HOOFDSTUK 1
Dit Bijbelboek staat in een speciaal perspectief. Toen Salomo dit schreef, na de
bouwwerken van de tempel, waren er al een tiental liederen welke door het volk
werden gezongen. Hooglied werd het lied der liederen! Doch dit lied werd verkozen
boven de rest. Koning Salomo staat er als de vredeskoning, een tegenbeeld van de
Here, de komende vredevorst. Wij willen het boek over liefde en seksualiteit
benaderen vanuit verschillende invalshoeken: letterlijk, geestelijk en profetisch, als
de aanstaande bruid en bruidegom.

HET VERLANGEN VAN BIJBELGETROUWE
CHRISTENEN NAAR DE BRUIDEGOM.
Wij mogen blij zijn te weten dat de bruiloft van
het Lam voor de deur staat! (Openb.19:7) Vandaag
leven wij nog in de genadetijd waarbij men
uitnodigt tot het grote bruiloftsfeest. (1,3) De
bruid verlangt naar de liefde van de bruidegom.
Het geven van liefdevolle eerlijke kusjes, “in zijn
mond” staat er, tongzoenen. Paulus schreef
over het elkander groeten met een heilige kus, een eerlijke kus. Judas kust de Heer
met een valse kus, een verraderlijke kus.(Luc.22:48) Dit was dan een onheilige kus!
Het knielen en kussen van de hand, ringen,
voorwerpen is een oud afgodisch gebruik
en nog steeds gebruikt bij de paus. De tenen
van het beeld
van Petrus in
Rome zijn
afgebrokkeld,
door het vele
kussen van de
vereerders en
afgodendienaars. Zo werd het kusritueel overgenomen
vanuit het Babel van Nimrod. Deze beelden van valse
liefde werden in traditionele processies wereldwijd gedragen ! (Jes.46:6-7)
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ZOENEN
Een bekeerde hoer, Maria Magdalena kuste de voeten van Jezus, uit eerlijke
wederliefde dat al haar zonden werden vergeven. (Luc.7:45) Het zoenen op de mond
is een uitdrukking van liefde. De bruid geeft de onderliggende reden aan van haar
verwachting. God legt als het ware de profetische woorden in haar mond, om te
zingen! (Jer.1:9)
Een ander woord voor “kussen” is “zoenen”. Onder het woord zoenen zit ook een
duidelijk begrip van “verzoenen”, vergeving!
De verloren zoon kreeg een zoen van
zijn vader en wist dat er voor hem nu
verzoening was. Die liefde en genade, is
veel kostelijker dan wijn!
Wijn is een symbool van een leven in
wereldse weelde, genot, rijkdom, macht,
eer en plezier. De verloren zoon had dit
soort leven ervaren. Let op de wijn van
de hoer in het Vaticaan. (Openb.17:2/
14:8)
De parfum van de bruidegom is sterk
aantrekkelijk en bedwelmend, alle
maagden zijn er weg van. Zijn naam verspreid een speciale geur.

Die naam is Jeshua!
De geur van die uitgestorte zalfolie, om Hem te leren
kennen, veroorzaakt hun liefde voor Hem. Een geur wordt
niet gezien wel ervaren! Wij zien Jezus nog niet, maar wie
wil, kan Hem wel ervaren in zijn dagelijks leven!
Olie is een beeld van de Geest welke is uitgestort. Olie
werd er vroeger gemaakt door het pletten van het manna,
hemelse voeding. Niet iedereen is van goede wil en weigert
deze geestelijke voeding. De duivel gebruikt ook
ongelovigen en brengt ook geuren, deze van de dood en verderf.

Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van
zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 2 Korintiërs 2:15 want wij zijn voor God een geur
van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 2 Korintiërs
2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is
tot zulk een taak bekwaam?
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TAKE ME AWAY…..LET US HURRY
(4,6) Wat een sprekend beeld van de plotse opname
van de gemeente, om te komen in de woningen welke
de Here, onze koning, ons beloofde! En dan komt een
beeld van het samen zijn in feestvreugde en plezier.
Gemeenschap in liefde te hebben met elkander.
Het is begrijpelijk dat men u liefheeft. Hier is de
zinspeling op het zwart van haar huid, vuil zijn als de
tenten van Kedar, de Arabieren, het zondig zijn.
(Gen.25:13) Doch ze is heel mooi en bekoorlijk!
(7) De bruid is nieuwsgierig, ze wil weten waar haar
geliefde, de toekomstige bruidegom, de kudde laat
rusten.

DE BRUID IS GEEN HOER!
Waarom zou ik als een “gesluierde” als een hoer,
bedekt zoals Tamar, mij bezighouden met andere
lonkende herders? Wanneer men zich als een
gesluierde wilde gedragen om niet op te vallen, als
hoer, diende men weg van huis te gaan om niet
verdacht te worden.
Bruid: Ik wil niet hoereren met
andere herders of leraars. Ze wilde
niet behoren tot andere kudden,
andere levensovertuigingen of
godsdiensten met valse leraren!
(Openb.18:3) Men deed alle
pogingen om haar te verleiden,
zoals vandaag!

Ze wilde niet, ze dacht enkel aan Jezus!
Dit is wat vandaag zich voordoet men wil de wedergeboren of Bijbelgetrouwe
christenen toevoegen aan een oecumenische wereldkerk, door allerlei religieuze en
politieke manipulaties, het zal niet lukken. Zij blijven Bijbelgetrouw en vormen geen
span met ongelovigen..
(8) De bruidegom laat weten waar zij Hem kan vinden. Volgt dan de sporen van het
klein kuddeken, de ware christenen, laat God weten aan Zijn volk, de bruid. Ook
Jezus liet het hen weten:
Johannes 10:27 Mijn

schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,28 en Ik
geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en
niemand zal ze uit mijn hand roven.
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WAT EEN MOOIE BRUID IN GODS OGEN
DE GEMEENTE VAN CHRISTUS

(9,11) De bruidegom vergelijkt haar met een van de fiere merries welke de
strijdwagen van de Farao trokken. Dit waren toen de beste strijdpaarden welke
werden gekweekt. Ook Salomo kocht zulke dure paarden, en ze werden met heel
mooie sieraden bekleed. Toen de machtige wereldleider Farao ten onder ging, is er
nog wat aangespoeld welke Gods volk kon meenemen.

https://biblespace.org/2016/11/20/nederlaag-farao-bewezen-archeologie/
Ook vandaag ligt de toekomst in de handen van Gods volk, want de bruidegom komt
terug om te regeren vanuit Jeruzalem. Hij zal haar bekleden met allerlei gouden en
zilveren sieraden. Een Bijbelgetrouw christen begrijpt de hedendaagse strijd om
Jeruzalem!
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DE BRUID DROOMT VAN HAAR BRUIDEGOM
(12,15) De dure en aantrekkelijke Narduszalf gaf zijn geur in de aanwezigheid van de
koning, welke zat bij zijn harem. Nardus geeft rustigheid, en trekt de aandacht, men
zou er blijven van genieten. Het lijkt erop dat die rustigheid al in gedachten
doordringt, zodat de bruid haar geliefde vergelijkt met een bundeltje mirre tussen
haar borsten. Dit was in feite haar verlangen, ze heeft haar aantrekkelijk gemaakt,
door haar geur. De gemeente maakt zich aantrekkelijk, daar zij getuigt en mensen tot
rust brengt.
Hebreeën 4:10 Want

wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen
van zijn werken, evenals God van de zijne.

Wanneer een meisje aan de beurt kwam om bij een koning te
komen, werd ze vooraf zes maanden met mirreolie behandeld.
Dan mocht ze het koninklijk paleis betreden. (Esther 2:12). Het
effect was, dat die middelen rust en zaligheid opwekten tot een
gelukkig en zalig samen zijn. Een andere vergelijking is met
hennabloemen.
De oosterse vrouwen gebruikten de sterk geparfumeerde
bloemen, ze waren in geelachtige witte trossen. Ook vandaag
nog enkel te vinden in Engedi. Ze gebruikten het aan handen en
voeten.
Engedi was een stad van Juda aan de oevers van de Dode Zee met wijngaarden.
Het was een oase van geuren, door de bloemen. De bladeren van de Henna werd
door de Romeinen gebruikt als kleurstof. Daar waren de vele palmbomen, waar de
dadels in trossen aan groeiden.

