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Liturgie en preek ochtenddienst over Hooglied 1,1-7 
-GKv te Westeremden, 03-07-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 03-07-2011,10.45u 
 
 
 
 
Welkom en mededelingen  
 
 
Komen tot de Here: 

Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-GK 145,1-4 ‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam’ (vs 1 door Holwerda-school)  
-Psalm 139,6.11 ‘Ik loof het wonderbaar beleid’ (vs 6 Meerpaal) 
Wet van God  
Gebed 

 
Luisteren naar de Here: 

Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen Psalm 128,1 ‘Welzalig zullen wezen’ 
Verkondiging, thema zie onder, tussenzang Psalm 128,2 ‘Zie hoe uw vrouw mag bloeien’, gebed 
Zingen Psalm 128,3 ‘Gods zegen moog’ u hoeden’ 
 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed   
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

 
Gaan onder de zegen van de Here 

Zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’ 
Zegen 

 
 
Leesgedeelte(n): Hooglied 1,1-7 en 1 Kor 7,1-6 
Tekst: Hooglied 1,1-7 
Preekthema: ‘Laat hij mij kussen’ - over sexualiteit!’ 
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1. 

We zijn bezig met een serie ethische onderwerpen, dingen waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven, en dan 

vraag je je af: wat zegt de Bijbel ervan en hoe moet je dan leven? 

Vorige week keken we naar abortus, een heftig onderwerp, toen hebben we gezien dat we niet allereerst bezig 

moeten met allerlei moeilijke vragen… 

…als: mag abortus wel, vanaf hoeveel weken kun je bij een foetus spreken van leven?, is abortus moord? 

We zagen toen, dat zijn technische vragen die helemaal voorbijgaan aan de dieper liggende grondvraag: wat is 

leven, wat zegt de Here God over de waarde van het leven, hoe kijkt God aan tegen het krijgen van kinderen? 

Vandaag gaat het over sexualiteit, en we zien nu hetzelfde, wie begint met vragen als: ‘wat mag wel?’ en 

‘wat mag niet?’, mag sex voor het huwelijk of niet?, en ‘hoe ver mag je voor het huwelijk gaan?’... 

…we beginnen bij de vraag: wat Gods Woord over de plek en bedoeling van lichamelijkheid / 

sexualiteit in levens van mensen. 

Het gaat erom dat we een visie krijgen op wat het leven is, wat het leven waard is, wat de plaats is van 

sexualiteit, en van daaruit kun je aan het werk in je eigen leven. 

In 2 Tim 3 staat Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en 

fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en 

voor elk goed doel volledig is toegerust. 

Om op je taak berekend te zijn, moet je weten: hoe zit het leven in elkaar, waarom heeft God mij als man of 

vrouw geschapen?, wat is de bedoeling van sexualiteit sowieso? 

 

 

2. 

Maar het onderwerp van vanmorgen is wel een lastig onderwerp, een kwetsbaar onderwerp, we voelen ons er 

wat ongemakkelijk bij, we schamen ons misschien een beetje voor zo’n onderwerp. 

Ja, dat is toch zo?, en dat ervaren we ook, er is id kerk weinig openheid om over sexualiteit te praten, maar we 

gaan zien dat de Bijbel daar juist geen aanleiding voor geeft. 

We hoeven ons niet te schamen voor sexualiteit, de Here God heeft ons mensen geschapen en van alles wat de 

Here God geschapen heeft, zei Hij, ‘het is tof!’ 

Sexualiteit is iets wat goed is, het is iets waarmee we binnen het huwelijk God de eer geven - en wat zou het gaaf 

zijn als we vanuit die positieve basis, open durven zijn, onder elkaar, om elkaar te helpen. 

 

 

3.  

Als je naar de geschiedenis en naar de wereld waarin we wonen kijkt, dan kom je erachter dat er op 3 manieren 

zijn waarop naar sexualiteit gekeken wordt: de eerste is dat sex gezien wordt als ‘god’; 

-de 2e is dat sex gezien wordt alsof je ervoor moet schamen, als iets wat vies is; 

-de 3e manier als kado (3e en bijbelse weg). 
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Allereerst, sex wordt vandaag gezien als ‘god’, en waar moet je dan aan denken?, dat sex gezien wordt  

als iets waar heel het leven omdraait, waar mensen hun tijd tijd /geld aan besteden, het bepaalt hoe je  

naar anderen kijkt, enz en dat is iets van alle tijden. 

