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Liefde is verrukkelijk!

J.W. Roosenbrand

Het is meteen duidelijk: Hooglied stamt uit een andere tijd. De beeldspraak is de onze niet, en werkt zelfs af en toe wat
lachwekkend.
Wat moeten wij ermee beginnen?

Je begint weinig met Hooglied als je er voorschriften uit wilt halen. Eigenlijk staan er helemaal geen geboden en verboden
in. Het boekje is een lied dat gezongen wordt. Een lied is bedoeld om mee te zingen of te neuriën.
Er staat eigenlijk maar één waarschuwing in, (die dan overigens wel drie keer voorkomt): 'Prikkel de liefde niet voor het
haar behaagt' (2:7; 3:5; 8:4). Met andere woorden: liefde kun je niet forceren, het moet je gegeven worden. Je moet weten
te wachten op Gods tijd.
Ik zie in deze waarschuwing vooral een aanduiding van het gevaar dat je je te snel lichamelijk blootgeeft en jezelf dan
wijsmaakt dat dit liefde is. In onze eigen tijd ligt een toepassing naar het hele terrein van wisselende contacten, 06-nummers
en zo, voor de hand. Maar je zou ook kunnen denken aan het al te hard van stapel lopen in een serieuze verkering.
'Prikkel de liefde niet voor het haar behaagt', zie ik niet als een waarschuwing tegen bijvoorbeeld serieuze
contactadvertenties. Je kunt veronderstellen dat in de tijd van de Bijbel de meeste huwelijken niet spontaan ontstonden,
maar min of meer geregeld werden. Maar Hooglied wijst ons erop dat je (hoeveel er ook geregeld wordt) zeer zorgvuldig
met je eigen gevoelens moet omgaan, en je telkens moet afvragen: wil ik dit wel, ben ik hier wel aan toe?
Die drievoudige waarschuwing is als het ware de ommuring, een haag om namaakliefde buiten te sluiten. Om vervolgens
onbekommerd van echte liefde te kunnen genieten met zijn tweetjes.

Je krijgt in Hooglied een voorbeeld te zien dat aanstekelijk wil werken. Laat ik een paar trekken noemen die mij getroffen
hebben en die ik voor vandaag waardevol vind.

1.
Voortdurend treft het me hoe de geliefden helemaal verrukt zijn van elkaar. Op het overdrevene af bezingen ze elkaar. Je
krijgt de indruk, dat het hier om mensen gaat met een perfect lichaam, hoofdstuk 4, vooral vers 7. Zo zie je dat, als je weg
bent van elkaar. Door ogen vol liefde bekeken, wordt een mens nog mooier dan hij of zij al is. 'De liefde bedekt vele
dingen', ook lichamelijke onvolmaaktheden. Terwijl het meisje in 1:5-6 de aandacht vestigt op eigen onvolmaaktheid, heeft
de jongen daar helemaal geen last van als hij naar haar kijkt!
Mooi vind ik ook dat ze woorden zoeken voor die verrukking. In het loflied op de schoonheid van de ander komen in feite
de seksuele organen amper aan de orde, maar het hele lichaam wordt bezongen. Hier wordt niet iemand 'genomen' (ook
niet met de ogen) maar bewonderd, en met opwinding, en tegelijk respect en schroom benaderd.

2.
Opmerkelijk (vooral tegen de oosterse achtergrond!) is de volledige gelijkwaardigheid van meisje en jongen. Ze zijn tegen
elkaar opgewassen. Dit is een van de weinige bijbelboeken dat vooral gevuld is met woorden van een vrouw.
Hiermee hangt samen, dat opvallend genoeg het krijgen van kinderen helemaal niet aan de orde is. De liefde is hier niet
ondergeschikt aan een hoger doel, van voortplanting of zo. Ze gaan op in elkaar. Ze genieten van elkaar als een gave van
God.

3.
In de waarschuwing tegen overhaaste liefde aan het adres van de meisjes van Jeruzalem ligt al iets van terughoudendheid.
Die schroom is niet voorbij als je de geliefde gevonden hebt. Ook in de omgang met elkaar blijft die een rol spelen.
Je denkt hier al gauw aan de bekende vraag over hoe ver je mag gaan voor je huwelijk. Maar dat is nou juist, dacht ik, niet
het enige dat hier aan de orde is in Hooglied. Het gaat voor zover ik het begrijp, binnen de relatie juist over een
schroomvalligheid die er altijd zal blijven, ook als je al lang en breed getrouwd bent.
Je zou bij deze terughoudendheid aan twee dingen kunnen denken, die alles met elkaar te maken hebben: aan de weg die je
aflegt van verliefdheid via verkering naar het huwelijk, waarbij je naar elkaar toegroeit en niet moet overhaasten. En tegelijk



