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Toelichting 

Sinds het begin is God schepper,- 

van de hernelen en de aarde. 

De aarde 
is woest en vormeloos geweest, 

rnet duisternis op het aanschijn 

van de oervloed,- 

rnaar adern van God reeds 

wervelend over het aanschijn van het water. 

GENESIS 1 :I-2, geciteerd uit 

De Naardense Bijbel, vertaling Pieter Oussoren 

In weergaloze poezie wordt verhaald hoe het vorrne- 

loze, dankzij de adern Gods, tot  gestalte is gekornen. 

Op de zevende dag is het zover: 

dan forrneert de Ene, God, 

de roodbloedige rnens 

van stof uit  de bloedrode grond 

en blaast in zijn neusgaten 

adernhaling van leven; 

zo wordt de roodbloedige rnens 

to t  lijf-en-ziel 

in leven. GENESIS 2:7, idern 

Orgelimprovisatie De geformeerde rnensengestalte benoernt al wat hij 

ontrnoet rnet naam en toenaarn. 



Dan laat de Ene, God 

'een verdoving vallen 

over de roodbloedige mens 
zodat die inslaapt GENESIS 2:2la, idem 

De Ene, God, 
bouwt de zijde die hij heeft weggenomen 
van de roodbloedige mens 

uit tot  een vrouw; 
hij komt met haar tot de roodbloedige mens. 
Dan zegt hij, de roodbloedige mens: 
zij is het nu!- 
been uit mijn gebeente 
en vlees uit mijn vlees!- 

tot  haar worde geroepen 'isjal,- vrouw, 
Want uit een iesj,- man is zij genomen! 

GENESIS 2:22-23, idem 
Man en vrouw uit &n stuk. 
Man en vrouw schiep hij hen, onweerstaanbaar naar 
elkaar gericht. Het mannelijke en het vrouwelijke 

elkaars complement. 

Scherzo 
Lieveling, je bent mijn levende luit 

Je bent een gevoelige snaar die ik kan raken 

En o nog zo veel meer 
orkesten van verliefd heid 

volgen je zelfs zonder 
partituur en dirigent. 

Maar je bent mijn levende luit 
ting, zeg je - 

en alles wat je meer zegt 
en alles wat je niet zegt 
en alles, alles, al de 
Stilte na de laatste 
voorlopig voorlopig laatste noot van 

de muziek. 

(Hans Andreus, uit Gedichten 1948-1974, p.142) 

De toon is gezet en de overstap ligt voor de hand van 

de schepping naar het 'Lied der liederen', waarin 
de aantrekkelijke liefde tussen hij en zij bezongen 

wordt. Een bundeling van korte gedichten die door 
ontelbare toondichters is gekozen tot verklanking ... 
Op zichzelf gaat het om een bundeltje liefdespoezie 
dat door 'heilig toeval' in de bijbel is opgenomen in 
een van de vijf feestrollen onder de titel 'Geschriften'. 

In de joodse traditie neemt dit geschrift een voor- 
name plaats in en het wordt zelfs gelezen op het 

hoogtepunt van het jaar: het pesachfeest. 
Niettemin kan men de tekst ook lezen als profane 
liefdesgedichten. De ENE, God wordt er zelfs niet in 
benoemd. 
De gedichten hebben een sterke emotionele lading: 
in de dialoog tussen man en vrouw klinken onop- 

houdelijk gevoelens van verlangen en bewondering. 
Men heeft telkens opnieuw een poging ondernornen 
om in het geheel een vaste structuur te ontdekken, 
rnaar een eensluidende oplossing is er niet. 
In het eerste deel gaat het om een rneisje dat haar 
koning toespreekt. Koning Salomon wordt ermee 
bedoeld. Aan hem wordt dit poetisch boekje opge- 

dragen. Maar in het laatste deel lijkt het om een 
schapenhoeder te gaan ... De dialoog tussen man en 
vrouw wordt meerdere malen onderbroken door een 
koor van meisjes dat het gebeuren becommentarieert. 

In de religieuze cultuur van de joodse traditie wordt 
de verhouding tussen hij en zij geinterpreteerd als 

de relatie tussen Jahweh, de ENE en het Godsvolk. 
Men leest en interpreteert het Hooglied vanuit de 
geschiedenis van het Godsvolk en men herkent 
bekende motieven zoals de uittocht, de woestijn, 
de ballingschap en de verspreiding van het joodse 
volk in het Romeinse Rijk. 