Wat een mooie ogen zo beschrijft de koning haar, als duivenogen. De ogen van een
duif tonen haar vitaliteit en scherpzichtigheid. Wat een groot compliment. De bruid,
de gemeente, heeft een scherpe visie, een goed zicht in alles, bijzonder in het
profetisch wereldgebeuren. Ze kan ook goed onderscheid maken tussen goed en
kwaad, positief en negatief, ze weet wat gerechtigheid is en heeft nog een geweten.
Zij die niet geloven en de Heer niet liefhebben, anders gezegd niet volgen, staan als
blinden. Daarom vragen de Farizeeërs of ze blind zijn. (Joh.9) Daarom kennen wij
vandaag ook een blind Babels christendom, dat zich in de plaats stelde van Israël!
(16,17) God kijkt naar Zijn gemeente, ze is zeer schoon. Ze is nu in een heerlijk
paleis van de koning, God zelf, een heiligdom, in Gods aanwezigheid, de hemel!
Ceders en cipressen doen denken aan de hof van eden. Een legerstede, een bed in
een nieuwe natuur!
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Hebreeën 10:19 Daar

wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, :20 langs de nieuwe en levende
weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,
Het grote verlangen van God is altijd geweest, om te wonen bij de mensen!
Openbaring 21:3 En

ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God
zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste
dingen zijn voorbijgegaan.
HOOFDSTUK 2
“Ik ben een roos van Saron, de lelie der valleien”
Zij vergelijkt haar met een roos of lelie. (1,2) De bruidegom
spreekt met veel lof over zijn geliefde, de gemeente. De
gemeente welke bestaat uit alle mensen uit de heidenen en
Israël, welke geboren zijn uit water en geest!
Ze staat tussen de distels en doornen, in de Bijbel een beeld
van een wereld onder de vloek, zonde en ongerechtigheid.
Doornenkroon van Jezus was een beeld van alle zonden ter
wereld, welke hij heeft weggedragen.
Ze valt op, ze steekt
uit als een witte lelie
tussen de vele
vrouwen, beeld van
andere godsdiensten en kerken. Saron was
een kleine vlakte tussen Tabor en de zee van
Tiberias. Een wilde bloem van Sharon.
A.vert. De franse vertaling schrijft een
“Narcis”, een paasbloem.
Wij houden het bij een witte lelie, zoals Spurgeon, toen gebruikelijk bij een
huwelijksfeest. In de ogen van Salomo is ze niet te vergelijken bij wat rondom haar
leeft.
(3,5) Zij ziet haar Geliefde als een appelboom tussen de andere bomen in het bos,
ze ziet hem met een groot verlangen tot gemeenschap in de schaduw. Toen was de
schaduw om te genieten, zo is het ook een genieten van Gods vruchten door
ervaring. Symbolisch staan bomen voor mensen. Ze is zeer aantrekkelijk, mooi en
bijzonder. Israël en de gemeente is speciaal. Hij wil haar inwijden in de liefde! Haar
verkwikken met appelen. De zoetigheid van de vrucht voor haar gehemelte, is het
liefkozen, tongzoenen en de strelingen van de bruid. Er is een verband tussen
appelen en de liefde. Zij bezwijmt van als aankomende weeën der vurige liefde, en
een verlangen naar liefdevolle seks. Hgl.8:5 Maakt dit heel duidelijk.
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Het wijnhuis, is de plaats waar de liefde kan bedreven worden. Een intoxicatie van
liefde in plaats van door de wijn. De koning had een wijnhuis in zijn paleis waar de
wijn werd gedronken als in een feestzaal. De banier of vaandel, is de liefde van God.
“Ontplooit over mij de standaard der liefde! (Can.Vert.) Haar bedekken met een vlag?
Een christelijke encyclopedie beschrijft een banier, als een “signaalstang” welke
werd opgericht op een berg of toren tot verzamelen. Men kan dit letterlijk
benaderen, symbolisch of profetisch. Ook deze liefde brengt zijn volk vandaag
bijeen.(Jer.11:10,12).
Jesaja 5:26 Daarom

heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij
fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt het.
Psalm 20:6 Wij

willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God
de vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten.

(6,7) Omhelzing en knuffelen is een
diepe wens van de bruid. Bezweren is
een verklaring afleggen onder belofte.
Gazellen en hinden zijn bekend als de
hevigste liefdesdieren. Hertachtigen in
het N-W Californië staan bekend voor
hun hofmakerij, om de vrouwen te
lokken.
Er werd ook gezworen door de
Grieken bij dieren welke als een afgod
dienden. De liefde mag niet worden opgedrongen, de tijd moet rijp zijn, zoals het ook
gaat bij deze dieren.
Wacht op de tijd dat zij verlangt naar gemeenschap. De Hebreeuwse tekst laat het
volgende verstaan: “als je wakker wordt”. De bruid waarschuwt de dochters van
Jeruzalem, geduldig te zijn. De wijze en dwaze maagden werden ook plots wakker,
toen de bruidegom kwam. Openbar.3:11 Ik kom plots houd vast wat gij hebt….
Hier vinden wij de Bijbelse levende hoop, de grote verwachting van Israël naar de
komst van hun Messias en tevens van de gemeente naar Christus. Israël zal eerst
nog bedrogen worden en opgedrongen door een valse Messias! Een soort Messias
met een valse liefde voor Israël.

HOOR DE ROEPSTEM VAN DE BRUIDEGOM
(8,9) “Hoor” (Hebr.= stem) De bruid luistert naar de stem van de bruidegom. Israël
begint te begrijpen dat Jezus de Messias is. Ze ontdekt het grote verlangen van
Jezus naar Zijn volk, en de gemeente. De bruid ziet Zijn snelle komst, met vurig
verlangen zoals de gazelle en de jonge levenskrachtige herten verlangen om
gemeenschap te hebben. Hij springt over de bergen, die bergen kunnen grote
politieke leiders zijn. Hij kijkt en loert vol van verlangen door het venster van het
wijnhuis. God kijkt naar zijn uitverkoren volk Israël, welke Hij niet in de steek laat.
Ook Jezus zag eens Nathaniël onder de vijgeboom, zonder dat hij het wist!(Joh.1:51)
De vijgeboom als beeld van Israël.
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(10,12) Hier kunnen wij weten wat de
bruidegom zegt tot de bruid. Hij roept om
snel op te staan wakker te worden, om naar
hem toe te komen, en met Hem mee te
gaan. Hij benadert haar als tot zijn grote
liefde. De koude winter is voorbij, de
hardheid van de verdrukking voor Israël en
de christenen, de eindtijd is voorbij, de
eerste warmte van de lente, van de
verlossing is aangebroken.
Men hoort al het gekir van de tortelduifjes in de natuur.

WAAKT DAN…
Hooglied 2:13 De

vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven
geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom!

Marcus 13:35 Waakt

dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes
komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens
vroeg,36 opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde.
(13) De vijgeboom komt in bloei.
De vijgeboom is een bekend beeld voor de staat Israël. Israël werd opnieuw gepland
in 1948. In de laatste jaren komt het meer en meer tot bloei, en vele joden
verzamelen zich daar, momenteel bijzonder een vluchten uit Frankrijk. Deze bloei is
een voorteken dat Gods koninkrijk nabij is. (Luc.21:29) Haar eerste vruchten zijn te
zien onder het volk welke tot geloof zijn gekomen in Christus!
Marcus 13:28 Leert

dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week
wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.
(14,17) Dit vers laat weten dat de bruid precies verscholen zit in een rotskloof, voor
haar een schuilplaats in gevaar. Ze vliegt uit nood weg, door achtervolging van een
vijandige roofvogel, of dergelijke.
Openbaring 12:14 En

aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven
om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten
het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.
De bruidegom zegt dat ze haar stem moet laten horen. Hier is duidelijk dat God
verwacht dat Israël gaat bidden en roepen op hun Messias! Dit is een bewijs dat ze
haar vertrouwen wil stellen op Hem!
De grote nood waarin Israël terecht zal komen zal een aanleiding zijn om dagelijks te
bidden en vasten, niet te vertrouwen op hun eigen kunnen, wetenschap of hun sterke
legermacht.

8

Vang de vossen, dit zijn de vijanden van Israël, welke veel schade willen
toebrengen aan de wijngaard, de economie van het land, welke nu in bloei is. Een
boycot van Israëlproducten. Voor de gemeente betekenen de vossen, de valse
evangelisten, valse broodprofeten, en de valse profeet die er velen zal verleiden. Ze
zijn erg actief vlak voor de wederkomst van Jezus. (Marc.13:22).
Een andere gedachte : “Vang ons de vosjes” was een bekend plaagliedje bij de
Sulamieten. Daar werden de jongens begerig naar liefde mee vergeleken. Ze zijn
dol op de wijngaarden die in bloei staan, de jonge meisjes.
Er ontstaat een wederzijdse liefde en gemeenschap tussen God en Israël. De bruid
ziet de zonsondergang, en roept hem en “doe als de gazel”! Verkondig uw liefde!
1 Korintiërs 7:3 De

1 Korintiërs 7:4 De

man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.
vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet
zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.