Id tijd van het OT was dat al zo, de Israelieten woonden in hun tijd tussen volken die net zo pervers en oversext 

was als onze eigen tijd… 

…in de tijd vh OT hadden omwonende volken religies die draaiden om de verheerlijking van sexualiteit. 

Bijv., de Kanaanieten hadden tempels waar prostitutie werd bedreven om bij de goden vooruitgang, 

vruchtbaarheid vh land / economie af te smeken. 

In de tijd vh NT was het niets beter, in de tijd vd jonge kerk na Pinksteren was de griekse cultuur 

dominant, in die cultuur was bijv. pedofilie geaccepteerd, oudere mannen die sex hadden met jonge 

jongens. 

En als je dan naar onze tijd gaat, is het nog steeds zo, sex wordt als een god gezien, het is een religie… 

…als je naar de getallen kijkt, zie je dat uit onderzoek blijkt dat jongeren hun eerste sexuele ervaring opdoen 

rond hun 13e/14e jaar, en dat heeft enorme gevolgen (behoorlijk percentage abortussen meisjes rond die leeftijd). 

Een ander bewijs dat in onze samenleving sexualiteit als god wordt gezien, is de wereldwijde industrie van 

porno(grafie) (Zaaigoed). 

Om je een beeld te geven hoeveel geld daarin omgaat in 2007 is berekend dat er 97 miljard dollar mee verdiend 

werd, dat is meer dan bedrijven als Amazon, Apple, eBay en Google samen. 

Uit onderzoek (hulporganisaties) is verder gebleken dat sex op het internet niet alleen een probleem is 

voor mannen, maar dat ook blijkt dat vrouwen dit als probleem ervaren – al is het minder. 

En je snapt wel, dit gaat ons als kerk niet voorbij, ook onder ons zijn er die hiermee worstelen, vaak in 

stilte, en daarom zou het zo goed zijn als we bijv. als mannen onder elkaar wat opener hierover zouden 

zijn, om elkaar te helpen, te bemoedigen, om elkaar te steunen en om de man te kunnen zijn zoals God 

het van je vraagt. 

Dat was het eerste, we leven in een wereld die sex verheven heeft tot de status van ‘god’. 

 

De 2e manier om naar sexualiteit te kijken is: sex is minderwaardig / vies, en je snapt wel, dat is de 

tegenovergestelde van wat we net zagen… 

…door de geschiedenis heen zie je dit, die zegt dat alles wat met het lichaam te maken heeft is minderwaardig 

vergeleken met wat geestelijk is, wan de ziel. 

Het lichaam is laag en een noodzakelijk kwaad, je moet er eten instoppen, maar dat is alleen maar om gericht te 

kunnen zijn op het hogere, het gaat uiteindelijk om de ziel, om het hogere / geestelijke. 

Dat zie je terugkomen door heel de geschiedenis, een paar vb.’en: de kerkvader Chrysostomos was van 

mening dat sexualiteit is gekomen na de zondeval, Adam en Eva hadden na de zondeval geen 

geslachtsgemeenschap met elkaar, dat was een gevolg vd zonde. 

Gregorius van Nazianze meende dat Adam en Eva geen sexuele verlangens hadden, en er was een boom 

id hof van Eden en als Eva daarvan at werd ze zwanger! 
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Id tijd vd middeleeuwen werd vanuit de kerk aan het gewone volk opgelegd, dat op bepaalde dagen vd 

week man en vrouw geen sex mochten hebben, en dat werden steeds meer dagen. 

Dat over de 2e visie, sexualiteit is vies, het lichaam staat lager dan de geest, het gaat om de ziel van mensen, en zo  

wordt dus gezien als sex een noodzakelijk kwaad, wat je doet met het licht uit, het gaat om het krijgen van 

kinderen alleen, je mag er niet van genieten. 