Als het Hooglied gaat klinken in de christelijke traditie 
komen er weer nieuwe interpretatiemodellen bij. 
Meerdere kerkvaders - onder anderen Hippolythus, 
Origenes, Gregorius de Grote en Bernardus van 
Claiwaux - geven hun eigen visie op de tekst. In de 

'koning' wordt nu Christus herkend en het volk Gods 

is de kerk, op elkaar gericht als bruidegom en bruid. 
In de twaafde eeuw groeit de Mariadevotie tot  on- 

gekende hoogte. Maria wordt de personificatie van 



verlangen en vinckn kan beginnen. De entou- 
rage van de natwr in bloei en de uitstraling 
van de vrouwengestalte maakt dit spei tot een gJ- fest in geuren en kleuren. Het iijkt er zelfs op 
dat in de visualisering de dans een rol gaat 

Y spelen: 

&WS, dans, rneisje van vmde 
Dans, dar& opdat weje kunnen bewoderen. 

We kunnen niet anders dan een selectie Iaten 
hwen van een aantal gregoriaanse sntlfonen, - $&icht uit de lRur$5&e context en geplaats't 

het vok Geds. Christus m Maria zijn nir de bruidegom 
en de bruid. Deze nieuwe beFNbdering vindt haar 
neemlag in de liturgische traditk. 
Reeds in h& @erste mlllennium wordt het feest van 
de Arsumptio Marfaie ( de apname teo hemsl van 
Maria) geswffeerd met t&Rm uit het Hooglied en 
ook het gehrtefeest van Maria is geagend voor 
citaten uit dit barekje. 
In de trad'tie van de gregortaanse kerkzang speelt 
het Hooglied dcis een voorname roJ. Maarmate de 
Mariadevotie sterker wordt, wordt oak het aantal 
meio&&M, opgetskend in handschriften van latere 
datum talrijker. 

In onze presentatie van het Hooglied klinkt eent 
een gezang waarin de roep klinkt: 

Wie is dat die opstijgt uit de woestijn, 
Als een rookzuil vol mirre en wierook 
Als een len tedag was omgeven 
Met bloeiende rozen en lelietjes van dalen? 

Hij ziet een gestalte die in het vewolg van het 
aedicht contouren kriiat. Het s~e l  van zoeken. 

Zrr een reeks w r i n  tirh een volgehouden 
dialma t w e n  zij M hi/ uoltrekt, ~indigend 
in verrukkelijk samenzijn. 

Het gaat, 20 zegt de gelovige jwd, bij het 
Moglied om de volgende vraag: Xunnen wij 
Be lkfde zo diep etvaren dat we ontdekken 
dat d& goWelijke F ide  en de menselijke lief- 
de een en kzelfde liefde IST Veelzeggend 
voor deze zienswijze is de volgende uitspraak: 

'Tdkens ak man en m u w  zich in liefde verenigen, 
zweeft bown hen de geest wan God.' 
(citaat Moglieid, vertaald en van cornmentaar 
voorzien door Plus Drijvers en Jan Renkema, p.81) 

Als derde componsntvdgt een reeks gezangen die 
Psalm 45 tot uftgangspunt h&. De verbindtng van 
het tbq l ied  met Psalm 45 l i  voor de hand: deze 
palm is a n  bruJl&died bij uiWek. Reeds Bernardus 
en naderhand talvijn citeren deze psalm herhaaldc 
lijk bij hun commentaar of preek owr het Hooglied. 
In de oudste lagen uan de liturgische muziek van de 
latijnse kwk kornt dem psalm tot klinken als respons 
op een vmrafgaarde kzing oi: als een meditatief 
geang waarin soFisten aan hun trekken kornen. 
De nadruk komt te liggen op de vrouwerufiuur 

Alfons Kurris 



Teksten 

RESPONSORIUM lmmisit . SCHOLA 

lmmisit Dominus soporem in Adam 
et tulit unam de costis eius, 
et aedificavit costam quam tulerat Dominus 
de Adam in mulierem, 
et adduxit eam ad Adam ut videret 

quid vocaret eam. 
* E t  vocavit nomen eius Virago, 

quia de viro suo sumpta est. 

X Hoc nunc os ex ossibus meis, 
et caro de carne mea. * E t  vocavit ... 

RESPONSORIUM Vidi speciosam . SCHOLA 

Vidi speciosam sicut columbam 
descendentem desuper rivos aquarum, 

cuius inaestimabilis odor 
erat nimis investimentis eius. 
* E t  sicut dies verni circumdabant eam 
flores rosarum et lilia convallium. 
X Quae est ista, quae ascendit per desertum 
sicut virgula fumi, ex aromatibus myrrhae et thuris. 

