
1:1a Het lied der liederen

b van Salomo.

V: 2a Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond!
b Ja, zoeter dan wijn zijn je liefkozingen
3a de geur je oliën is zoet,
b uitgegoten olie is je naam;
c daarom hebben de jonge vrouwen jou steeds liefgehad
4a Trek mij mee achter je aan! b Laten we rennen.
V c  De koning bracht me zijn kamers binnen.
d Dochters : Laten wij juichen
e en ons over jou verheugen,
f je liefkozingen gedenken, beter dan wijn.
V :g Terecht hebben zij je steeds liefgehad.
5a Zwart ben ik en lieflijk,
b dochters van Jeruzalem,
c als de tenten van Kedar, als de tentdoeken van Salomo.
6 a Zie mij er niet op aan
b dat ik donker ben:
c de zon heeft mij gebruind;
d de zonen van mijn moeder waren ziedend op me,
e bewaakster van de wijnbergen maakten ze me:
g mijn eigen wijnberg heb ik niet bewaakt.
7a Zeg mij toch,
b die mijn ziel bemint!
c Waar hoed je?
d Waar laat je 's middags rusten?
e Opdat ik niet als een dolende bij de kudden van je vrienden zou zijn?

Dochters: 8a Als je het zelf niet weet,
b schoonste onder de vrouwen,
c trek weg langs de sporen van de schapen,
d en hoed je lammeren bij de tenten van de herders.
M 9a Met een merrie voor Farao 's wagen  heb ik jou vergeleken,
b mijn vriendin.
10 a Lieflijk zijn je wangen met de ringen,
b en je hals met de parelsnoeren.
11a Gouden sieraden zullen wij voor je maken, met zilveren parels.

V: 12a Zolang de koning aanligt in zijn kring,
b heeft mijn nardus zijn geur gegeven.
13a Een buideltje mirre is mij mijn geliefde
b overnachtend tussen mijn borsten.
14a Een tros henna is mijn geliefde voor mij, in de wijnbergen van En-Gedi.
m: 15s Zie, wat ben jij mooi,
b mijn vriendin!
c Zie, jij bent mooi!
d Je ogen zijn duiven.
V 16a Zie, wat ben  jij  mooi,
b mijn geliefde,
c Inderdaad, bekoorlijk!



V + M d Ja, ook ons bed is weelderig.
17a De balken van ons huis zijn ceders,
b onze dakspanten cipressen.

V 2:1a Ik ben een bloem van de Sharon,

b een lelie der dalen.
M: 2a Als een lelie onder de distelstruiken,
b zo is mijn vriend onder de dochters.
V 3a Als een appelboom onder de bomen van het woud,
b zo is mijn geliefde onder de zonen;

c naar zijn schaduw heb ik verlangd
d ik ben gaan  zitten,
e zijn vrucht was zoet voor mijn gehemelte.
4a Hij bracht mij binnen in het huis van de wijn,
b zijn legermacht boven mij was liefde.
5a Sterk mij met rozijnenkoeken,
b verfris mij met appels!
c Want ziek van liefde ben ik!
6a Zijn linkerarm lag onder mijn hoofd,
b zijn rechter liefkoosde mij voortdurend!
7a Ik bezweer je,
b dochters van Jeruzalem,
c bij de gazellen of de reeën van het veld:
d Wek niet
e en stoor de liefde niet,
f voor het haar behaagt!

+    +    +    +    +     +
V 8a De stem van mijn geliefde!
b Zie, daar hij komt!
c (Hij) huppelt over de bergen,
d hij springt over de heuvels.
9a Mijn geliefde lijkt wel een gazelle, of een jonge ree!
b Zie, daar staat hij achter onze muur,
c hij kijkt onderzoekend door de vensters,
d hij tuurt door de spijlen.
10a Mijn geliefde verheft zich,
b hij zegt tot mij:
M c “Sta op,
d mijn vriendin,
e mijn schone!
11a Waarlijk zie, de regentijd is voorbij,
b de regen is weggetrokken,
c ging voor hem uit.
12a Op het land verschijnen de bloesems,
b de tijd van zingen/snoeien breekt aan,
c op ons land klinkt het geluid van de tortel.
13a De vijgenboom laat zijn jonge vijgen rijpen,
b de wijnstokken staan in bloei
c ze geven geur.



d Sta op,
e mijn vriendin,
f mijn schone,
g en ga toch! (vs. 10)

14a Mijn duif in de rotskloven, verscholen in de bergwand!
b Laat mij je verschijning zien!
c laat mij je stem horen!
d want je stem is zoet!
e en je verschijning lieflijk!
V 15a Vang de vossen,
b de kleine vossen: ze vernielen de wijnbergen,
c en onze wijnbergen staan in bloei!
16a Mijn geliefde is van mij,
b en ik ben van hem, (6,3)
c hij, die weidt tussen de lotusbloemen.
17a Wanneer de dag verwaait
b en de schaduwen wijken,
c keer,
d mijn geliefde, wees zoals een gazelle
of een jonge ree op de gekliefde bergen.