 

De 3e visie is de manier waarop de Bijbel tegen sexualiteit aankijkt, en dat is dat we sexualiteit niet mogen 

loskoppelen van de Here God.  

Maar we gaan zien dat sexualiteit ook niet iets is waarvoor we ons zouden moeten schamen, het is niet vies. 

De Bijbel zegt: sexualiteit is een prachtig kado vd Here God voor een man en een vrouw in het huwelijk. 

 

 

4. 

En als je dan de Bijbel opendoet, dan wil ik je graag het GROTERE KADER laten zien waarin liefde en sexualiteit 

staat - en als je dan naar het doel van sexualiteit kijkt, dan kom je 5 doelen tegen. 

Als je naar het boek Hooglied kijkt, dat een man een vrouw mogen GENIETEN van elkaar en hun 

lichaam binnen het huwelijk, dat kom je tegen in het boek Hooglied, daar zie je door heel het boek heen 

een getrouwd stel en ze genieten van elkaar1… 

…het gaat in het boek Hooglied nergens over kinderen, er wordt beschreven hoe gaaf het is als een man 

en een vrouw gepassioneerd van elkaar houden, ze zijn echt alleen voor en van elkaar. 

Het tweede doel van sexualiteit is dat er KINDEREN kunnen komen, Gods Woord zegt ook (Gen 1,28): ‘wees 

vruchtbaar en wordt talrijk’, het is dus bijbels om kinderen te krijgen (niet zoveel mogelijk, nee, zoveel als als 

goed is voor de ouders). 

Het is een opdracht van de Here God, en als Hij kinderen geeft is dat geweldig, kinderen zijn een zegen van God. 

Het 3e doel dat de Bijbel aan sexualiteit geeft is dat het gaat om de EENHEID van man en vrouw, dat 

kom je tegen in Gen 2,24, het gaat om de eenheid: met sexualiteit laten twee mensen zien dat ze bij 

elkaar horen, ze zijn een. 

Hij is één met haar, dat wil zeggen, hij zorgt voor haar, ondersteunt haar, beschermt haar, ze zijn intiem 

samen, en daarin heeft sexualiteit een plek, het is niet alles, maar het heeft een plek. 

Het 4e doel dat de Bijbel aanwijst kom je tegen in 2 Sam 12,24, dat is de geschiedenis waarin je leest dat David en 

zijn vrouw door overlijden een kindje verliezen… 

…en dan vinden ze TROOST bij elkaar, daar heeft sexualiteit dus de functie van elkaar troost geven. 

Het laatste, 5e doel is, een stuk BESCHERMING, dat hebben we gelezen in 1 Kor 7, daar gaat het erom 

dat sexualiteit binnen het huwelijk een veilige omgeving is tegen verleidingen. 

De Here God heeft sexualteit binnen het huwelijk gegeven en dan is het beschermd tegen verleidingen 

van buitenaf, dat zegt Paulus in 1 Kor 7. 

                                                           
1 Tremper Longman III in Song of Songs (commentaar op Hooglied uit serie NICOT), blz. 59-60. 
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De Bijbel is er heel nuchter over, je hebt als mens sexuele verlangens, en die kunnen heel sterk zijn… 

…en de Here God heeft een veilige basis/omgeving gecree-eerd waarin sexualiteit veilig. 

Kijk maar naar vs 5, sexuele verlangens kunnen een enorm sterk macht zijn, satan kan je ermee slopen, het kan je 

in de armen ve ander drijven, of ertoe verleiden om naar porno te kijken – die sexuele verlangens hebben een 

veilige omheining nodig en dat is het huwelijk. 

 

Voordat we naar Hooglied gaan, wil ik nog 1 ding vanuit 1 Kor 7 zeggen over het GROTE KADER waarin het  

huwelijk met daarbinnen liefde en sexualiteit in de Bijbel staan. 

Kijk, de wereld om ons heen denkt: ‘love is all you need’, daarachter zit een visie op het leven die zegt: het gaat 

om de vervulling van mijn behoeften in dit leven, doe er alles aan om je behoeften te bevredigen… 

…maar als christenen weten we dat als het huwelijk/sexualiteit niet alles is, dat het de Here Jezus de Enige is die 

onze verlangens volmaakt kan vervullen. 

