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3. Wat is de betekenis van Hooglied voor ons? 
 
Inleiding 
 
Het mysterieuze Hooglied 
- Hooglied is misschien wel het meest mysterieuze boek van het Oude Testament of zelfs 

van de Bijbel.  
- Bevat de poëtische tekst diepere geheimen of zijn de liefdesverklaringen van de 

hoofdpersonen ‘slechts’ de hele boodschap?  
- Als er al geheimen in het boek schuilgaan: welke zijn dat dan?  
- Als er geen geheimen in Hooglied te vinden zijn: waarom is dit boek in de canon 

opgenomen en bezit het dus Goddelijke autoriteit? 
 
- Dat het een moeilijk boek is, blijkt al uit de verschillende keuzes die vertalers van 

Hooglied hebben gemaakt. Enkele voorbeelden: 
 
Hooglied 3:6 
- NBV: Wie is zij, die daar komt uit de woestijn als een zuil van rook, in een wolk van wierook en mirre, 

in een geur van kostbare kruiden? 
- NBG: Wat trekt daar op uit de woestijn, als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei 

reukwerk van de koopman? 
- SV: Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt  met mirre en wierook, en met 

allerlei poeder des kruideniers? 
 
Hooglied 6:12 
- NBV: Ik kende mijzelve niet; gij hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. 
- NBG: En plotseling voelde ik mij meegevoerd als op een wagen van mijn nobel volk. 
- SV: Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. 
 
Hooglied 8:14 
- NBV: Ga nu van mij weg, mijn lief! Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de bergen vol 

balsemkruid. 
- NBG: Haast u, mijn geliefde, en doe als de gazel of als het hertejong op bergen vol balsemkruid. 
- SV: Kom haastelijk, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een  welp der herten op de bergen 

der specerijen. 
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- Vertalen = interpreteren 
Hieruit (en verderop wanneer we gaan spreken over verschillende uitleggingen) blijkt 
hoezeer een vertaling een interpretatie is van de tekst. Als wij daadwerkelijk willen 
begrijpen wat de tekst wil zeggen dan zullen wij terug moeten gaan naar de grondtekst of 
in ieder geval verschillende vertalingen van de tekst moeten raadplegen. Dan nog blijft het 
heel moeilijk om de tekst te begrijpen, omdat we het kader van interpretatie nodig hebben 
om de boodschap te begrijpen. Zodra je begint te spreken over wat de tekst zou betekenen 
ben je al aan het interpreteren. 

- Het grote gevaar bij het bestuderen van een boek als Hooglied is dat we meer bezig zijn 
met het bestuderen van de verschillende commentaren op en uitleggingen van het boek, 
dan dat we daadwerkelijk de tekst bestuderen. Aan de andere kant is de boodschap van het 
boek zo mysterieus dat het vrijwel onmogelijk is om het boek te begrijpen zonder het licht 
van uitleggers te gebruiken. Laten we bidden dat de Heilige Geest door het Woord, maar 
ook door leraars (die toch aan de gemeente gegeven zijn, Ef 4:11-12) tot ons zal spreken. 

 
Titel, auteurschap, datering 
- Eén ding is heel duidelijk: het boek Hooglied gaat over de liefde. Allerlei vragen komen 

dan op: is dit een lichamelijke of een geestelijke liefde? Wie zijn de geliefden? Mogen wij 
de zinnelijke voorstellingen letterlijk lezen? Of moeten wij de liefdesscènes en 
liefdesbetuigingen strikt geestelijk interpreteren? 

- Voordat we bezig gaan met deze vragen over de inhoud en de uitleg van Hooglied, 
behandelen wij eerst de belangrijkste inleidingsvragen.1 

 
- Welke titel draagt het boek? 

- Hebreeuws: lied der liederen (vgl. Engels ‘Song of songs’; Nederlands 
‘Hooglied’).  

- Deze titel drukt een superlatief uit: het mooiste lied (vgl. Heer der heren, Koning 
der koningen of negatief: Knecht der knechten, Gn 9:25). 
 