* E t  sicut ... 

ANTIFWN Quae est ista . SOLO 

Quae est ista, quae axendit sicut 
aurora consurgens? 
Pulchra ut luna, electa ut sol, 

terribilis ut  castrorum acies ordinata 

ANTIFOON Nigra sum . SOLO 

ZlJ 
Nigra sum sed formosa, 
filiae Jerusalem, 

Sicut tabernacula Cedar 

et sicut pelles Salomonis. 
Nolite considerare quod fusca sim, 
quia decoloravit me sol. 

HIJ 
Si ignoras te inquit, 
o pulchra inter mulieres 

egredere et abi post vestigia gregum, 

et pasce hedos tuos iuxta tabernacula pastorum. 

GENESIS 2:21-23 

De Heer liet een diepe slaap over Adam komen 
en nam een van zijn ribben weg, 

en bouwde de rib, die de Heer weggenomen had 
bij Adam, om tot een vrouw, 
en Hij bracht haar bij Adam om te zien, 
welke naam Hij haar zou geven. 

En Hij gaf haar de naam Mannin, 

omdat zij uit haar man weggenomen werd. 
X Dit is nu been uit mijn gebeente, 
en vlees uit mijn vlees. 

PREDIKER 50:8; X HOOGLIED 3:6 

Ik zag een mooie gedaante, schoon als een duif 

die neerdaalt boven waterstromen, 
wier onvergelijkelijke geur aanwezig was 
in haar kleding. 
En als lentedagen omgaven haar 
bloeiende rozen en lelietjes van dalen. 
X Wie is het, die daar aankomt uit de woestijn? 

Zuilen van rook, nevels van mirre, van wierook, 

van alle geuren die je maar kunt kopen. 

HOOGLIED 6: 10 
Wie is zij, die oplicht als de dageraad, 
als de maan zo mooi, 
als zonnegloed zo zuiver, 

indrukwekkend als een vaandelparade? 

HOOGLIED 1 :5-6a.8 
Ik ben donker,maar wel mooi, 
meisjes van Jeruzalem, 

donker als de tenten van Kedar 

als de wandkleden van Salomo. 
Kijk niet op me neer omdat ik donker ben, 
Want de zon brandde op mij. 

Als jij het echt niet weet, 
mooiste van alle vrouwen, 

volg dan de Sporen van de schapen, 

en weid je geiten bij de tenten van de herders. 



ANTIFOON Ecce tu  pulcher - SOLO ZIJ 
Ecce tu  pulcher es dilecte mi et decorus. 

Lectulus noster floridus. 
Tigna domorum nostrarum cedrina, 

laquearia nostra cypressina 

ANTIFOON Ecce tu  pulchra . SOLO HIJ 
Ecce pulchra es amica mea, ecce tu pulchra. 

Oculi tui columbarum. 

Vox turturis audita est in turribus Jerusalem. 
HIJ 
Veni amica mea. 
Surge, aquilo et veni auster; 
perfla hortum meum et fluant aromata illius. 

ANTIFOON Veniat dilectus . SOLO ZIJ 
Veniat dilectus meus in hortum suum, 
ut comedat fructum pomorum suorum. 

ANTIFOON Veni in hortum meum - SOLO HIJ 

Veni in hortum meum, soror mea, sponsa. 
Messui myrrham meam cum aromatibus meis. 

ANTIFOON Descendi in hortum . SCHO~A 

Descendi in hortum nucum, 
ut viderem poma convalium, 
et inspicerem si floruisset vinea, 

et germinassent mala punica: 

revertere, revertere Sunamitis, 
revertere, revertere ut intueamur te. 

ANTIFOON Aperi mihi . SOLO HIJ 
Aperi mihi soror mea, amica mea, 
columba rnea immaculata mea. 

Quia caput meum plenum est rore 
et cincinni capitis mei guttis noxium. 

ANTIFOON Talis est dilectus - SOLO ZIJ 
Talis est dilectus meus, 
et ipse est amicus meus, 
filiae Jerusalem. 

HOOGLIED 1 :16-17 

Wat ben je mooi,mijn liefste! Wat ben je lief! 
Laat bladergroen ons hemelbed zijn, 

ceders de pilaren van ons huis, 
cypressen de wanden. 

HOOGLIED 1 : 1 5 
Wat ben je mooi, mijn vriendin! Wat ben je mooi! 

Je ogen zijn duiven. 

HOOGLIED 2: 12; 4:16a 
De bloesems zijn al te zien op het veld. 
De zangtijd is  begonnen, en het koeren 
van de tortelduif is overal te horen. 
Word wakker noordenwind! Kom zuidenwind! 