HOOFDSTUK 3
JEZUS WAAR BENT U?
Hier lezen wij over de zoektocht van de bruid naar haar geliefde. Ze zoekt tijdens de
vele nachten, in de duisternis. Ze kan niet slapen en denkt de ganse tijd vol
verlangen naar Hem. Israël zoekt nog steeds in een geestelijke duisternis, ze zoeken
een nieuwe relatie met hun Messias, welke zij reeds zolang verwachten. Zo zijn er
vandaag onder de heidenen, reeds velen die Hem hebben gezocht en gevonden. Hij
lag nog niet op haar bed, daar was nog een koude leegte
in plaats warme liefde en samen te kunnen zijn.(1,2)
De bruid valt uiteindelijk in slaap en droomt van haar
geliefde. Een jonge vrouw zou zeker niet ’s nachts
opstaan en alleen gaan zoeken in Jeruzalem, de stad
van Salomo, op pleinen of in donkere straten. Ze vindt
Hem niet, al deed zij eindeloos veel moeite in haar
droom.
De bruidegom laat zich niet zomaar vinden, het gevolg
is, dat ze sterker gaat verlangen. Al jaren schrijft men
over de wederkomst, en de tekenen, dit laat het
verlangen Hem te zien, sterk groeien. Wie Hem niet kent
zal ook dat verlangen in zijn hart niet kennen. Uit het oog maar niet uit haar hart!
Toch kan deze droom werkelijkheid worden voor al wie Jezus ernstig zoekt!
Lucas 11:10 Want

een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie
klopt, hem zal opengedaan worden.

9

(3,5) Ze vraagt aan de nachtwakers of ze Hem, haar lief, hebben gezien, wij lezen
geen antwoord, maar ze vond Hem plots! Zijn deze stadswachters, mensen die
Hem niet kennen? Ze gaven helemaal geen antwoord, uit onwetendheid. Volgens
sommigen, zijn deze wakers, dezelfde wakers welke men heeft teruggevonden in de
erotische literatuur in het Midden-Oosten. Men waakte in de nacht over de veiligheid
van de stad en de aanstaande bruiden. Zo waren er ook wachters die lijfwachten
waren bij de koning.
Psalm 130:5 Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; 6 mijn

ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen
Zij vond hem die ze zocht en waarvan ze zoveel hield. Dit beeld vinden wij bij de
zondige vrouw, Maria van Magdala, die zoveel werd vergeven bij de farizeeër, en
Hem liefhad door de genade en vergeving!
Ze bracht Hem mee naar haar ouderlijk huis. Ze bracht hem bij haar familie. Wie tot
geloof komt in Jezus, spreekt er met grote blijdschap eerst over tegen zijn eigen
familie, haar moeder, het ouderlijk huis, dan haar vrienden en kennissen enz. Onder
“moeder” dient men helemaal niet te begrijpen een soort van “moederkerk”
beschreven door dwalende theologen!!!!

ZE LAAT HEM NIET MEER LOS!

Ze laat Hem niet meer los! Ze stelt Hem voor aan iedereen, ze vertelt en getuigt over
Hem, haar toekomstige bruidegom, haar koning. Haar hart is boordevol van Hem. Dit
zijn de vruchten van een geestelijke wedergeboorte, blijdschap door de genade. (5)
zie vorig.
Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt,

zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal
geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven,
zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Waarvan het hart vol is, loopt de mond van over!
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DE BRUILOFTSSTOET
(6,11) Hier vinden wij opmerkingen van de toeschouwers welke onder grote indruk
zijn gekomen van het gebeuren. Het lijkt of Salomo, beeld van Koning Jezus, en type
van de Messias, plots tevoorschijn komt vanuit zijn lange afwezigheid.
Ze komt tot leven als uit een woestijn,
haar schuilplaats tijdens de verdrukking?
Vooraleer de vijgeboom tot leven kwam,
was het beloofde land Israël, als een
woestijn, als een vervloekte vijgeboom.
(Marc.11:20) Geen Godsvrucht.
Jesaja 35:1 De

woestijn en het dorre land
zullen zich verblijden, de steppe zal
juichen en bloeien als een narcis;
Ze trekken in de nacht wonderlijk samen
op naar Jeruzalem! Het gaat gepaard met
vuurwerk en rook van parfum in de vorm van palmbomen. Het was alsof ze met de
wolkkolom of vuurkolom uit Egypte kwamen, als werk van God zelf. Het Joodse volk
komt uit een goddeloze wereld terug naar zijn land. De vuurkolom werd ook gebruikt
om alle ongedierte uit de woestijnweg op te ruimen.
Openbaring 12:6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door

God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
Hosea 2:13 Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn,

en spreken tot haar hart

De profeet Hosea schrijft dat er dan vrede zal komen door de vredevorst, in het
land, en oorlog voor altijd geschiedenis zal zijn. Ze ruiken de geur van Christus, mirre
wierook enz. Zijn veiligheid bestaat uit 60 zwaar bewapende helden, lijfwachten van
Israël. Ook christenen hebben beschermengelen. (Hebr.1:14).
Ze dragen Hem op handen, op een dure koninklijke draagstoel in ebbenhout van de
Libanon. De bekleding door geschenken van de dochters van Jeruzalem. Deze
dochters lijken ons hier de verschillende teruggekeerde stammen van Israël. Op
handen dragen is een beeld van liefde voor iemand! Hij werd tot grote koning
gekroond op de dag van Zijn bruiloft! Dit is nog steeds de gewoonte als bij de oude
Hebreeërs, de bruidegom een krans of kroon te geven op de dag van zijn bruiloft.
Openbaring 19:6 En

ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem
van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja!
Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap
aanvaard.7Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eergeven, want
de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
Biblespace, 31 dec 2017
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HOOFDSTUK 4
DE OGEN VAN DE BRUIDEGOM!
(1) De ogen van de mens zijn erg
belangrijk, er zijn 248 andere lichaamsdelen
die afhankelijk zijn van ons kijken. De
Bruidegom kijkt opnieuw diep in haar ogen,
al is daar die sluier. Hij wil haar benaderen,
intimideren, tot liefde. Het doordringend
kijken van Jezus naar Zijn gemeente, is in
liefde en persoonlijk. Haar stralend gezicht
is nog niet openbaar voor deze ongelovige
of religieuze wereld. Ze heeft prachtig lang
haar, een echte haarsluier, golvend en
krullend. Lang haar is een beeld van kracht en trouw blijvend. Het mooie in de ogen
van God is dat de Bijbelgetrouwe christen ook echt trouw blijft. (Simson Richt.16).
(2) Wat een mooie witte tanden!
Mooi wit als schapen welke kwamen uit de
wasplaats of waterbad. A.v. “Coming up
from washing.” Onder deze tanden
begrijpen wij eerder de functie van de
tanden, namelijk nodig om te eten, het
malen en verwerken. De tanden van
schapen zijn enkel voor plantaardig
voedsel.
Hier is een zinspeling gemaakt naar het
eten van geestelijk voedsel, enkel de
Bijbel! Iemand die er zijn tanden inzet,
betekent iemand die doorbijt in datgene
waar hij mee bezig is.
Wie de Bijbel leest en gelooft zet er in geloof zijn tanden in, zoekt te begrijpen, dat is
het mooie van de tanden. De kudde is een vruchtbare gemeente, welke jongen
voortbrengt door haar getuigenissen. Spreekwoordelijk of gezegde: Allen zijn ze
gezond en dragen dubbele vruchten. Geiten baren meer tweelingen? Het karakter
van de bruid is veranderd door de Bijbelse levensprincipes te volgen, dat maakt haar
zo schoon. Wie wereldse principes blijft volgen lijkt niet aantrekkelijk in de ogen van
God.
(3) De lippen zijn als scharlaken.
Lippen en mond zijn er om te spreken. De Here merkt op wat er wordt gezegd. Wij
lezen over de rode lippen. Het beeld hierin is dat men spreekt over het bloed van
Jezus. Daarin ligt verzoening, vergeving, genade! Dit is de basis om mensen bij de
Heer te brengen, en zo is men ook zeer vruchtbaar, de kudde groeit. Met kennis
spreken en getuigen over Jezus ontwikkelt men eeuwig leven bij mensen vanj
goede wil.!
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Johannes 5:39 Gij

onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig
leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,
HET VERSTAND VAN DE BRUID

