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Hooglied: liefdesliederen in de Bijbel

J.J. Schreuder

Liefdesliederen in de Bijbel. Daar blijven we ons over verwonderen. De Here God heeft ons in het boek Hooglied
werkelijk iets heel bijzonders gegeven: poëzie over de liefde. Hoe lezen we dit dichtwerk? Met welke bedoeling is het
Hooglied ons gegeven?

Liederen, geen doorgaand verhaal
Het Hooglied is iets anders dan een verhaal indichtvorm. Het is ook iets anders dan een beschrijving van de werkelijkheid.
In het dichtwerk wordt op heel eigen manier een voorstelling van zaken gegeven. Soms heeft het iets van een toneelstuk. Je
krijgt een tafereeltje te zien, er is een decor. Er wordt een achtergrond geschetst, en op de voorgrond zie je iets anders
gebeuren. Het dichtwerk roept beelden op, maar daarin zit ook fantasie. Het heeft ook iets van een droom.
Eigen aan deze vorm van poëzie is, dat niet alles uitdrukkelijk wordt gezegd. Er worden ook  dingen gesuggereerd: aan
onze fantasie overgelaten.
Er zijn uitleggers geweest, die Hooglied hebben opgevat als een doorlopend verhaal. Volgens hen is er een lijn die begint
bij 1:1 en die doorloopt tot 8:14. Hooglied zou dan vertellen over een meisje dat al verloofd is met een jongen van buiten
de stad, maar wordt opgeëist voor koning Salomo. Het meisje verzet zich tegen een huwelijk met de koning. Ze is
toonbeeld van echte liefde en trouw. Zij krijgt haar vrijheid terug en wordt gelukkig verenigd met haar geliefde.
Anderen hebben in Hooglied een heel ander verhaal gelezen. Koning Salomo, die veel vrouwen heeft getrouwd uit politieke
en economische motieven, vat echte liefde op voor een meisje en vindt bij haar ook die echte liefde.
Er is ook wel geopperd, dat Hooglied vertelt hoe een verloofd stel op weg is naar het huwelijk. De jongen en het meisje
verlangen naar elkaar, maar zijn nog niet getrouwd.
Deze opvattingen zijn gewrongen. Het boek is een verzameling liederen die geen doorlopend verhaal vertellen. En de
mannelijke hoofdpersoon in Hooglied is niet Salomo, maar een gewone herder.
Het boek spreekt over de liefde tussen man en vrouw, het verlangen naar elkaar, de (ook erotisch geladen)
aantrekkingskracht naar elkaar. Maar dat heeft veel uitleggers in verlegenheid gebracht: kán het dat in de Bijbel een
verzameling liederen over die liefde staat? Zij gingen het Hooglied allegorisch uitleggen.

Allegorische uitleg is inleg
Al in de eerste eeuwen was het gebruikelijk in de christelijke kerk om het boek te lezen als een allegorie. Dat betekent dat
het werd opgevat als een voortdurende verwijzing naar iets anders, dan wat je zou denken als je de woorden gewoon
leest. Een verwijzing naar een hogere werkelijkheid: de liefde van God voor zijn kerk en van de kerk voor God, de liefde
tussen Christus en zijn Bruid.
Ook in de tijd van de Reformatie was die opvatting gemeengoed. U komt hem tegen in de kanttekeningen van de
Statenvertaling. Daar wordt van het boek gezegd: het is een gesprek tussen Christus als Bruidegom en de Bruid, zijn kerk,
onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid. In Hooglied 4:5 staat: 'Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van
gazellen, die te midden van de leliën weiden.'De kanttekeningen zeggen hiervan: 'Versta hier bij de twee groote borsten die
leeringen en vertroostingen die in het Oude en Nieuwe Testament te vinden zijn, waarmede de gelovigen gespijsd en
gelaafd worden.'En verder: 'Anderen verstaan door de twee borsten der Bruid de bediening des Woords Gods en der
heilige sacramenten, waarmede de schapen en lammeren van Christus als op een goede vette weide gevoed worden.'
De allegorische uitleg, die het boek vergeestelijkt, blijkt in de praktijk bij inleg uit te komen. Het Hooglied geeft ons geen
aanwijzing, dat het zo gelezen moet worden.

Rekening houden met de tijd van ontstaan
Veel beeldspraak in Hooglied staat ver van ons af. Wij leven niet in het Palestina van toen en wij zijn niet thuis op het veld
bij kudden en herders. Het vraagt van ons inspanning om het mooie van de gebruikte beelden te waarderen, aan te voelen
wat ze zeggen of wat ze alleen maar fijnzinnig suggereren.
Zo spreekt de poëzie in het middendeel fijnzinnig over zien (4:9), ruiken (4:10), aanraken (4:1l). Het lied laat ons
meemaken dat de geliefden een fantasietuin binnengaan, waar vruchtbomen en planten een heerlijke geur verspreiden
(4:1215). De hoogste verrukking in het samenkomen wordt alleen maar aangeduid (4:16 en 5:l). Het paar dat is



