zozeer in
karakter maar in kracht, kennis en leven. De zekerheid van Agape ligt in de
wetenschap dat de Zoon van God alles wat Hij heeft van Zijn Vader heeft
ontvangen. Zoals we eerder hebben besproken, vernietigt elk idee dat de
Zoon zijn eigen onafhankelijke kwaliteiten heeft die de Vader op enigerlei
wijze aantrekken, de waarheid dat God alleen en altijd Agape is. Als men
begrijpt dat God wordt aangetrokken tot iets dat inherent krachtig is, dan
is God inherent Eros, een liefhebber van het mooie, machtige en
majestueuze.
Als we de Zoon van God begrijpen als iemand die alle dingen ontving en
dat niets inherent aan de Zoon ervoor zorgde dat de Vader Hem gelijk
maakte aan Zichzelf, dan kunnen we er zeker van zijn dat het principe van
Agape niet uit onze geest zal verdwijnen. De identiteit van de Zoon van
God kennen is het geheim om in het fonteinkanaal van agapé te blijven.
Zoals Jezus ons vertelde
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Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet
heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5:12

Het geheim voor een man en vrouw om in een agape‐liefdesmotorische
relatie te blijven, is om de Vader te eren als onze van wie God en Jezus als
onze door wie Heer. (1 Kor 8: 6) Als we dit goddelijke patroon in onze
gedachten hebben, zullen we worden omgevormd tot een beeld van hun
relatie in onze menselijke sfeer, precies zoals God in het begin over ons zei
dat we naar het beeld van God zijn gemaakt.
Het zou geweldig zijn om te denken dat we vanuit de positie waarin we
staan in de stroom van de menselijke geschiedenis eenvoudig zouden
kunnen kiezen om zo te leven, maar dit is niet mogelijk als we begrijpen hoe
verschrikkelijk de val van de mens was. De belofte van de slang aan Eva, dat
we als God zouden zijn en dat we niet zouden sterven, heeft vreselijke
gevolgen voor ons gehad.
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4. De toevenaares en haar leerling
Toen we de oorspronkelijke liefde die in de hof van Eden bestond, hebben
onderzocht, vonden we in de personen van Adam en Eva een motor van
eeuwige liefde die was ontworpen om naar de beloofde bevolking van de
aarde te stromen. Het uitstorten van zegen van Adam op Eva, en de
terugkeer van waardering van Eva naar Adam, zou een constante
brandstofvoorraad van liefde voor de twee leden in stand houden.
Verankerd blijven aan hun oorsprong van gezag als hoofd en onderwerping
zou een constante herinnering zijn dat alles wat ze bezitten hun werd
gegeven door de Agapé van onze genadige God.
Hoe lang deze liefdesbeweging in de prachtige tuin duurde, wordt ons niet
verteld, maar helaas vonden er gebeurtenissen plaats die ervoor zorgden
dat deze motor tot stilstand kwam. We willen deze gebeurtenissen
zorgvuldig onderzoeken en overwegen hoe de oorspronkelijke liefde werd
verbrijzeld en vervangen door de gevallen liefde die we kennen als Eros.
Om welke reden dan ook, Eva merkt dat ze bij de verboden boom nadenkt
over de betekenis van Gods verbod om de vrucht ervan te eten. Een
intelligente stem die uit een slang kwam, wekte zowel nieuwsgierigheid als
bezorgdheid op, en hield haar aan de grond genageld.
En hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U
mag niet eten van alle bomen in de hof? Genesis 3:1

Eva was zich er terdege van bewust dat God alles aan haar man had
gegeven en dat zij al deze dingen van God door hem bezat. De vraag
betreffende een rechtstreeks gebod van God was een poging om de vrouw
in twijfel te trekken over wat waar was. De gedachte om in twijfel te
trekken wat God had gezegd, was nieuw voor Eva, en elk moment bleef ze
in dialoog met de slang, hoe verder ze weggetrokken werd van haar positie
in de schepping van God. De verleiding om God te verdedigen was een
uitnodiging om uit het kanaal van zegen te stappen; de vraag was een
uitnodiging om de zaken zelf af te handelen en deed haar vergeten dat ze
geen onbekende externe vragensteller had mogen spreken zonder de
dekking en bescherming van haar echtgenoot. Dit had genoeg moeten zijn
voor haar om gewoon weg te lopen en geen woord te zeggen.
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We krijgen een idee dat Eve niet helemaal ontspannen was in haar
antwoord. Zoals vaak het geval is wanneer we angst ervaren of onder druk
staan, kunnen we een geval soms overdrijven alsof die extra versterking het
doordringen van de suggestie in onze geest zal verhinderen.
En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in
de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in
het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan
niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Genesis 3:2-3

Maar wat had God eigenlijk tegen haar man gezegd, dat hij haar toen
instrueerde?
Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan
mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u
zeker sterven. Genesis 2:17

God had gezegd dat als je het eet, zul je sterven, en Eva voegde er in haar
bezorgdheid aan toe dat als je het aanraakt, zul je sterven. Dit was de
perfecte gelegenheid voor Satan om toe te slaan. Ze legde het fruit in haar
handen en werd nu geconfronteerd met het duidelijke bewijs dat ze het
aanraakte en dat ze niet echt dood was. Uit haar eigen mond kwam het
bewijs dat Satan nodig had om blijkbaar te bewijzen dat God loog.
Haar vertrouwen dat ze deze situatie aankon zonder haar gewijde
beschermer nodig te hebben, leidde haar naar een plek waar het haar
duidelijk leek dat God niet de waarheid sprak. Haar verlangen om God te
verdedigen opende de weg voor Satan om Eva aan God te laten twijfelen.
Zo sluw een vijand! Zo verleidelijk zijn argumenten!
Eva wist niet dat ze communiceerde met een boze geest. Niet zomaar een
boze geest, maar de vader van alle boze geesten! We zouden kunnen
zeggen dat de vrouw geen idee had wat er met haar gebeurde, maar ze wist
genoeg om te weten dat ze niet in zelfvertrouwen moest handelen, maar in
de armen moest rennen van de man van wie ze alle dingen had gekregen,
die hem was gegeven. aan haar door God om haar geestelijke beschermer
en schild te zijn.
Ziend dat de vrouw nu wordt geconfronteerd met klaarblijkelijk
onweerlegbaar bewijs dat God niet betrouwbaar is, slaat Lucifer zijn slag
toe tegen Agape in zijn oorlog om Eros als opperste te vestigen.
20

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen
geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad
kennend. Genesis 3:4-5

De uitspraak "je zult zeker niet sterven" bevat het zaad van de dodelijke
giftige ketterij dat ons leven niet afhankelijk is van God, maar iets is dat we
van nature bezitten. Voeg hieraan toe dat ik dingen in de natuurlijke wereld
kan verwerven om mijn leven, mijn kracht en mezelf te verbeteren, en we
krijgen het ellendige brouwsel dat ons volkomen van onze Schepper
afsnijdt. Als deze leugen zou worden vermaakt, zou het natuurlijke gevoel
van waardering dat de vrouw voor de man voelde, tenietdoen omdat ze uit
hem kwam en haar leven van hem ontving. Ten tweede zou ze niet langer
waardering hoeven te voelen voor de natuurlijke wereld om haar heen die
aan haar wordt gegeven, omdat ze door haar ‘moed’ en inspanning zelf een
substantie had gevonden die haar zou verheffen tot haar ware identiteit als
godin. Ze zou zich niet langer onderwerpen aan het kiesrecht van
‘mannelijke overheersing en controle’, ze had een andere weg naar God
gevonden en die weg was door haarzelf; de weg was een eenvoudige
herkenning van haar inherente goddelijkheid die haar werd geopenbaard
door de wijsheid van de ‘weldadige’ slang.
De woorden van de slang werden van kracht omdat ze plotseling iets in de
vrucht zag.
En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat
hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig
was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht
en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at
ervan. Genesis 3:6