“Gespleten granaatappel” a.v. “ like a slice”.
Zo begrijpen wij hieronder een sneetje van
een granaatappel. De granaatappel dient men
te snijden om hem te delen! Haar slapen,
haar denkvermogen om te begrijpen en dit te
delen met anderen. Het hart van de
granaatappel stimuleert en is krachtig voor de
vruchtbaarheid. Er is vastgesteld dat het eten
van granaatappels de gezondheid van het
“hart” verbeteren. Deze fruitsoort kent vele
antioxidanten en is goed voor de aderen. Het verband tussen de slapen en de
granaatappel ligt hier in een gezond denken! (tegenover zondig denken).
De gemeente van Christus kan nog Bijbels gezond denken, en beschermt zich tegen
de ongerechtigheid en de leugens in deze wereld!
(4,5) Waar de toren van David stond is niet
gekend. Schilden werden er aan
opgehangen als sieraden en eretekens. Het
lijkt wel een overwinningsmonument! Dit was
opvallend en kon van op verre afstand
worden gezien.
De bruidegom heeft oog voor haar twee
mooie borsten. Ze zijn opvallend als jonge
gazellen. Het zijn de charmes van een mooie
vrouw om twee gelijke maagdelijke borsten
te hebben, hier is wel sprake over de
lichamelijke schoonheid en model. De tepels zijn donker als van de gazellen, zo
beschrijven er sommigen dit beeld. Ze betoveren de ogen van de mannen, welke
door lust willen naderen en aanraken. Seksualiteit is begrensd door twee rode
lijntjes, liefde en trouw! De Bijbel blijft realistisch.
Deze poëzie kwam ook veel voor in de Egyptische erotische geschriften. In de
vroegere Oosterse kledij werden de buste meestal soms opzettelijk opengelaten.
(6,7) Hier is een vermoeden dat de bruidegom wil opgaan naar de tempelberg, mirre
en wierook spreken van aanbidding. De liefde van de bruid, heeft invloed op de
aanbidding van hun geliefde, Jezus. Hij staat in bewondering voor de bruid en ziet in
haar geen gebreken of kwaad meer, laat staan zonde. Haar zonden zijn haar
vergeven door haar geloof in Hem, ze is volmaakt! Soms zegt men de liefde is blind.
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VOLG MIJ!
(8,9) De Bruidegom is vol verlangen en roept: Kom!
Het lijkt wel dat de bruid afkomstig zou zijn van de Libanon. Ze komt uit een
onherbergzame regio zoals de Basan hoogvlakte met wilde dieren. (Deut.33:22). Zij
heeft zijn hart heel snel veroverd, door één blik van haar ogen en een hals versiersel.
Het lijkt ook wel duidelijk als liefde op het eerste gezicht. Haar blinkend versiersel kan
wijzen op haar overwinningen welke ze heeft behaald op de vijand, de zonde. “Mijn
zuster” werd ook vroeger in het Oosten evengoed gebruikt zoals wij vandaag spreken
over “mijn lief.”
Jakobus 1:12 Zalig

is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij
de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

(10) zie 1,4. (11,12) Hier vinden wij opnieuw over wat de bruid verkondigt. Ze spreekt
over wijsheid, waarheid en liefde. De bruid kent een drang en verlangen om te
getuigen en te spreken over de waarheid! Naamchristenen en kerkgangers kennen
deze drang niet om zielen te winnen, om te getuigen, want de waarheid is niet in hen.
(2 Cor.11:10) Onder de waarheid begrijpen wij : JEZUS die sprak:
Joh. 14:6 Jezus

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Ook honing en melk spreken over de ware liefde van God voor zijn volk, welke hen
een land gaf als van melk en honing. Ze is nog afgesloten, ze is nog maagd, een
verzegelde bron. Wie zou het beloofde land afnemen?
EEN LUSTHOF

(13,16) Hier vinden wij dat er iets nieuws aankomt, verschillende scheuten ziet hij.
Uit de gemeente van Joden en christenen zal een nakomeling van het huis van
David komen, zijn naam is “Spruit”! (Zach.6:12)
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Jeremia 33:15

In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen
ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen.
Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos
zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een
werk mijner handen, tot mijn verheerlijking.

Jesaja 60:21

De bruid zal zijn als een lusthof van
granaatappelbomen, welke een beeld is van grote
vruchtbaarheid. De granaatappel bevordert sterk de
vruchtbaarheid bij de mensen. Het kwam voor bij de
afgoderij en is dat nog soms zo. Artemis was een beeld in
Efeze, een afgodin met vele granaatappels op haar borst.
Wij kunnen hieronder ook de geestelijke vruchten
begrijpen, welke er komen door inwerking van de H.
Geest.
Jesaja 11:1

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en

een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal
de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en
vreze des HEREN; 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des
HEREN.

Dan verder vele welriekende bloemen en exotische
planten veel gebruikt bij de Hebreeën. Veel werd gebruikt
voor reukwaters, parfums, wierook, en dergelijke. Ook
vinden wij allerlei bijzondere liefdeskruiden voor het plezier en genot van seks binnen
het huwelijk.
Ze was als een fontein van levend water!
Johannes 7:38 Wie

in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Dan kwam de tijd om te genieten van de geuren in de
lente. Het is de werking van de H. Geest welke de
geliefde aantrekt om te genieten van al de goede
vruchten! De bruid en de bruidegom willen zich
verenigen, dit is een beeld van de ziel van de gelovige
heeft zich diep één gemaakt met het Woord van God,
de Bijbel.

Biblespace, 6 jan 2018
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HOOFDSTUK 5
De bruidegom is gekomen in Zijn hof, Zijn land, de bruid had het zo gebeden. (1) Hij
kan genieten van al deze beschreven vruchten. Alle vruchten en kruiden waren van
Hem. Ook Godsvrucht zijn vruchten van God in het leven van een christen. Honing
was er te vinden ook in holten van bomen, in de rotsen. Ook nog te vinden aan de
oevers van rivieren in het riet. “Eet vrienden”, al zijn vrienden zijn hier ook
uitgenodigd. Ze mogen volop genieten. Het is precies al een groot feest! Drink en
wordt vervuld dronken van Gods liefde.

Wie zijn dan die vrienden allemaal?

Johannes 15:14 Gij

zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

Lucas 12:4 Ik

zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets
meer kunnen doen.5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij
gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

Het is duidelijk dat hier de gemeente is bedoeld, de gemeente bestaande uit allen
welke tot geloof zijn gekomen in Jezus, uit Joden en heidenen. Deze vrienden zijn
allen die trouw zijn gebleven aan Gods woord en Zijn geboden en onderwijs
bewaarden.
HET GROTE VERLANGEN VAN DE BRUID
Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met
hem houden en hij met Mij.

(2) De bruidegom staat aan de deur! Doe open! Het lijkt midden in de nacht, dauw
en druppels van de nacht. De bruid was uiteindelijk in slaap gevallen. Doch haar hart
was wakker. Haar denken, haar verwachting was gebleven, ze was dromend door
het grote verlangen naar hem.
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Dit is een toestand die klopt met de tijd welke voorafgaat aan de zichtbare
wederkomst van Christus voor zijn volk. Wij dienen ons geestelijk leven fris te
houden, doch wereldse verleidingen willen de gedachten afleiden, en tijd stelen.
Dit betekent alles wat ons hart wil afhouden om de Bijbel te lezen! Dit kan van alles
zijn om tijd te stelen: TV kijken, Internet, Media, Gameverslaving, sport, vul zelf maar
aan…..Alles wat je telkens van God wil afhouden heet : Een afgod!
(3,4) De bruid was in nachtkledij, haar voeten waren gewassen. Ze was sterk onder
de indruk dat de bruidegom plots daar aan de deur stond te wachten.
Openbaring 22:20 Hij,

die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik
kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! Betere
vertaling : Niet “spoedig” wel plots !
De nacht kan een mogelijk beeld zijn van de grote
verdrukking, de laatste jaarweek van de profeet Daniel.
Precies midden in de nacht, zal het zevenjarig
vredesverbond worden verbroken door de antichrist.
Daarna barst de hel los met al de beschreven oordelen.
“De hand”. Ze zag de hand door de ronde opening van
huisdeur om deze te openen. Ze werd zeer onrustig, maar
kon Zijn komst niet tegenhouden of verhinderen. Ze werd
liefdesziek zo kan men dit ook begrijpen. Die hand lijkt wel zoals wij zeggen de
“Hand Gods”. Een christen heeft wel uit ervaring de hand van God gezien in zijn
persoonlijk leven. Christen zijn is Hem ervaren in goede en slechte tijden.
(5,7) De aanstaande bruid doet de deur open met handen die dropen van mirre,
kostbare peperdure olie. Ze had haar bed besprenkelt met mirre. Het was de
gewoonte of middel om de seksuele liefde op te wekken. Ze deden dit met Mirre,
aloë en kaneel. (Spr.7:17). Alles gebeurt in stilte! Het lijkt hier ook wel de deur van
haar brandend hart.
Lucas 7:46 Met

olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met
mirre mijn voeten gezalfd.47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar
vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig
vergeven wordt, die betoont weinig liefde.
De bruidegom is plots verdwenen, ze roept luid op Hem. Ze bad heel vurig…!Hij is
onzichtbaar. Geen antwoord meer! Terug op zoek naar Hem voor de tweede maal.
(Zie Hoofdstuk 3). De wachters reageren hier agressief, het zijn de dienaars of
soldaten van de overheid? Ze kwetsen haar, vernederen haar, dit is zoals de
gemeente ervaart in het dagelijks leven. Vervolging op twee manieren geestelijk of
lichamelijk, beide kunnen heel pijnlijk zijn. Dit alles laat de hoop van de christen sterk
groeien.
(8) Hier spreekt de bruid tot de vele andere maagden, ze vraagt indien ze Hem zien,
wil Hem duidelijk maken dat ik ziek wordt van liefde voor Hem! Ik wil bij Hem zijn,
Hem volgen. Deze andere maagden kunnen wij best vergelijken met andere
godsdiensten en religies in de stad.
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(9) Hier lezen wij hun vraag: Waarom zou uw lief beter zijn dan alle andere? Deze
vraag herhaalt zich vandaag nog steeds: Is uw godsdienst, uw God beter dan alle
andere? De duivel predikt: Het is toch allemaal dezelfde God. Hier botsen wij op
onbegrip, men begrijpt niet dat er liefde tot God kan ontstaan door het ontvangen van
de Geest. De enige God die leeft, is de God van Israël, de enige weg tot hem is zijn
zoon, Jezus.
DE BRUID LEGT UIT WAAROM JEZUS DE BRUIDEGOM IS!
(10,16) “Wit en rood” De bruid haalt hier een beeld naar voor over zijn voorkomen.
De profeet Daniel zag Hem ook als “wit”:
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een
Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als
sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit
vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;
Daniël 7:9

De profeet Jesaja legt ons het “rood” uit :
Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw
klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? 33 Ik heb de
pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik
trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn
klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad.
Hieruit kunnen wij begrijpen wat de bruid haar geliefde ziet als een grote overwinnaar
welke de wereld zal regeren vanuit Jeruzalem. Dan pas zal de wereld begrijpen dat
er maar één God is, een levende liefdevolle en genadig!
Jesaja 63:2

DE BRUID STAAT IN GROTE BEWONDERING VOOR HEM

Zijn hoofd is gelouterd goud en zwart haar.
Hier verwijst de bruid naar de woorden en de gedachten van haar geliefde. Fijn goud
is kenmerkend voor Gods woord. Jezus raad aan dat de lauwe gemeente Laodicea
in de eindtijd terug dient te keren naar de Bijbel! (Openb.3:18) Gods geboden zijn
kostelijker dan goud en zoeter dan honing.(Ps.19:11) Gods onderwijs (Thora) is
goud waard voor het menselijk aardse leven. Gods onderwijs liep door in het Nieuwe
verbond door Jezus ingesteld. Het Evangelie is Joods van karakter!
Psalm 119:140 Uw

woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.

Zijn ogen als duiven…
God kijkt scherp, doordringend, en zuiver over het ganse
universum. Hij kijkt ook bijzonder naar Zijn aangenomen
kinderen, of allen die Hem gehoorzaam zijn.
Psalm 33:18 Zie,

des HEREN oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen,
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Zijn ogen werden ook eens vergeleken met een vuurvlam.(Openb.1:14/ 2:18/19:12)
Dan gaat het over dat de Here deze wereld rechtvaardig zal oordelen, met een
zuivere visie en gerechtigheid. Alle doofpotten zullen opengaan.

Zijn wangen… en Zijn lippen.
Hier gaat het over Zijn spreken, alle woorden van Jezus..
Ze verspreiden een aangename geur. Een welriekende
baard welke aandacht trekt, is mogelijk! Lippen die kussen,
kunnen veel liefde tonen. Jezus heeft Zijn gemeente lief, Hij
gaf er zijn leven voor! Blijkbaar zijn er rode lelies in het
Oosten, welke druppelen van mirre. Er werden ook kronen
gemaakt van die rode lelies. Ook gebruikt tijdens
huwelijksceremoniën. De man kreeg er een kroontje
opgezet, hij was als een koning op zijn huwelijksdag.
Ook uitzonderlijk, zoals slechts Jezus kan spreken over
genade door Zijn vergoten bloed. Hij alleen kan echte vrede
brengen, mensen enkel een wapenstilstand! Wie vandaag spot met Hem, en Zijn
woord, doet als de Romeinse soldaten, welke sloegen op zijn wangen.

Zijn armen, handen en buik.
Wat een prachtig, rijkelijk en heel sterk voorkomen. Bekleed met peperdure stenen,
Hij lijkt wel een onbetaalbaar kunstwerk. Edelstenen kwamen terug bij de
hogepriester, welke een beeld van Hem was. Wat deed Hij met zijn armen en
handen?
Psalm 19:2 De

hemelen vertellen Gods eer,
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
De bruid, de gemeente gelooft niet in een evolutie theorie, ze blijft geloven in een
daadwerkelijke schepping van God. Wanneer wij kijken naar de hemel, naar Zijn
werk, maan en sterren, mensen heeft Hij bijna goddelijk gemaakt, zo kunnen wij
Psalm 8 met veel blijdschap zingen.

Zijn benen.
De bruid kijkt naar Hem van boven
naar onder. Ze bekijkt de sterke
benen van haar geliefde. Benen
dienen om te wandelen, de Heer had
een standvastige en geloofwaardige
wandel hier op aarde. Hij is groot,
zijn verschijning is veel groter dan de
aardse koningen. Het doet ons
denken aan de pijlen in de tempel.
Wij lezen over de ceders van de
Libanon, bouwmateriaal. Jezus zelf
zinspeelde op de tempel.
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en
binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren
is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen?21 Maar
Hij sprak van de tempel zijns lichaams.
Johannes 2:19
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Zijn benen werden ook niet aan het kruis verbroken als de twee anderen aan het
kruis van Tamuz, de zonnegod.

Zijn mond, zijn verhemelte.
De bruid, de gemeente, hangt aan zijn lippen, aan wat Hij van liefdevolle woorden
heeft te spreken. De bruid heeft de zoetigheid geproefd. Het maakt Hem bekoorlijk,
voor wie Hem liefheeft. Voor wie houdt van gerechtigheid en vrede. Hij is mijn echte
“schat” geworden.

Matteüs 6:21
Matteüs 6:22

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver
is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn;23 maar indien

uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is,
duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!24 Niemand kan twee heren dienen, want hij
zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere
minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Het Hebreeuws voor “slecht oog” betekent gierig zijn van karakter, zienswijze. (ajin
ra’a) een zuiver oog betekent vrijgevig zijn. (ajin tova), kunnen delen. Zo
waarschuwt Jezus voor een gebrek aan vrijgevigheid. Hij bedoelt je kunt een keuze
maken: Je dient het geld, de mammon, of je dient de God van Israël.
De schat van de bruid is niemand anders dan Jezus, zij maakte haar keuze, zij had
geproefd van de geestelijke spijzen. Ze twijfelde nooit meer!
Biblespace, 13 jan 2018
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HOOFDSTUK 6

Maar enig is zij, mijn duif, mijn volmaakte,
Het lijkt hier wel een refrein van het lied. De vriendinnen van de mooie bruid, zullen
haar verdriet hebben gezien, en een wezen vol vraagtekens. Ze zijn bereid te helpen
bij het zoeken naar hem. Weet je in welke richting hij is gegaan? Heeft die vraag een
spottend tintje van jaloersheid? Het zoeken naar Hem is niet nodig.
(2) De bruid weet dat hij op weg is naar zijn balsembedden. Deze kruidentuinen met
bloemen en dergelijke lagen in de valleien rond Jeruzalem. Koning Salomo daalde
iedere morgen af om te genieten van al die geuren. Het genieten kan ook een
erotische betekenis hebben, want dit beeld werd ook bij de Egyptenaren gebruikt.
Het plukken van de leliën wijst naar een voorbereiding voor de bruiloft of het
aanvaarden van zijn kroon of koningschap. (5:13) Hij komt terug.
Openbaring 14:14 En

ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten
als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en
een scherpe sikkel in zijn hand.
Openbaring 6:2 En

ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd
een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
(3,4) Alhoewel hij nu hier niet is, blijft hij van mij! De bruid benadrukt haar innige
relatie en verbondenheid met Hem. Haar vriendinnen zullen hebben gedacht dat hij
naar andere meisjes is gaan zien. Hier is dit dan een beeld van koning Salomo, een
heel wijs man, maar met een zwak voor de vrouwen. Deze vriendinnen kunnen ook
het symbool zijn van andere omliggende landen. Ze denken dat God zijn volk, zijn
gemeente, haar heeft verlaten, of haar in de steek zou hebben gelaten. Ze denken
dat Israël er nu alleen voor staat. “Tirza” is een mooi dorpje bij Shunem. (Sulam)
Doch Tirza betekent : “ Van goede wil”, zo begrijpen wij dat God kijkt naar het hart
van de mensen, en zulke mensen vindt Hij heel mooi! Jezus kwam voor mensen van
goede wil! De bruidegom gebruikt steden als vergelijking. Lief en charmant als
Jeruzalem!
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SALOMO ALS BEELD VAN JEZUS TEGENOVER DE BRUID
In dit gedeelte vinden wij
herhalingen van hoofdstuk 4. (8)
Hier vinden wij een link naar koning
Salomo welke vele vrouwen,
bijvrouwen en maagden had. (9)
Doch deze “Sulamitische”
komende uit Sulam een dorp in
Israël, het was een Bijbels dorp
“Shunem” van de stam Issachar..
Sulamiet betekent “vredevol”. Ze
werd een vredeskoningin.
Ze is uniek en perfect in zijn ogen.
Ze is zuiver of rein, wat in feite
betekent vanuit het Hebreeuws, dat
ze uitverkoren is. Ook was ze uitverkoren in haar spreken, wat kan wijzen naar de
gemeente welke getuigt van haar bruidegom, Jezus Christus! De andere meisjes aan
het paleis, hebben een grote bewondering voor haar, en ze loven haar.
(10) De bruid blinkt uit boven alle andere vrouwen en maagden, ze straalt! Ze is
mooi als een heldere maan, Arabische dichters vergelijken de schoonheid van een
vrouw met een heldere maan. Ze komt langzaam te voorschijn zoals de zon aan de
horizon. Ze wordt langzaam sterker, als een leger in slagorde. Ze twijfelt niet aan
haar overwinning. Hier is een aanwijzing naar de staat Israël. De zon is niet te zien in
de nacht, duisternis betekent onwetendheid, welke er was onder alle landen van
deze wereld, zo was er lange tijd geen sprake over het opnieuw opkomen van de
oude staat Israël. In 1948, kwam Gods volk opnieuw samen, de staat kwam er, ook
tegen de wil van de omliggende vijandige landen. Gods woorden en beloften komen
er altijd!
(11) De bruidegom of de bruid daalde af naar de “notenhof”.?
Om mijn ziel te bevredigen door te kijken naar de bloei van de bomen. Dit was na de
tijd dat de tweede tempel werd gebouwd door Salomo. Deze notenhof zal wel te
vinden zijn geweest in de geboortestreek van de Sulamitische. In Jeruzalem waren
het veel meer wijngaarden. Het was een hof met veel bomen en bladeren, waar de
liefde werd bedreven. Bloembedden met lelies, wijngaarden en granaatappels
werden aangeduid als symbolen voor de aantrekkelijkheden van de vrouw.
De noten in de hof waren op het eerste gezicht niet
zo aantrekkelijk. Doch als ze rijp werden, waren ze
in trek voor voeding en gezondheid. Zo verklaart
Rashi de noot als een beeld van Israël, eerst niet
aantrekkelijk, maar bij rijpheid, vallen ze af, of slaat
men ze af, dit tot zegen van allen. Het afslaan is
een pijnlijke strijd voor Israël, het kan een tijd van de
grote verdrukking zijn.
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EEN GEHEIME EN SUPERSNELLE
ONTVOERING!

Ik ben helemaal van slag, op een wagen van de koning werd ik meegenomen.
(Het Boek vertaling)

(12) De bruid werd onder bevel van de koning, snel op een koninklijke strijdwagen
gezet, en naar het paleis weggevoerd. Er is verwarring omtrent deze wagen. Andere
vertalingen schrijven : “chariot of Ammi-nadib” In het Hebreeuws staat er “mer-kabah”. “The chariot of my people”.
De opname van de profeet Elia werd
beschreven met een vurige wagen.
Het Hebreeuwse woord voor deze
wagen is “Merkabah”! Het was hier
een hemelvaartwagen, op weg naar
Gods troon. Wij kunnen denken aan
een UFO te vinden bij de profeet
Ezechiël.

https://biblespace.org/2014/03/17/ufo-en-bijbel/
2 Koningen 2:11 En,

terwijl zij voortgingen, al
wandelende en sprekende, zie, een vurige
wagen en vurige paarden! en die maakten
scheidingtussen hen beiden. Alzo voer Elia in
een storm ten hemel.
Vandaag kennen de Joden ook een strijdwagen:
de Merkaba, een tank!
Zij, de aanstaande bruid, was buiten bewustzijn
van wat er plots gebeurde. Eer zij het besefte was
het bevel uitgevoerd. Zo snel, voor ik het mij kon realiseren! (NIV vert.)
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Waarom was zij zo van slag?
Dit is een profetisch beeld voor de eindtijd! De betekenis van het woord: Mer-ka-bah
is ook hier belangrijk.
Mer= licht, ka=geest Bah= lichaam. De apostel Paulus leert ons dat wij zullen
opstaan uit de dood of worden opgenomen. Zo zal het lichaam van de wedergeboren
christen worden veranderd, in lichaam, in geest en in licht. Het lichaam zal
opnieuw worden geactiveerd door Gods geest!
Romeinen 8:11 En

indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
De apostel Paulus beschrijft de opname van de gemeente als een supersnelle
wegvoering:
1 Tessalonicenzen 4:17 daarna

zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen
op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
Ze zag pas na deze gebeurtenis, dat de koning bij haar in de wagen zat. (prince in
eng.vert.) Edlen in de Duitse vertaling, een edelman!
Unvermutet hat mein verlangen mich geführt zu der Tochter eines Edlen.
Anderen vertalen dit gedeelte als “ Je hebt mij zo week gemaakt, dochter van Mijn
volk” (Masoretische tekst). De hedendaagse Joodse jeugd gebruikt het zelfde Hebreeuwse
woord voor “week maken” als voor het “vrijen” of gemeenschap vormen.

Wat wij hier terugvinden is “de dochter van mijn
volk”. Is dit een zuiver profetisch beeld van de
gemeente bestaande uit messiaanse joden en
wedergeboren christenen, welke een familie zijn
geworden? Later kwam een spijtige scheiding in de
familie, door Joodse kritiek op de profetieën over Jezus
in het oude verbond. Het verband lijkt wel duidelijk op
de plotse opname, een vorm van een middeleeuws
“roofhuwelijk.” (zie studies over Opname)
Salomo wilde de beeldschone sulamitische naar zijn
paleis brengen. Salomo had een hartstochtelijk
verlangen om haar in zijn paleis te hebben, en er samen
te wonen. Zij was tenslotte een vredeskoningin. De
gemeente bestaat immer uit vredestichters! ( Matth.5:9).
Openbaring 21:2 En

ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd
is.3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen
zijn,
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De schoonheid van de bruid werd bewonderd door koning Salomo!

(13) Dans…Dans…(G.n.b.vert.) Dance…
Bij het dansen wil iedere aanwezige in het paleis de schoonheid bewonderen van de
toekomstige bruid. Ze danste tussen de andere
danseressen en zij viel sterk op. (Oxford s.b.) NBG
of Stat.vert: “Wend u of keer weder” is niet
correct, zie ook de context! Elber.vert. “Dreh dich
um” Draai je om, of in oud Hollands: Keer je
eens om, mooi meisje.
De KJV vertaalt meer van dit vers:
“What will you see in the Shulamite? As it were
the company of two armies.”

Deze ”twee legers” waren bekend als de naam
voor een zeer bekende reidans uit Mahanaim bij
de Shulamieten, uit de stam van Issachar ten
Noorden van Israël. Dit lied ontstond door een
veldslag tussen twee legers rond Sulam.
Koning Salomo wilde dat de dochters van
Jeruzalem ook zouden kijken om deze vrolijke
reidans te leren. Het dansen was toen een
uitdrukking van blijdschap en vreugde. De
bekende dans kwam ook voor bij de afgoderij
onder heidenen.
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HOOFDSTUK 7
Hier vinden wij een beschrijving van de bruid, door de bruidegom, en beschrijft haar
dansen. Sierlijke dansschreden, stappen, maakt ze als een vorstendochter. Ze
gebruikt sandalen om te dansen. Dit wijst er inderdaad op dat zij geen slaaf was,
want slaven droegen in die tijd geen sandalen, wel de vrijen.(1)
Ze danst om de bewondering van de bruidegom op te wekken. De vooruitschrijdende
stappen die ze zet, kunnen beslissingen zijn van het huidige Israël, naar de Here toe,
of de terugkeer naar hun land. Ze werd dus
verheven naar een hogere burgerstand.
Salomo bekijkt het allemaal heel goed, zijn ogen
gaan van de voeten naar boven en ziet nu de
ronde welvingen van haar heupen, wat mooi
geschapen! Gods werk is echt prachtig, een
streling voor het oog. Zij was geen product van de
“Big bang”, maar door Gods scheppende handen!
Psalm 8:5 Wat

