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Zondag 19 mei
Deze zondag gaat ds. Casper van Dorp bij ons voor.

Schoonhouden kerk
Voor het schoonhouden van ons kerkgebouw komt heel wat kijken.
De maandagmorgengroep bestaat voor een groot deel uit mannen die 
voornamelijk klussen.
Graag zouden we wat hulp krijgen van mensen(vrouwen?) die willen stofzuigen, 
ramen zemen of andere huishoudelijke klusjes willen doen. Je hoeft echt niet 
iedere maandag te komen, maar met enige regelmaat zou fijn zijn. 
We zijn er iedere maandag van 9.30 tot 12.00 uur en drinken tussendoor gezellig
koffie.
We kijken naar u, jou uit!

Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 12 mei ontvingen wij via de bloemenpot  € 78,45
In maart en april mocht de wijkdiaconie op de rekening een totaal bedrag van € 
89,00 ontvangen. Hiermee kunnen de contactpersonen en diakenen zorgen voor 
een attentie (bloementje) daar waar het nodig is.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen twee maanden.
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. 
Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de 
wijkcontactpersonen.

Wijkdiaconie, Jos van den Boogert

Over het Hooglied 1
Zondag 26 mei staat in de dienst een Bethelbijzonderdienst het Hooglied 
centraal.  Het wordt in z’n geheel voorgedragen.
Ter inleiding daarvan iets over het Hooglied. (volgende week deel 2)

Algemene inleiding
Wat doet het Hooglied in  in de bijbel? Het is de vraag die altijd gesteld is en 
telkens weer opnieuw gesteld wordt. Er zijn zeer uiteenlopende antwoorden op 
gegeven. De uitgesproken lichamelijkheid en het vermeende hoge erotische 
karakter van de tekst laat zich voor velen maar moeilijk rijmen met ons 
“geestelijk leven”. De NBG vertaling van 1951 maakte er meteen maar een lied 
tussen bruid en bruidegom van, zodat het wat lichter te verteren werd en minder
vragen zou oproepen.
“Het Hooglied is een paradijselijk boek. Zoals wij het ons kunnen voorstellen dat 
het eerste mensenpaar in de Hof van Eden de liefde beleefde voordat het zijn 
onschuld  had verloren, zo hebben ook de twee gelieven in het landschap van het
Hooglied hun liefde ervaren en hun lentelijk liefdesspel gespeeld met een 
argeloosheid en een overgave, die telkens weer door zuiverheid verrassen. De 
openhartige beschrijving van dit kostelijk geluk wordt door sommigen als een uit 
betere tijden tot ons gekomen geschenk dankbaar aanvaard, maar door anderen 
als een al te vrijmoedige bekentenis van onverhulde zinnelijkheid afkeurend van 
de hand gewezen of alleen in vermomming en vervorming geaccepteerd.” (M. 
Rozelaar)

Rond het jaar 100 ontstaat in het Jodendom de canon van de geschriften waaruit
de TeNaCh (het Oude Testament) bestaat. Zij werden in Jafne in het toenmalige 
Palestina geselecteerd uit een grote en rijk geschakeerde literatuur.



De heiligheid van het Hooglied werd door de rabbijnen betwijfeld. 
Doorslaggevend was de mening van rabbi Akiba , die zich in de discussie 
mengde. Beroemd is zijn uitspraak over het Hooglied:
“Niets ter wereld weegt op tegen de dag dat het Hooglied aan Israël werd 
gegeven.  Alle geschriften zijn heilig, maar het Hooglied is het allerheiligst.”        
Deze uitspraak was beslissend. Misschien ook wel omdat hij er aan toevoegde: 
“Wie het Hooglied in een café zingt als een profaan lied,  heeft  geen deel aan de
toekomstige wereld.”
Dat noem ik nu gedurfde evangelisatie. Daarmee stel je je als evangelist 
kwetsbaar op. Ik zie het al voor mij: Niet op een kerkplein gaan staan, niet met 
een aantal evangeliecitaten, maar de kroeg in en daar de liefde van God voor de 
mens bezingen met behulp van het Lied der Liederen.
Maar zo waarschuwde de wijze rabbi Akiba hierover: Je mag het best in een café 
zingen als een werelds lied, maar dat maakt je geen deelgenoot van een betere 
wereld. Hier staan twee uitspraken tegenover elkaar: een strenge waarschuwing 
en een uitbundige verheerlijking van het lied. Er was hem kennelijk veel 
aangelegen om deze profane liefdesliederen over te brengen naar de religieuze 
sfeer, om ze zo voor het nageslacht te bewaren.

Het ontstaan
Het Hooglied wordt aan Salomo toegeschreven. Dit op grond van het opschrift:
 ‘Hooglied. Van Salomo.’(NBG 1951). Salomo wordt vijf maal  in het Hooglied 
genoemd (1:5; 3:7,9,11; 8:11). Van Salomo wordt gezegd (1 Kon. 4:32) dat hij 
3.000 spreuken en 1.005 liederen heeft geschreven. Het Hooglied is daarvan het 
mooiste lied, het lied der liederen  (hebreeuws: Sjir ha sjirim.) In de 
Statenvertaling wordt gemeld dat koning Salomo dit boek heeft geschreven ‘door
ingeven des Heiligen Geestes’.

De gedachte dat deze bundeling liederen in de hofperiode t.t.v. Salomo is 
ontstaan is nog lang niet losgelaten. De oude koningstijd gold als een periode 
van verlichting, met een grote aandacht voor de geestelijke verdieping, de 
wijsheid en het de mens in het middelpunt. Dat is de reden om de liederen in de 
tijd van het salomonisch humanisme te dateren.
Anderen dateren het Hooglied later en pleiten o.a. op grond van arameïsmen 
voor een datering in de derde eeuw voor Christus.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 19 mei
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 20 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 21 mei
Ouderensoos (dagje uit) 10.30 -17.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Woensdag 22 mei
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 23 mei
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 24 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 26 mei
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Uit 27 LIEFDELIEDJES
Judith Herzberg, naar Hooglied 8, vers 6, 7

Als je zoveel om iemand gaf
dat je alles wat je had
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan werd je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.

Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.

Ds. Guus A.V. Fröberg