Het zaad van de slang zorgde ervoor dat ze de boom zag als iets dat
inherent goed was, als iets "aangenaam voor de ogen". Ze voelde zich
aangetrokken tot de intrinsieke eigenschappen van deze boom waarvan ze
dacht dat die haar meer waarde zouden geven, en door de vrucht ervan te
eten bezegelde ze haar beslissing om de nieuwe perceptie van de
werkelijkheid te accepteren die tegengesteld was aan wat God had gezegd.
Voor het geval we missen wat hier zojuist heeft plaatsgevonden, laten we
dit zorgvuldig doorlopen. Eva sprak met een boze geest. Toen ze van de
vrucht at en besloot ten gunste van wat die geest haar vertelde, nodigde ze
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hem uit om de controle over haar geest te nemen. Daarom was ze, toen ze
Adam naderde, bezeten. Erger nog, ze kwam met de boodschap van de
boze geest die magische krachten beloofde om als God te worden, en dat
maakt onze eerste moeder per definitie een tovenares.
Als de vrouw terugkeert van de boom, staat ze onder de controle van Satan.
Ze komt nu niet als een onderdanige vrouw naar haar man toe, maar als
een leraar van een nieuwe religie. Terwijl Adam voor Eva staat, zien we de
vooruitzichten van mannen door de eeuwen heen die voor de vrouwelijke
orakels hebben gestaan, zoals Delphi en anderen, die hun kennis van hun
toekomstige bestemming hebben beloofd. Terwijl Adam zijn vrouw
aanschouwt, die beenderen van zijn been was, komt hij in contact met een
geest die hem niet langer als haar meester en weldoener herkent. Ze had
een andere soulmate gevonden, een andere leraar die haar alles had
beloofd wat haar hart begeerde, zonder dat ze zich aan iemand hoefde te
onderwerpen. Ze is niet gekomen om les te krijgen, maar om les te geven;
niet om te onderwerpen, maar om onderwerping te bevelen. Deze
vrouwelijke geest, nu geregeerd door de krachten van de duisternis, zal
worden gebruikt als Lucifers verleidelijke medium om Adam te overtuigen
zijn leerling te worden.
Het is niet de geest van dankbaarheid die door Eva in de geest van Adam
komt, maar een andere geest, een rusteloze en opgewonden geest, een
erotische en bedwelmende geest, een verleidelijke en bedrieglijke geest.
Terwijl hij naar haar kijkt, stuurt ze hem nu visuele signalen en feromonen
die hij haar behaagt en ze gebruikt haar lichaam als aantrekkingsmiddel om
Adam in slavernij te brengen van haar inherent nieuwe ‘goddelijke vorm’.
Adam hoort de slang / sirenekreet van deze tovenares die zichzelf
presenteert als zijn liefhebbende vrouw, niet wetende dat ze bezeten is
door de geest van een vampier die probeert zich te voeden met zijn lijk en
uit deze as de feniks voortbrengt in de vorm van Nimrod. Het zou voor
Adam goed zijn geweest om te onthouden:
Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht,
bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven, om je te
bewaren voor een slechte vrouw, voor het gevlei van de tong van
een onbekende. Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze
je niet vangen met haar oogleden, want door een vrouw die een
hoer is, komt men tot een homp brood, en de vrouw van een
getrouwde man jaagt op een kostbare ziel. Spreuken 6:23-26
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Adam worstelt met de slang door middel van de tovenares. Via haar past
Lucifer zijn magische krachten toe om hem naar de nieuwe religie te lokken.
In haar hand belooft ze leven, maar in zijn hart weet Adam dat dit de dood
is.
om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met
haar woorden vleit, die de leidsman van haar jeugd verlaat, en
het verbond van haar God vergeet. Haar huis helt immers over
naar de dood, en haar sporen naar de gestorvenen. Spreuken
2:16-18

Adam realiseert zich niet dat zijn vrouw al dood is; de lieve, onderdanige,
gehoorzame vrouw wier hart vol dankbaarheid jegens God was door haar
man, stierf aan de boom van kennis. Als zoon van deze vrouw rouw ik om
haar, mijn arme, lieve moeder, vermoord aan de boom van kennis en
vervangen door een geest die zo slecht is als de hel zelf. Maar meer nog, de
zoete onderdanige geest die in het hart van Eva woonde, was inderdaad de
Geest van Christus en bij het eten van de vrucht nagelde ze Christus aan het
kruis en daarom werd Hij (het lam) geslacht vanaf de grondlegging van de
wereld.
Hoopte Adam tevergeefs dat hij door het eten van de vrucht dit donkere
land zou binnengaan en zijn arme vrouw zou redden? Voelde hij zich ook
veilig bij het aangaan van de duivel en het slaan van hem? Als ik denk aan
onze vader Adam en het trauma waarmee hij te maken kreeg, reikt mijn
hart zich verdrietig naar hem uit, ik wil het uitschreeuwen: “Alsjeblieft
vader! Zondig alsjeblieft niet tegen onze Agape Vader! " Maar helaas kan ik
zijn oor niet bereiken en hij neemt de vrucht.
De nieuwe wereldorde werd gevestigd; Adam zou de slaaf van de vrouw
worden. Zij zou de leraar zijn en hij zou de leerling of leerling zijn. Nu zou er
een deel van de man zijn dat voor het leven naar de vrouw zou kijken, en
toch, nadat hij ook de vrucht had genomen, zou ook hij vastbesloten zijn om
nooit door haar of door iemand anders geregeerd te worden. Ze zouden nu
allebei opgesloten zitten in de strijd tussen de seksen voor het recht op
zowel genieten als controle. Omdat we geloven dat de ander iets van
intrinsieke kracht heeft, wordt het leven een strijd om de objecten waartoe
we ons aangetrokken te bezitten en te beheersen.
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De puurheid en onschuld van de oorspronkelijke liefdesmotor, die de zegen
van het hoofd en de dankbaarheid van de indiener losliet, wordt vervangen
door een spel van wederzijdse aantrekking en afstoting. Dit was een nieuwe
wereld waar, zogenaamd, tegenpolen elkaar aantrekken. De nieuwe religie
leert dat elke ziel natuurlijke onsterfelijkheid heeft en dat we onze
inherente kracht kunnen vergroten door te versmelten met een ander
onsterfelijk wezen. Het geheim van deze nieuwe erotische vorm van liefde
is om een partner aan te trekken die je zal verbeteren, maar die je nooit zal
laten domineren. De nieuwe ervaring van mannelijke en vrouwelijke
intimiteit is er een van verleiding vermengd met zorgvuldige manipulatie;
een proces waarbij je je lichaam onthult en je geest verbergt. De prachtige
ervaring van heilige liefde, die zorgde voor een voortdurende cirkelvormige
beweging in de banden van waardering en respect, wordt vervangen door
de ruwe nieuwe realiteit van heen en weer, wederzijdse aantrekking en
afstoting; kortstondig genot dat plaats maakt voor gevoelens van leegte en
zelfs walging. Deze nieuwe hartelust is altijd op zoek, maar nooit bevredigd.
De nieuwe bewegingen van mannen en vrouwen waren niet een cirkel van
liefde die de Geest van Christus over de hele wereld zou verspreiden, maar
eerder een magnetische zuigkracht die alles op zijn pad verteerde als een
sinister zwart gat. Het genie van de Agape‐motor is dat beide elementen in
de motor weten dat alles wat ze hebben aan hen is gegeven, en dat, omdat
God Agape is, hij ons alles zal geven wat we nodig hebben. Omgekeerd
moet de Eros‐motor zichzelf opzoeken en bezitten, en is daarom nooit
tevreden of tevreden.
Het is enigszins een schok om aan Eva te zien als een door demonen
bezeten tovenares. Dit is precies zoals het was voor Adam, die, toen hij naar
Eva keek, op de een of andere manier moet hebben gevoeld dat iemand die
zo mooi en delicaat was als zij niet zo slecht kon zijn als wat ze suggereerde.
Tegenwoordig hebben mensen de neiging om te denken aan wat Eva deed
als minderjarig. Het lijdt geen twijfel dat ze is misleid
en begreep niet wat er met haar was gebeurd, maar dit maakte het gebruik
van haar door Satan alleen maar dodelijker in het veroorzaken van de val
van Adam. Betekent dit dat mannen vrouwen de schuld moeten geven van
de val? Zeker niet, het lot van de mensheid lag in de eerste plaats in zijn
handen en hij nam de fatale beslissing als hoofd van de menselijke familie.
Hoofdschap betekent dat Adam verantwoordelijk was voor de val van het
ras, maar om de problemen tussen mannen en vrouwen volledig te
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begrijpen, moeten we zo goed mogelijk begrijpen wat er in het begin
plaatsvond en hoe we van die oorspronkelijke liefde vielen.

