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Inhoud. Die Here verbind man en vrou in egte, spontane liefde waarin man en vrou hulle self 

mekaar gee in ŉ eenheid van lewe, toekoms, liggaam, inkomste en tuiste. Hierdie liefde kan 
net as gawe gevind en gegee, dit kan nie kunsmatig opgewek word nie. 

 
Skriflesing: 
 
Prediker 4: 9- 12 Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een 
val kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om 
hom te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een 
wat alleen is warm word? Een kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. 
ŉ Driedubbele tou breek nie maklik nie. 
 
 Hooglied 7 en 8. 
Sy:10“Ek behoort aan die man wat ek liefhet en dit is na my dat hy smag. 11Kom, man 
wat ek liefhet, kom ons gaan veld toe, kom ons gaan slaap in die dorpies; 12ons gaan 
vroeg smôrens na die wingerde toe, ons gaan kyk of die wingerdstokke bot, of die 
botsels oop is en die granaatbome bloei. Daar sal ek my liefde vir jou gee. 13“Die 
liefdesappels versprei hulle geur; daar is allerlei keurige vrugte by ons deur, vars en 
oud; ek het hulle vir jou gebêre, man wat ek liefhet. 8 Was jy maar my broer! Het jy 
ook maar aan my ma gedrink! Dan het ek jou gesoen as ek jou in die straat kry en 
niemand sou my daaroor kwalik geneem het nie. 2Dan het ek jou saamgevat en na 
my ma se huis toe gebring en het jy my daar die kuns van die liefde geleer. Dan het 
ek jou laat drink van my kruiewyn, van my granaatsap. 3“Sy linkerarm is onder my 
kop, sy regterarm omhels my! 4Ek smeek julle, vroue van Jerusalem, wat is dit dat 
julle die liefde wakker maak en aanvuur voordat die tyd daarvoor ryp is?” Sy:  
“Ek het jou wakker gemaak onder ’n appelboom, daar waar jou ma swanger geword 
het, waar sy wat jou in die wêreld gebring het, swanger geword het. 6Hou my teen 
jou soos die seëlring op jou bors, soos die seëlring aan jou arm. Die liefde is sterker 
as die dood, die hartstog magtiger as die doderyk; dit brand en vlam soos vuur. 
7Strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie. Al wil iemand 
vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word.”  
 
 
Efesiërs 5: 
21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. 22Vrouens, wees aan julle 
mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. 23Die man is die hoof 
van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser 
van die liggaam, sy kerk. 24Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die 
vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. 25Mans, julle moet julle vrouens 
liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. 26Dit het Hy 
gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig 
het, 27sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel 
of iets dergeliks, heilig en onberispelik. 28Die mans behoort hulle vrouens so lief te 
hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, 29want niemand het 
nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus 
met sy kerk doen 30omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.31Daar staan in die 
Skrif: “Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en 
hulle twee sal een wees.” 32Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit 
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toe op Christus en die kerk. 33Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy 
vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied 
betoon. 
 
PJ Kriel         26.09.2015 
 
Teksvers: Prediker 4:12 ŉ Driedubbele tou breek nie maklik nie. Hooglied 8: 6Hou my 
teen jou soos die seëlring op jou bors, soos die seëlring aan jou arm. Die liefde is 
sterker as die dood, die hartstog magtiger as die doderyk; dit brand en vlam soos 
vuur. (Dit is ’n vlam van die Here.)  
 
Tema: Christus skep weer vir man en vrou die ruimte van egte spontane en vrye 
liefde vir mekaar. 
 
1.In Hooglied 8 kry ons die hoogtepunt van die liefdesliedere in hierdie boek. 
Hooglied 8 en Efesiërs 5 openbaar dieselfde karakter van die liefde wat God as 
gawe gee tussen man en vrou. Dit is die liefde waarin ŉ mens nie alleen is nie, 
volgens Prediker. 
 
Paulus haal Genesis 1 aan om te verklaar dat die liefde tussen man en vrou is ’n 
liefde waar God hulle een persoon en een liggaam gemaak het. 
 
In Hooglied 8: 6 word hierdie eenheid die “vlam van die Here genoem” en in die 
liefdesverklaring van die bruid in 7:10 word die krag van hier die eenheid as vlam 
van die Here digterlike só besing: 
 
10“Ek behoort aan die man wat ek liefhet en dit is na my dat hy smag. 
 
Die woorde van Genesis 1 dat ’n man sy pa en ma se huis sal verlaat om in hierdie 
liefdeseenheid ’n eie huis te skep vir hom en sy vrou word in Hooglied in liefdestaal 
verwoord wanneer die bruid haar versugting tot hierdie eie tuiste vir hulle liefde stel 
as die wens dat haar man haar broer was en in dieselfde huis gebly het van kleinsaf. 
 
