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De initiaal O aan het begin van de tekst Oscalatur me 

(Laat me je kussen) in de Winchesterbijbel (circa 1150) 

toont koning Salomo als dichter van het Hooglied met zijn 
uitverkorene: „maar zoals mijn duif, mijn mooiste is er 

maar één‟ (Hooglied 6:9) 

LEEN DEN BESTEN 
 

Visies op het Hooglied 
 
Een raadselachtig boek 
 
Bijbelgedeelten werden in de loop van de eeuwen op heel verschillende manieren uitgelegd. Aan de 
hand van het boek Hooglied wil ik dit illustreren.  
 Het Hooglied telt 117 verzen. Het is dus een klein boekje. Het woord God komt er niet in 
voor.  Er is geen boek in de Bijbel waarin de zintuigen (het zicht, de reuk, de tastzin, de smaak, het 
gehoor) zoveel emplooi hebben en waarin sensitiviteit en vervoering zozeer hand in hand gaan. Het 
laat zich raden dat het daarom op uiteenlopende wijzen wordt gelezen en gewaardeerd.  
 Sommigen beschouwen Hooglied als een groot geschenk van God. Zo zei rabbi Akiba 
(gestorven 135 na Christus): „Geen enkele tijd is gelijkwaardig aan de dag waarop aan Israël het 
Hooglied werd geschonken; want al de (canonieke) geschriften zijn heilig, maar het Hooglied is het 
heiligste van allemaal.‟ Anderen zijn minder hooggestemd. Ze wijzen erop dat het Hooglied geen 
directe verwijzing naar God bevat en dus geen direct inzicht in de goddelijke wet of heilige 
geschiedenis lijkt te bieden. Ze houden het voor een van de minst religieuze van alle Bijbelboeken. 
Weer anderen storen zich aan de sensuele en erotische beelden en de onomwonden lichamelijkheid 
in de liederen. Ze doen Hooglied af als een ordinaire tekst die bij vergissing in de Bijbel terecht is 
gekomen. De grote joodse geleerde Saadia (892–942) noemde het Hooglied een koffer waarvan de 
sleutel verloren is gegaan. 
 
Toegeschreven aan Salomo 
 
Het Hooglied draagt in de Hebreeuwse Bijbel de 
titel: Sjir hasjirim: „lied der liederen‟, „het 
mooiste lied‟, „het voortreffelijkste lied‟. Het 
wordt door de dichter/redacteur toegeschreven 
aan koning Salomo (1:1) wellicht omdat deze 
bekend stond als een beroemd auteur en als 
koning een harem had met – zo wil de 
overlevering – zo‟n duizend buitenlandse 
vrouwen. Het kan ook zijn dat het Hooglied aan 
hem wordt toegeschreven om het te laten 
aansluiten bij de kring van wijzen die 
verantwoordelijk geweest zou zijn voor het 
behouden en doorgeven van het boek. En het kan 
zijn omdat de dichter/redacteur op die manier 
aandacht voor zijn werk vroeg en er meteen 
meer gezag voor probeerde te krijgen. 
 De taal van Hooglied is niet uit de tijd 
van Salomo (omstreeks 950 voor Christus), maar 
van later. De tekst bevat weliswaar toespelingen 
op archaïsche perioden, maar ook woorden die 
gevormd zijn onder invloed van het Aramees, 
Perzisch en Grieks. Volgens veel bijbelgeleerden 
gaat het Hooglied zoals wij dat kennen dan ook 
niet verder terug gaan dan de derde eeuw voor 
Christus.  
Onder de moderne geleerden kwam Chaim Rabin terug op de veronderstelling dat Salomo de auteur 
van de tekst moet zijn. Hij wees op de invloed van de Indiase religie op de Hebreeuwse beschaving 
tot aan het tweede millennium voor Christus. Rabin meende dat deze invloed aanwijsbaar is in 
Hooglied: 1. de vrouw vormt het voornaamste onderwerp van de verzen, 2. de rijkdom van de 
natuur wordt er vaak in bezongen en 3. de dominante kleuring van het liefdessentiment (voorbij een 
zekere agressiviteit van het mannelijke) is die van de loomheid van de geliefde (een kleuring die 
volgens Rabin vooral voorkomt bij de Tamil-poëzie).  Rabin kwam met de hypothese dat Hooglied 
geschreven is door iemand die gezworven heeft door het zuiden van Arabië en India en wel in de 
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Machsor Lisiae. Beginwoord van het Hooglied (sjir = lied), detail. De leeuw en de aap boven in het vignet symboliseren de 

man in zijn houding ten opzichte van de vrouw. Als hij in zijn betrekking tot de vrouw zijn driften beheerst, is hij sterk als 
een leeuw, als zijn drift hem beheersen is hij belachelijk als een aap. 