De Bijbel zegt dat "een dubbelhartig man onstabiel is in al zijn wegen". De
man is dubbelhartig omdat hij voelt dat hij zowel de meester als de slaaf
van de vrouw is. Hij kijkt allebei naar haar voor een kostbare schat en
verwacht dat ze zal voorzien in wat hij nodig heeft, terwijl hij haar
tegelijkertijd wil domineren en beheersen. Deze dubbelzinnigheid zorgt
ervoor dat de man niet in staat is het plan van God te zien om hem terug te
trekken naar Agape, wat hem het verlangen zou geven om zijn vrouw te
zegenen en te hopen op haar respect en eer voor zijn gezag als hoofd. Als
priesteres van de nieuwe religie zou de vrouw ernaar verlangen de man op
de been te brengen als haar voetvolk, terwijl ze zich tegelijkertijd zowel
verliefd als bang voelde voor zijn kracht en oorlogszuchtige gezindheid.
Het kan niet genoeg worden benadrukt dat twee wezens die uit elkaar
proberen te putten en tegelijkertijd proberen elkaar te domineren, alleen
zichzelf kunnen vernietigen. De principes van consumentisme en
overheersing hebben geen capaciteit om de eeuwigheid te vatten, want ze
zijn inherent destructief. Zonder de introductie van een nieuw zaadje zou
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de gevallen menselijke ervaring, met zijn Eros‐motor van wederzijdse
aantrekking en afstoting, midden in de tuin zijn geëindigd ‐ zijn
vacuümkracht waardoor het implodeerde. Hoewel de Geest van Christus
werd afgestoten bij het binnentreden van de zonde, opende de belofte van
Zijn dood als het zaad van de vrouw een deur voor een overblijfsel van
Adam om teruggevorderd te worden naar het koninkrijk van Agape.
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5. Het beloofde zaad van Agape
Ik vind het verbazingwekkend als ik denk aan de migratie van vogels, zoals
de Canadese gans, die instinctief van de poolcirkel naar de zuidelijke staten
van de VS vliegen om de bittere poolwinter te vermijden. Onze hemelse
Vader plaatst in de gans een instinct waardoor hij met verbazingwekkende
nauwkeurigheid duizenden kilometers kan navigeren om de soort te laten
overleven. Kun je je voorstellen dat het richtingsgevoel binnen de ganzen
hen daadwerkelijk naar de Noordpool dreef? Hoe verwoestend zou dat zijn.
Binnen een zeer korte tijd zou de hele ganzenpopulatie zijn uitgeroeid.
Helaas illustreert dit wat er met de mensheid is gebeurd toen onze eerste
ouders de leugen van de slang accepteerden en begonnen te vertrouwen
dat het leven dat ze bezaten van nature van hen was. In plaats van dat hun
hart zich van nature in dankbaarheid en liefde tot God wendde,
ontwikkelden ze een natuurlijk verlangen om op te stijgen naar de zijkanten
van het noorden en als de Allerhoogste te zijn. (Zie Jesaja 14: 12‐14) De
leugen dat ze als God zouden zijn, veranderde hun richtingsgevoel volledig,
en zette het menselijk ras in de richting van het noorden in plaats van het
zuiden in veiligheid.
De eens zo mooie dubbele zuigermotor van Agape kwam onder nieuwe
impulsen en krachten die de motor transformeerde van een fontein die
vriendelijkheid, geduld en dankbaarheid uitstraalde, in een stinkend
spuwend riool . Het is een stortvloed van egoïsme, overheersing, bedrog,
leugens en haat om jezelf te plezieren.
Er was een giftig zaadje geplant in de geest van Eva, en toen werd ze op
bedrieglijke wijze door Satan gebruikt om dat zaadje in de geest van Adam
te planten. Toen dat zaad eenmaal wortel schoot in de heilige kamers van
zijn geest, werd de blauwdruk voor de Agape‐motor vernietigd, en de
wetten van overerving die waren ontworpen om deze Agape‐motor in de
geest van Adams kinderen te reproduceren, zouden nu in plaats daarvan
een blauwdruk voor een Eros ontvangen. Een motor die ervoor zorgt dat
het hart naar het noorden vliegt en probeert als God te zijn, in plaats van
naar het zuiden te vliegen en onderdanig de ware God te aanbidden, de
gever van al het leven en alle zegen.
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Dit kleine zaadje had zich diep in de uithoeken van de menselijke geest
genesteld. Het was voor God niet mogelijk om Adam gewoon in slaap te
brengen en het zaad eruit te halen. Dit was geen mechanisch probleem,
maar eerder een spiritueel probleem. Er was maar één mogelijke manier
voor God om bij dat zaad te komen en het te vernietigen; één manier voor
God om toegang te krijgen tot de geest van de mens en de Agape‐motor te
herstellen. We lazen over dit plan in Gen 3: 15,16. God zegt tegen Satan:
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. egen de vrouw
zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken;
met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte
uitgaan, maar hij zal over u heersen. Genesis 3:15-16

Dit was een gewaagd plan dat grote risico’s met zich meebracht. Er zou een
kind worden geboren, een afstammeling van Adam en Eva die de duivel op
zijn eigen grond zou aanvallen en het giftige Eros‐zaad zou vernietigen dat
diep in het hart van de mens verborgen is. Satan zou Zijn hiel verpletteren
in die strijd, maar Hij zou Satan uiteindelijk vernietigen en er zou een
ontsnappingsweg worden gemaakt voor de menselijke familie. De belofte
van het zaad ging van generatie op generatie over en elke keer werd die
belofte herhaald. Abraham werd beloofd dat het zaad via zijn familielijn zou
komen en dat alle families van de aarde door hem zouden worden
gezegend. (Gen 12: 1‐3) Over deze belofte gesproken, zegt Paulus in het
Nieuwe Testament:
Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht
gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake
zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is
Christus. Galaten 3:16

Het zaad dat zou komen was Christus. Hij zou uit de hemel komen met Zijn
Agape‐motor en zou in de menselijke familie worden geboren met zijn Eros‐
motor. Het conflict zou hevig zijn, aangezien het zaad van de slang zou
proberen het zaad van de vrouw te doden en te voorkomen dat hij de Eros‐
motor in de man vernietigde. Dit conflict was zo groot dat toen Christus in
het hart van de mens de citadel van het koninkrijk Eros naderde, Hij deze
woorden tot Zijn Vader uitriep:
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En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het
gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat
deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar
zoals U wilt. Mattheüs 26:39

Toen de profeet Jesaja over dit grote conflict sprak, zei hij over Hem:
Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn
gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan
van andere mensenkinderen Jesaja 52:14 (HSV)

In deze gedachtenoorlog met Satan zou de Zoon van God het recht krijgen
om het slagveld te betreden door in eenheid te komen de menselijke
familie. Hij zou een natuur op zich nemen die het giftige zaad bevatte, zodat
Hij het zou kunnen vernietigen. Door het principe van Agape‐liefde zou de
Zoon van God een pad in de menselijke geest maken waardoor we dat
giftige zaad zouden gaan haten of vijandschap zouden hebben. En
aangezien Christus zeker van Adam zou afstammen, was God daarom in
staat om deze vijandschap jegens het zaad van Satan in het hart van Adam
en Eva te plaatsen.
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor
korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het
lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen
de dood zou proeven. Hebreeën 2:9
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij
eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
Hebreeën 2:14