2. Die karakter van die liefde wat God as vlam gee word openbaar as eg, spontaan 
en vry.  
 
Dit is ’n vrye daad, dit word gegee en kan op geen ander manier werk nie, soos die 
bruid dit stel: daar sal ek my liefde vir jou gee.  
 
Dit is ’n daad uit innerlike opregtheid en met spontaniteit wat die bruid laat sê: 
11Kom, man wat ek liefhet, kom ons gaan veld toe, kom ons gaan slaap in die 
dorpies; wat beteken kom ons los al die groot swier en pronk van ’n koninklike troue, 
kom ons los die styfheid van die koninklike hof en wees spontaan lief terwyl ons as 
gewone mense sommer net rondtoer. 
 
3. Hooglied gaan oor die liefdesliedere tussen koning Salomo en ’n eenvoudige 
plaasmeisie, ongekunsteld deur die mag en politieke kontrakte van al die ander 
sake-huwelike wat Salomo aangegaan het om sy mag te vestig en uit te brei. 
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In hierdie liefde word liefde soos God dit as vlam gee en bedoel in die hart van man 
en vrou openbaar. Dit is iets heel anders as die spel van mag en rykdom in al die 
ander huwelike van Salomo. 
    
Liefde as ’n daad van vryheid, in innerlike opregtheid en spontaniteit. 
 
4. Die woorde van 8 verse 5 en 6 is die woorde wat die bruid en bruidegom vir 
mekaar sê na die huwelikseremonie verby is: in ons taal dit is wanneer hulle na die 
bruilof met die bruidskar wegry. 
 
Terwyl hulle wegry van die seremonie vertel hulle vir mekaar dan in verwondering 
hoe die liefde wat tot hierdie dag gelei het begin het. 
 
In hierdie privaatheid na die seremonie verken hulle weer die liefde waar hulle nou 
vir die eerste keer as man en vrou alleen is met mekaar. 
 
Dit het alles begin onder die appelboom by haar huis. Sy as plaasmeisie by haar 
ouerhuis. 
 
Daar waar sy gebore is en as kind grootgeword het, het die koning haar ontmoet en 
het hulle liefde spontaan en eg begin.  
 
5. Die wyse waarop sy hom in die bruidskar vra om haar net vas te hou, wys hoe 
hulle liefde begin het en wat die karakter van hierdie liefde is. 
 
“Hou my teen jou bors!” 
 
Wat hulle in hierdie omhelsing vind stel sy in die woorde: soos die seëlring wat jy om 
jou nek teen jou bors en om jou arm dra. 
 
Sy seëlring was wat ons vandag noem ons “handtekening”. 
 
Hiermee bevestig en bekragtig hy wat hy doen deur in te staan met wie hy innerlik is. 
So bevestig en bekragtig hy sy liefde as man deur vir hierdie liefde in te staan vir wie 
hy as man is. Dit is met alles wat jy in jou identiteit as mens is. 
 
Hierdie omhelsing bevestig alles wat hulle innerlike vir mekaar is: ons deel een 
identiteit. 
 
Hou my só vas want in hierdie omhelsing is ons een en heel, dat ons nooit weer 
alleen sal wees nie! 
 
6. Die krag en karakter van hierdie eenheid tussen man en vrou word met twee 
teenstellende beelde beskryf:  
 
die koudheid van dood  
en die branding van vuur. 
 
Die egtheid, vryheid en spontaniteit van die liefde tussen man en vrou word die vlam 
van die Here genoem: dit is ’n gawe wat ontstaan soos enige vuur wat begin.  
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Die krag van hierdie liefde is sterker as die mag van die dood, sterker as die vrees 
vir die dood, meer seker as die sekerheid van die dood, meer beslister as die 
werklikheid van die dood en baie meer ingrypender as die vernietigende werking van 
die dood. 
 
7. Die gawe van liefde wat God gee is in ons taal soos ’n kernkragvuur: geen oseaan 
of rivier se water kan die branding daarvan stop as dit eers begin het nie.  
 
Dit is hoe God hierdie gawe laat werk: onweerstaanbaar, onuitwisbaar. 
 
Daarom kom die oproep drie keer in hierdie boek: moenie die liefde opwek wanneer 
dit die liefde nie behaag nie. 
 
Ons mag nie hierdie waarskuwing moralisties verstaan oor wanneer mag jy wat en 
hoe met mekaar doen nie! Hoe ver mag jy wanneer gaan! 
 
Dit gaan oor die waarskuwing dat hierdie liefde wat God as vlam gee nie kunsmatig 
opgewek kan word nie. Dit is ’n gawe van God wat jy kan ontvang en gee, wanneer 
God dit as gawe tussen jou en jou lewensmaat gee. 
 