gouden eeuw van de joodse handel met de Oriënt, een eeuw die evenzeer in de tijd van Salomo viel 
als in die van de Tamil-poëzie.  
 Volgens de Duitse theologe Katharina Elliger (º1929) heeft de Oud-Egyptische liefdeslyriek, 
die ontstaan is tussen 1400 en 1000 voor Christus, het Hooglied beïnvloed. Vanwege de nabijheid tot 
de Egyptische liefdeslyriek heeft men ten onrechte Salomo, met zijn open blik naar de wereld en 
zijn verdraagzaamheid, voor de auteur gehouden. In werkelijkheid is het tussen de achtste en zesde 
eeuw voor Christus ontstaan.  

 
Taal 
 
De taal van het Hooglied wemelt van erotische beelden en symbolen. Het zijn beelden van volheid 
en leven, van vitaliteit: de zoetheid van de honing, de benevelende kracht van de wijn, de 
appelboom onder wiens schaduw het meisje zit, de wijngaard waarin gewerkt moet worden als het 
lichaam van het meisje, de duiven als haar borsten, de palmen als haar aantrekkelijke gestalte, de 
brede ceders als het huis van de liefde. „Alle soorten geuren moeten de verleidelijke 
aantrekkingskracht van de geliefde merkbaar maken: nardus, saffraan, riet, kaneel, aloë, wierrook 
en vooral steeds weer de mirre, de kostbaarste zalfolie van allemaal. Bloemen en geuren zijn 
tekens van de liefde die na de lange winterregens opnieuw ontwaakt.‟1  
 
Opgenomen in de canon 
 
Lange tijd is er discussie geweest of Hooglied wel in de Bijbelse canon opgenomen kon worden. Over 
hoe het Hooglied te karakteriseren is, verschilden de meningen sterk. Toch werd het Hooglied op 
een vergadering in Jamnia (100 na Christus) door de rabbijnen aanvaard en wel omdat het een 
samenvatting zou zijn van wat lezing van de overige boeken had opgeleverd: het gaf in allegorische 
vorm de geschiedenis van Israël weer, vanaf de uittocht uit Egypte tot de volle verlossing door de 
Messias. De liederen zouden betrekking hebben op Gods omgang met Israël.  

                                                             

1 Katharina Elliger, „Het Hooglied‟, in: Herbert Haag e.a., Kom, mijn geliefde, kom. Liefde in de bijbel, Tielt: Lannoo, 
Kampen: Kok, 2001, 100-101. 
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Begin van het Hooglied, in: Machsor Lisiae (Machsor van de stad Leipzig; Machsor = 

verzameling gebeden voor de zeven bijzonder feesten van het joodse jaar, Hebreeuws 
handschrift Universiteit van Leipzig. Veertiende eeuw (mogelijk omstreek 1310-1320 

ontstaan in de omgeving van de Bodensee. 

 Met het opnemen van Hooglied in de Bijbelse canon waren de vragen niet opgelost. Latere 
lezers vroegen zich af: Is het wel een allegorie of is het niet veel meer een gelijkenis in dramavorm? 
Of is het misschien een bundel erotische gedichten die de vrije liefde verkennen en van het besef 
getuigen dat liefde een kracht is aan gene zijde van goed en kwaad? Of is het een tekstboek voor 
Palestijnse bruiloftsliederen? Bezingt het de zuivere liefde, of bezingt het het huwelijk als 

afbeelding van de 
eeuwige liefde? Of 
tekent het, zoals velen 
ons willen doen geloven, 
„het monogame, ideale, 
heilige huwelijk‟ waarin 
„de heerlijkheid der 
liefde van Christus tot 
zijn bruid, en als vrucht 
van zijn liefde, de liefde 
van de bruid tot 
Christus‟ doorschijnt?  
Of is het nog anders te 
karakteriseren?  
 
Voorgedragen op het 
joodse paasfeest 
 
In de Tenach behoort 
het Hooglied tot een 
afzonderlijke bundel van 

zogenaamde 
„feestrollen‟ (waarin ook 
Ruth, Prediker, Ester en 
Klaagliederen zijn 
opgenomen). Op een 
bepaald feest werd één 
van deze rollen gelezen. 
Op de achtste dag van 
het joodse paasfeest 
(waarop de bevrijding 
uit Egypte gevierd werd) 
werd Hooglied 
voorgedragen, omdat 
men er een afspiegeling 
van het verbond van God 
met zijn volk in zag. 
 