- Wie schreef het boek? 
- Het antwoord op deze vraag zal bij de uitleg van het boek van groot belang kunnen 

zijn. Daarom is het goed om even bij deze vraag stil te staan. 
- Het antwoord lijkt in eerste instantie eenvoudig: Salomo (Hgl 1:1).  
- Het voorzetsel ‘van’ kan naast het aanduiden van de auteur echter ook ‘aan’, 

‘voor’, ‘over’ of ‘als’ betekenen. Hgl 1:1 is in die zin geen sterk bewijs voor het 
auteurschap van Salomo. Er wordt ook altijd in de derde persoon over Salomo 
gesproken. 
- Aanwijzingen dat Salomo in aanmerking komt voor het auteurschap. 

- Dichter van 3.000 spreuken en 1.005 liederen (1Kn 4:32). Hooglied zou 
dan het mooiste van al zijn liederen zijn geweest. 

- Salomo maakte studie van de flora en fauna (1Kn 4:33). Deze interesse 
komt vaak in het boek Hooglied tot uiting. 

- De beschrijvingen van Salomo’s rijkdom (Hgl 1:5; 3:7, 9, 11; 8:11, 12) en 
zijn vele vrouwen (Hgl 6:8) komen in het boek voor. 

   
 
 
 

                                                
1 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1049-1052) 
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- Uit welke tijd dateert het boek? 
- De vraag naar de datering van het boek hangt nauw samen met het auteurschap. 

Volgens de Talmoed is de compositie van het boek Hooglied het werk van Hizkia 
en zijn mannen (vgl. Sp 25:1). 

- Argument voor een datering ten tijde van Salomo: vóór de scheuring van het rijk 
- De verschillende plaatsen die genoemd worden lijken te behoren tot een 

ongedeeld koninkrijk: Jeruzalem (zuiden), berg Karmel (noorden), vlakte van 
Sharon (westen), het gebergte Libanon (noorden) etc. 

- Argument voor een datering na Salomo: na de scheuring van het rijk 
- Hooglied 6:4 lijkt een onderscheid te maken tussen Tirsa en Jeruzalem. Tirsa 

was de hoofdstad van het noordelijke rijk, totdat Omri Samaria de hoofdstad 
maakte (1Kn 16:23-24). Dit kan dus wijzen op een datering van Hooglied kort 
na de scheuring van het rijk. Het is echter ook mogelijk dat Joden uit een latere 
tijd Samaria in de tekst hebben vervangen door Tirsa om de negatieve 
associatie van Samaria te vermijden. 

 
Uitlegging van Hooglied 
 
Canoniciteit van Hooglied 
- Naast bovengenoemde inleidingsvragen is een veel belangrijkere vraag: waarom is het 

boek Hooglied opgenomen in de canon van het Oude Testament?2  
- Het boek bevat geen religieuze of ethische uiteenzetting noch een verwijzing naar de 

Heer God.  
- Hgl 8:6 ‘een vuurgloed des Heren’ (NBG) is een taalkundige constructie die iets 

zegt over de heftigheid van het vuur (een overtreffende trap) en heeft 
waarschijnlijk niet direct betrekking op de naam van God; vgl. NBV ‘een laaiend 
vuur’.3 

- Rond het begin van de christelijke jaartelling werd de canoniciteit van het boek in de 
kringen van joodse geleerden nog betwist. Toen het judaïsme zich begon te 
consolideren en reorganiseren na de val van Jeruzalem (70 nC) is op het concilie van 
Jamnia (ca. 90 nC) vastgesteld dat het boek Hooglied aan Salomo wordt 
toegeschreven. Dat het boek in de joodse opvatting een bijzonder heilige status heeft 
blijkt wel uit het volgende citaat van rabbi Aqiba (2e eeuw nC):4 

  
“Want in de hele wereld is er niets dat gelijk is aan de dag waarop het Lied der 
liederen werd gegeven aan Israël, want al de Geschriften zijn heilig, maar het Lied 
der liederen is het Heilige der heiligen.” 
  

- Het boek Hooglied maakt onderdeel uit van de Megillot. Dit is een verzameling boeken 
(Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther) die op bepaalde momenten in het jaar 
worden gelezen. Hooglied wordt gelezen op de achtste dag van het Pesachfeest. Op 
Pesach werd de uittocht uit Egypte herdacht. Eigenlijk zien wij geen direct verband tussen 
deze gebeurtenis en het boek Hooglied, maar straks zal ik er op terugkomen welke 
bijzondere betekenis het boek Hooglied juist heeft met betrekking tot Pesach. 