Nadat hij het slangenzaad had vernietigd, kon Christus hoop bieden langs
het smalle pad dat Hij voor ons bewandelde. Als we in Zijn voetstappen
zouden wandelen, zouden we ook dat giftige zaad kunnen weerstaan, want
we erven zijn zaad door geloof in Hem als onze tweede Adam (1 Korintiërs
15:45). Opnieuw kon de kostbare fontein van Agape‐liefde in de harten van
mannen en vrouwen stromen. Wat een verbazingwekkend geweldig plan,
en wat een geweldige liefde dat God Zijn Zoon zou geven aan zo’n
gevaarlijke missie dat we de kans zouden krijgen om weer te leven in de
stroom van Agape die van de troon van Godstroomt.
Terugkomend op Genesis 3:15 merken we op dat God toestond dat het
pijnniveau van de vrouw tijdens de bevalling toenam. Dit was om de pijn
29

van het conflict tussen de twee zaden te symboliseren. De Eros‐motor van
Adam zou inderdaad overgaan op zijn kinderen, en de pijn die de vrouw te
verduren kreeg, zou het conflict tussen het zaad van de vrouw en het zaad
van de slang onthullen. Elk kind zou een mate van licht van Christus krijgen
om hen een haat te geven voor het slangenzaad. Maar omdat het
slangenzaad het nieuwe standaarduitgangspunt is, zou het alles in het werk
stellen om het nieuwe zaad van Christus te vernietigen. Elke bevalling is een
herinnering aan de strijd van Christus om het zaad van de slang te
overwinnen en de grote strijd voor een mens om in het koninkrijk van licht
geboren te worden. Dus bij elke bevalling zien we de waarheid:
Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het
vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u
zou willen. Galaten 5:17 (HSV)

Het laatste deel van Genesis 3:16 geeft ons een indicatie van het herstel dat
zou plaatsvinden door het zaad van de vrouw. De natuurlijke reactie op
deze bewering is negatief, maar deze reactie is gewoon het gevolg van de
eros‐mentaliteit die we allemaal hebben geërfd.
"Uw verlangen zal uitgaan naar uw man,
en hij zal over je heersen. "

Voor de tovenares, haar dochters en hun ongelukkige leerlingen is deze
verklaring een oorlogsverklaring waartegen koste wat kost moet worden
verzet. Maar voor degenen die het smalle pad bewandelen dat door Christus
is uitgestippeld, is deze verklaring een prachtige belofte dat de Agape‐motor
hersteld is in de relatie tussen man en vrouw. Het verlangen naar de man in
de vrouw is het ontwaken van Agape dat erkent dat alle dingen door hem aan
haar zijn gegeven. De heerschappij van de echtgenoot herinnert ons eraan
dat de vrouw uit hem is voortgekomen en dat ze recht heeft op zijn liefde en
bescherming. Verlangen en heerschappij zijn de twee zuigers die de belofte
van Agape waarmaken en ons opnieuw afstemmen op het beeld van de zoete
fontein die uit de troon van God stroomt. Dit verlangen dat uit het hart van
de vrouw komt, is de geest van Christus zelf, wiens verlangen uitgaat naar zijn
Vader als degene die Hem alles heeft gegeven. Dat verlangen zet het
navigatiesysteem recht dat ons in staat stelt om dankbaar naar het zuiden te
migreren naar de voeten van de levengever en Hem alleen toe te staan de
heerser vanuit het noorden te zijn. Genesis 3:16 levert de belofte van het
herstelde goddelijke patroon.
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6. De nakomeling van de tyran
Satan verspilde geen tijd om het beloofde zaad te verslaan door de Eros‐
motor aan het werk te zetten en een golf van geweld en verlatenheid los te
laten.
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde
groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag
alleen maar slecht waren. Genesis 6:5

Laten we een beetje op onze schreden teruglopen om te zien hoe snel de
principes van Eros, vervat in de woorden van de slang, konden leiden tot
een reiniging van de hele wereld door water.
We herinneren ons dat toen Eva naar Adam kwam die bezeten was door
Satan die de verboden vrucht vasthield, ze als boodschapper kwam. Satan
probeerde Adam via Eva in zijn Eros‐koninkrijk te trekken. Ze probeerde
hem voor zich te winnen en hem tot haar leerling te maken. Nu ze het
nieuwe koninkrijk was binnengegaan, beschouwde ze Adam als een macht
die haar kon helpen, haar bijstaan tegen alles wat er mocht komen. Ze
probeert hem aan te trekken met haar schoonheid en houdt hem de
dodelijke vrucht voor als een schat die zijn bezit waard is. Deze vrucht hield
de belofte in van een nieuwe wereld waar hij meester was over zijn eigen
universum. Als boodschapper werd Eva de poort naar dit nieuwe bestaan.
De aanvankelijke opwinding die het fruit opleverde, gecombineerd met het
avontuur in het verboden, maakte al snel plaats voor leegte en onvervulde
verwachting. Dit was de naaktheid en schaamte die ze nooit eerder hadden
gekend. Adams teleurstelling wordt gevoeld door Eva en ze is ook
teleurgesteld dat haar man niet vervuld is, noch dankbaar, maar eerder
afstandelijk, enigszins leeggelopen en misschien zelfs enigszins geïrriteerd.
Let goed op dat dit belofteproces tot teleurstelling leidt speelt zich keer op
keer af in mannelijke en vrouwelijke relaties. De poort van de naakte
vrouwelijke vorm belooft de man opwinding en de wereld van zijn dromen.2
Dit diepgewortelde verlangen om de vrouw te bezitten en ervan te
genieten, is de natuurlijke uitbreiding van Adams verlangen om de vrucht
van de boom der kennis te bezitten en ervan te genieten. Bedenk dat de
2

Dit feit is in veel heidense religies geritualiseerd en werd gepopulariseerd in de fictieve
roman De Da Vinci Code.
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leugen van de slang ons kracht beloofde van binnen en nu Adam, in plaats
van naar Eva te kijken als iemand die uit hemzelf is voortgekomen, haar ziet
als een kracht waardoor hij zijn eigen goddelijkheid kan bereiken. Om de
vrouw aan te trekken toont hij zijn krachten om indruk op haar te maken.
Dit is het proces van wederzijdse aantrekkingskracht. De vrouw kan
natuurlijk niet voor de goddelijke ervaring zorgen. De vluchtige gevoelens
van het moment verdampen al snel en de man blijft sterfelijk en zelfs
minder vervuld dan voorheen. Voor de meeste mannen wordt dit een
droevige cyclus. Diep in zijn psyche belooft de naakte vrouwelijke vorm hem
leven en goddelijkheid, en het resulterende falen om blijvende resultaten te
boeken veroorzaakt gevoelens van leegte en soms frustratie. De stemming
verandert en de man wordt veeleisender, in de verwachting dat de vrouw
zal presteren en hem de ervaring zal brengen die hij wenst en die zal duren.
Het gevoel van onvermogen van de vrouw om haar man te plezieren, zorgt
ervoor dat ze ofwel in een bevroren wanhoop vervalt, ofwel in een reactie
van woede en afkeer over de voortdurende3 vooruitgang en obsessie van de
man met seks. Zo maakt wederzijdse afstoting een einde aan de cyclus. Veel
van de controverse in de slaapkamer komt rechtstreeks voort uit het fruit in
de tuin en de beloofde goddelijkheid door de verleidelijk naakte vrouw.

Dit is de cyclus van Eros
1.
2.
3.
4.
5.

Aantrekkelijkheid
Anticiperen
Bezit
Teleurstelling
Afstoting

De kern van het denken van Eros is het geloof dat het bezit van dat wat
mooi, lieflijk en heerlijk lijkt, ons zal geven wat we zoeken. Dit is gedoemd
tot mislukking en vernietiging, want het verhaal van de oorspronkelijke
liefde onthult dat we niet op deze manier zijn geschapen, noch dat we
inherent iets bezitten dat een dergelijk gevoel van blijvende voldoening kan
geven.
De resultaten van deze Eros‐cyclus breiden zich uit van de boom naar de
geschiedenis van mannelijke en vrouwelijke relaties.
3

In het Hebreeuws Tamid (Strongs H8548) Zie Jes 52: 5 "mijn naam wordt elke dag
voortdurend gelasterd."
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Dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi
waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen
hadden. Genesis 6:2

Als je goed naar dit vers kijkt, zie je een parallel met wat er met Eva en de
vrucht is gebeurd.
Genesis 3:6‐10
De oorsprong van Eros

Genesis 6:2‐5
Overerving van Eros
gemanifesteerd in het

En toen de vrouw zag
(H7200) 4

de zonen van God zagen
(H7200)

dat de boom goed was
(H2896) als voedsel,

de dochters van mannen dat
ze schoon waren (H2896)

3. Bezit (Vici) 5

zij nam (H3947) van de
vrucht daarvan, en at

en ze namen (H3947) die
vrouwen van alles wat ze
kozen.