is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar
hem omziet?6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met
heerlijkheid en luister gekroond.
(2) Haar navel is als een ronde beker of schaal, waar men wijn uit dronk. Er zou
geen gebrek zijn aan wijn. Dit wijst profetisch erop dat er grote welvaart zou komen
in het land. Een beker wijn heeft in de Bijbel twee betekenissen: Een beker van smart
of een wijnbeker welke vreugde brengt. Welvaart betekent dat het land rijk zou
worden. Israël vond olie en gas voor zijn kust. Omwille van die rijkdom zal Gog en
zijn trawanten het land binnenvallen om roof te plegen.
Ezechiël 38:12 om

buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer
bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken
bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde
woont.
In Egypte werd een grote
navel bij de vrouwen
aanzien als een bijzondere
schoonheid. Toen in die
tijd, werd ook de wijn
gemengd met wat water of
werden er kruiden aan
toegevoegd.
Haar schoot, haar buik,
haar lijf is als een tarwebundel, of tarweschoof, slank in het
midden. Het werd versiert met leliën. De bruid van Jezus, is
ook het beeld van de rijpe vruchten, veroorzaakt door de
graankorrel, welke aan zichzelf afstierf en veel vruchten voortbracht. (Joh.12:24). Die
graankorrel viel in goede aarde, bij mensen van goede wil!
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(3) Reeds behandeld. (4) Haar neus, haar wezen, staat symbolisch om de richting
aan te duiden waarheen haar aandacht gaat, naar Damascus. Dus niet omwille van
een schoonheidsdeel. Een letterlijke toren van de Libanon is niet bekend, daarom
staat er ook “als”, mogelijk een verdwenen toren. Haar ogen stralen rust uit.
Chesbon was een rustplaats voor reizigers en kamelen konden daar drinken.
(5) Haar Hoofd, werd vergeleken met de Carmel, een berg. De bruid ziet uit naar
een aankomende zegen, voor het uitverkoren volk, net zoals Elia op de Carmel,
welke diende te kijken naar de aankomende noodzakelijke regen.(1 Kon.18). Elia
had geduld, en slechts na de zevende maal kijken, kwam de regen.
De Carmel was hier geen aanduiding voor schoonheid,
maar wel een verlangen naar liefde als de lente en een
openbaren van haar heerlijkheid. (Jes.35:1,2) Haar
zwarte vlechten werden opgebonden door een purperen
band of kroon. Purper was toen altijd een koningskleur.
De ogen van de koning zijn als gevangen door die lange
haarlokken. Dit lang haar symboliseert de trouw van de
bruid.
2 Timoteüs 4:8 voorts

ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien
dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook
allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

HET VOORSPEL VAN DE WARE LIEFDE

(6,9) Zo schoon…Oh liefde in wellusten! (St.Vert.) Het plezier van geestelijke liefde.
(The pleasures of spiritual love) (Joodse Bron: Rashi)
O love, with al its rapture.. (Jew.bib) Een gevoel van intens plezier.
Het grote verlangen van de bruidegom komt opnieuw aan het licht. Hij beschrijft
verder nogmaals wat hij zo prachtig aan haar vindt. God houdt van Zijn volk. Reeds
tweemaal schrijft hij hoe schoon ze is, en zijn verlangen. Profetie kan zich twee maal
vervullen, zo ook de komst van Christus voor zijn volk. Hij vergelijkt ze hier als een
palmboom, omwille van haar slanke gestalte. Waar
palmbomen staan is er altijd water, zij heeft het levende
water gevonden. Joh.7:38
Haar borsten spreken over de vruchten en voeding welke
ze geeft. De bruidegom heeft een verlangen dat die
borsten goede voeding mogen geven, en de geur van
appels. De palm beklimmen was om de vruchten te
plukken. Vruchten voor de Here! Salomons begeerte
vraagt geen verdere uitleg.
Andere vertalingen geven: adem van je neus, dit komt er bij het kussen, tongzoenen,
en het verhemelte als wijn proeven. Haar kussen uit liefde zijn als nieuwe of jonge
wijn! (JSB) Jezus sprak over zijn nieuwe wijn, het nieuw verbond van genade. Die
wijn kan iemand die slaapt laten spreken. Jezus bracht die nieuwe wijn, een nieuw
verbond. Wijn kan iemand dronken maken, en in slaap laten vallen
Spreuken 23:31 Zie

niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker
parelt; vlot glijdt hij naar binnen,32 ten slotte bijt hij als een slang
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De geur van haar adem is fris, spreekt over de levensadem welke eerst kwam in de
neus van adam bij de schepping. (Gen.2:7) Het getuigen van een Bijbelgetrouw
christen kan nieuw leven verwekken bij mensen van goede wil! Salomo wil de
palmboom beklimmen en die “vruchten” plukken, als voorspel tot de liefde. Zo wil de
Here onze geestelijke vruchten plukken.

Van mijn geliefde ben ik!
(10,13,14) De bruid, de gemeente, maakt duidelijk dat ze Hem toebehoort. Hier is
sprake van geloofszekerheid. Zij twijfelt niet, zij behoort Hem toe, haar geliefde
Jezus, zij leerde Hem eens kennen tijdens haar aardse leven! Dit is de reden dat zij
naar Hem verlangt, zij verwacht hem.
De begeerte van Jezus naar zijn ecclesia, lijkt
op die van koning Salomo voor de sulamitische!
De gemeente behoort Hem toe en heeft een
bedoeling voor deze wereld welke nu ten onder
gaat door de zware ongerechtigheid, als tijdens
de dagen van Noah. In de hemel zingt men
hierover:
En zij zongen een nieuw gezang,
zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en
haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij
hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit
elke stam en taal en volk en natie;10 en Gij hebt
hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en
tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op
de aarde.
Openbaring 5:9

Zij wilde met Salomo vernachten tussen de hennabloemen. Anderen vertalen
vernachten in de dorpen. Hennabloem of dorp is hetzelfde woord in het Hebreeuws.
In de context van de volgende verzen, lezen wij over wijngaarden,
granaatappelbomen, kijken of de bloesems zijn opgesprongen. Is dit de lente? Dit
was de plaats om de liefde te bedrijven. Hennabloemen werden ook gebruikt als
bruidsboeket van Joodse bruiden. Laten wij naar de wijngaarden gaan en kijken naar
de vruchten, de werken die zijn ontwikkelt door het geloof. De bruid en de
bruidegom keren dan terug naar Israël, naar Jeruzalem! Zijn liefde geven lijkt op
genadig zijn.
Haar begeerte ging uit naar Hem, ze wilde in feite huwen, gemeenschap hebben.
Een huwelijk werd volgens Joodse traditie uiteindelijk slechts echt verbonden na de
eerste huwelijksnacht. God noemde de eerste mensen “Adam” nadat ze één geheel
vormden, naar zijn gelijkenis. (Gen.5,2) Daarna kwamen kinderen geschapen naar
het beeld van Adam.
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DE LIEFDESAPPELEN
(14) Granaatappels zijn de liefdesappelen, ook minneappeltjes genoemd.
Verschillende vertalingen zoals de Jeruzalem Bijbel, JSB vert., enz. Deze vertalingen
schrijven over de “Mandragore” of alruin.
Deze appeltjes geven een zoete geur, bevorderen
het liefdesspel en de vruchtbaarheid. Men maakte er
ook minnedrankjes van. Het is een oud gebruik voor
het liefdesleven welke wij terugvinden in Genesis:
Toen Ruben in de dagen van
de tarweoogst naar buiten ging, vond
hij op het veld liefdesappelen, die hij
aan zijn moeder Lea bracht. En
Rachel zeide tot Lea: Geef
mij toch enige van de
liefdesappelen van uw
zoon.15 Maar zij zeide tot
haar: Is het niet genoeg, dat gij mijn man genomen hebt?
En nu ook nog de liefdesappelen van mijn zoon nemen?
Rachel zeide: Daarom mag hij vannacht bij u liggen voor
de liefdesappelen van uw zoon.
Genesis 30:14

Daar zal zij haar uitnemende liefde geven…
Aan de deur van de pasgehuwden bracht men vruchten
aan als versiering. Deze vruchten heeft ze bewaart voor
Hem. Ze spreekt over oude en nieuwe vruchten,
waaronder wij het volgende kunnen begrijpen: De gemeente zijn mensen die de
oude en de nieuwe geboden hebben bewaart in hun hart tot Zijn komst.
Ze hangen nu aan de deur van haar hart. Joden hingen
een “Mezoezah” aan hun deur of poortje, het was een
klein kokertje waarin de tien geboden zaten. De deur, is
de deur van haar hart, Jezus klopt al eeuwen aan de deur
van ieders hart, zonder uitzonderingen. Voor wie een
nieuw leven wil beginnen, vertrouw Hem en volg Hem!
Openbaring 3:20 Zie,

