Goddelijke Liefde en menselijke liefde:
1 Johannes 3: 16,17
Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de
broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn
hart toe voor hemt, hoe blijft de liefde Gods in hem?
1 Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Genesis 2:18-25
Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken, die als
tegenover hem zij. Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels
gemaakt had, zo bracht Hij het tot Adam, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat
zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al
het gedierte des velds, maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegenover hem ware. Toen deed de
HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelve plaats
toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht
haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar
“Manninne” heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, en zijn
vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden
zich niet.
Als de mens en zijn vrouw zich door Satan hebben laten verleiden staat er in Genesis 3:7: Toen werden hun beider
ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten
zich schorten.
Wat is in deze zin het echte probleem? Naar mijn idee de schaamte voor elkaar, omdat ze beseften, gefaald te
hebben.
Als oplossing voor die schaamte doodt de HERE God (twee?) dieren en bekleedt de gevallen mens met de huiden
ervan (vers 21)
In Genesis 4:1 vervult de mens Genesis 2:24 en heeft gemeenschap met zijn vrouw.
Genesis 24: 67: En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter
vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood.
Later zal Salomo het Hooglied schrijven, waarin de liefde tussen man en vrouw wordt bejubeld.
Liefde en erotiek binnen een huwelijk hebben de instemming van onze Schepper, die immers Liefde is.