Allegorische verklaring 
 
Om het Hooglied als 
godsdienstige of 
religieuze tekst te 
kunnen verstaan, lazen 

de rabbijnen en Origenes (circa 185–253) het Hooglied allegorisch.  In de liederen is weliswaar 
sprake van de borsten van de bruid, haar hals, haar tanden, haar lippen enz., maar deze 
lichaamsdelen zijn zinnebeelden voor iets anders, iets onstoffelijks, iets geestelijks. Het gaat niet 
om de liefde van een man en een vrouw, maar om de liefde van God, van Christus, van het actieve 
intellect of van Salomo, tot Israël, dan wel de synagoge, de gemeente, het passieve intellect, de 
ziel, Maria, de wereld, of de ordegemeenschap. De geliefde in het Hooglied is dus geen vrouw van 
vlees en bloed, maar bijvoorbeeld de kerk of de menselijke ziel of de wijsheid. En de minnaar is 
bijvoorbeeld God of Christus. De joodse geleerde Abravanel verdedigde dat de bruid de wijsheid 
vertegenwoordigt en dat we het Hooglied moeten verstaan als een dialoog tussen Salomo en de 
wijsheid. Nicolaas van Lyra (veertiende eeuw) verklaarde Hooglied 1–6 allegorisch met betrekking 



 

4 4 

 

Zo illustreerden Romeinse monniken omstreeks 1130 het Hooglied. De stralende Sulamitische is hier een wat saaie vrouw die 

door haar bruidegom op visite nogal houterig het hof wordt gemaakt. 

tot de geschiedenis van Israël en liet de hoofdstukken 7 en 8 slaan op de kerk die in de eerste en 
tweede eeuw zwak was en omringd door tegenstanders.   
 Volgens de gereformeerden uit omstreeks 1630 is er in het Hooglied sprake van een gesprek 
tussen Christus (de bruidegom) en zijn kerk (de bruid), waarbij Salomo en zijn bruid het voorbeeld 
zijn. De vrienden van de bruidegom die in de liederen aan het woord komen, verwijzen voor hen 
naar de oprechte, vrome profeten en apostelen en naar alle getrouwe predikanten of voorstanders 
van de kerk. De vriendinnen van de bruid verwijzen naar de belijders van de naam van Jezus 
Christus en van de ware religie. De Nederlandse theoloog Johannes Coccejus (1609–1669) zag in het 
Hooglied een geschiedenis van de christelijke kerk getekend en verwachtte op basis hiervan de 
triomf van het protestantisme.   

 
Mystiek boek bij uitstek 
 
Mystieke kringen in de Middeleeuwen schrokken er niet voor terug over de vreugden van de liefde 
van God of van Christus te spreken in beelden die aan de erotiek ontleend zijn. Het Hooglied was 
dan ook bij veel mystici geliefd. Ze redeneerden als volgt. In Hooglied wordt de liefde van een 
jongeman en een meisje bezongen. Maar de geslachtelijke liefde draagt in zich een hogere zin: ze 
verwijst naar de ongeslachtelijke liefde tussen God en mens. God bemint de mens zoals een man 
zijn vrouw bemint. De mens moet God trouw zijn, zoals de vrouw haar man. Ontrouw aan God is 
mystieke echtbreuk.  
 Mystici zagen het Hooglied als een allegorie: de bruid die zich verenigt met de bruidegom is 
beeld van de ziel die zich verenigt met het Woord van God. Grote invloed op het kloosterleven 
hadden de 86 preken die Bernard van Clairvaux (1090–1153) hield over de eerste hoofdstukken van 
het Hooglied.  De kus van Christus („Hij kusse mij met de kussen van zijn mond‟) was voor Bernard 
de hoogste trap van de mystieke ervaring: de eenwording van de ziel met God.  Voor het bereiken 
van die eenwording moest de ziel enige stadia doormaken en een traject met een zekere hiërarchie 
afleggen: van voetkus via handkus tot kus op de mond. De mystieke traditie verbreidde zich via het 
netwerk van Cisterciënzerkloosters en bracht een nieuwe religieuze literatuur voort, ondermeer van  
Hadewych (13e eeuw), Theresa van Avila (1515-1582) en Johannes van het Kruis (1542-1591). 
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Marc Chagall (1887-1985), De drie kandelaren, 1943. 

Herman Witsius (1636-1708), 
een theoloog van de Nadere 
Reformatie2, sprak over het 
mystieke en zeer zoete 
huwelijk van de verkoren ziel 
met Christus, waartoe Hij 
haar uitnodigt met alle 
liefkozingen van het Evangelie 
en waarover Salomo zijn edel 
bruiloftslied gezongen heeft. 
Witsius zette uiteen wat de 
wetten van het huwelijk voor 
de bruid inhouden: genieten 
van de liefde en dienen door 
de liefde.   
 
