
HOOGLIED 

lofzang op de liefde 



Sjar hasjirim 

Lied der liederen 

1. De liefde tussen 

man en vrouw 

2. Jezus en de 

gemeente 

Interpretaties: 

1. Letterlijk 

2. Allegorisch 

3. Typologisch 



Letterlijke interpretatie 

De liefde tussen één 

man en één vrouw 

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar 

Zijn beeld – mannelijk en vrouwelijk schiep 

Hij hen. 

Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader 

en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees 

zijn. 



Allegorische interpretatie 

Het huwelijk als beeld 

van hoe God met Zijn 

volk omgaat. 

Hosea 2:18-19 Ik zal u voor eeuwig tot 

Mijn bruid nemen, ja, Ik zal u tot Mijn 

bruid nemen in gerechtigheid en recht,  

in goedertierenheid en in barmhartigheid. 

In trouw zal ik u voor Mij als bruid nemen; 

en u zult de Heere kennen. 

Jesaja 54:5-6; Jesaja 62:4-5 



Typologische interpretatie 

Hooglied 7:10 Ik ben van mijn Liefste en 

Zijn begeerte gaat naar mij uit. 

Efeze 5:23-27 – zoals Christus de 

gemeente heeft liefgehad en Zich voor 

haar heeft overgegeven. 

Mattheüs 9:15; Openbaring 19:7-8, 21:2; 22:17 

Beeld van Jezus en de 

gemeente als man en 

vrouw 

Beeld van de liefde van 

God tot de gelovige 



Hoofdpersonen 



Indeling 



Ik bezweer u, dochters van  

Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of 

aanwakkeren, voordat het haar behaagt? 

Hooglied 2:7; 3:5; 8:4 

Ik bezweer u, dochters van 

Jeruzalem, als bij de gazellen 

of bij de hinden op het veld, dat 

u de liefde niet opwekt of 

aanwakkert, voordat het haar 

behaagt. 

Indeling 



Johannes 2:3 Maria  

dan nam een pond  

zuivere narduszalf van  

zeer grote waarde,  

zalfde de voeten van  

Jezus en droogde Zijn  

voeten met haar haren  

af, en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. 

Markus 14:5 Deze zalf had voor meer dan 

driehonderd penningen verkocht en aan de armen 

gegeven kunnen worden. 

Intro (Hooglied 1:1-4) 



2 Korinthe 2:15-16 Want wij zijn voor God een 

aangename geur van Christus, onder hen die zalig 

worden en onder hen die verloren gaan; voor de 

laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar 

voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het 

leven. 

Mirre, symbool van lijden 



Eerste couplet 

Hooglied 1:5 – 2:6 

Ze heeft haar 

eigen wijngaard 

(zichzelf) niet 

bewaakt. 

Hooglied 8:11-12 – Mijn wijngaard – die van  

Mij – ligt voor Mijn aangezicht. 

Deze wijngaard is beter dan die van Salomo. 



Hooglied 1:5 Donker van huid ben ik, als de 

tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. 



Johannes 10:5 Maar 

een vreemde zullen 

zij beslist niet volgen, 

maar zij zullen van 

hem wegvluchten, 

omdat zij de stem van 

vreemden niet 

kennen. 

Hooglied 1:7 Maak mij bekend waar U de kudde 

weidt, waarom zou ik zijn als een gesluierde bij 

de kudden van uw metgezellen? 

Johannes 10:3 - de schapen horen Zijn stem, 

en Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam 

en leidt ze naar buiten. 



Hooglied 1:15 

Uw ogen zijn 

als duiven. 



Mattheüs 6:29 – zelfs 

Salomo ging in al zijn 

heerlijkheid niet gekleed 

als een lelie. 

Hooglied 2:1 Ik ben een roos van Saron,  

een lelie uit de dalen. 



Hooglied 2:2 Als een lelie tussen de distels 

Efeze 3:17 – opdat 

Christus door geloof 

in uw harten woont  

en u in de liefde 

geworteld en 

gefundeerd bent. 



Hooglied 2:4 Hij brengt mij in het wijnhuis,  

en de liefde is Zijn banier over mij. 

Psalm 23:5 U maakt voor mij de tafel gereed 

voor de ogen van mijn tegenstanders. 



Tweede couplet 

Hooglied 2:8 – 3:4 

De Liefste nodigt haar uit 

tevoorschijn te komen, 

want de lente is gekomen. 

Hooglied 8:8-10:  

De broers willen haar thuishouden: ze is als een 

muur, waarop wij een zilveren bolwerk bouwen,  

als een deur, wij zullen haar insluiten met een plank 

van cederhout. 

