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Christus’ lijdende liefde
Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men
U verblijdt. Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw
rechterhand, in het fijne goud van Ofir.
Psalm 45:9-10
De aloë spreekt van de liefde die achter al het lijden ligt. Aloë was geuriger en duurder dan alle andere
specerijen; er is nooit iets uit het mysterieuze Oosten gekomen dat ermee te vergelijken valt.
De aloëplant moest in het hart gekerfd worden wilde de geur ervan onthuld worden. Het was op
Golgotha’s kruis dat Christus’ hart, toen het doorkliefd werd door het zwaard van Gods oordeel, al de
grootheid van Zijn liefde openbaarde. Niets in het hele universum is geuriger dan dat – de liefde van
Christus die alle kennis te boven gaat.
Verder is Zijn liefde veel kostbaarder dan goud. Als de wereld ons al het goud dat ze bezit kon
aanbieden in ruil voor de kennis van Christus’ liefde, zou iemand van ons die kennis dan willen
inwisselen? Dat zouden we niet doen, want die liefde is veel kostbaarder dan goud. Deze kan niet
gekocht worden, maar heeft haar onbetaalbare rijkdom zonder enig voorbehoud voor ons uitgestort.
Maar hoewel onze Heer en Verlosser terecht verwacht dat wij ons hart voor Hem openstellen is dat
niet Zijn uiteindelijke doel. Niets zal Hem meer voldoening schenken dan de huwelijksdag. Hij heeft
een thuis bereid voor Zijn bruid; Zijn hart staat wijd open voor haar. En daarom klinkt de oproep:
‘Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning
verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer’ (vs. 11-12).
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