Dat is even scherp tegenover elkaar gezet, maar dat verschil heeft mega-gevolgen, want als je naar 1 Kor 

7 kijkt en als je naar het NT kijkt, dan wordt er heel bijzonder over het huwelijk gesproken. 

Hoe?, nou je merkt dat het heel nuchter weer: in dit leven kan zelfs het huwelijk niet, zelfs sexualiteit je 

niet volmaakt gelukkig maken. 

De Enige die je hart kan vervullen is wat God je geeft, en we zijn in dit leven op reis naar het eeuwige 

leven en DAN pas zul je volmaakt geluk vinden. 

Het kader voor het huwelijk / sexualiteit is dat we onderweg zijn, hoezo onderweg?, onderweg tref je iemand aan 

met wie je op kunt lopen tot de dag dat de Here Jezus terugkomt… 

…dat is je man / vrouw, die je bemoedigt en je helpt om christen te zijn en samen eer je God. 

Dat is dat grote kader waarin de hele Bijbel het huwelijk neerzet, het beseft dat we als mensen onderweg zijn en je 

krijgt iemand om mee onderweg te zijn tot de dag dat Jezus terugkomt. 

En dan snap je ook beter wat Paulus zegt over alleen-zijn, vs 7, voor Paulus is iemand die alleen is niet 

zielig ofzo, alsof diegene wel minder gelukkig moet zijn, dat hebben wij ervan gemaakt misschien… 

…Paulus wist: het is voor een christen heel legitiem om alleen te blijven, diegene kan zich helemaal 

wijden aan de komst van Gods koninkrijk, denk maar aan Paulus zelf. 

Het is onzin om te denken dat Paulus alleen-blijven beter vond omdat hij sexualiteit minderwaardig vond, zijn 

visie op al of niet trouwen is radicaal gericht op de wederkomst vd Here Jezus. 

Wie ertoe geroepen is om alleen blijven, kan zich helemaal wijden aan de dienst aan God op zijn of haar plek. 

Wie geroepen is tot het huwelijk, die heeft iemand nodig om bij zich te hebben en dat is ook prima.2 

 

 

 

[tussenzang Psalm 128,2] 

 

                                                           
2 Stanley Hauerwas in A Community of Character, blz. 189-191. 
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5. 

Als we dan naar Hooglied 1 gaan, Hooglied betekent: het ‘Hoogste lied’ is, het beste/mooiste lied, een top 1 hit. 

En als je dan naar dit ‘lied’ kijkt, dan heb je steeds een vrouw die zingt, en een man die zingt en een 

achtergrondkoor, en je moet weten dat de vrouw het meest ah woord is met 53%, en de man 34%.3 

Verder is het zo dat ik nog iets moet zeggen over de uitleg van dit boek, er zijn uitleggers die menen dat je dit 

boek geestelijk moet lezen, dat je de boodschap moet vergeestelijken… 

…het zou dan gaan om de liefde tussen God en mensen, dat is een zogenaamde allegorische interpretatie, en die 

zegt, die vrouw staat voor de mens, de man is God, en het gaat om hun liefde. 

Maar dat klopt niet, de woorden die soms gebruikt worden zijn gewoon heel sexueel van lading… 

…en het is waar dat de verhouding tussen God en mensen intiem is, maar nooit sexueel.4  

Het boek Hooglied moet je gewoon zo lezen zoals het zich aandient, een jonge man en een vrouw die net 

getrouwd zijn die van elkaar genieten, het goed hebben, glas wijn op de bank, en ook in de slaapkamer. 

 

Vs 2: als je erover nadenkt, best bijzonder dat zij als eerste het woord neemt, zie je daar niet heel mooi in dat het 

nu eens niet de man is, die als haantje voorop staat heeft? 

Dit zet ons idee van christelijke rolverdeling op de kop, alsof de man de leiding zou moeten nemen en hoe gaaf, je 

ziet hier ook nergens het verkeerde idee dat de man de vrouw zou mogen overheersen… 

…en wat zegt ze?, ze verlangt naar hem, ze wil graag dat ze hem kust, ‘laat hij mij kussen!’, en dan moet je niet 

denken ae nette afstandelijke kus, maar aan een je-weet-wel-kus van twee mensen die intens van elkaar houden en 

naar elkaar verlangen. 