8. Hierdie liefde kan nie opgedwing word nie: beelde in Hooglied bevestig elke keer 
die verwondering oor hierdie gawe. Daarom kan dit nie aan mekaar opgedwing word 
nie maar aan mekaar gegee word. 
 
Hierdie liefde kan nie opgewek word in die ander as dit nie as gawe van God gegee 
word nie. Daarom kan mens nooit in liefde en na liefde mekaar uitlok en verlei in 
liefde nie.  
 
Liefde word in mekaar gevind. 
 
Hierdie liefde kan ook nie voorgehou word en nagemaak word as dit nie as gawe 
daar is nie.  
 
9. Sou jy liefde kon opdwing, opwek, namaak of mee kon uitlok, dan sou dit iets 
gewees het wat jy met geld kon koop. 
 
Want met geld kan jy dinge opdwing, opwek, namaak en uitlok. 
 
Maar omdat liefde ’n gawe van God is wat net gegee en gedeel kan word, word 
enige poging om dit met geld te begin, aan te hou en te verseker – selfs deur kinders 
geminag! 
 
Werner en Marette! 
 
Dit is die gawe wat julle van God vir mekaar ontvang het en wat julle met mekaar 
kan deel en koester: liefde wat net liefde is: vry, eg en spontaan! 
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Dit is die wyse waarop julle mekaar ook kan onhels en vashou: ons deel in een 
identiteit, ons een in persoon, lewe, toekoms, tuiste en liggaam – deur hierdie gawe 
wat God in ons laat ontvlam het. 
 
Ons is nou ŉ driedubbele tou wat nie so maklik breek soos een tou alleen nie. 
Dit is die kosbaarheid: ons gee onsself in vryheid, uit innerlike egtheid en hartlike 
spontaniteit om een en heel mekaar as man en vrou wees: hou my as aan jou bors! 
 
10. In Efesiërs 5 verkondig Paulus hoe julle eenheid met Christus julle altyd weer die 
krag sal gee om liefde vry, en en spontaan vir mekaar te kan gee. 
 
Want dit is wat Christus se verlossingswerk beteken: om ons weer in hierdie liefde 
aan mekaar te bind. 
 
Werner en Marette! 
 
Paulus sê die wyse waarop jy mekaar as man en vrou moet aanvaar is in Christus 
só: 1. sonder vlek en rimpel 2. heilig en onberispelik. 
 
Marette waar vind ’n mens so ’n man? 
 
Maak nie skandes nie, maak nie foute nie, niks om oor te raas nie, 
    
Werner waar vind ’n mens so ’n vrou? 
 
Volkome in liefde en altyd reg, onberispelik? 
 
Hierdie man en vrou vind jy in Christus! En so moet en kan julle elkeen mekaar 
aanvaar, want dit is wie Christus julle laat wees in julle eenheid met Hom: Hy is altyd 
die een wat julle skande, foute, oortredings en gebreke sy eie gemaak het. Dit so 
verreken het dat julle werklik elke dag vir God in Christus só is: sonder vlek of rimpel 
of iets dergeliks, heilig en onberispelik. 
 
11. Julle moet mekaar so in Christus elke dag aanvaar en ontdek: 
 
Dit is die enigste Persoon in wie jy jou man en jou vrou kan só kan ontdek, en dan is 
dit nie iemand anders as die een vir wie God jou die gawe van die vlam van liefde in 
jou hart gegee het nie. 
 
Wanneer julle in hierdie eenheid ontdek sy/haar sondes is my verlies en skade in 
inkomste, toekoms, tuiste, en liggaam – dan is niks meer ver nie, dan is elke 
tekortkoming iets naby! Is elkeen se gebrek en te kort die ander se gebrek en tekort. 
 
Juis in hierdie nabyheid as man en vrou verloor liefde maklik deur hierdie verlies in 
mekaar sy vryheid, egtheid en spontaniteit!  
 
Skade en verlies, maak dat man en vrou mekaar oordeel, beskuldig, verwyt en 
verkleineer en dit maak dat jy weer soek na daardie foutlose een.  
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12. Daar die foutlose een mag en kan en moet julle elke dag in Christus vind. Dan 
sal julle mekaar elke keer weer kan aanvaar met die gawe wat God in julle harte vir 
mekaar gegee het – liefde as man en vrou. 
 
In hierdie geloof dat Christus julle vir mekaar heilig en reinig, kan julle elke keer weer 
die liefde vind soos die liefde gegee en bedoel is: liefde wat vry om jouself as man of 
vrou te gee! 
 
Liefde wat eg uit innerlike verbondenheid en spontaniteit net liefde is en niks anders 
nie!  
   
Werner en Marette! 
 
Leef in die gawe: hou my vas aan jou bors! 
 
As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is warm 
word? Een kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ŉ Driedubbele tou 
breek nie maklik nie. 
    
    
 


