
 

 

Hooglied van kleuren, 
 
In de kerk werd het Hooglied, vrijwel nooit gelezen. Het 
was een tekst waar je van zou kunnen gaan blozen.Het 
Hooglied is een beetje een buitenbeentje in de Bijbel. Het 
heeft een andere sfeer, een ander doel, het is speelser, 
wereldser dan veel andere teksten in het Oude 
Testament. De Hebreeuwse naam voor het Hooglied luidt 

‘Shir-HaShirim ’en dat betekent lied der liederen. Het lied 

dat andere liederen overtreft, het hoogste lied. Maar 
hoger dan welke andere liederen wisten de vertalers 
eigenlijk niet, het was Maarten Luther die uitkwam op de 
vertaling Hohes Lied en daar hebben de Nederlanders 
dan maar Hooglied van gemaakt.  
Het is echte liefdes poëzie met beelden die wij niet 
kennen, granaatappels komen pas sinds kort op onze 
tafel en kudden schapen brengen ons niet altijd tot 
enthousiasme laat staan tot verliefde kreten.. 
Het is de moeite waard om midden in de zomer het 
Hooglied eens te lezen. De liefde springt uit het boek en 
vooral het verlangen naar een geliefde.  
 Judith Herzberg heeft heel mooie gedichten/liederen 
gemaakt van de tekst van het Hooglied. Het meest 
bekende is dit.. 
 

Je zoenen zijn zoeter dan 
zoeter dan honing en ik vind je 
mooier en liever, liever 
en aardiger nog dan de koning. 
We gaan samen liggen 
een eind hier vandaan 
we maken van takken 
van takken en blaasjes 
een vloer en een dak, 
dat was onze woning, 
of ik was het tuintje 
en jij was de tent 
daar gingen wij wonen 
en blijven en horen 
o rep je mijn liefje 
ik heb je zo graag 
nu of nooit samen slapen 
want we zijn er 
alleen maar vandaag. 

 
Wat heerlijk! Je zou zo buiten gaan liggen in het zachte gras, kijken naar de wolken en blij worden. 
Welke leeftijd je ook hebt, je wordt weer jong en verliefd als je dit leest. 
Op dit moment is het in de natuur zo geweldig mooi en overvloedig. Al die kleuren, alleen al de 
groentinten talloos. Ik heb schilderende voorouders, van meerdere kanten,  maar  ik vond altijd dat 
ik niet kon tekenen, schilderen. Tot er een verfdoosje ons huis in sloop, voor de kleindochter. Om 
eerlijk te zijn:  ik vind het zelf eigenlijk heel erg leuk en het resultaat? Gelukkig krijg ik er geen 
rapportcijfer meer voor. het moest altijd lijken… weet u nog? En netjes kleuren binnen de lijnen. 
Opeens pik ik het weer op, af en toe gaan zitten lekker buiten de lijntjes kleuren en het perspectief 
klopt voor geen meter, maar proberen te vangen wat me verrukt zo buiten. Dat wens ik u toe dat u 
ondanks alles naar buiten kunt kijken of kunt gaan en rondlopen in de zomerwereld en even staat 
de tijd stil, want we zijn er alleen maar vandaag. 
 
ds. Agnes Hana 