Ze wil gezoend worden en zie je in vs 2, ze wil aangeraakt en vastgehouden worden en uit alles proef je 

dat ze niet het object wil zijn van zijn begeerten… 

…maar dat ze aangemoedigd wil worden door zijn kussen, aangemoedigd om zich helemaal te geven aan 

hem die van haar houdt, ‘laat hij mij kussen’. 

Nou, een kus is misschien wel de graadmeter voor een huwelijk, als er niet meer gezoend wordt dan is er iets mis. 

 

Vs 2 is prachtig, ze verlangt naar hem en dat zie je heel het boek door, dit heerlijke genieten van elkaar zonder 

schaamte, want ze weten: dit heeft God ons gegeven, dit is gewoon super en prima. 

 

In vs 3 zingt ze over de geur van zijn huid, in die tijd gebruikten ze olie, terwijl wij bijv. parfum gebruiken… 

…dit is geen aanleiding om te denken dat hij wat verwijfd was, nee, hij is natuurlijk een harde werker die een uur 

id wind stinkt als hij thuiskomt. 

En als hij zich gewassen heeft, wil hij lekker ruiken en smeert hij zich in zodat zij hem heerlijk vindt ruiken. 

Je ziet wel verder in vs 3 dat zijn naam lekker ruikt, ih hebr staat je naam voor wie je bent, voor je 

karakter, hij staat goed bekend. 

                                                           
3 Tom Gledhill in The Message of the Song os Songs (commentaar uit serie BST), blz. 93 
4 C.J. Mahaney in Sex and the Supremacy of Christ (red. John Piper en Justin Taylor), blz. 153. 
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En dat haar vriendinnen van het meisje dat hier zingt, dat beamen, wil zeggen dat ook zij het een goede 

match vonden, hij is een kerel die z’n verantwoordelijkheid voor haar zal nemen. 

Hij is een bijbelse vent die gewoon een eerlijke job, hij is geen luie vent die geen poot uitsteekt in de huishouding 

maar gewoon stofzuigt en meehelpt om de kids onder de douche te doen en in bed stopt. 

Hij is gewoon een kerel, geen zeflgerichte egoistische vent, die alleen maar voor de TV zit en het overlaat aan z’n 

vrouw om met z’n kinderen uit de Bijbel te lezen of met ze te bidden – hij is een kerel met ballen. 

 

Vs 4, hier zie je dat hij heel liefdevol is, die de volwassenheid heeft om haar te dragen, en dan bedoel ik: hij is heel 

liefdevol, en dat blijkt uit heel z’n optreden… 

…hij is een betrouwbare vent, hij is geen man die haar ad dijk zet, of een man die z’n vrouw negeert, dit is een 

echte vent. 

Dat hij haar draagt, en dat is een natuurlijk een symbool van liefde en commitment voor haar - het gaat hier dus 

om het karakter vd man, hij draagt haar en daar zit iets heel verliefds in, hij draagt haar over de drempel van de 

kamer waar ze naartoe gaan. 

Wat je hier ziet is dat de twee elkaar kennen, je proeft het id woorden, en nadat ze elkaar leerden 

kennen, ze zijn getrouwd, en ze weten waar het naartoe gaat, ze gaan met elkaar naar bed… 

…het is dus geen one-night-stand die je alleen laat met misschien verborgen schaamte, onze westerse 

cultuur begint met sexualiteit, maar voor de Bijbel is dat onbestaanbaar, die letterlijke openheid van je 

lichaam zo intiem en kwetsbaar, dat vraagt om zekerheid, dat je iemand kent, dat vraagt om het karakter 

dat je iemand liefhebt. 

Hier zien we het, het bijbelse patroon van trouwen, als een veilige omheining voor sexualiteit, dat is de norm… 

…dit is een stel dat elkaar kent, ze zijn getrouwd en ze hebben elkaar lief en zijn zeker van elkaar. 