Geen religieus boek 
 
De eeuwen door is het 
Hooglied ook letterlijk 
opgevat en geplaatst in het 
dagelijks leven. Men wees 
erop dat talloze uitspraken 
alleen maar profaan op te 
vatten zijn zoals bijvoorbeeld 
„Verkwik mij met appels want 
ik bezwijm van liefde (2:5) 
en: „Als een lelie tussen de 
distels zo is mijn liefste onder 
de jonge meisjes‟(2:2). 
Tegelijk ging men ook op zoek 
naar de meerwaarde van de 
tekst ten opzichte van 
andere, „gewone‟ 
liefdespoëzie. Volgens 
Maarten Luther (1483–1546) is 
Salomo zelf in het Hooglied 
aan het woord. De bruid in 
zijn liederen is de vertolkster van een lofzang op de loyaliteit van de onderdanen van de koning.  
 Historici vermoedden dat de sociale context van Hooglied gezocht moet worden in de 
bruiloftsfeesten van Judese boeren, waarbij het bruidspaar als koning en koningin op de versierde 
dorsvloer zat, met de gasten at, dronk en vrolijk was en door hen in dansliederen werd bezongen. 
Andere onderzoekers zagen als achtergrond het oeroude gebruik van de „meisjes van Jeruzalem‟ 
(1:5) om op de Grote Verzoendag in de wijnbergen te dansen om de jonge mannen uit de stad te 
verleiden om een vrouw te zoeken, daarbij zingend:  
 Meisjes van Jeruzalem, kom naar buiten; 
 dochters van Sion, ga koning Salomo tegemoet.  
 Hij draagt de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde; 
 want dit is de dag van zijn huwelijk, 
 de dag van de vreugde zijns harten! (3:11). 
 

                                                             
2 Nadere Reformatie is de gangbare aanduiding van een stroming in de Gereformeerde (Hervormde) kerk in Nederland, die in 

de jaren na de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) aandrong op een voortgaande reformatie (hervorming) die zich 
vooral richtte op de praktijk van het godsdienstig leven en de persoonlijke omgang met God/ 



 

6 6 

 

Pablo Picasso (1881-1973), De geliefden, 1923, olieverf op linnen, 

Washington: National Gallery of Art. 

 

Gustave Klimt Gustav Klimt (1862-1918), Detail van: De kus 

(Vervulling), 1907/1908, olieverf, zilver en goud op linnen, 
180x180 cm, Wenen, Österreichische Galerie in de Belvedere. 

De Franse theoloog Jacques Bénique 
Bossuet (1627–1704) zag een 
overeenkomst tussen de joodse 
huwelijksweek en de indeling van het 
Hooglied. In de lijn van Bossuet 
verdedigde een andere Franse theoloog, 
Edouard Reuss (1804-1891) dat het 
Hooglied zijn plek had op een bruiloft die 
zeven dagen duurde en dat het daarom in 
zeven delen uitgelegd moest worden.  
Anderen opperden dat het een overblijfsel 
was van een oude Middenoosterse 
vruchtbaarheidsrite (het symbolische 
huwelijk tussen de koning en de 
tempeldienares) die gevierd werd in 
Mesopotamië. Weer anderen waren van 
mening dat het Hooglied een 
godenbruiloft bezingt: De herder Tammuz, 
zoon van Ea, god van de onderwereld, 
wordt verbonden met Istar, godin van de 
vruchtbaarheid en van de liefde.  
 In het Hooglied wordt de liefde 
voorgesteld als een machtig antidotum 
tegen de dood. Dit bracht sommige 
onderzoekers tot de theorie dat er een 
verband bestaat tussen Hooglied en orgiastische vieringen van Babylonische en Griekse 
begrafenisrituelen, waar onder andere in Ugaritische teksten melding van wordt gemaakt. Volgens 
hen wijzen taalkundige bijzonderheden op dit verband en ook de nadrukkelijke aanwezigheid in 
Hooglied van mirre en van kruiden, waarmee deze orgiastische maaltijden ter ere van de dode 
werden bereid. 

