'God is liefde', lezen we in r Johannes 4: 8 en
r5. God is'trouw tot in eeuwigheid', hoor je
aan het begin van bijna elke kerkdienst. Er kan
geen twijfel over bestaan: liefde en trouw staan
centraal in het geloof. De Bijbet is er vol van.
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entrouw in de Bijbel

Als God zich openbaart aan Mozes op de berg Sinai
zegt Hij over zichzelf dat Hij een God is'die liefdevol is
en genadig, gedutdig trouw en waarachtig'(Exodus

verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zuI
je zijn, want ik betoof je trouw, en jij zult de Hrrn toe-

34:6). Dat gebeurt op een moment dat Mozes die bevestiging hard nodig heeft. Kort hiervoor was er namelijk een ernstige crisis geweest in de relatie tussen God
en zijn volk. De Isradlieten waren God ontrouw geweest en hadden gekozen voor een god die meer naar

hun smaak was. God was erg boos geworden en had
het volk zwaar gestraft. Nu maakt Hij duidetijk dat Hij
handelde uit gekwetste liefde. Ondanks a[[es
was die [iefde gebleven.

gewijd zijn'(Hoseaz,z'r-zz). Enkete eeuwen later, in de
moeilijke tijden van de Babylonische onderdrukking,
zat Hij het herhalen''In de woestijn kreeg ik Isra6[
[ief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik
ging hun vooren gaf hun vrede. Van ver ben ik naarje
toe gekomen, vrouwe Isradl. Ik heb je attijd liefgehad,
mijn [iefde zatje attijd vergeze[[en. Ik breng je weer tot
bloei. Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen

Het blijft beeldspraak, doorgaans ontleend
Gods liefde en trouw

aan de relaties tussen mensen

Er worden verschi[[ende woorden voor die

positieve houding van God gebruikt. Wie God is en hoe
Hij handelt, is nu eenmaal moeitijk in woorden te vat-

ten. Het btijft beeldspraak. Die is doorgaans ont[eend
aan de relaties tussen mensen. God wordt beschreven
ats een liefdevolle vader in Psalm ro3:r3, in een lied

waarin ook de woorden uit Exodus 34 worden herhaald
(in vers B). Hij wordt vergeleken met een moeder die
haar kind nooit zal vergeten (Jesaja 49:15). In de eerste
hoofdstukken van het boek Hosea, 66n van de oudste
profetische teksten, wordt God een bedrogen echtgenoot genoemd. Hij is te[eurgesteld en boos, maar
toch houdt Hij vol en zegtHij tegen zijn vo[k: 'Ik zalje
voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zalje hecht aan mij

Ouderlingen{bhd}
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laten kti nken' (Jeremia 3r,z-4).
Kenmerkend voor Gods [iefde is haar veerkracht: Hij
geeft niet op. In dat licht moet men ook de komst
van Jezus Christus zien: 'Want God had de were[d
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in hem gelooft niet vertoren gaat, maar
eeuwig leven heeft' (Johannes 3:rs).

Mensetijke liefde en trouw
Gods [iefde is voor de mens tot inspiratiebron en
voorbeetd. Liefde is geen onbegonnen werk. God is
er immers a[ mee begonnen en Hij houdt ook vo[. In
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Simson en Delilo von
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losi Echenogusio Errozquin (r887)

de aan het begin genoemde brief van lohannes is

het direct met etkaar verbonden:'Getiefde broeders
en zusters, laten wij etkaar liefhebben, want de Iiefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God
geboren en kent God. Wie niet [iefheeft kent God
niet, want God is Iiefde' (r Johannes 4,7-8). Daarbij
is lezus ons voorbeetd: 'tvlijn gebod is dat jutlie
etkaar tiefhebben zoats ik juttie heb tiefgehad' (Johannes rs:r2). Uit Jezus' daden blijkt dat dit liefde is
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die verder gaat dan men gewend is. In de Bergrede
is Jezus daar ook heel duidetijk over en Hij verwacht

het ook van zijn volgetingen, 'Juttie hebben gehoord
dat gezegd werd: 'Je moet ie naaste tiefhebben en
je vijand haten." En ik zeg juttie, heb je viianden lief
en bid voor wie julLie vervolgen, alleen dan zijn juttie
werkelijk kinderen van je Vader in de hemet. Hij taat
zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en on-
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rechtvaardigen. Is het een verdienste ats je tiefhebt
wie jou Iiefheeft? Doen de totlenaars niet net zo?
En als iuttie atteen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe
je dan? Doen de heidenen niet net zo?
Dit
Wees dus votmaakt, zoals ju[[ie hemetse
Vader votmaakt is'(Matteiis 5:43 48).
Hiermee treedt Jezus in het spoor van de
opdracht zoats die te [ezen is in Leviticus r9, 'Wees
heilig, want ik, de HEER, jultie God, ben heilig'. Daar
wordt een aantal geboden aan verbonden, waaron
der het bekende tiefdegebod: 'Heb je naaste Iief ats
jezetf' (Leviticus r9:r8). Dat wordt even later verder
ingevutd door het toe te passen op de vreemdeting:
'BehandeI vreemdelingen die bijjullie wonen ats
geboren Isradtieten. Heb hen [ief als jezetf, want

troost' IPsatm 86,14-r7). Soms

is de hutp van God,
die tiefdevol is en trouw, hard nodig om de haat te

overwinnen.

klinkt allemaal heel lief en aardig...