Waai door mijn hof. Laat de geuren stromen. 

HOOGLIED 4:16b 
Laat mijn liefste naar zijn hof komen 
en eten van zijn heerlijke vruchten. 

HOOGLIEO 5:l 

Ik kom naar mijn hof, zus van me, meisje van me. 
Ik pluk mijn mirre en mijn kruiden. 

HOOGLIED 6: 1 1; 7: 1 
Ik ga naar de tuin met notenbomen 

om te kijken of er jong groen is aan de beek, 
om te kijken of de wijnstok uitloopt, 
of de granaatappelbomen al bloeien. 

Dans, dans, meisje van vrede, 
dans, dans, opdat we je kunnen bewonderen. 

HOOGLIED 5:2 
Doe Open, zus van me, vriendin, 
mijn duifje, mijn droom! 

Want mijn hoofd is bedekt met dauw, 

mijn haren met druppels van de nacht. 

HOOGLIED 5:16 
Zo is mijn liefste, 
zo is mijn vriend, 

meisjes van Jerusalem. 



ANTIFOON Sexaginta . SOLO HIJ 
Sexaginta sunt reginae, et 
octoginta concubinae 
et adolescentularum non est numerus: 
Una est columba mea, perfecta mea, 
una matris suae electa genitricit suae. 

RESPONSORIUM Ornatam in monilibus . SCHOLA 

Ornatam monilibus filiam Jerusalem, 
Dominus concupivit: 
* E t  videntes eam filiae Sion, 
beatissimam praedicaverunt, 
dicentes: Unguentum effusum nomen tuum. 
X Astitit Regina a dextris tuis 
in vestitu deaurato, 
circumdata varietate. * E t  videntes ... 

GRADUALE Diffusa est . scnow 
Diffusa est gratia in labiis tuis: 
propterea benedixit te Deus 
in aeternum. 
Y: Propter veritatem, et mansuetudinem et justitiam: 
et deducet te mirabiliter dextera tua. 

GRADUALE Dilexisti . SCHOLA 

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem. 
X Propterea unxit te  Deus, 
Deus tuus, oleo laetitiae. 

GMDUALE Audi filia - sc~ow 
Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam: 
Quia concupivit rex speciem tuam. 
X Specie tua, 
et pulchritudine tua intende, 
prospere procede et regna. 

ALLELUIA Adducentur . ~CHOLA 

Circumamicta varietatibus 
Adducentur regi virgines post eam: 
proximae eius afferentur tibi (in laetitia). 

Afferentur in laetitia et exsultatione, 
Adducentur in templum regis. 

HOOGLIED 6:8-9 
Zestig koninginnen zijn er, 
en nog eens tachtig vrouwen, 
jonge meisjes ontelbaar veel. 
Maar zij is de enigel Mijn duifje. Mijn droom! 
De enige is zij voor haar moeder. 

PSALM 45:12; X KALM 45:lO 
Het verlangen van de Heer ging uit naar de met 
sieraden opgesmukte dochter van Jerusalem: 
en toen de dochters van Sion haar zagen, 
prezen zij haar als zeer gelukkig, 
terwijl ze zeiden: uw naam is als overvloedige zalfolie. 
V De Koningin is aan uw rechterzijde gaan staan 
in een goudglanzend gewaad, 
omgeven met kleurenpracht. 

PSALM 4535 
Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid. 
betovering legt zich op uw lippen 
26 heeft God U gezegend voor immer. 
Voor de waarheid, voor recht dat verdrukt wordt: 
uw hand gebiede ontzag! 

PSALM 45:8 
Gij koos voor recht, haat het onrecht 
26 heeft God, uw God, U gezalfd. 
U gezalfd met olie der vreugde 
boven al uwe medegenoten. 

KALM 45:ll-12a 
'Luister, jonkvrouw, zie op, geef gehoor, 
156t uw volk, 166t het huis van uw vader, 
zo de koning uw schoonheid begeert 
draag uw majesteit en uw luister; 
Span uw boog, rijd onvervaard uit.' 

PSALM 45:15-16 
Naar waar de borduurselen prijken 
naar de koning wordt zij geleid; 
Meisjes in haar gevolg, gezellinnen, 
ook zij worden tot U gebracht, 
voortgeleid onder de vreugde en jubel. 
26 treden de troonzaal zij in. 

vertalingen Hoogliedteksten: Pius Drijvers en Jan Renkema 
psalmteksten ontleend aan Oe Psalmen (1972) van Ida Gerhardt 