 
Drama 
 
In de twintigste eeuw verdedigden een 
aantal (overwegend Franse) 
Bijbelgeleerden dat Hooglied een drama in 
drie bedrijven is die ieder weer bestaan uit 
drie tonelen. In elk bedrijf staat een 
samenspraak van de hoofdfiguur met 
Salomo, met de herder en met de dochters 
van Jeruzalem (de haremvrouwen). Het 
geheel wordt bekroond door een 
verheerlijking van de huwelijkstrouw.  
 Over het algemeen huldigden de 
Bijbelgeleerden de volgende voorstelling: 
een jong meisje is tegen haar wil naar het 
koninklijk paleis gebracht; ze is al met een 
jongen op het platteland verloofd en biedt 
aan alle toenaderingen van de koning 
weerstand; tenslotte geeft de koning het 
op en laat haar weer naar haar ouderlijke 
woning terugkeren, waar ze met haar 
verloofde verenigd wordt. Zo zou het 
Hooglied ons de overwinning van de zuivere 
liefde tekenen op de verleiding, zelfs als 
die zich in haar meest bekoorlijke vorm van 
koning Salomo voordoet.  
 
Als kernstekst wordt gezien 8:5-7 
'Wie is zij 
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Gustav Klimt (1862-1918), De kus (Vervulling), 1907/1908, olieverf, zilver en goud op 
linnen, 180x180 cm, Wenen, Österreichische Galerie in de Belvedere. 

Klimt bracht hulde aan de zinnelijke liefdesrelatie tussen man en vrouw. De wijze 

waarop de omhelzing en de kus zijn weergegeven zeggen veel over de houding van 
Wenen ten opzichte van seksualiteit. De stad van Freud wemelde van de prostituees 

en was tegelijkertijd erg conservatief ten opzichte van seksuele relaties. Klimt werd 

beschouwd als zeer uitdagend in dit opzicht. Hij portretteerde vrouwen naakt en 
klaar voor seks op een totaal andere manier dan in de klassieke traditie. De kus kan 

opgevat worden als een afbeelding van overgave en lust, maar ook van angst en 

weerzin. 

De kus was hoe dan ook meteen een groot succes, en werd onmiddellijk aangekocht 

door de Oostenrijkse staat. 

die opklimt uit de woestijn, 
leunend op haar liefste?' 
Onder de appelboom wakkerde ik je aan, 
daar waar je moeder jou ontving, 
daar waar jou ontving 
zij die jou heeft gebaard!-    
zet mij als een zegel op je hart, 
als een zegel op je arm, 
want liefde is sterk als de dood, 
hard als de hel is hartstocht; 
haar flitsen 
zijn flitsen 
van vuur, een vlam van de Ene;    
vele wateren 
kunnen de liefde niet blussen 
en rivieren spoelen haar niet weg; 
al geeft iemand 
alle geld van zijn huis voor de liefde, 
vol verachting zullen ze hem verachten!   

 
Volgens A. Drubbel is het 
meisje een „besloten 
tuin‟(4:12), een 
„muur‟(8:9-10); zij verzet 
zich tegen het aanzoek van 
de koning (2:15) en laat 
zich niet verlokken door 
zijn fortuin (8:7). Want de 
herderin is verloofd, en 
haar bruidegom, de herder, 
heeft onverwacht in de 
koning een rivaal ontmoet. 
Die laatste ziet zijn kans 
schoon als het meisje zich 
in haar argeloosheid door 
de hovelingen heeft laten 
meetronen naar de harem 
van de vorst (6:12), maar 
hij laat haar gaan als hij 
ontdekt dat zij verloofd is 
en haar verloofde trouw 
blijft (4:8-5:1).  
 
Verzameling gedichten 
 
Andere Bijbelgeleerden 
benadrukten dat we niet te 
doen hebben met een 
drama, maar met een 
verzameling minneliederen 
die ofwel ten dele 
onafhankelijk van elkaar 
zijn ontstaan en gebundeld 
zijn door een 
eindredacteur, ofwel het 
product van één dichter 
zijn. Waar het laatste het 
geval is, neemt de dichter 

verschillende artistieke hulpmiddelen te baat: niet alleen lyrische ontboezemingen van bruid en 
bruidegom, maar ook de schildering van de bruiloftsstoet (3:6–11), de beschrijving van dromen van 
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Marc Chagall (1887-1985), De geliefden, 1911-1914, olieverf op linnen, 109 x 134,5 cm, Luzern: Courtesy Galerie Rosengart. 

de bruid (3:1–4, 5:2–7), een beurtzang van de bruid en de dochters van Jeruzalem (5:8–6:3) en de 
introductie van een kring bewonderende toeschouwers (7:1a). Het dichtwerk zou tekenen hoe 
koning Salomo grote liefde had opgevat voor een jonge Sulammitische en in haar ook zo‟n liefde 
vond.   
 
