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Verliefdheid is een slechte basis 
voor een huwelijk 

Pro Vita
Liefde laat Leven



Jullie elw-team

Beste lezer,

De dromen van jonge tieners over het leven, over de liefde en over 
relaties: ze zijn aandoenlijk, oprecht en kostbaar. De eerste gevoelens 
van lichamelijke aantrekking en verliefdheid steken op. Op deze leeftijd 
zijn de prinses en de ridder ergens in het kasteel van hun fantasie aan 
het slapen. Er staat een jongen of een meisje op dat met tederheid 
zijn of haar geliefde wil omarmen in een warm nestje. Zelfs de 
spontane drang om voor kindjes te zorgen is bij sommigen al gewekt! 
Vele jongeren denken dat dit gevoel van verliefdheid garant staat 
voor een altijddurende ‘echte liefde’. Dit is ook het beeld dat door de 
media gevormd wordt en waar waarden zoals verliefdheid, uiterlijke 
schoonheid, vluchtig plezier, rijkdom of prestatie op een eenzijdige 
manier weergegeven worden. Dit heeft duidelijk een negatief effect op 
hun ontwikkeling, ook al komen hun dromen van nog zo diep, vanuit 
hun diepste innerlijke wezen. Het is belangrijk om weten dat ‘echte 
liefde’ iets heel anders is dan ‘verliefdheid’!

EDITORIAAL



In België en meer algemeen in onze westerse wereld is het meestal 
zo dat men trouwt met de man of met de vrouw op wie men verliefd 
geworden is. In sommige andere landen daarentegen, is het de gewoonte 
dat een huwelijk door de familie ‘geregeld’ wordt, en dat de man leert om 
de vrouw lief te hebben waarmee hij getrouwd is, en omgekeerd dat de 
vrouw leert om de man lief te hebben waarmee zij getrouwd is. 

In het eerste geval is het uitgangspunt dat ‘verliefdheid’ nodig is om 
dan uit te kunnen groeien naar ‘echte liefde’. En toch horen of lezen we 
in de media, of zien we in de praktijk, dat – ondanks het feit dat zowel 
man als vrouw aanvankelijk (smoor)verliefd waren – heel wat koppels uit 
elkaar gaan omdat blijkt dat 
‘de liefde weg is’, of omdat 
‘het niet meer klikt tussen 
beiden’. Hier is duidelijk een 
misvatting over het begrip 
‘liefde’.

In het tweede geval, bij een 
‘geregeld’ huwelijk, is het 
uitgangspunt het feit dat 
‘liefde’ een werkwoord is, en 
dat ‘echte liefde’ iets is dat men kan en moet aanleren. Met de vrijheid 
van keuze wordt in het tweede geval waarschijnlijk vaak geen rekening 
gehouden, doch dat neemt niet weg dat we er iets van kunnen leren als 
het over echte liefde gaat.

In onze maatschappij worden we klaargestoomd om van alles zoveel 
mogelijk te ‘genieten’. Alles moet ‘goed’ aanvoelen: ons eten moet goed 
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smaken, we mogen het niet te warm of te koud hebben, kortom: we 
moeten profiteren van al wat goed aanvoelt, want het leven is toch zó 
kort. Maar als we een idee-fix maken van het feit dat alles altijd ‘goed’ 
moet aanvoelen, dan wordt dat als het ware een afgod.

Het grote probleem bij verliefdheid is dat het verstand niet meer objectief 
oordeelt en dat de buikvlinders en het ‘gevoel van verliefdheid’ de 
overhand krijgen. Verliefde mensen lijken vaak niet meer nuchter na te 
kunnen denken. Alles is erop gericht om die gevoelens van verliefdheid 
verder te voeden. Vele koppels noemen verliefdheid al ‘echte liefde’ en 
willen meer en meer genieten van dat heerlijke gevoel. Al weet iedereen 
dat dit niet kan, toch blijven velen dit najagen omdat ze overtuigd zijn dat 
verliefdheid er (bijna) altijd bij moet horen. Zo wordt het althans in onze 
wereld voorgesteld, zo lees je het ook in romans en tijdschriften, zo zie 
je het ook in films en televisieseries, en zo hoor je het ook in vele liedjes. 

Vele koppels in onze westerse wereld hebben van ‘zich goed voelen’ een 
afgod gemaakt, maar dat goede gevoel moet voortdurend bij gevoed 
worden met steeds nieuwe gevoelservaringen. Ook vele christenen zijn 
in de ban van het najagen van gevoelsbevrediging. Zelfs een kerkdienst 
moet voor sommigen ‘goed aanvoelen’. In de westerse wereld gaat men 
onwillekeurig denken dat dit streven naar ‘genot’ normaal is. Maar dat is 
het niet.