samengekomen, wordt door vrienden als het ware toegezongen: Wat jullie doen, is mooi, het is goed! Met instemming van
de vrienden sluit het gordijn en wordt de intieme scène afgesloten (5:1 slot). Het middendeel van het boek is tegelijk climax.
Opvallend is het actieve vrouwelijke aandeel in Hooglied. Zij nodigt (4:16), hun hartstocht is wederzijds. In het Hooglied
overwegen de vrouwelijke gevoelens (!).
Er is reden aan te nemen dat Hooglied niet al te lang na de dood van Salomo ontstond. Israël was omringd door volken die
Baäl dienden, de god van de vruchtbaarheid. In die afgodendienst kende men een mannelijke en een vrouwelijke godheid.
Hun samenkomen gaf vruchtbaarheid aan mensen, aan het vee en de akkers. Die vruchtbaarheid kon bevorderd worden
door heilige prostitutie.
Tegen die achtergrond lijkt het onmogelijk, dat Hooglied in de tijd van ontstaan al op directe manier betrokken is op de
relatie tussen God en zijn volk. Want de Here vergelijkt het verbond van Hem met zijn volk wel met het huwelijk, maar dat
is nóóit erotisch geladen. Júist niet, in tegenstelling tot het baälisme.
Het was een tijd waarin de vrouw vaak als minderwaardig werd beschouwd. Wat een contrast biedt dan het Hooglied,
waar de jongen en het meisje zingen van hun verlangen naar elkaar, waar je proeft hoe de jongen ook tegen het meisje
opziet, in haar iets diep indrukwekkends vindt (6:4,10). Je proeft hoe het meisje zich bewust is van haar aantrekkingskracht
en die ook gebruikt, de jongen daardoor meetrekt, naar zich toetrekt. Zij is niet minder dan hij. Zoals zij van hem is, zo is
hij van haar.
Er is ook nog iets anders om in rekening te brengen. Bij ons begint de weg naar het huwelijk vaak bij verliefdheid: het
begint met een vlammetje en dat kleine begin groeit verder uit, de liefde wordt volwassen en zo leven we toe naar de
trouwdag.
In Israël was het vaak anders: men was al voor elkaar bestemd en zó leerde men elkaar beter kennen; pas in de nadere
kennismaking begon het vuur van liefde en verlangen te branden. Het was geen kijken en zoeken of men wel bij elkaar
paste. Men wist al waar het naar toe ging.
In onze situatie, waarbij pas in de zich ontwikkelende relatie moet blijken óf het op een huwelijk zal aangaan, is nog meer
voorzichtigheid geboden in het zoeken van lichamelijk contact. Wat belangrijk is het, datje in die situatie niets onderneemt
wat, als de relatie moet worden beëindigd, alleen maar schaamte en spijt geeft.

Bruiloftsliederen
De liederen van dit boek zullen gezongen zijn ter gelegenheid van bruiloftsfeesten. Dan stond daar een week lang een kring
van familie en vrienden om bruid en bruidegom heen. De woorden van het Hooglied boden de tekst van de liederen waarin
men met elkaar zong over het verlangen naar elkaar. Het verlangen dat in het huwelijk z'n vervulling mocht vinden. Met
elkaar deelde men in de vreugde van die ene man en vrouw, die de verrukking mochten ervaren dat zij helemaal elkaar
mochten gaan toebehoren. De poëzie gaf de woorden om alles heel direct en toch heel zuiver te benoemen, ook het
hoogtepunt van de eenwording in de huwelijksnacht.
De liederen zijn echt poëzie. Ze vertellen niet alleen maar feiten. De gedichten roepen een eigen wereld op. De jongen en
het meisje dromen van elkaar. Ze lopen ook in hun verlangen naar elkaar, fantaserend vooruit op de feiten.
Hoofdpersonen zijn een jonge man en een jonge vrouw. Ze zijn type van een willekeurige man en vrouw. Literaire
verbeelding.
Een paar keer wordt de naam Salomo genoemd, maar hij speelt een ondergeschikte rol. Waar hij op het toneel komt, is hij
meer een decorfiguur. Hij dient het contrast: de rijke koning met zijn vele vrouwen, in de stadscultuur, tegenover de jongen
en het meisje van het land.
Ook de 'dochters van Jeruzalem' zijn m.i. een literaire fictie. Dat blijkt daaruit, dat zij maar heel vaag getekend worden. Ze
vertegenwoordigen de cultuur van de stad, in tegenstelling tot het paar dat dicht bij de natuur staat.
Al is het boek een bundel op zichzelf staande liederen, toch is er ook samenhang. Thema's komen terug. En aan het slot
(vanaf 8:5) komen we figuren uit eerdere liederen tegen: het paar zelf, de koning, de broers van het meisje, de vrienden.
Het lijkt een beetje op het slot van een musical: als alle hoofdpersonen nog even naar voren komen en met een paar
woorden herinneren aan de rol die ze gespeeld hebben, voordat het doek definitief sluit.