 
 
 
                                                
2 The Song of Solomon, Dentan (The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible; p 324) 
3 Het Hooglied van Salomo, Ouweneel (p 23) 
4 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1051) 
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Letterlijke uitleg en de allegorische tegenhanger 
- In deze opvatting wordt de tekst gewoon gelezen zoals het er staat. Dat betekent dus als 

een liefdesgedicht of als een verzameling liefdesgedichten, met soms zeer erotische 
passages. De functie van dit lied of deze liederen zou dan een lofdicht op de liefde tussen 
man en vrouw zijn. Dit lied of deze liederen werden dan gezongen tijdens de 
huwelijksceremonie. Sommigen menen dat dit gebruik wordt ondersteund door parallellen 
met de Egyptische liefdespoëzie en dat dergelijke liederen tegenwoordig nog steeds 
worden gezonden op huwelijksfeesten.5 
Deze uitleg heeft geen moeite met het letterlijke lezing van de erotische passages. 

  
- De allegorische tegenhanger 

- Zoals we hebben gezien was het boek Hooglied in de joodse opvatting een zeer heilig 
boek. Een letterlijke lezing – met alle liefdes- en erotische scènes – werd dan ook 
verworpen. Hoe kon zo’n aards boek anders worden opgenomen in de heilige 
Geschriften?  

- Daarom werd de allegorische uitleg van het boek Hooglied al snel geleerd in de joodse 
traditie. De heiligheid van het boek sprak voor de Joden daaruit dat het voor mannen 
onder de 30 jaar verboden was het boek in te zien. Hiermee werd er over gewaakt dat 
de woorden van dit boek (en de uitleg, toepassing ervan) ijdel over de lippen zouden 
gaan. De allegorische wijze van uitleggen is overgenomen door de christenen. 
- Allegorie is de tegenhanger van de letterlijke uitleg. Een allegorie leest de tekst 

niet letterlijk, maar zoekt achter de tekst een diepere, geestelijke betekenis. 
- Voor de Joden was de geestelijke betekenis van het boek Hooglied: de intimiteit 

tussen de bruid, Israël, en de bruidegom, God. Voor de vroegchristelijke kerk werd 
deze uitleg omgebouwd tot: de intimiteit tussen de bruid, de Gemeente, en de 
bruidegom, Christus.  
- Hiermee hebben we een duidelijk voorbeeld van de vergeestelijkings- of 

vervangingstheologie. In deze theologie worden alle (aardse) zegeningen die 
aan Israël zijn toegezegd, toegepast op de Gemeente en is er geen plaats meer 
voor het volk Israël in het verdere heilsplan van God. Steeds meer kerken zijn 
van deze theologie teruggekomen. 

- Allegorie kon de meest wilde vormen aannemen. Zo zijn in de borsten van de 
bruid (die regelmatig in Hooglied te sprake komen) door de joodse uitleggers 
bijvoorbeeld Mozes en Aäron gezien. De christelijke kerk kon er ook wat van. 
Cyrillus van Alexandrië zag in de twee borsten en het bundeltje mirre (Hgl 1:3) 
Christus die rust tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 

- De allegorische uitleg wordt gesteund door de verdraaide opvattingen die de 
kerkvaders over seksualiteit hadden. Mede beïnvloed door het neoplatonisch denken, 
waarin al het aardse als verwerpelijk werd geacht en slechts het hemelse tegenbeeld 
goed was, ontstonden allerlei krampachtige opvattingen over seksualiteit en over de 
vrouw.6 
- Tertullianus noemde vrouwen de ‘poort van de duivel’ en zei dat zij ‘zo 

gemakkelijk het evenbeeld van God, de man, in het verderf hebben gestort’. 
- Ambrosius wees op de dierlijke irrationaliteit van de seksualiteit, waardoor de 

bezonnen gemeenschap met God belemmerd werd. 
- Augustinus leerde naar aanleiding van 1Kor 7:6 dat voortplanting weliswaar een 

goddelijk gebod was, maar dat er voor de bijkomende seksuele lust door Paulus 
Gods vergeving wordt toegezegd. Als er sprake is van vergeving, zal het dus wel 

                                                
5 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 320) 
6 De zevende koningin, Ouweneel (p 86-96); Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 321) 
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zondig zijn. Deze uitleg is overigens wel gebaseerd op een ingewikkelde vertaling 
van het betreffende vers. 