Een huwelijk kan niet gebaseerd 
zijn op verliefdheid en daarmee 
samenhangend het voortdurend 
zoeken naar bevrediging van 
zijn of haar eigen ego. Een 
huwelijksverbond mag niet 
louter op basis van gevoelens 
opgebouwd worden. Dat is iets 
wat we kunnen leren uit de 
traditie van een geregeld huwelijk, en waar de man zegt: “Ik heb de vrouw 
lief met wie ik getrouwd ben”, en waar de vrouw zegt: “Ik heb de man 
lief met wie ik getrouwd ben”. Zij weten dat liefhebben een werkwoord 
is. Liefde moet groeien, los van al die momenten van verliefdheid. Daar 
moet je voor durven en vooral voor willen kiezen. Op momenten dat de 
verliefdheid verdwenen is – en dat gaat onherroepelijk gebeuren – komt 
het er op aan op de keuze van het echt te ‘willen’. Echte liefde betekent: 
willen liefhebben. Dat hoort bij een huwelijk en dat hoort bij het leven 
zelf. 

Liefde zonder gevoel echter, kan ook niet. Uiteraard heeft liefde ook 
met gevoel te maken. God heeft ons geschapen als mensen die kunnen 
liefhebben, het is trouwens een kernmerk van God zelf, want God IS 
liefde. Liefde is ook een deur in ons eigen hart, maar dan wel een ander 
soort van liefde dan verliefdheid, ook al hoort verliefdheid ook bij Gods 
schepping. De hoogste liefde is de liefde die voortkomt uit de vrucht van 
de Geest, zoals Galaten 5:22 ons leert: 

“Maar de vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtheid, ingetogenheid.”



De vruchten van Gods Heilige Geest zijn dus heel wat positieve deugden! 
En het is de toepassing van die deugden in het dagelijks leven die er voor 
zullen zorgen dat een huwelijk ‘klikt’.

Iedere christen zou moeten weten dat bij het woordje ‘liefde’ ook het 
woordje ‘trouw’ hoort. Het woordje ‘trouw’ zit trouwens verstopt in 
het woordje ‘trouwen’. Kortom: verliefdheid kan en mag uitgroeien naar 
liefde, maar de grote randvoorwaarde voor liefde is trouw. En dat heeft 
helemaal niets met gevoel te maken. Trouw is een keuze, een voortdurende 
rationele beslissing: ik wil blijven liefhebben.

Uiteraard wordt die keuze van trouw aangevallen door negatieve 
gevoelens, teleurstellingen, pijn, enzovoort. Maar op zichzelf blijft trouw 
een keuze en daarmee beïnvloedt het ook het beleven van het Bijbelse 
begrip van liefde. Het bekende vers in Spreuken 3:3 zegt:

“Laat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze  
om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart ...”.



Hieruit kunnen we leren dat zowel liefde als trouw te maken hebben 
met een keuze die we kunnen en moeten maken. En het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de duivel er alles aan 
zal doen om het begrip ‘trouw’ te 
ondergraven of ondergeschikt 
te maken aan het najagen van 
gevoelens van verliefdheid.

Echte liefde is dus het 
resultaat van de juiste keuze 
voor trouw, maar het is ook 
een groeiproces. Het helpt als 
je dat groeiproces accepteert en 
tijd geeft, ook al ben je nog dolverliefd. 
Een vrucht van de Geest is ook ‘geduld’. In dat groeiproces geduld hebben 
met elkaar hoort bij een goede (huwelijks)relatie. Maar groeien gaat soms 
gepaard met pijn. Het leren omgaan met dit soort van ‘groeipijn’ vormt ons 
karakter. God houdt van ons en daarom ‘tuchtigt’ Hij ons. God voedt ons 
op, ook binnen ons huwelijk, want het kerkelijk huwelijk is een sacrament 

waar God daadwerkelijk ons bijstaat!

Het is niet meer van deze tijd om wat 
hierboven geschreven staat aan te 
bevelen. We leven in een soort van 
‘instant-maatschappij’. Alles moet 
meteen ‘goed, fijn, leuk, …’ zijn en 
onze verwachtingen onmiddellijk 

bevredigen. Pijn moet koste wat kost vermeden worden, maar dat kan 
natuurlijk niet. Hoe gaan we hier als christen mee om? Hebreeën 12:6 
zegt:

“Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, 
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.”
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesties?  
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Wat verder in de tekst staat ook dat zulke ‘liefhebbende bestraffingen’ 
niet leuk zijn. Maar ze zijn nodig en ze helpen ons. Het is voor onze eigen 
bestwil dat God ons op die manier opvoedt. Hij houdt van ons en daarom 
‘tuchtigt’ Hij ons. Hij voedt ons op. Dat geldt ook voor het kerkelijk 
huwelijk. God is zéér betrokken bij ons kerkelijk huwelijk en Hij gebruikt 
moeilijkheden om ons huwelijk sterker te maken. En het helpt wanneer 
we dit accepteren en er leren mee om te gaan.