Ik sta aan de deur en Ik klop.
Indien iemand naar mijn
stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem
binnenkomen en
maaltijd met hem houden en hij met Mij.
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HOOFDSTUK 8

De wensen van de bruid
De bruid gaat verder met haar wensen.(1) Hier laat ze weten dat ze beperkt is in
haar vrijheid, om zomaar bij Hem te zijn. Waart gij als mijn broeder… In de
Hebreeuwse cultuur was het niet de gewoonte om zomaar openlijk op straat, al te
laten zien dat ze zoveel van hem hield. Hier ondervindt zij de hindernissen om bij
haar geliefde te komen. Was hij haar broer geweest, niemand zou dan daar
aanstoot hebben gegeven, mij verachten of mij verwijten voor deerne!
Wie Jezus lief heeft op deze wereld, zal tegenstand, vervolging, pesten en spot
ondervinden. Wie Jezus volgt, behoort tot de bruid, en heeft een grote verwachting.
Petrus maakt het heel duidelijk:
Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus,
opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
Matteüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van
u spreekt om Mijnentwil.12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de
hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd
1 Petrus 4:13

(2,3) Ze droomt ervan Hem te kunnen bij de hand grijpen
om naar het huis van haar moeder te gaan. U zou mij
leren over de liefde, ze zou hem liefde betonen door hem
te laten genieten van wijn en de liefdesappelen. Ze voelt al
zijn liefdevolle omhelzing, een zalig gevoel, te weten
bemind te worden, hetzij hier letterlijk of figuurlijk.
(4) De bruidegom, de hemelse Salomo, waarschuwt de
andere maagden, andere kerken, om zijn toekomstige
bruid niet te storen, en ze niet te af te leiden in haar vrije
verlangens naar mij. Laat ze met rust tot mijn en haar tijd
van samenzijn is gekomen!

DE WOESTIJN
(5) Iedereen, en de andere maagden stellen zich de vraag, wie is zij welke wij zien
verschijnen opkomende uit de “woestijn”. De woestijn is een beeld van deze wilde
zondige wereld. Ook Israël werd woestenij genoemd.(Jes.62:4) Wijst deze profetie
naar het opkomen van Israël in 1948?
De bruid komt uit de wereld tevoorschijn, ze heeft haar steun gevonden bij Hem door
Zijn onderwijzing, en zijn aanwezigheid.
Waar is de Here aanwezig in zijn gemeente?
In een kerkgebouw? In een basiliek of kathedraal?
Helemaal niet!
1 Korintiërs 6:19 Of

weet gij niet, dat uw lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij
van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf
zijt?
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Ze leunde op zijn schouder. Ze zocht geen steun bij anderen, hij was haar
voldoende. De bruidegom laat haar weten vanwaar ze afkomstig is, en wijst naar
haar geboorte onder een appelboom. Deze appelboom kan ons leiden tot de
zondeval, de boom des levens. Dus is de bruid geboren in zonde. De Here kende
haar al voor de geboorte, zo ook Zijn gemeente, en allen die tot Hem zullen behoren.
De Here kende de apostel Paulus ook al voor zijn geboorte.
Galaten 1:15 Maar

toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan
afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had,16 zijn Zoon in mij te
openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te
rade gegaan met vlees en bloed;

Een bede van de bruid
(6) Een zegel werd gedragen aan de nek of aan de
arm met een koordje. Aan de nek kwam het zegel te
hangen op het hart. Het is een gebed opdat de Here
haar altijd zou bezitten. Hou niemand in uw armen
behalve mij! Een zegel of een verzegeling diende als
een handtekening van een huwelijksverbond of
eigendomstitel. De 144.000 evangelisten uit de
stammen van de Joden, in de grote verdrukking
werden verzegeld. (Openb.7:5).
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het
evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook
verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot
verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Efeziërs 1:13

God heeft zijn volk Israël niet verworpen! Israël wordt tot een sierlijke kroon!
Jesaja 62:2 Volken

zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen
met een nieuwe naam, die de mond des HEREN zal bepalen; 3 gij zult een sierlijke kroon
in de hand des HEREN zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God.
“Want”
De reden dat zij die verzegeling vraagt ligt in het feit dat dood en hel nog steeds een
sterke vijand is voor de gelovige. Zij sterkt haar door Hem, en wil haar niet meer laten
verleiden tot andere mannen, ander godsdiensten. Haar liefde tot hem, gaat over de
grenzen van de dood en het graf .
Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets
meer kunnen doen 5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij
gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!
Lucas 12:4

(7) De vele wateren kunnen die liefde tot hem niet blussen. Deze wateren zijn de
vele levensovertuigingen, die elk hun eigen evangelie en filosofie prediken, dit is
tevergeefs voor de bruid. De bruid is zelf tot een bron van levend water geworden.
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Johannes 7:38 Wie

in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien.
Zij die niet verzegeld zijn behoren niet tot de bruid, de gemeente van Jezus Christus.
Kerkgangers zullen vroeg of laat worden misleid en meegesleurd door de sterke
rivierstroming van staatskerken en antichristelijke doctrine.
Matteüs 7:13 Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed
de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;14 want eng is de
poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

De sulamitische spreekt tot Salomo.
(8,10) Wie die jonge zuster van de bruid is, weten wij niet. Ze heeft nog geen
borsten, wat kan wijzen dat ze nog niet rijp was voor het huwelijk. De bruid is niet
jaloers op haar, ze heeft ze lief. Ze vraagt in feite raad aan Salomo, om te weten
als de tijd er wel is, wat hij haar als familie dan kan aanraden.
Salomo stelt twee opties. Het zijn twee mogelijkheden die zich nog zullen openbaren
in de toekomst van haar leven. Indien ze een muur is, of indien ze een open deur is.
Dit is een symbolische taal voor wat betreft haar persoonlijk zedelijk leven en haar
aankomend seksueel gedrag.

Muur of open deur…..
Muren werden gebouwd rond een wijngaard of schaapskooi, als bescherming om
ongewenst bezoek af te weren. Hier kan het ook een houding zijn om de
opdringerigheid of handtastelijkheid van mannen af te weren. Geen uitdagende
kledij.
1 Timoteüs 2:9 Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig
en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding,
Wie zo’n vrouw treft heeft iets goeds gevonden. Deze symbolische muur spreekt van
standvastigheid op zedelijk vlak, en daar kan men op bouwen, ze is betrouwbaar.
Haar geloof is dan onwankelbaar op een goed fundament gebouwd. Zij laat geen
vals geloof binnendringen!
De deur van een schaapskooi was enkel een kleine opening in de stenen muur om in
en uit te gaan. De wakers stonden in die opening, zo kon geen schaap weglopen.
Daarom zegt Jezus ik ben de deur. (Joh.10:9)
Wanneer die jonge zuster zich begint te gedragen als een “deur”, dan dienen wij
haar te beschermen tegen misbruik van
hartstochtelijke mannen, en ongewenst bezoek.
Dit beschermen gebeurde zoals men een deur
of poort ontoegankelijk maakte door bekleding
met harde cederen planken.
1 Petrus 3:3 Uw

sieraad zij niet uitwendig: het
vlechten van haar, het omhangen van goud of
het dragen van gewaden,
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De bruid was voor de
bruidegom als een sterke
muur, trots op haar mooie
borsten, en ze was
geslachtsrijp of vruchtbaar voor
hem, ze was een zuivere
onbevlekte maagd, tot
overgave bereid, tot
gemeenschap en voor het
bruiloftsfeest bereid.
(11,12) Salomo had vele wijngaarden, welke hij liet bewaken door aangestelde
arbeiders. Baal-Hamon was ene wijngaard van de vele, met afgoderij en een
aanduiding van Salomo als van de polygamie van de koning. Hier geen beeld meer
van de bruidegom. De bruid vergelijkt zichzelf met een wijngaard om die te geven
aan haar geliefde Salomo!
Wat ik ben en wat ik heb geef ik u! De profeet Jesaja maakt duidelijk dat die
wijngaard Israël is, en de Here toebehoort!
Jesaja 5:7 Welnu,

de wijngaard van de HERE der heerscharen is het huis Israëls, en de
mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed
bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was
rechtsverkrachting.
(13,14) De bruidegom laat haar weten dat zijn vrienden, graag naar haar willen
luisteren. Hooglied eindigt met een uitnodiging en een zingend gebed van de bruid.
Met een prachtige stem zingt zij, Israël, om spoedig tot haar te komen. en met de
vreugde van een gazelle, gemeenschap te hebben. Eindelijk vrede, alle
vijandigheden van jaloerse maagden, zijn overwonnen! Het boek eindigt als het boek
openbaring met dezelfde wens van bruidegom en bruid:
Openbaring 22:20 Hij,

die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen, kom, Here Jezus!

Ja, Ik kom plots!
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