Boek van verliefden 
 
Voor de schrijver Nicolaas Matsier (º 1945) is het Hooglied „het boek der verliefden‟.  De verliefden 
missen elkaar, verlangen naar elkaar, zijn naar elkaar op zoek, vragen naar elkaar, verenigen zich 
met elkaar, geven elkaar namen en bezingen het lichaam van de ander met een fantastische 
rijkdom aan vergelijkingen en beelden. De tuin is niet alleen de plaats waar de geliefde zich 
ophoudt, maar ook de metafoor voor het lichaam van de geliefde. 
 
Paradijselijke idylle met messiaanse allure 
 
Ds. Sytze de Vries (º 1945) meent dat Hooglied een paradijselijke idylle met messiaanse allure is.  
Het verhaalt hoe het „van den beginne geweest‟ is en hoe het dus van Godswege ons als blijvende 
toekomst toegezegd is. „In het Hooglied gaat het om één meisje en één jongen. Zij vieren de liefde 
vrijuit, zonder controle, zonder boterbriefje of trouwboekje. Ook hun lichamelijke liefde is er enkel 
en alleen als wederzijds geschenk. Elke gedachte aan geïnstitutionaliseerde voortplanting 
ontbreekt. Deze twee zijn voor ons een messiaans model: zo zijn wij voor elkaar bedoeld, twee aan 
twee, als de meest directe vorm van ontmoeting en naamgeving. Het zijn inderdaad “Adam en 
Eva”. Het is de mens en de haar of hem gegeven ander. Het is, ook, de Messias en zijn bruid.‟  
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Marc Chagall (1887-1985), De geliefden, 1916, olieverf op 

karton, 70,7 x 50 cm, privécollectie. 

 
Oosters liefdeslied 
 
De linguïste Julia Kristeva (º 1941) ziet in 
Hooglied een liefdeslied dat zijn 
voedingsbodem heeft in de Griekse 
dramaturgie en lyriek aan de ene kant en 
de Mesopotamische vruchtbaarheidsrituelen 
aan de andere kant.  Het Hooglied bezingt 
de echtelijke, exclusieve, sensuele, 
jaloerse liefde. De passie van de verliefde 
richt zich tot de vorst, dichter en geliefde. 
Hij bestaat, want van hem komen de 
woorden van liefde. De aanwezigheid van 
de geliefde is vluchtig. Het ongrijpbare van 
hem manifesteert zich uiteindelijk door de 
aanwezigheid van de herder. Hooglied laat 
zien dat het hoogste gezag, koninklijk of 
goddelijk, bemind kan worden als een 
lichaam, zonder dat het iets van zijn 
wezenlijke ontoegankelijkheid verliest; en 
het laat zien dat de intensiteit van de 
liefde precies is gegeven met deze 
combinatie van verkregen genot en verbod, 
en van fundamentele scheiding die toch 
verenigt.  Het Hooglied introduceert het 
thema van de sensuele liefde. Dit is geen 
concessie aan de vrouwelijke 
vruchtbaarheid. „Als het het verlangen 
erkent, als het er, welbespraakt en 
wellustig, de pracht en de omzwervingen 
van beschrijft, dan is dat om het te 
onderwerpen aan het koninklijk gezag van 
de geliefde.‟  

 
De Duitse theologe Katharina Elliger meent 
bij het Hooglied te maken te hebben met 
liefdesliederen vol erotiek en hartstocht. 
Waarover gaat het? „Een meisje verlangt 
hartstochtelijk naar haar vriend. Ze moet 
op de wijngaard van haar broer passen, hij 
hoedt schapen en geiten. ‟s Zomers zoekt 
ze hem onder herders op de velden, ‟s 
winters zoekt ze hem in de straten van de 
stad, ze vergaat van verlangen naar hem. 
Hij haalt zich haar voor de geest, en kan 
haar schoonheid niet anders vastleggen dan 
met beelden uit de uitbundige natuur. Hij 
staat voor haar deur, ze laat hem bij zich 
binnen. Ze beminnen elkaar onder de ogen 
van haar moeder. Ze beminnen elkaar in de 
wijngaarden, onder appelbomen, midden 
tussen de bloemen. Ze zijn gek op elkaar. 
De hartstocht sleept hen mee als een vuur, 
als een stroom.‟3  
 In de liefdesliederen hebben we te 

                                                             
3 Katharina Elliger, „Het Hooglied‟, in: Herbert Haag e.a., Kom, mijn geliefde, kom. Liefde in de bijbel, Tielt: Lannoo, 

Kampen: Kok, 2001, 98.  
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maken met twee mensen die gelijkwaardig tegenover elkaar staan. Ze zijn beiden even belangrijk, 
zelfbewust in hun optreden en zeker in hun spreken. De rollen zijn gelijk verdeeld. Vaak ontstaat de 
indruk van een duet.  
  