 

Vss 5-6, dit is een bijzonder stukje, wat je hier leest is een stukje onzekerheid, ze heeft blijkbaar haar 

onzekerheden en twijfels… 

…en waar komen die vandaan?, zij zegt: ‘donker ben ik’, en hieruit blijkt dat ze wsl uit een arme familie komt, 

een familie die veel op het land moest werken, en haar huid is zongebrand. 

En daar zit achter dat de rijken blank van huid bleven, en zij heeft daarom haar twijfels: voldoet ze wel aan de 

standaard van wat mooi gevonden wordt? 

Vindt hij haar wel mooi genoeg?, had ze niet een stuk blanker moeten zijn? – misschien laat dit iets zien over de 

onzekerheid van vrouwen over hun uiterlijk. 

Maar ze weet zich tegelijk ook wel, vs 5, dat hij haar prachtig vindt, dat heeft hij tegen haar gezegd, ‘mooi’. 

Maar ik wil dit even toepassen, dit is gaaf en heeft een mooie boodschap en opdracht voor ons mannen. 

Wat zegt onze cultuur over wat mooi is?, dat hangt af van de media, zo slank mogelijk en zo vol en rond 

mogelijk, maar wat is hier de standaard?, dat is zij zelf voor hem. 

Zij is gewoon mooi in zijn ogen en het interesseert niet wat de media zegt, het maakt hem geen snars uit 

wat het schoonheidsideaal was, Pamela Anderson, Scarlett Johannson… 
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…ZIJ is mooi, en de toepassing mannen is dit: laat je eigen vrouw de standaard van schoonheid zijn. 

Laat je niet gek maken door wat vanuit de media, je mag je vrouw niet vergelijken met wat id ogen van anderen 

mooie vrouwen zijn, vergelijk haar niet met anderen. 

Hetzelfde geldt voor sexualiteit, hoe je naar je vrouw kijkt kan kapot gemaakt zijn door sex of porno, doe 

hetzelfde als wat Job deed, die zegt in Job 31, ‘ik heb een verbond met mijn ogen gesloten, nooit zal ik naar jonge 

vrouwen kijken’. 

Zij is gewoon mooi, en wat anderen ervan zeggen, wat maakt dat uit - vergelijk je vrouw ook niet met de sexuele 

standaard die de media leggen – laat je vrouw de mooiste zijn die er is, niks geen vergelijking, laat haar weten dat 

zij de mooiste is. 

Laat je eigen vrouw de standaard zijn van wat mooi is, vergelijk haar niet, zo eer je je vrouw, zo eer je je God, de 

vrouw die God je gaf. 

 

Heel belangrijkste wat we vanmorgen gezien hebben is het grote kader voor het huwelijk (1 Kor 7), het huwelijk 

is niet alles, je partner/sexualiteit kan je niet het ware geluk geven… 

…de Enige die je alles kan geven wat je hart verlangt is de Here God door de Here Jezus. 

En het tweede: sexualiteit is voor twee mensen die getrouwd zijn in die veilige haven van het huwelijk. 

De Here God heeft ons geschapen, Hij heeft ons sexualiteit gegeven, het is zo iets kwetsbaars, die 

verlangens kunnen zo sterk zijn, daarom moet het veilig zijn in het huwelijk. 

Voor hen die niet getrouwd zijn, stellen met verkering: dit is wat de Bijbel erover zegt, en de vraag is: hoe ga je 

daarmee om?, maar de vraag is ook: hoe gaan wij als gemeente hiermee om, hoe praten we hierover met elkaar, 

als wij als volwassenen hierover zwijgen… 

…laten wij de jonge stellen zwemmen?,  we kunnen de lat wel hoog leggen maar dan moeten we ook eerlijk en 

open richting elkaar zijn en ze daarin ondersteunen. 

En als het fout gaat?, wat dan?, barmhartig zijn en misschien snel trouwen. 

 

We zijn mensen die de Here God kennen en Hij vraagt van ons om Hem te eren, als getrouwden en als 

ongetrouwden heilig leven en God eren… 

…dat kunnen we alleen samen doen, als we allemaal beseffen dat ons geluk niet ligt in onze man of vrouw, niet in 

sexualiteit, maar in de Here Jezus Christus, die stierf voor onze zonden, ook onze sexuele zonden. 

 

 

Laten we bidden 