- De 12e eeuwse Odo van Cluny heeft gezegd dat het omhelzen van een vrouw 
hetzelfde is als een zak mest omhelzen, vanwege haar vuile en mysterieuze 
binnenste met haar verzwelgende schoot. 

- In de kerk kwamen allerlei absurde voorschriften voor het seksleven. Seks was 
verboden op zondag, woensdag, vrijdag, in de vastentijd, in de adventstijd, tijdens 
de zwangerschap, de zoogperiode en de menstruatie (dit vindt nog een grond in de 
Bijbel: Lv 18:19; Ez 18:6). Als er al seks mocht plaatsvinden mocht dit alleen op 
een bepaalde manier. Seks op een andere manier werd zelfs met zeven jaar 
gevangenschap bestraft.  

- Na de reformatie werd het niet veel beter. Luther noemde de vrouw ‘een mislukte 
man’ en hij zag het huwelijk als een zakelijke overeenkomst om de (zondige) 
lusten te bevredigen. In navolging van dit denken waren (of zijn!?) er gelovigen 
die seks als iets zondig beschouwen en voor de geslachtsdaad bidden tot God of 
Hij hun ‘hart en zinnen’ wil bewaren.  

 
Moreel-didactische uitleg 
- Als tegenhanger van bovengenoemde krampachtige opvattingen over seksualiteit, kan het 

boek Hooglied ook benaderd worden vanuit een moreel-didactische uitleg. Het boek 
Hooglied leert ons iets over de bijzondere waarde van huwelijksliefde en seksualiteit. Het 
boek beschrijft de waardigheid en de puurheid van menselijke liefde. Het Hooglied heeft 
een moreel een didactisch doel omdat het zo’n andere opvatting over lust en passie 
voorspiegelt dan in de wereld gebeurd. Het biedt ons zicht op de standaard die God stelt 
voor seksualiteit.  Het herinnert ons eraan hoe puur en nobel ware liefde is.7 

- ‘Het Hooglied redt een ontspoorde liefdesgeschiedenis’. In dit licht wordt Hooglied 
gezien als een herstel wat fout ging tussen Adam en Eva. In Hooglied is ook sprake van 
een paradijselijke tuin (Hgl 4:12-15), die doet herinneren aan de hof van Eden. Daar waar 
Adam en Eva nog geen schaamte voelden voor de zondeval (Gn 2:25), zo bezingen de 
geliefden in Hooglied ook schaamteloos de naaktheid van elkaar.8 

 
Drama als uitleg 
- Vanaf de 19e eeuw (vrij modern dus) kwam het idee op dat het boek Hooglied als drama 

gelezen moest worden. Binnen deze uitleg zijn er eigenlijk twee stromingen: (1) er spelen 
twee hoofdpersonen een rol: de bruid en de koning, (2) er spelen drie hoofdpersonen een 
rol: de bruid, de koning en de geliefde herder. Hieronder volgen de twee varianten van hoe 
het verhaal gelopen zou kunnen zijn. 

 
- De bruid en de koning 

Koning Salomo had een wijngaard in het heuvelland van Efraïm, ongeveer 50 mijn ten 
noorden van Jeruzalem (8:11). Hij verhuurde die wijngaard aan een familie (8:11). De 
vader was waarschijnlijk dood. Er waren een moeder en twee zonen (1:6). Zij had 
twee dochters, Shulamith (6:13) en een kleine zus (8:8).  
Shulamith was de verschoppeling van de familie (1:5), schoon van uiterlijk, maar 
onopgemerkt. Mogelijk waren haar broers halfbroers (1:6). Zij had geen gelegenheid 
om voor haar persoonlijke verschijning te zorgen (1:6). Zij snoeide de wijnstokken en 
zette valstrikken op voor kleine vossen, die de wijngaard bederven (2:15). Zij hoedde 