4. Teleurstelling

(7) ... ze wisten dat ze

(4) baar kinderen die tirannen
waren6

Eros Proces

1. Attractie (Vidi)

2. Anticiperen
(Veni)

naakt waren
5. Afstoting

(8) Adam en zijn vrouw
verborgen zich (10) ... de
vrouw die u mij hebt
gegeven

(5) De slechtheid van de mens
was groot en dat elke
verbeelding van de gedachten
van zijn hart voortdurend
alleen maar slecht was.

De volgorde van de woorden zag, goed en begerenswaardig in Genesis 3:
6 zijn dezelfde als de woorden zagen, mooi en uitgekozen in Genesis 6: 2.
Het goede zien en het aannemen voor je persoonlijke verlangen, is het
basisprincipe van Eros. De zonen van God worden verleid net als hun
eerste moeder. Ze zien dat de vrouw goed is voor vleselijk voedsel en ze
nemen, bezitten en verslinden. Elke keer dat een man een vrouw begeert,
staat hij bij de boom en neemt de vrucht van de slang. Elke keer dat een
4

De cijfers tussen haakjes zijn van Strong’s Concordance.
Aanpassing van Julius Caesars opschepperij "Ik kwam, ik zag, ik overwon"
http://en.wikipedia.org/wiki/Veni,vidi,vici. In het geval van Eva zag ze de vrucht en in
afwachting kwam ze naar voren om hem in bezit te nemen.
6
. De manifestatie van tirannenkinderen duidt op huwelijksconflicten en onrust.
5
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man een vrouw begeert, wordt hij verleid door de leugen dat de vrouw de
macht heeft hem leven te geven en zijn positie in de natuurlijke wereld te
versterken.
Het zou duidelijk moeten zijn dat deze mooie vrouwen niet gewoon thuis
zaten en vertrouwden op de Heer om de man naar hen toe te brengen. Ze
benadrukten elke curve en eigenschap die ze konden gebruiken om de man
te beïnvloeden om ze te nemen. Elke keer dat een vrouw naar zichzelf in de
spiegel kijkt en zichzelf afvraagt: "heb ik de blik, zal ik de aandacht trekken
in deze outfit?" ze staat bij de boom en neemt de vrucht van de slang. Elke
keer dat een vrouw zich wil kleden met het verlangen dat mannen naar
haar schoonheid kijken, zal ze zeker de bittere vrucht van Eros proeven.
Dit flirterige spel van mannen en vrouwen, waar ze kijken en verlangen naar
iets van de ander, creëert de natuurlijke Eros‐cyclus van aantrekking, leegte
en afstoting.
De negatieve emoties die tussen de man en de vrouw ontstaan, worden het
zaad van de volgende generatie. In plaats van op te groeien met de
wetenschap dat alles wat ze bezitten afkomstig is van hun ouders en
proberen hen te eren en te behagen, zoeken ze liever naar vleselijk voedsel
en het nemen en spelen het hele proces van het zoeken naar godheid door
de poort van de naakte vrouw uit. het formulier. De Bijbel zegt iets
belangrijks over de kinderen van zulke relaties:
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen
Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en
die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van
oude tijden af, mannen van naam. Genesis 6:4

De kinderen van degenen die vrouwen kozen omdat ze goed waren om naar
te kijken, speelden het tuintafereel opnieuw en baseerden hun relatie op de
principes van Eros; op zoek naar dat wat zichzelf behaagt en verbetert.
Binnen een paar generaties veranderde dit principe de wereld in een plaats
van geweld en verdorvenheid. De gedachten van hun hart waren
voortdurend alleen maar slecht.
Ondanks het feit dat de zoete geest van Christus beschikbaar was voor de
zonen van God, kozen ze een ander pad. Toen ze een vrouw kozen omdat ze
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schoon was, onthulden ze dat hun hart gevuld was met Eros en niet met
Agape. Het openbaart dat de Geest van Christus werd verworpen. Deze
mannen zeiden niet "dit is bot van mijn bot en vlees van mijn vlees", ze
zeiden WOOO! MENS! Als vrouwen eerlijk wilden zijn en de man wilden
aantrekken, kozen ze ook voor Eros in plaats van Agape. Ze verwierpen ook
de Geest van Christus. Elke relatie die op dit fundament is gebouwd, zal de
tand des tijds niet doorstaan. Slecht fruit zal altijd het gevolg zijn.
Wat als ik door dit proces zou trouwen en erken dat fysieke
aantrekkingskracht centraal stond in de gevormde relatie? Zie de Zoon van
God, en zorg ervoor dat Hij geliefd en gekoesterd wordt omdat Hij U Mij
gezonden hebt (Johannes 17: 8) Als we Hem zien zoals Hij is, kunnen we
naar Zijn beeld worden getransformeerd en leren lief te hebben met agape‐
liefde. Voor velen van ons hebben we tientallen jaren van verkeerd denken
geleefd en dingen gezocht bij onze partners. Dit denken verdwijnt niet in
een oogwenk. De sleutel tot verandering is om precies te weten wie de
Zoon van God is. Hij is de hoeksteen van Agape omdat Hij alle dingen heeft
gekregen. Dag na dag, als we aan Hem denken en zijn zachte, onderdanige
geest zien, die altijd onder de hoede van de Vader rust, zullen we zoals Hij
worden. En hoe meer we Hem aanschouwen, des te meer zullen we ernaar
verlangen zoals hij te zijn en bidden dat zijn geest in ons hart regeert. Als we
ons realiseren welke kosten Hij bereid was te maken om ons zijn agape‐
geest terug te geven, zullen we met dankbaarheid vervuld zijn. En als we
ons realiseren dat de Vader bereid was Hem voor dit doel te geven, zal ons
hart de waarheid van Agape gaan ervaren. 1 Johannes 4: 8‐10.
Wat als ik een relatie heb die verkeerd is begonnen maar nog steeds niet
getrouwd ben? We zullen dit in latere hoofdstukken in detail bespreken,
maar het korte antwoord is: aanschouw de Zoon van God en bekeer u voor
het verlangen om voor uzelf te hebben en te bezitten. Het leidt alleen
maar tot leegte, verdriet en mogelijk geweld.
Op dit punt denken sommigen misschien: "Wil je zeggen dat mensen niet
van de seksuele ervaring mogen genieten?" Het is duidelijk dat God heeft
gezorgd voor de gave van seksualiteit die op de juiste plaats kan worden
genoten. De vraag die we stellen is de motivatie voor dat plezier en de
symboliek ervan voor de harten van mannen en vrouwen. Wat we hier
hebben laten zien, is dat seksuele ontmoetingen gebaseerd op het zoeken
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naar persoonlijke ambitie en verlangen vruchten zullen afwerpen die
bitterheid in de ziel achterlaten.
Het zaad van Eros dat in de harten van mannen en vrouwen werd geplant,
bleef niet beperkt tot hun relaties; het werd het natuurlijke proces telkens
wanneer iemand de aanwezigheid van een andere macht waarnam. Alles
werd natuurlijk een macht in het Eros‐koninkrijk. De ervaring van het eten
van de vrucht van de boom maakte van alles in de natuurlijke wereld een
potentiële kracht voor zelfverbetering. Dingen die eigendom waren van
anderen, werden een aantrekkelijke schat. De echtgenoot van een andere
persoon zou gemakkelijk de bron van aantrekkingskracht kunnen worden.
Dit alles werd natuurlijk in de wereld van Eros. De enige vraag die gesteld
moest worden was: kan ik deze macht bezitten door directe kracht of door
subtiele manipulatie? Dit is wat de gedachten van de mens voortdurend in
het kwade veranderde. In plaats van de geschapen wereld te zien als een
geschenk van onze Agape Vader en Zijn Zoon, werd alles een schat om te
nemen en te bezitten om goddelijk te worden.
Helaas, aangezien de Eros afhangt van wat hij kan zien, verdween de
onzichtbare God die ze maakte uit hun gedachten. Waar uit God ook
bestond, het moest in de natuurlijke wereld werken zodat de ogen het
konden zien. Aangezien de mensheid onder de invloed van Satan was
gevallen, zou hun natuurlijke houding ten opzichte van God vergelijkbaar zijn
met Satans verlangen naar God. Zijn verlangen was natuurlijk om gewoon
God te zijn in al Zijn macht en glorie. (Jes 14: 12‐14). Binnen het Eros‐
koninkrijk zou het verwerven en bezitten van de macht die alleen God bezat
een van de grootste obsessies van de mens worden. Het proces van het
winnen van de bescherming van God om Zijn goddelijke kracht te
ontvangen, werd het hart van alle door mensen gemaakte religie. Het was
niet relevant om de ware God te kennen, het enige dat ertoe deed, was de
macht zoals die in de natuurlijke wereld wordt begrepen. Dit bracht mannen
ertoe allerlei dingen te aanbidden in hun zoektocht om te bezitten wat zij als
goddelijk beschouwden.
Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God
verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun
overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij
zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij
de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een
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beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op
viervoetige en kruipende dieren. Romeinen 1:21-23