De boodschap van Hooglied
Zoals heel de Schrift, is ook het Hooglied nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid (2 Tim. 3:16). Daarbij moeten we de eigen aard van het boek niet uit het oog verliezen.
We moeten hier niet in de eerste plaats zoeken naar moreel onderwijs. Wat wel of niet goed is op het terrein van huwelijk
en seksualiteit, valt veel directer af te leiden uit de geschiedenis van de schepping en de geboden in Oud en Nieuw
Testament. Ik denk dat het Hooglied ons vooral wil brengen bij de verwondering: wat heeft de Here man en vrouw
prachtig op elkaar aangelegd, wat mooi kan de weg naar het huwelijk zijn en de beleving van zuivere liefde en complete



eenwording in het huwelijk. Wat de Here in de potentie van liefde en erotiek aan man en vrouw heeft gegeven, kan als iets
prachtigs beleefd worden. Vergelijk Spreuken 5:18,19.
Daarmee is tegelijk ook het kwetsbare van deze relatie gegeven. Het Hooglied laat zien, hoe belangrijk het is dat je als
jongen en meisje je alleen geeft aan die éne. Je proeft hier hoe sterk het verlangen naar elkaar kan worden; hoe het een
begeren kan worden dat niet meer kan worden weerstaan. Daarom ook het refrein van 2:7, 3:5 en 8:4.
Liefde en erotiek tussen die ene man en die ene vrouw worden in Hooglied als zoiets puurs beschreven. Is dat wel
werkelijk? We beseffen met pijn, dat God ons wel prachtig gemaakt heeft, maar dat wij zo veel bederven. We ontvangen
onze eigen seksualiteit in een wereld die in de greep is van de zonde. We hebben te maken met ons eigen hart, van waaruit
de zondige begeerte steeds opkomt. Dat kan het omgaan met wat God geeft, zo moeilijk maken.
Hooglied kan je pijnlijk confronteren met wat je mist. Als je je leven niet deelt met een hulp tegenover je. Of als je in het
huwelijk steeds geconfronteerd wordt met het onvolmaakte. Je kunt het moeilijk hebben met de vraag: waarom is dit
mooie, waarover Hooglied zo uitbundig spreekt, mij niet gegeven?
Dan is het goed te bedenken dat de liefdesliederen gezongen zullen zijn bij bruiloften. Familie en vrienden verheugden zich
om wat aan het bruidspaar gegeven was. Hooglied leert ons blij zijn om wat God geeft, ook als Hij dat aan een ander
geeft. Als ons hart zuiver is, kunnen we een mooie vrouw of een knappe man zien en hun schoonheid bewonderen zonder
gelijk te denken: waarom is die niet voor mij? Vanuit een zuiver hart kunnen we bewonderen zonder te begeren, kunnen we
ons verwonderen en God de eer geven.
Maar van wie is het hart zuiver? We komen bij het nadenken over Hooglied uit bij de Here Jezus Christus, de volmaakte
Mens. Aan Hem is het huwelijk niet gegeven. Hij nam wel de tijd om een bruiloft in Kana bij te wonen en te delen in de
vreugde van dat paar. Hij zorgde dat de vreugde niet door gebrek aan wijn zou worden verstoord.
Schoonheid, intimiteit en verrukking wijzen boven zichzelf uit. Ze kunnen hier nooit blijvende en volmaakte bevrediging
geven. Ze wijzen uit boven wat voorbijgaat, naar datgene wat blijft. Dat is de liefde tussen Christus en zijn Bruid. Alle
verlangen naar geborgenheid, liefde en toewijding zal z'n vervulling vinden in wat Christus aan zijn kerk gaat geven. Dat zal
ver uitgaan boven het mooiste dat er nu kan zijn tussen man en vrouw, op weg naar en in het huwelijk.

Een mogelijke indeling van Hooglied is de volgende
eerste cyclus        1:1 – 2:7
tweede cylus        2:8 – 3:5
derde cyclus        3:6 – 5:1
vierde cyclus        5:2 – 6:3
vijfde cyclus        6:4 – 8:4
zesde cyclus        8:5 – 8:14
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Vragen voor de bespreking:
1. Het vrouwelijk aandeel in Hooglied is opvallend groot. Gaat u eens na welke gedeelten de gevoelens van de vrouw

vertolken. Waarom is dat grote actieve aandeel van de vrouw opvallend?
2. Wat is de betekenis van het refrein (2:8, 3:5, 8:4)?
3. Hoe voorkom je dat het voorlezen van het Hooglied in het gezin gegniffel veroorzaakt en weinig stichtend is? Of is het

niet een boek om in het gezin te lezen?
4. Wat kan het Hooglied betekenen voor gehuwden?
5. Opvallend is dat de beleving van de mooie vrije natuur en van het intieme samenzijn van man en vrouw in Hooglied vaak

samengaan (bijv. 2: 10v, 4:6v, 6:2v, 6:11v, 7:11v). Zou dat een bijzondere betekenis hebben?