                                                
7 Introduction to the Old Testament, Harrison (p 1057) 
8 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman (p 327) 
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ook de kudde (1:8) Omdat zij zoveel in de open lucht vertoefde, werd haar huid 
verbrand door de zon (1:5). 
Op een zekere dag kwam een knappe vreemdeling aan bij de wijngaard. Het was 
Salomo in vermomming. Hij toonde belangstelling voor haar en zij schaamde zich 
voor haar uiterlijk (1:6). Zij houdt hem voor een herder en informeert naar zijn kudde 
(1:7). Hij antwoordt ontwijkend, maar spreekt ook woorden van liefde tot haar (1:8-
10) en hij belooft haar rijke gaven voor de toekomst (1:11). Hij wint haar hart en 
verlaat haar met de belofte, dat hij op één of andere dag zal terugkomen. Zij droomt ’s 
nachts van hem en soms denkt zij dat hij vlakbij is (3:1). Ze begint er zelfs 
nachtmerries van te krijgen. Die dromen draaien maar om één onderwerp: ‘ik ben hem 
kwijt en ik ga hem zoeken’. Op een nacht droomt ze dat ze door de straten van de stad 
rent op zoek naar haar geliefde. Als ze hem dan heeft gevonden sleept ze hem mee 
naar haar slaapkamer om hem nooit meer los te laten. Een andere nacht droomt ze dat 
hij voor de deur staat en zij niet kan opstaan om de deur open te doen. Hij vertrekt en 
zij vliegt uiteindelijk naar de deur, maar haar geliefde is weg. 
Op een dag als zij weer aan het werk is, ziet ze in de verte een grote stofwolk 
aankomen. Ze vraagt haar broers wie dat zou zijn. Zij vertellen haar dat het de 
landheer, koning Salomo is. Als de koning dichterbij komt, herkent zij in hem haar 
geliefde. Hij is teruggekeerd in zijn koninklijke heerlijkheid om haar tot zijn bruid te 
maken (3:6-7).9 
 

- De bruid, de koning en de geliefde herder 
Terwijl koning Salomo, berucht om zijn aantrekkingskracht tot mooie vrouwen, zijn 
landgoederen inspecteert, ziet hij daar een mooi meisje. Hij neemt haar mee naar zijn 
paleis. Zij is echter al verloofd met een eenvoudige herder en in het paleis kan zij 
alleen maar denken aan haar geliefde. Zij vertelt over hem aan de vrouwen uit de 
harem van Salomo en ze vraagt hen haar niet te dwingen haar ware liefde te verlaten 
(2:7; 3:5; 8:4).  
Het meisje denkt voortdurend aan haar geliefde (2:8-3:5) en zij droomt over hem. 
Salomo bezoekt haar (3:6-4:16) om haar hart te winnen, maar zij kan haar geliefde 
thuis niet vergeten. Het meisje weigert de liefde van Salomo (7:10-8:3). Zij is niet 
onder de indruk van zijn rijkdom, spijzen, land en vee. Uiteindelijk wint de ware liefde 
het en wordt het meisje vrij gelaten. Zij vlucht terug naar haar geliefde (8:4-14).10 
- Een kritiek punt van deze versie van het verhaal is dat Salomo er als de slechterik 

uit komt. Voor de Joden was het boek juist zo heilig omdat het aan Salomo wordt 
toegeschreven. De canoniciteit komt daarmee weer op losse schroeven te staan. 
Een uitlegkundig probleem is: wat moeten we met alle tekst aan die in deze versie 
niets anders dan vleitaal blijkt te zijn?11 
- Aan de andere kant is de huwelijkstrouw van Salomo ook opmerkelijk met zijn 

1.000 vrouwen (1Kn 11:3). Doelt Hgl 6:8 er niet op dat de bruid zijn 
eenenzestigste vrouw zou worden? 

 
Typologische uitleg 
- Wat is typologie?12 

-  Grieks type betekent ‘teken’, ‘afbeelding’ of ‘voorbeeld’ 
- Typologie in het Nieuwe Testament  

                                                
9 Samenvoeging van:  Scofield Bible Course (B II-102) en Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 450-453) 
10 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 494) 
11 De zevende koningin, Ouweneel (p 111) 
12 De zevende koningin, Ouweneel (p 296-299) 
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-  Rm 8:14 Adam is een type (voorbeeld) van Christus) 
- 1Kor 10:6, 11 de uittocht en de woestijnreis van Israël zijn ons tot voorbeeld 