Door de vrucht van de boom en de vrouwelijke boodschapper te
combineren, ontwikkelde de mens religiesystemen die de natuurlijke
wereld aanbaden en in het bijzonder het vrouwelijke principe. Voor velen
werd de seksuele ervaring de poort naar het goddelijke, en dus begonnen
mannen te branden in hun lusten, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor
andere mannen en ook voor andere wezens; alles wat als krachtig werd
ervaren. Dit was allemaal een natuurlijke uitbreiding van het Eros‐principe.
Het proces van bidden tot God werd het eenvoudige proces van vragen om
te bezitten.
Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien
ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van
uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet.
U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en
kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt
niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u
verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te
brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat
de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan
nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God
aangemerkt. Jakobus 4:1-4

Dit zoeken naar macht in de natuurlijke wereld, en het verdraaien van de
kennis van de ware God, voedden het geweld en de verdorvenheid die
ervoor zorgden dat de oude wereld door water werd vernietigd. Ze
verdronken in een vloed van Eros. Hoe zou het zaad van de vrouw reageren
op deze tragedie?
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7. Het verdriet van God
Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de
aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. Genesis
6:6

Binnen elk moment stroomt er vanuit de troon van God een machtige
stroom van liefdevolle genade en kracht die de aarde leven geeft. De
majestueuze heuvels bedekt met bomen, bloemen en planten in vele
kleuren en geuren vormen een levend decor voor de huizen van mannen.
Heerlijk fruit, hartige groenten, duizend verschillende smaken en
lekkernijen lagen op de tafels van mannen. Miljoenen harten kloppen van
de polsslag van het leven die vloeit van Degene die onsterfelijkheid bezit.
Het is de vreugde van God om te geven; maar sinds de val van de mens is er
geen antwoord op dankbaarheid, geen oprechte waardering. Zelfs onder
degenen die erin slagen een dankgebed uit te spreken voor het voedsel dat
ze gaan eten, zijn de woorden een vroom ritueel dat de spreker en de
toehoorders probeert te overtuigen dat ze inderdaad dankbaar zijn,
wanneer ze alleen maar komen kijken, om te eten en te bezitten.
Ze noemen het de verschrikkelijke tweeën. De pijn en schok die ouders
ervaren wanneer hun kostbare kleine bundeltje vreugde voor het eerst zijn
gezicht verknoeit en NEE zegt! Zo’n verzet, zo’n dwaasheid zit in het hart
van een kind! Een moeder is aan het winkelen met haar peuter en het kind
ziet iets dat hem bevalt en de hand reikt instinctief uit om te bezitten. De
zaden van Eros produceren hun giftige vruchten. De moeder hoopt dat dit
verlangen zal verdampen. Er is een gejammer van wanhoop en het drama
begint in alle ernst. Twee testamenten vergrendelen zich nu in de strijd. Het
kind steekt zijn hand uit en begint dingen van de plank te trekken terwijl de
eisen voortduren. De moeder heeft de keuze om iets aan te bieden om het
kind tot bedaren te brengen, of om het toenemende drama te doorstaan
met geschreeuw, snikken en elke mogelijke tactiek die bekend is om zijn zin
te krijgen. Gedurende deze tijd wordt bijna elke ouderlijke instructie
tegengegaan en weerstaan. Dit is de rauwe menselijke natuur. Voor het
merendeel van de mensheid leert de leeftijd ons alleen maar slimmer en
meer berekenbaar te zijn in het manifesteren van onze verlangens om te
zien, te nemen en te bezitten.
De verschrikkelijke tweeën zijn slechts een voorbode van de vaak
chaotischer tienerjaren waarin het slagveld veel complexer wordt, maar het
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verzet is hetzelfde. Op een gegeven moment raken ouders gebukt onder
een gevoel van verdriet. De herinnering aan hun kostbare bundel vreugde
die ze hebben gekoesterd, liefgehad en verzorgd, lijkt plotseling weinig te
betekenen; in plaats daarvan wordt die herinnering vaak naar je
teruggeworpen als een intimidatietactiek. Het resulterende verdriet drijft
veel ouders tot de strijd met de vastberadenheid om deze tegenstand de
kop in te drukken. Moeders smeken vaak bij vaders om hun woede op te
geven als reactie op herhaaldelijk verzet, ondankbaarheid en gebrek aan
respect. Sommige ouders, in hun haast om een opzettelijke tiener tot
bedaren te brengen, kopen steeds meer dingen voor ze, maar de
tevredenheid blijft dalen terwijl de eisen blijven toenemen. Dat is de vrucht
die afkomstig is van de tovenares en haar leerling.
Als we dingen van de troon van God zouden kunnen zien en getuige
zouden zijn van de hele bevolking van het menselijk ras doordrenkt in de
geest van Eros, die juist de dingen grijpen en proberen te bezitten die God
vrijelijk heeft gegeven als een teken van Zijn Agape‐liefde, zouden we dan
zijn verdriet beginnen te begrijpen? Met geesten die door de spirituele
realiteit zijn verschroeid, hebben ze bijna niet het vermogen om waar te
nemen dat Hij bestaat. Alleen het piepkleine sintje van het beloofde zaadje
fluistert, met een stille zachte stem diep in het geweten, dat dit alles
vrijelijk werd gegeven vanuit een hart vol Agape‐liefde.
Met elke herhaling van de tuin Eros‐scène, hoe minder de man zichzelf
beschouwt als een ontvanger van liefde. Hoe meer hij voor zichzelf neemt,
hoe minder dankbaarheid hij voelt en hoe minder hij kan geven. Elke cyclus
van Eros die aantrekking in teleurstelling verandert, creëert een intenser
verlangen om te verkrijgen, om de teleurstelling te verminderen. Dus we
zien de geboorte van verslaving; deelnemen aan een proces dat
gelukzaligheid belooft, maar je een leeg en depressief gevoel geeft.
Verslaving is de perfecte weerspiegeling van het feit dat Eros totale controle
over de ziel heeft.
Daarentegen wordt het eenvoudige principe van Agape als volgt vermeld:
U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Mattheüs 10:8

Het is een eenvoudig maar krachtig principe. Hoe meer je beseft dat je veel
hebt gekregen, hoe groter de kans dat je op dezelfde manier geeft. Alleen
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iemand die weet dat hij gezegend is, kan zegenen. Alleen hij die in staat van
dankbaarheid leeft, kan echt geven vanuit een gevoel van overvloed en
volheid. Zoals de psalmist verklaarde.
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn
tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit
over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de
dagen van mijn leven. Psalm 23 :5-6

Dankbaarheid zorgt ervoor dat de beker overstroomt naar anderen, en
zodra dit proces begint, kan het eruit rimpelen en miljoenen levens raken.
Dat was het ontwerp van de Agape‐motor die alle families op aarde zou
zegenen. Adam en Eva zouden de grote oorspronkelijke liefdesimpuls zijn,
gevuld met dankbaarheid, die in grote golven naar al hun kinderen zou
stromen. Maar nu had de Eros‐motor het overgenomen en de eens zo
levendige ziel van de mens werd een woestijn van het teleurgestelde
verlangen om te bezitten.
Als God over de bevolking van de wereld kijkt naar iemand die zou reageren
op het zaad van agape, als alles verloren lijkt, is er een man die reageert.
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE. Genesis 6:8