Spanningtussen [iefde en trouw
In enkete bijbetverhalen gaat het over de spanning
die er kan ontstaan tussen liefde en trouw. Soms
blijken er betangen te botsen en moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Van Simson mocht
verwacht worden dat hij in de eerste plaats zou
kiezen voor zijn volk en tegen de FiListijnen. Hijwas

jutlie zijn zetfvreemdelingen geweest in Egypte'

immers aangekondigd ats de man die IsraE[ zou be-

fvers:+).

vrijden van de Fitistijnen. Maar dan wordt hij

Ideaal en werkelijkheid
Dit ktinkt attemaaI hee[ [ief en aardig. De werketijkheid is weerbarstiger en lijkt vaak ver af te
staan van dit ideaat. De Bijbet is echter ook een
heeI reatistisch boek en gaat nadrukketijk in op dit
spanningsvetd. Dat is biivoorbeetd te zien in twee
na etkaar geptaatste psatmen. In de eerste wordt
beschreven hoe IiefdevoI het leven is in het tand
waar God de dienst uitmaakt: 'trouw en waarheid
omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar
met een kus, uit de aarde btoeit de waarheid op, het
recht ziet uit de hemeltoe'(Psatm 85:rr-r2). In het
votgende [ied klinkt daarentegen de hartstochtelijke bede om bijstand. Daarin worden weer dezelfde
woorden van Iiefde, waarheid en trouw gebruikt:
'God, een opstandige bende komt op mij
af, met gewetd bedreigen zij mijn leven,
zij houden u nietvoorogen. U, HEER,
bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot
mij en wees mij genadig, schenk kracht
aan uw dienaar, red het kind van uw dienares. Geef
mij een teken van uw goedheid, dan zutten miin
haters verbteken en zien dat u, HEER, mij biistaat en

ouderiingen{blad}
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liefd op een Fitistijnse. Zijn vader en moeder weten
hem niet op andere gedachten te brengen en stemmen in met een bruitoft. Het wordt nog ingewikket
der wanneer de Fitistijnse bruitoftgasten de bruid
onder druk zetten. Ze witten dat zij 5imson de optossing ontfutsett van een raadseI dat hij hun had
opgegeven. Zij kiest voor haar veitigheid en voor
de veitigheid van haar famitie en daarmee tegen
haar bruidegom. Daarbii maakt zij misbruik van
zijn Iiefde. Ze verwijt Simson dat hij niet van haar
houdt ats hij haar de oplossing niet geeft (Rechters
14:16). Simson geeft toe en dat is het begin van veel
gewe [dd ad igheden. Van het huwelijk komt verder
ook niets terecht. Simson tijkt zijn lesje te hebben geleerd. In de votgende retatie met een vrouw
speett de liefde geen roL. Hijgaat naar een hoer in
Gaza. Toch laat hij zich vervolgens weer door de

Er kan spanning ontstaan tussen

liefde en trouw
tiefde leiden. Het staat er nadrukketijk in Rechters
r6:4: 'hij kreeg een vrouw lief'. Dat was Delila. Zij
was zich terdege bewust van ziin [iefde en daarmee

B

van zijn kwetsbaarheid. Net als zajn eer
ste vrouw maakt zij er gebruik van om
achter zijn geheam te komen: 'Hoe kun
je zeggen: ik heb ie [ief, wanneer je hart
mij nret toebehoort?' (Rechters r5:r5).
Weer geeft Simson toe, met a[[e gevo[gen van dien. De tiefde heeft hem btind
gemaakt. Pas nadat hij daadwerketijk
door de Filistijnen as verbtind gaan hem
de ogen open. Nu ziet hij in dat zijn
toyatiteit bij Isradthad moeten Iiggen.
Pas hetemaalop het eind van zijn leven
wordt hij weer trouw aan zijn opdracht.
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Een ander verhaal over de spanning

Jonathan weerspiegelen dat en geven te denken Ze komen
echter niet in mindering op het hoge ideaaldat ook in de Bijbet
geschrlderd wordt Lielde is geen onbegonnen werk. 7e mag voluit

tussen tiefde en trouw is dat van David,
SauI en Jonathan. Koning SauI houdt
veelvan de jonge David die aan het hof
voor hem musiceert en daarmee zijn
onrust verdrijft (r SamuEI r5:2r). De band
met Sauts zoon, Jonathan, is nog sterker.lonathan heeft David Iief als zichzetf (r Samudtr8:r 3). Wanneer de retatie
tussen SauI en David bekoetd is geraakt,
teidt dat bijJonathan tot een groot [oyatiteitsconflict. Hij moet kiezen tussen
zijn vader en zijn vriend. Jonathan kiest
voor David. Zij zweren etkaar trouw te
btijven op basis van hun wederzijdse
Liefde (r SamuEtzo:r7). Uiteindetijk toopt
het niet goed af. Jonathan btiift ook
trouw aan zijn vader en sterft op het
stagveld aan zijn zijde. In zijn treurzang
onderstreept David hun Iiefde: 'mijn
broeder Jonatan, ie was mij zeer Iief; je
Iiefde was mij wondertijker dan Iiefde
van vrouwenr

beuongen worden in het Hooglied en in r Korinti6rs
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Soms tijkt liefde te mooi om waar te zjjn. Soms doet liefde zeer
Soms verblindt zij. Eijbelse verhalen zoals die overSimson en
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waar Paulus

Samudtr:26).
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het hoogste [ied zingt overde tiefde. Laefde vraallt echter ook om
trouw, om votharding en om dejuiste keuze op het goede momentGod

-

zeker ook de God zoats we die kennen in lezus Christus

-

wijst ons daarin de weg en inspireert onsvoordie wegte kiezen,
om die wegte gaan en dat volte houden.
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