(type)  
- Hb 8:5; 9:24 de tabernakel is een type (voorbeeld) en respectievelijk een 

antitype (tegenbeeld) van het hemelse heiligdom  
- 1Pt 3:21 de doop is een antitype (tegenbeeld) van de ark van Noach 
- Verdere typologie in het Nieuwe Testament: Hb 12:24 (bloed van Abel/bloed 

van Christus); Mt 24:37-39; Lk 17:25 (zondvloed/oordeel bij wederkomst); Hb 
7:1-4 Melchizedek/Christus); Gl 4:21-31 (Hagar, Sara/wet, genade); Hb 3:1-6 
(Mozes/Christus); Hb 5 (Aäron/Christus); Jh 6 (manna/Christus); Jh 3:13 
(koperen slang/Christus); Mt 12:40 (Jona/Christus) 

- Typologie = Oud-Testamentische gebeurtenissen (vb. uittocht), zaken (vb. tabernakel) 
of personen (vb. Adam) zijn typen (voorbeelden) van Nieuw-Testamentische 
gebeurtenissen (vb. behoudenis), zaken (vb. hemels heiligdom) of personen (Christus). 
- Als typologie goed wordt toegepast, zal deze uitleg nooit ten koste gaan van de 

oorspronkelijke, letterlijke betekenis. Dat wil zeggen dat verhalen niet worden 
aangepast om het beeld mooier of duidelijker te maken. Ook wordt de historiciteit 
van het verhaal niet in twijfel getrokken ten gunste van een hogere, geestelijke 
uitleg. 

 
- Het auteurschap van Salomo was voor de Joden een doorslaggevend argument om de 

autoriteit van Hooglied te erkennen. In dat licht is het interessant om de andere boeken 
van Salomo te erbij te betrekken (Spreuken, Prediker). Ook vanuit het Nieuwe Testament 
is Salomo een bijzonder type van de Heer Jezus (betekenis naam Salomo ‘vredevorst’, 
vgl. Js 9:5 of de verwijzing door de Heer Jezus zelf in Mt 12:42).13   
- De drie boeken van Salomo worden wel vergeleken met de tabernakel.  
 

Boek Tabernakel Toegang Beeld Naam van God 
Prediker Voorhof Alle Israëlieten Zichtbare 

schepping (‘onder 
de zon’) 

God (elohim) 

Spreuken Heiligdom Alleen priesters Dingen worden 
gezien zoals God 
ze ziet 

Heer (Jahweh) spreekt 
van het verbond 

Hooglied Heilige der 
heiligen 

Eén keer per jaar 
de hogepriester 

Intimiteit Geen naam van God 

 
- Er is ook een andere opmerkelijke lijn te ontdekken tussen de drie boeken van Salomo 

als we kijken naar de wijze waarop over ‘de vrouw’ wordt gesproken.  
- In Prediker 7:26-28 zien we de natuurlijke vrouw, de zondares. Onder alle mensen 

wordt er maar één rechtvaardige man gevonden (van alle zonen van Adam was er 
maar één rechtvaardige: de Heer Jezus), maar een vrouw wordt niet gevonden (alle 
dochters van Eva zijn zondig). 

- In Spreuken 31:10 beschrijft Salomo de ideale vrouw. Maar wie zal haar vinden? 
Of wie zal de prijs van haar waarde, die koralen te boven gaat, kunnen opbrengen 
(vgl. Mt 13:45-46)? 

- In Hooglied heeft Salomo (type van de Heer Jezus) deze vrouw gevonden. Ze is 
weliswaar zwart (Hgl 1:5-6), maar doordat Hij haar heeft gekocht met Zijn bloed 
is zij wit gemaakt. 

                                                
13 Het Hooglied van Salomo, Ouweneel (p 22-25); Scofield Bible Course (B II-99); De zevende koningin, 
Ouweneel (p 33-34) 
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- Typologische uitleg van Hooglied14 
- Voor deze uitleg moeten wij te rade gaan bij de uitleg die al heel lang in de joodse 

traditie wordt geleerd. De bruid is een type van Israël en de geliefde, de bruidegom is 
een type van de Heer God. Zoals gezegd is deze typologie door de christelijke kerk 
volledig overgezet naar Christus en de Gemeente. Daarmee wordt geen recht gedaan 
aan de bijzondere positie die het volk Israël inneemt in het heilsplan van God, ook in 
de toekomst. 
- Overigens kunnen wij – de individuele gelovigen – de boodschap van het boek wel 

toepassen op ons persoonlijke geloofsleven. Daarmee stellen we niet dat Hooglied 
direct over ons gaat, maar wel dat het voor ons tot voorbeeld is (vgl. 1Kor 10:1-
13).  