Vers 8: ze heeft nog geen borsten; 

Vers 10: mijn borsten zijn als torens. 

Vers 10: Toen was ik in Zijn ogen als iemand die 

vrede vindt. 



Hooglied 2:14 Mijn duif in de kloven van de rots, 

in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw 

gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw 

stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. 



Hooglied 2:15 Vang voor ons de 

vossen, de kleine vossen die de 

wijngaarden te gronde richten, nu 

onze wijngaarden bloeien. 

Spreuken 4:23 Bescherm je hart 

boven alles wat te behoeden is, 

want daaruit zijn de uitingen van 

het leven. 

2 Korinthe 10:5 Want wij breken valse redeneringen af en 

elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij 

nemen elke gedachte gevangen om die  

te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. 

Kolossenzen 2:8 Pas op dat niemand u als buit meesleept 

door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de 

overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van 

de wereld, maar niet volgens Christus. 



Hooglied 3:1 Op mijn bed zocht ik in de nachten 

Hem Die ik innig liefheb, ik zocht Hem, maar ik 

vond Hem niet. 

Jesaja 26:9 Met heel mijn ziel verlang ik naar U in 

de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U 

ernstig. 

Psalm 63:1 O God, U bent mijn God! U zoek ik 

vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn 

lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, 

zonder water. 



Derde couplet 

Hooglied 5:8 Ik 

bezweer u, dochters 

van Jeruzalem; als u 

mijn Liefste vindt, wat 

zult u Hem vertellen? 

Dat ik ziek ben van 

liefde! 

Hooglied 3:6 – 8:3 

Ze zoekt haar Liefste, maar kan  

Hem niet vinden. 

Hooglied 8:5-7 

Ze komt uit de 

woestijn, leunend 

op en verzegeld in 

haar Liefste –  

ze heeft Hem 

gevonden. 



Hooglied 4:1-7 Zie, u bent mooi, Mijn vriendin – 

Alles aan u is mooi. Mijn vriendin, er is geen enkel 

gebrek aan u. 

Efeze 5:25-27 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, 

zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en 

Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar 

zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad 

door het Woord, opdat  

Hij haar in heerlijkheid  

voor Zich zou plaatsen,  

een gemeente zonder  

smet of rimpel of iets  

dergelijks, maar dat zij  

heilig en smetteloos  

zou zijn. 



Hooglied 4:2 Uw tanden zijn als een kudde 

pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de 

wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van 

hen is zonder jongen. 



Hooglied 4:12 Een gesloten tuin,  

een gesloten bron, een verzegelde fontein. 



Hooglied 4:15 O bron van de tuinen, put van 

levend water dat van de Libanon stroomt! 

Johannes 4:14 – wie drinkt van het water dat 

Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen 

dorst meer krijgen. Het water dat Ik hem zal 

geven, zal in hem een bron worden van water, 

dat opwelt tot in het eeuwig leven. 

Johannes 7:38 Wie in Mij  

gelooft, zoals de Schrift  

zegt: Stromen van 

levend water zullen uit 

zijn binnenste vloeien. 



Hooglied 4:16 Ontwaak, 

noordenwind, en kom, 

zuidenwind, waai door  

mijn tuin, zodat de geur van  

zijn specerijen zich verspreidt. 

Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil 

en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar 

hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is 

het met iedereen die uit de Geest geboren is. 



Hooglied 5:9-16: de schoonheid van de Liefste 

Kolossenzen 1:15 Hij is het Beeld van de 

onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de 

schepping. 

Johannes 1:14 En wij hebben Zijn heerlijkheid 

gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 

van de Vader, vol van genade en waarheid. 

Hooglied 5:9  

Wat heeft uw Liefste vóór boven een ander? 



Hooglied 8:8 Leg mij als een zegel op Uw hart,  

als een zegel op Uw arm. 

Efeze 1:13 In Hem bent ook 

u, nadat u het Woord van de 

waarheid, namelijk het 

Evangelie van uw zaligheid, 

gehoord hebt; in Hem bent u 

ook, toen u tot geloof kwam, 

verzegeld met de Heilige 

Geest van de belofte, Die 

het onderpand is van onze 

erfenis, tot de verlossing die 

ons ten deel viel, tot lof van 

Zijn heerlijkheid. 

Jesaja 49:16 Zie, Ik heb 

u in beide handpalmen 

gegraveerd, uw muren 

zijn steeds vóór Mij. 