Meesterwerk van de liefdeslyriek 
 
De joodse nieuwtestamenticus Pinchas Lapide (1922–1997) houdt Hooglied voor het een 
„meesterwerk van de liefdeslyriek‟ waarin de dichter „in bucolische dialogen, ironische gelijkenissen 
en plagerige, verleidelijke liedjes de weg van bruid en bruidegom afschildert: de eerste ontmoeting 
van het liefdespaar, de lof die zij elkaar afwisselend toezingen, waardoor de spanning tussen de 
sexen op een bekoorlijke manier wordt verhoogd; de ontwikkelingsgang van de liefde, van een 
milde lente via het wederzijds wegschenken van de harten tot aan de rijping, die uitmondt in de 
huwelijksvoltrekking en het naar huis 
meevoeren van de bruid, om tenslotte te 
eindigen met een machtige lofprijzing van 
de trouwe liefde.‟  De dichter bezingt de 
liefde tussen man en vrouw als de grote 
kunst van het menselijk samenzijn: „als een 
doel dat op zichzelf zinvol is en dat door 
schoonheid, begeerte en spel de twee 
antipoden van de seksualiteit tot een 
verdiepte menswording brengt.‟  Hij maakt 
Gods liefde aan de hand van de menselijke 
liefde aanschouwelijk. 
 Lapide meent dat Hooglied op zes 
verschillende manieren voorgelezen kan 
worden, zonder dat de diepe zin ervan 
uitgeput raakt: 1. als bruiloftslied van twee 
mensen, aan wie de liefde vleugels geeft; 2. 
als lied van groot verlangen van de ziel die 
naar God omhoog wil stijgen; 3. als 
liefdeslied van Israël, dat zijn verlangen 
naar God heeft gericht; 4. als gelijkenis van 
alle aardse verdeeldheid, die haar genezing 
zoekt in de eenwording; 5. als dialoog 
tussen lichaam en ziel, die een volledige 
synthese nastreven; 6. als messiaans lied 
van de Verlosser en zijn heilsgemeente.   
 De Griekse kerkvaders 
onderscheidden drie vormen van liefde: 
eros, wat duidt op seks en hartstocht, 
philia, die sympathie wekt en tot 
vriendschap oproept, en agapè, de 
zogenaamde „zuivere‟ liefde. Joden zien, 
aldus Lapide, over het algemeen niets in 
deze onderscheiding. Ze leggen de nadruk 
op de totale mens, die door God geschapen 
werd als een twee-eenheid, bestaande uit 
man en vrouw. Bij deze totale mens, die 
geen gespletenheid kent tussen lichaam en 
geest, behoort de dynamiek van de liefde 
van God, die „sterk is als de dood‟ (8:6).  
 
Door vrouwen gecomponeerd lied 
 
Feministische theologen menen vaak dat we bij Hooglied te maken hebben met een oorspronkelijk 
door vrouwen gecomponeerd en gezongen lied.  Ze wijzen erop dat de hoofdrolspeelster in Hooglied 
een vrouw is. De stem en gedachten van de onbekende vrouw worden aan de lezer(es) niet door een 
vertelstem maar door alleenspraken overgebracht. Nergens anders in de Bijbel hebben gedachten, 
fantasieën, verlangens en woorden van een vrouw zo de overhand als in Hooglied. Het Hooglied 
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komt overeen met de liefdesliederen van het Oude Nabije Oosten. „Deze poëzie valt op door haar 
eerlijkheid, openheid, tederheid, wanhopige verlangen en door de vrijpostige erotische 
ontboezemingen tussen twee geliefden‟.  
 Delen van het boek zijn tot in de twintigste eeuw in Syrië als bruidsliederen gebruikt. 
 