- Voor de versie die het verhaal leest met drie hoofdpersonen (bruid, geliefde 
herder, koning) ook een typologische uitleg gegeven. De bruid is dan Israël (of 
volgens sommigen de Gemeente), de geliefde herder is de Heer God (Christus) en 
Salomo zou in deze versie een antitype zijn, namelijk van de aardse macht, de 
vorst van deze wereld, de Antichrist.15 

- Om de betekenis en de waarde van Hooglied te begrijpen moeten we het boek lezen in 
de context van de profetische boeken. Daarin vinden we op verschillende plaatsen de 
huwelijksmetafoor tussen de Heer God en het volk Israël terug. Enkele voorbeelden: 
- Jr 2 spreekt over de bruidstijd, die begon toen de Heer God Israël uit Egypte riep 

- In dat licht kunnen wij ook begrijpen waarom de Joden het boek Hooglied op 
de achtste dag van het feest Pesach lezen. 

- Ez 16 verhaalt hoe de Heer God Jeruzalem aanneemt als zijn vrouw, maar zij 
wordt Hem onttrouw. 
- Voor de uitleggers die nog steeds moeite hebben met lezen van een geestelijke 

betekenis in de borsten van de bruid is Ez 16 een belangrijk gedeelte. Het gaat 
over Jeruzalem (Ez 16:3) en er wordt beschreven hoe ‘zij’ borsten krijgt. 
Hiermee is duidelijk te zien dat dergelijke taal in het Oude Testament zeker 
een geestelijke bedoeling heeft. In Ez 16 kan ik mij geen letterlijke voorstelling 
van deze borsten maken, maar in Hooglied wel. De geestelijke betekenis mag 
ook niet ten koste gaan van de letterlijke betekenis. 

- Hs 1-3 vertelt de geschiedenis van Hosea die moet trouwen met een overspelige 
vrouw. Daarmee beeldt hij de relatie uit tussen de Heer God en het ontrouwe 
Israël. De kinderen die uit het huwelijk geboren worden krijgen daarom ook de 
profetische namen Lo-Ammi (niet Mijn volk) en Lo-Ruchama (geen ontferming), 
waarmee gewezen wordt op de verwerping van Israël. 

- Een andere belangrijke profetisch gedeelte is Ez 23, waar Israël wordt voorgesteld 
als een moeder met twee ontuchtige dochters, Jeruzalem en Samaria. Dit beeld van 
de moeder en twee dochter is ook te ontdekken in Hooglied (Hgl 1:6; 3:4; 8:8).  

- De typologische uitleg van Hooglied is dat het toekomstige gebeurtenissen beschrijft. 
Het gelovig overblijfsel van Israël zal in Christus, de Messias hersteld worden met de 
Heer God. Het onvervulde verlangen van de bruid in Hooglied, de scènes die in de 
nacht plaatsvinden, de beproevingen spreken allemaal van de situatie van het gelovig 
overblijfsel zich nu in bevindt. Eerst zal Israël Hem (de Heer Jezus Christus) moeten 
zien die zij verworpen hebben, voordat zij hersteld zullen worden (vgl. Za 12:10). Let 
op: er zal dus nooit herstel plaatsvinden buiten de Heer Jezus om! 
Er zullen dus twee bruiloften komen. 

                                                
14 Het Hooglied van Salomo, Ouweneel (p 1-38; 259-289); De zevende koningin, Ouweneel (p 113-130)  
15 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi; Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 494) 
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- De Heer Jezus zal als Messias trouwen met Jeruzalem, de plaats waar de Heer God 
heeft verkozen bij Zijn volk te wonen. 
- De Heer Jezus wijst ook op Zichzelf vanuit dit profetische beeld in Mt 9:14-17. 

De bruidegom (Messias) zal van hen (Israël) weggenomen worden. 
- De gelijkenis in Mt 25:1-13 van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes spreekt 

ook over een bruid en een bruidegom. Wie worden met de verschillende 
personen bedoeld?  
- De bruidegom = de Heer Jezus, de Messias 
- De bruid = het gelovig overblijfsel van Israël 
- Vijf wijze meisjes = de Gemeente 
- Zij beschikken over olie = beeld van de Heilige Geest. Alleen de 

gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen. 
- De Heer Jezus zal als Lam trouwen met de bruid, de Gemeente (Op 19:6-9). 