Ik hou van de eenvoud van dit vers. Noach kijkt in zijn contemplatie van de
wereld door geloof voorbij de natuurlijke wereld in de ogen van God en ziet
genade, gunst en vriendelijkheid. Noachs hart is gevuld met dankbaarheid.
Het geheim van vreugde is te weten dat je gezegend bent, gezegend door
Degene die op de troon van het universum zit. Kunnen we ons de vreugde
van God voorstellen! Na honderden jaren van bijna geen reactie op Zijn
stortvloed van genade, flakkert de vonk van dankbaarheid in de ziel van
Noach. De Geest van Jezus woont in het hart van een man temidden van
bijna universele verlatenheid. Het zaad van Agape leeft in de mens!
Dientengevolge kan God een zegen door hem heen schenken om het
menselijk ras te behoeden voor uitsterving veroorzaakt door het Eros‐zaad.
Noach is een prototype van het komende zaad dat de kop van de slang zal
verpletteren.
Door te leren dat God genadig was, werd Noach een kanaal van zegen voor
iedereen die op zijn boodschap wilde reageren. Toen hij de Agapè van God
zag, werd hij het middel van genade voor de wereld. De boodschap was
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simpel. De wereld zal eindigen en als bewijs dat hij op God vertrouwde, werd
er op bevel van God een groot schip gebouwd om zich op die gebeurtenis
voor te bereiden. Degenen die Noach geloofden en zich voorbereiden om de
ark binnen te gaan, zouden worden gered. Degenen die Noach als een dwaas
hadden afgewezen, zouden te laat beseffen dat ze de enige manier om te
hebben verworpen.
Eeuwenlang had de geest van God de mensen gesmeekt om zich af te keren
van het principe van Eros en te reageren op het beloofde zaad van Agape
dat werd gegeven aan degenen die hun geloof in het geslachte lam
uitdrukten. In opstandige reacties nam de verdorvenheid van mannen
alleen maar toe. De voortdurende afname van de tevredenheid zorgde
ervoor dat ze elk jaar op zoek gingen naar seksuele ervaringen die absurder
en schokkender werden. Kinderen werden steeds meer het slachtoffer van
verachtelijke lust, en het erotische principe om de krachten van de natuur
te manipuleren om ze hun verlangens te geven, leidde tot mensenoffers en
seksualiteit van de meest perverse denkbare.
Hoe lang zou de roep van de kleine kinderen, voorbereid op de genoegens en
grillen van losbandige en slechte mannen, mogen voortduren? Wie kan het
verdriet van God begrijpen toen Hij getuige was van zulke verschrikkelijke
misdaden? Dag na dag, jaar na jaar, eeuw na eeuw werd er verder gezocht
naar persoonlijk geluk, plezier en fantasie zonder rekening te houden met
Degene die al deze dingen gaf. Het moest stoppen. Maar zelfs toen bood God
de wereld een manier om te ontsnappen als ze ervoor zouden kiezen.
120 jaar lang reikte God de hand uit naar de gevallen mens door de
prediking van Noach, waarschuwing, smeekbede en roeping, maar de
mensen bleven onbewogen. Zelfs de verbazingwekkende aanblik van dieren
die op ordelijke wijze de ark binnenstroomden, bewoog hen niet. Hun
harten waren onbewogen, berouwloos en ongered.
En terwijl de regendruppels beginnen te vallen, komt er een
misselijkmakend besef dat hun leven van ondankbaarheid jegens God
mogelijk tot een einde kan komen. Terwijl de bliksem de aarde in woede
treft en de donder met geweld de grond schudt, herinnerden de mensen
zich de gezichten van onschuld die ze hadden verslonden en vernietigd in
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hun lust. De aarde braakte dit ellendige vuil letterlijk uit in een daad van
walging. De natuur kreunde onder de slechtheid van de mens en nu
oogstten de giftige zaden van Eros hun volle beloning. Mannen keken met
afgrijzen toe hoe hun huizen werden weggespoeld en heidense altaren aan
stukken werden geslagen. Kreten van angst scheurden door de lucht en
vloeken naar God waren op de lippen van de schuldigen. Het goddelijke
geduld was verstreken en nu werd de grote vloed van het kwaad en de
slachting van onschuld op zijn weg gestopt. Mensen hadden het zaad van
Eros op de aarde gezaaid en nu baarde de aarde zelf hun goddeloosheid.
Het geweld van mannen werd nu op hen weerspiegeld in het geweld van de
aarde. God was diep bedroefd dat Hij de mensen de resultaten van zijn
eigen keuze moest toestaan. Ze hadden Hem weggejaagd en dit was het
resultaat.
Blijf je je houden aan het eeuwenoude pad dat de
onrechtvaardige mensen betreden hebben? Zij zijn uitgeroeid,
terwijl het de tijd nog niet was; een rivier is over hun fundament
uitgestort. Zij zeggen tegen God: Wijk van ons! Wat zou de
Almachtige voor hen doen? Hij had immers hun huizen met het
goede gevuld. Daarom is het voornemen van de goddelozen ver
van mij. Job 22:15-18

Alles wat God de mens had willen geven om te genieten, te delen en te
leven in de schaduw van zijn zegen, werd weggerukt door het zaad van de
slang. Wie kan het verdriet van God bij de gedachte aan deze dingen
begrijpen? Toch werden er acht zielen gered van de zondvloed. Het
beloofde zaad flikkerde van hoop in het hart van Noach en bevatte de
belofte van een nieuw begin.
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8.Een gezegende man
Hoewel de vloed de aarde had weggevaagd van de gemene daden van de
mens die geregeerd werd door een eindeloos verlangen om voor zichzelf te
nemen, bleven de zaden van Eros bij de zonen van Noach aan het menselijk
ras kleven. Cham zag niet alleen de naaktheid van zijn vader, hij had ook
geprobeerd zijn vader iets aan te doen terwijl hij dronken was; maar toen
de nuchterheid terugkeerde, deed ook de wetenschap dat er een gruwelijke
misdaad had plaatsgevonden, plaats. De duistere daden van
antediluviaanse mannen waarvan Cham getuige was vóór de zondvloed,
vonden nieuw leven in hem en brachten een nieuwe golf van kwaad over de
wereld.
Door Eros toe te staan hem ertoe te brengen onnatuurlijke verlangens te
vervullen, bracht hij niet alleen een vloek over zichzelf maar ook over zijn
kinderen.
Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat
zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei: Vervloekt is
Kanaän! Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn!
Ook zei hij: Gezegend is de HEERE, de God van Sem! Laat
Kanaän een dienaar voor hem zijn! Genesis 9:24-26

Hier zien we een belangrijk relationeel principe. Wanneer mensen dingen
voor zichzelf verlangen die ervoor zorgen dat ze degene die hen het leven
schenkt niet respecteren, zal daar de vloek worden gevonden. En wanneer
een man alleen voor zichzelf zoekt, leert hij zijn kinderen om alleen voor
zichzelf te zoeken en het leven en de zegeningen te negeren die hun door
hun ouders of iemand met gezag zijn gegeven.
De eerste zoon van Cham was Cush en de eerste zoon van Cush was
Nimrod. Zoals de vader had verlangd en genomen wat niet van hem was,
zo richtte Nimrod in zijn verlangen om het gebrek aan zegen in zijn leven te
vullen legers van mensen op en begon hij naburige dorpen en
gemeenschappen te veroveren en zijn eigen koninkrijk op te bouwen.
Genesis 10: 10,11. Josephus vertelt ons iets over Nimrod
"Nu was het Nimrod die hen opwekte tot zo’n belediging en
minachting van God. Hij was de kleinzoon van Cham, de zoon
van Noach, een moedige man, en met een grote handkracht. Hij
haalde hen over om het niet toe te schrijven [Kracht].
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aan God, alsof het door zijn middelen was dat ze gelukkig
waren, maar om te geloven dat het hun eigen moed was
die dat geluk bewerkstelligde. maar om ze voortdurend
afhankelijk te maken van zijn macht..." Josephus.