ook aan het elkaar elke keer weer opnieuw 'veroveren'.
Wat het eerste betreft, je moet er eens op letten, dat de jongen hier vol bewondering zingt over zijn meisje, dat ze zich niet
aan iedereen geeft, en dat ze zich ook aan hem niet zomaar geeft (4:12). Daar heeft hij veel respect voor. Dat lijkt me voor
vandaag een heel waardevolle zaak. De Bijbel geeft mij de overtuiging dat het de bedoeling van God is dat seksueel
verkeer plaatsvindt binnen het huwelijk. Als het gaat over de vraag 'hoe ver je dan mag gaan' voor je getrouwd bent, lijkt
het me in elk geval heel waardevol om dit trekje van 4:12 niet over het hoofd te zien: respect voor elkaar en elkaar niet
overvragen. Met name jongens en mannen hebben nogal eens de neiging om dat wel te doen!
Belangrijk vind ik in dit verband de aantekening van ds. Schreuder (in het voorgaande artikel) dat het fenomeen van
vrijblijvende verkeringen waarschijnlijk in de tijd van de Bijbel onbekend was, waardoor elke omgang van een jongen met
zijn meisje steevast voorbereiding op het huwelijk was.
Maar je kunt bij terughoudendheid en schroom ook denken aan het spel van liefde, dat binnen het huwelijk nog steeds iets
mag kennen van aantrekken en afstoten, spelenderwijs de ander veroveren, zonder de ander te dwingen.

4.
Er ligt in Hooglied een zekere 'dubbelzinnigheid'. Dubbelzinnig is in ons spraakgebruik niet zo'n positieve omschrijving, het
gaat meestal om flauwe zinspelingen op seksueel gebied. Maar in Hooglied bedoel ik een manier van kijken naar elkaar en
naar de wereld. Wie vol is van de liefde, ziet de liefde en de geliefde in alles aanwezig. Let eens op de vele
natuurbeschrijvingen, in elk hoofdstuk, van tuinen en bloemen, en kruiden en geuren. Die krijgen in de liefde extra betekenis.
Ze worden in 4:16-5:1 zelfs beeld van de liefde en het bedrijven van de liefde zelf. Deze verzen vormen precies (in het
Hebreeuws) de middelste verzen. Het centrum, de vereniging in liefde, het hoogste genot. Maar dit is een berg die je
langzaamaan beklimt, dat bouw je op. (En ook weer af.)

5.
In alles merk je, dat het de geliefden gaat om elkaar, om de hele persoon, om trouw voor altijd. Liefde is nooit iets
tijdelijks, iets vrijblijvends, het vraagt de ander helemaal en geeft zichzelf helemaal. Mijn geliefde is van mij en ik ben van
hem (2:16). Heel sterk ook komt dit uit in 8:6: Je wilt als zegel aan zijn hart gelegd worden, kostbaar voor hem zijn, hem
exclusief toebehoren, alles voor hem zijn.

6.
Hooglied kent maar één groot gevaar waartegen gewaarschuwd wordt: de kunstmatig opgewekte liefde. Maak jezelf niet
te gauw wijs dat je van iemand houdt en dat je je dus lichamelijk helemaal wilt geven. Dat was kennelijk in de cultuur van
toen al een risico. Hoeveel te meer in onze tijd, waarin je als jongeren alle vrijheid hebt om verkering aan te knopen en uit
te maken.
Verder kenmerkt het boek zich door een grote onbekommerdheid. Dit vind ik heel bruikbaar voor ons vandaag. Heb je
het over de verkeringstijd, blijf dan niet steken in de waarschuwingen. Waarschuwingen zijn ondergeschikt aan het
hoofddoel: genieten van echte liefde, met volle teugen.
In de liefde (ook in de opvoeding van jongeren met het oog op de liefde) is een goed voorbeeld veel stimulerender dan
allerlei regels. Laten we elkaar liefhebben en daarin veel van elkaar genieten. Dat werkt aanstekelijk voor een nieuwe
generatie.

Voor de bespreking:
1. Hoe ervaart u het lezen en bespreken van Hooglied als u zelf niet getrouwd bent, of weduwe/weduwnaar, of gescheiden?
2. Vindt u Hooglied niet te idealistisch of romantisch?
3. Welke gevolgen heeft de manier waarop u zelf in uw verkering met elkaar omging, gehad voor de seksualiteitsbeleving in

uw huwelijk?
4. Merk je in Hooglied nog iets van de vloek uit Genesis 3?
5. Hoe denkt u over de verhouding van 'waarschuwing' en 'stimulans' inzake genieten van seksualiteit? Hoe bent u hier zelf

in opgevoed? Hoe voedt u uw kinderen op?
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