 
Wat is de betekenis van Hooglied voor ons? 
 
- Gezonde, gezegende omgang met seksualiteit. 

- Gn 2:24 ‘tot één vlees zijn’. Let op: deze tekst staat voor de zondeval, dus toen alles 
nog zeer goed was 

- Vergelijk: Ef 5:31-32 
- 1Kor 7:3-5. Het gaat hier over de seksuele verplichtingen. Let maar eens op hoe er 

hier wordt gesproken over de lichamelijke verhouding tussen man en vrouw.  
 
- Hoe staan wij tegenover Israël, de aardse bruid van de Messias? Bidden wij voor de vrede 

van Jeruzalem (Ps 122:6)? Delen wij het verdriet van de Heer Jezus om wat Jeruzalem 
overkomt (Lk 19:41)? 

 
- Vijf kenmerken of je werkelijk van iemand houdt naar aanleiding van Hooglied 5.16 

- Kenmerk 1: Je altijd wilt bij hem of haar zijn. 
- Kenmerk 2: Je wilt iets voor hem of haar doen. 
- Kenmerk 3: Je wilt alles van hem of haar weten. 
- Kenmerk 4: Je wilt met anderen over hem of haar spreken. 
- Kenmerk 5: Je bent vertrouwelijk naar elkaar toe. 

 
- Deze kenmerken gelden voor onze liefde tot de Heer Jezus, maar ook voor Zijn liefde 

voor ons! Let op de wijze waarop in Hooglied zowel de bruid als de geliefde elkaar de 
liefde betuigen en elkaar schoonheid bezingen.  

 
- Kenmerk 1: Het afscheid van de discipelen viel de Heer Jezus zwaar, zie Jh 14. 
- Kenmerk 2: Wat de Heer Jezus heeft gedaan en doet. 

- Wat Hij heeft gedaan: Het beeld van de mirre spreekt over het lijden van de Heer 
Jezus. Vergelijking met het lijden: Mirre wordt gewonnen uit een boom door op 
deze boom te slaan. Mirre had een bittere smaak, maar verspreidt een heerlijke 
geur als het in het vuur wordt gebracht. 

- Wat Hij doet: Hb 7:25 Hij leeft altijd om voor ons te pleiten; 1Jh 2:1 Hij is de 
Voorspraak bij de Vader. 

                                                
16 Zie lezing Willem Ouweneel, dd. 04-02-2007 (www.egrijssen.nl/preken) 
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- Kenmerk 3: Hoe lezen wij de Bijbel? Als een liefdesbrief? Dit zegt iets over onze 
relatie met de Heer Jezus. Hebben wij een liefdesrelatie? Of lijkt het meer op een 
zakelijk contract waarmee ons eeuwige heil is vastgelegd? 

- Kenmerk 4: Waar het hart vol van is loopt de mond van over (Lk 6:45). 
- Kenmerk 5: Hoe is ons gebedsleven? Vertellen wij onze geheimen aan de Heer Jezus? 

Nemen wij ook de tijd en de moeite om te horen naar de geheimen van het hart van de 
Heer Jezus? Heer, wat is Uw plan met mij?  
Wij worden door de Heer Jezus ‘vrienden’ genoemd, omdat alles wat Hij van de 
Vader gehoord heeft aan ons bekend is gemaakt. Weet jij wat deze dingen van de 
Vader zijn, die aan ons bekend zijn gemaakt? 
 

- Let eens op de geestelijke ontwikkeling bij de bruid. 
- Hgl 2:16 ‘Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem…’ 
- Hgl 6:3 ‘Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde…’ 
- Hgl 7:10 ‘Van mijn geliefde ben ik en naar mij gaat zijn begeerte uit…’ 
De bruid raakt steeds meer doordrongen van wie zij is voor Hem. In hoeverre zijn wij 
geestelijk zo gegroeid dat het niet meer het allerbelangrijkste is wat de Heer Jezus voor 
ons betekent, maar wat wij voor Hem betekenen? 

 
- Hooglied 5:2-3 spreekt over een situatie waarin het enthousiasme, de liefde van de bruid 

voor haar geliefde wat is weggezakt. Zij ligt op bed en heeft eigenlijk geen zin om haar 
kleed weer om te doen noch om haar voeten vies te maken. Hoe staat het met onze liefde 
tot de Heer Jezus? 