Tuin van Eros 
 
Een van de vooraanstaande 
feministische theologen uit onze 
tijd, Phyllis Trible (º 1932), noemt 
het Hooglied een „tuin van Eros‟. 
„Daarin fluistert de beminde tot de 
beminde, klinken kreten van 
extase en wordt de stilte van de 
gemeenschap bewaard. De 
stemmen van het lied hebben geen 
namen, maar zij weerklinken en 
nemen de wereld mee in hun 
erotische symfonie. Deze beweging 
tussen binnen- en buitenwereld 
nodigt alle betrokkenen uit, binnen 
te komen in een tuin van vreugde.‟   
 Genesis 2–3 is voor Trible 
een spoor aan de hand waarvan ze 
het Hooglied interpreteert. De 
schepping van de mens werd 
voltooid in de schepping van de 
seksualiteit: het aardschepsel werd 
twee, man en vrouw, en deze twee 
werden één vlees (Gen. 2:24). Het 
Hooglied begint met deze 
erotische vervulling, gaat daarmee 
verder en sluit ermee af. „Het is 
een liefdessymfonie in vijf grote 
delen van ongelijke lengte. Het 
slot van de eerste vier delen is een 
refrein van de vrouw. Het scheidt 
en verbindt de afzonderlijke 
delen.‟  Aan het begin nodigt de 
vrouw ons uit toe te treden tot de 
kring van de intimiteit (1:2a), aan 
het eind spreekt zij direct en 
alleen maar tot haar minnaar. De 
man van Genesis 2 heeft zijn vader 
en moeder verlaten om zich te 
hechten aan zijn vrouw (Gen. 
2:24), nu roept de vrouw haar man naar de liefde (8:14). De vrouw is de tuin en haar minnaar komt 
naar de tuin.  
 „De poëzie van het Hooglied verzet zich tegen rekenen en berekenen. Zij doet een beroep 
op de verbeelding. Wat hier visueel is moet men horen, het gehoorde zien. De liefde doet het 
zichtbare en het hoorbare, het zinnige en het onzinnige met elkaar samengaan. Aldus verheffen zich 
de stemmen van het Lied der Liederen en vergroten zij de betekenis van de schepping van de 
seksualiteit in Genesis 2.‟  Als getuigenis van de liefde gaat het Hooglied verder dan het wonen van 
mensen in de tuin van Eden. Er zijn vijandige groepen, want niet iedereen houdt van een minnaar. 
Met name de vrouw ondervindt de boosheid van haar broers (1:6) en wordt lichamelijk lastig 
gevallen door de wakers van de stad (5:7; vgl. 2:3). Maar andere getuigen vieren het geluk en de 
schoonheid van de beminden: koningen (1:9; 3:7; 4:4), koninginnen en bijvrouwen (6:8), krijgers 
(3:7; 6:4) en zelfs een heel leger met banieren (6:4), kooplui met hun geurige kruiden (3:6), herders 
(1:7–8) en de dochters van Jeruzalem. En de vrouw is ook zelf vol vreugde over het feit dat andere 
mannen en vrouwen haar vriend aanbidden (1:3b–4). Het gaat in het Hooglied over de liefde omwille 
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van de liefde. „Gedurende het hele lied is Eros inclusief. De liefde tussen deze twee mensen staat 
open voor de liefde en het gezelschap van velen. Alleen aan het einde sluit deze kring van 
intimiteit.‟   
 
Verhaal over een haremmeisje 
 
Taalkundige Nelleke Stoop-
van Paridon (º 1923) zocht 
naar een logische samenhang 
van de liederen, beoordeelde 
alle gebruikte woorden op de 
echte betekenis en kwam tot 
de conclusie dat Hooglied zich 
bijna geheel afspeelt in de 
harem van koning Salomo.  
Daar leven jonge meisjes, 
concubines en koninginnen in 
een strikte hiërarchie bij 
elkaar, met hun verzorgsters. 
Het Hooglied vertelt, aldus 
Stoop, het volgende: Een jong 
meisje wordt voorbereid om 
op een dag voor de koning te 
verschijnen. Als zij hem 
behaagt, mag (= moet) ze het 
bed met hem delen. Levert 
dat een zwangerschap op, 
dan wordt ze koningin (één 
van de vele, dat wel). Een 
persoonlijk verzorgster maakt 
het meisje mooi, prijst haar 
schoonheid en moedigt haar 
aan. Maar zij verzet zich met 
alle koppigheid die in haar is. 
Ze wil er helemaal niet 
verleidelijk uitzien voor de 
koning, want ze is tot over 
haar oren verliefd op een 
ander, een jonge herder, over 
wie ze mijmert en fantaseert. 
De twee geliefden kunnen 
elkaar slechts door de tralies 
van de harem heen spreken, 
maar kunnen niet bij elkaar 
komen. Uiteindelijk verschijnt 
het meisje toch voor Salomo. 
De koning is diep onder de 
indruk van haar schoonheid. 
Als zij over haar geliefde 
herder zingt, verbeeldt de 
koning zich dat ze het over 
hem heeft. Hij verheugt zich 
op wat hij denkt dat komen gaat. Maar het meisje weigert halsstarrig op de avances van de koning 
in te gaan. Een doodzonde natuurlijk. Dan komt het verrassende: in plaats van haar te straffen, laat 
Salomo haar gaan, geroerd als hij is door haar oprechte liefde voor de herder. Het meisje voegt zich 
bij haar geliefde. Moraal van het verhaal: ware liefde overwint. 
 
© L. den Besten 
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