Antiquities Book 1 Chapter 4 Para. 2

Hier zien we de natuurlijke progressie van Eros die mensen ertoe aanzet om
voor zichzelf te zoeken.
1. Schenk kracht aan jezelf (je zult zeker niet sterven)
Geloof dat geluk voortkomt uit eigen moed
(neem wat je voor jezelf verlangt)
2. Streef ernaar om over alles te heersen (u zult zijn als God)
Als je eenmaal aan deze cyclus bent begonnen, ben je natuurlijk
voorbestemd tot teleurstelling en vervolgens tot afkeer door degenen van
wie je probeert te halen wat je verlangt. Wanneer mensen lof en
aanbidding van andere mensen proberen te onttrekken, zullen deze
dergelijke inspanningen natuurlijk afstoten en is oorlog het resultaat.
Binnen een zeer korte tijd werd de wereld opnieuw overspoeld door de
cyclus van Eros en het verlangen om te hebben en te heersen. Terwijl
mensen de waarheid verwierpen dat alles wat ze bezaten een geschenk van
God was, des te meer voelden ze de vloek van egoïsme in hun ziel. Binnen
een aantal decennia had Nimrod zijn eigen rijk geschapen met een leger,
een religie gebaseerd op seks en natuuraanbidding, en een samenleving die
God uit hun hoofd zette.
Opnieuw was de wereld gevult met mensen vol met verlangen en zonder
dankbaarheid. Bijna alle families op aarde werkten op basis van
aantrekkingskracht en afstoting op basis van Eros, in plaats van op Agape
gebaseerde dankbaarheid en eer jegens degenen die het leven hadden
geschonken. Opnieuw gingen de gedachten van de mens alleen over
voedsel, seks, macht en oorlog in een wanhopige poging om zijn eigen
goddelijkheid te vinden. Het verhaal van Ham en Nimrod leert ons hoe
tirannie kan uitgroeien van een egoïstische daad tot legers die opgesloten
zitten in gevechten, waarbij gezinnen worden vermoord, vernietigd en
vernield.
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De ogen van de Heer zochten op aarde om een man te vinden wiens hart
bereid was te geloven dat hij gezegend was; een man wiens ziel
geparfumeerd was met dankbaarheid en de hoeksteen zou kunnen worden
van een nieuwe Agape‐motor voor de wereld. Zodra God een man vondt
die ervoor koos te geloven dat hij gezegend was, kon hij zegen over hem
uitstorten zonder bang te hoeven zijn dat die zegeningen zijn hart van de
Gever zouden afkeren. In het hart van Nimrods zelfzuchtige rijk werd zo
iemand gevonden. Hij was als een tedere shoot in de verlatenheid van
verlangen die hem omringde. Deze man was Abram. Abram werd nog
steeds beïnvloed door de cultuur van Eros, maar zijn hart was teder genoeg
om geleerd te worden de God lief te hebben die alle dingen gemaakt heeft
en Zijn vriend te worden.
De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u
wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Genesis 12:1-3

Let goed op dat God zei dat hij Abram zou zegenen en dat hij een zegen zou
zijn. Alleen een gezegende man kan een zegen zijn voor zijn gezin en zijn
gemeenschap. God zou Abram groot maken, niet om zichzelf te behagen,
maar om alle families van de aarde te zegenen. En toch was deze transactie
niet zo eenvoudig als het misschien klinkt. De zaden van Eros die van Adam
geërfd waren, betekenden dat Abram zou moeten worstelen met het idee
dat goede dingen alleen komen naar degenen die ernaar zoeken en een
poging doen om ze te nemen en te bezitten. Toen God zei dat hij Abram zou
zegenen, was er maar één voorwaarde ‐ verlaat uw land, uw cultuur vol
afgoderij, verlaat dit en wandel met mij. Maar een machtige natie worden
kan niet zo eenvoudig zijn! Natuurlijk niet! Alle contacten en mensen
achterlaten die u zouden kunnen verheffen en ga wonen in de wildernis
waar maar weinig mensen in de buurt zijn behalve degenen met vreemde,
achterlijke gewoonten en gebruiken? Dit lijkt niet een erg verstandige
manier om een groot en machtig land te worden.
Abram gehoorzaamde het bevel en verliet zijn vertrouwde omgeving. Hij
volgde een pad dat leek tegengesteld aan het worden van een grote natie.
God bevestigt nogmaals Zijn belofte aan Abram:
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Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht
zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de
HEERE, Die hem verschenen was. Genesis 12:7

Abram stond voor een reeks uitdagingen, maar geen grotere dan het feit
dat hij geen zoon had. Als Abram een grote natie wilde worden, had hij
minstens één zoon nodig. Blijft hij geloven of besluit hij er iets aan te doen?
Vertrouwt hij de beloftemaker of laat hij de belofte zelf uitkomen? Toen hij
op een avond over deze dingen nadacht, kwam God naar hem toe.
Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en
zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn.
Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal
uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam
voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar
buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze
kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht
zijn. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot
gerechtigheid. Genesis 15:3-6

Hier is het simpele geheim van gerechtigheid: geloof wat God je zegt
waarmee Hij je zal zegenen. Geloof dat je een gezegend persoon bent. Dat
is alles! En waarmee heeft God ieder van ons gezegend?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor
ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen
schenken? Romeinen 8:32

Als God ons zijn Zoon heeft gegeven, kunnen we er zeker van zijn dat Hij
ons alle dingen vrijelijk zal geven. We moeten Hem gewoon geloven. Dit is
precies wat Abram deed.
En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot
gerechtigheid. Genesis 15 6

Dit is het geheim van vreugde in elke relatie; dit is de vonk die de Agapè van
God in de ziel zal ontsteken: geloof dat God je zal geven wat Hij heeft
beloofd en geloof dat Hij degene is die je alles heeft gegeven wat je al hebt.
Als je dit doet, zoals Abram, zul je een gezegend persoon worden en een
gezegend persoon zal overlopen van het verlangen om te geven, net zoals
hij is gegeven.
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Dit is het geheim van blijvend geluk in het huwelijk. Sta stil bij alles wat je
hebt gekregen en je zult verlangen om te geven, wat Gods gezegende weg
voor ons is. Sta stil bij alles wat je zou moeten ontvangen en je zult nemen
om te ontvangen, wat onze eigen troosteloze manier is. Behandelt uw
echtgenoot u niet zoals u verdient? Behandel HEN dan zoals u vindt dat U
ze verdient! Is er niets om dankbaar voor te zijn? Had God u niet gevoed
en gekleed en u geen onderdak verschaft? Heeft Hij niet duizend rozen
voor je geopend en licht op het water laat dansen? Schilderde Hij de lucht
niet een schitterende gouden kleur toen de zon onderging? Kun je echt
zeggen dat je niet gezegend bent?
Dit proces wordt duidelijk erg moeilijk wanneer een van de partners ervoor
kiest egoïstisch en dominant te zijn. Door vast te houden aan het licht dat
God ons heeft gegeven, kunnen we vreugde vinden hoewel veel dingen
door verdriet worden vertroebeld; maar als we ophouden iets te vinden om
dankbaar voor te zijn, geven we ons over aan egoïsme en worden we net als
de andere echtgenoot, vervuld van zelfzuchtige spijt en zelfmedelijden.
Ham en Nimrod waren vervloekte mannen omdat het verlangen om te
nemen, te bezitten en om geluk te vinden dat altijd tot een teleurstelling zal
leiden. Als we nemen om gelukkig te zijn, dan zijn we de zonen van
vervloekte mannen en zullen we anderen vervloeken. Abram was een
gezegende man. Als we kinderen van Abram zijn, moeten we geloven dat
we kinderen zijn van een gezegende man.
En als we kinderen zijn van een gezegende man, dan zijn we echt gezegend.
En hij die gezegend is, zal zegenen.
Je hebt vrijelijk ontvangen, geef vrijelijk.
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Een bijbels liefdesverhaal

Oorspronkelijke lLiefde

Het huwelijk als instelling wordt ernstig bedreigd. Waarom
hebben zoveel mensen een slechte ervaring met het huwelijk en
relaties in het algemeen? Oorspronkelijke liefde kijkt naar de
oorspronkelijke relatie zoals in de Bijbel wordt beschreven om
te herkennen welke dingen we zouden kunnen leren om onze
eigen relaties te versterken en te verrijken.
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