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De liefde is een laaiende vlam
Over het huwelijk, de liefde en de Geest (Hooglied 8:6-7a)
Wat is liefde belangrijk! We verlangen er allemaal naar. We
willen graag geliefd zijn en liefhebben. En we voelen aan: liefde is
niet maakbaar. Het is een geschenk, een goddelijke gave.
Verlangen naar liefde
Dirk De Wachter, Belgisch psychiater en auteur van ‘Liefde. Een
onmogelijk verlangen’, schrijft: “Juist de onmogelijkheid van de
liefde, als duurzame, blijvende eeuwigheidswaarde, maakt dat
we blijven streven. Juist omdat het niet lukt om eeuwig en altijd
fantastisch samen te zijn, om te versmelten als het ware, blijven
we streven. Het is een paradox: het blijvende verlangen naar de
liefde wordt gevoed door de onmogelijkheid ervan. (...) De liefde
is broos, het blijft zoeken, het blijft onvoorspelbaar. En dat is
maar een geluk ook.”
Hooglied
In de taal van Hooglied 8:6-7 zijn we ver uit de buurt van
maakbare, romantische, zoetige liefde: sterk als de dood, een
laaiende vlam - dat zijn heftige beelden. Hooglied is een volop
erotisch boek, zomaar in de Bijbel: ‘ZIJ: Laat hij mij kussen, laat
zijn mond mij kussen! Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de
geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Daarom
houden de meisjes van jou. Neem mij met je mee. Laten we
rennen!’ ‘HIJ: Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi!
Je ogen zijn duiven.’ We zijn in hoofdstuk 8 al bij het einde en
ook bij een hoogtepunt. Het verlangen van het meisje: ‘Draag mij
als een zegel op je hart, als een zegel op je arm.’ Daar is niets
vluchtigs aan. Niets oppervlakkigs. Het is duurzaam, voor altijd.
In de bijbelse tijd waren er twee soorten zegels: het ene aan een
snoer om de hals (dichtbij het hart), het andere als een zegelring
aan de vinger. Zo’n zegel is zo belangrijk in een huwelijk: echt
met elkaar verbonden, duurzaam.

Leven en dood
De heftige zinnen over de dood en het vuur verwoorden de kern
van het boek Hooglied (zeggen uitleggers). Deze verzen vormen
de climax. De dood is onontkoombaar - iedereen krijgt ermee te
maken. Liefde is een kracht die ook zomaar kan omslaan in haat.
Leven en dood vlak bij elkaar: een laatste ernst moet er zijn als
het gaat over liefde. Daar moeten we geen spelletjes mee spelen.
Het beeld van het vuur heeft twee kanten. Positief: vurig,
gepassioneerd, krachtig, in vuur en vlam staan, een haardvuur,
een kaars. Negatief: vernietigend, een uitslaande brand, een
steekvlam, een bosbrand. Liefde is vuurwerk: prachtig en
gevaarlijk tegelijk.
Vuurgloed van de HEER
Achter die ‘laaiende vlam’ gaat een Hebreeuws woord schuil
waar de naam van de HEER, JHWH, in doorklinkt: sjalhèbhètjah.
In een andere vertaling staat hier: ‘Haar vlammen zijn
vuurvlammen, een vuurgloed des Heren.’ Hooglied gaat helemaal
over de krachtige, erotische liefde tussen een vrouw en een man.
Toch wordt hier - één keer - de naam van de HEER genoemd.
Liefde heeft met God te maken. Het Hooglied is ook wel
vergeestelijkt tot een gedicht over de liefde tussen God en de ziel,
tussen Christus als bruidegom en de kerk als bruid. Dat heeft ook
waarde. Maar primair gaat het over menselijke liefde waarover
we uiteindelijk toch niet zonder God over kunnen spreken
(‘liefde is God’). Zo nodigt het lied der liederen in het OT ons uit
om door te lezen in het lied der liederen in het NT: 1 Korintiërs
13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde’. En ook Pinksteren komt in beeld (met haar
vuurvlammen) als het feest van de Geest én van het liefdesvuur.
Houd dit vast: liefde is een krácht met een goddelijke oorsprong,
liefde is een laaiende vlam. En: God is liefde, de Geest is liefde!

Om te lezen
Hooglied 1-8
1 Korintiërs 13
1 Johannes 4
Om te delen
1. Hoe goed ken jij het boek
Hooglied?
2. Wat vind je van de uitspraken
van Dirk De Wachter over de
liefde?
3. Welke woorden uit Hooglied
8:6-7 spreken je speciaal aan?
4. Op welke manier herken jij dat
liefde zowel prachtig als gevaarlijk
is?
5. Waar zie jij vurige liefde?
6. Wat heeft de liefde in het
huwelijk te maken met de heilige
Geest?
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