V 3:1 Op mijn bed, in de nachten, verlangde ik

b naar degene die mijn ziel bemint.
c ik verlangde naar hem,
d maar ik vond hem niet.
2a Opstaan wil ik,
b rondgaan door de stad, door de straten en over de pleinen,
c zoeken wil ik
d die mijn ziel bemint.
e Ik zocht hem,
f maar ik vond hem niet.
3a Mij vonden de wachters, die rondgingen door de stad.
b “Die mijn ziel bemint
c hebt u hem gezien?’
4a Nauwelijks was ik hen voorbij
b of ik vond  hem
c die mijn ziel bemint.
d Ik greep hem vast
e en liet hem niet los,
f totdat ik hem binnengebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij baarde.
5a Ik bezweer je,
b dochters van Jeruzalem,
c bij de gazellen of de reeën van het veld:
d Wek niet
e en stoor de liefde niet,
f totdat het haar behaagt!

Dochters: 6a Wie is dat
b die stijgt daar op uit de woestijn  als zuilen van rook,



c geurend van mirre en wierook, van al de kruiden van een koopman?
V 7a Zie, daar is de draagstoel
b van Salomo!
c Zestig helden eromheen, uit de helden van Israël.
8 a Zij allen voeren het zwaard,
b ze zijn bedreven in de oorlog,
c Ieder draagt zijn zwaard op zijn heup, vanwege de verschrikking van de nacht.
9a Een draagkoets liet koning Salomo maken met hout van de Libanon.
10a De zuilen ervan maakte hij van zilver,
b de leuning van goud,
c de zitting met rood purperen wol;
d de binnenkant liefderijk versierd door de dochters van Jeruzalem.
11a Ga uit!
b En zie,
c dochters van Sion,
d naar koning Salomo, en de kroon
e waarmee zijn moeder  hem heeft  gekroond, op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde
van zijn hart.

M 4:1 Jij bent mooi,

b mijn vriendin!
c Jij bent mooi!
d Je ogen zijn duiven vanachter je sluier,
e Je haar is als een kudde geiten
f die neer golft van de berg Gilead.
2a Je tanden zijn als een pas geschoren kudde
b die uit het schaapsbad stijgt;
c allemaal krijgen ze tweelingen,
d geen van hen is zonder jongen.
3a Als een scharlaken snoer zijn je lippen,
b en je mond waarmee je spreekt, is lieflijk,
c Als een gespleten granaatappel is je open mond achter je sluier.
4a Als de toren van David, je hals
b die in lagen gebouwd is;
c duizend schilden zijn eraan gehangen, alle ronde schilden van de helden.
5a Je twee borsten zijn als twee kalfjes, tweelingen van een gazelle, die weiden tussen de leliën.
6 a Wanneer de dag verwaait
b en de schaduwen wijken.
c Ik wil gaan naar de berg van Har-hamor mirre, naar de heuvel van wierook.
7a Jij bent helemaal mooi,
b mijn vriendin,
c er is geen gebrek aan jou.
8a Kom van de Libanon,
b bruid,
c weg van de Libanon.
d Daal af van de top van de Amana, van de top van de Senir, de Hermon, van de holen van de
leeuwen, van de bergen van de luipaarden.
9a Je hebt me verrukt,
b mijn zuster,
c bruid,



d je hebt me verrukt met één blik van je ogen, met één snoer van je ketting.
10a Wat zijn je liefkozingen mooi,
b mijn zuster,
c bruid;
d wat zijn je liefkozingen zoeter, meer dan wijn,
e en de geur van jouw oliën, meer dan alle balsems!
11a Van zoete honing druipen je lippen,
b bruid!
c honing en melk zijn onder je tong
d en de geur van je gewaden is als de geur van de Libanon.
12a Een afgesloten tuin ben jij, mijn zuster,
b bruid,
c een afgesloten tuin,
d een verzegelde bron.
13a Wat aan jou ontspruit, is een tuin van granaatappels met heerlijke vruchten,
b van hennastruiken met nardusplanten,
14a van nardus en saffraan,
b kalmoes en kaneel,  met allerlei wierookbomen,
c van mirre en aloëhout, met de allerbeste balsems (besamim).
15a Een bron voor tuinen,
b een fontein van levend water, stromen van de Libanon.
V 16a Word wakker, noordenwind!
b en kom, zuidenwind!
c Doe mijn tuin geuren!
d dan zullen zijn balsems stromen;
e mijn geliefde zal komen naar zijn tuin,
f hij zal zijn heerlijke vruchten eten.

M 5: 1a Ik ben naar mijn tuin gekomen,

b mijn zuster,
c bruid!
d Ik heb mijn mirre vergaard met mijn balsem,
e mijn honingraat gegeten met mijn honing,
f mijn wijn gedronken met mijn melk.
Dochters: g Eet,
h vrienden,
I drink
j en word dronken, mijn geliefden.

V 2a Ik slaap,
b maar mijn hart was wakker.
c De stem van mijn geliefde klopt aan:
M d “Doe mij open,
e mijn zuster,
f mijn vriendin,
g mijn duifje,
h mijn volmaakte!
i Want mijn hoofd is bedekt met dauw,
j mijn lokken met druppels van de nacht”.
V 3a Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken,
b moet ik het dan weer aantrekken?
c Ik heb mijn voeten gewassen,



d  moet ik ze dan weer vuil maken?
4a Mijn geliefde stak zijn hand door de opening in de deur
b en mijn binnenste raakte opgewonden over hem.
5a Ik, toen ben ik opgestaan om voor mijn geliefde open te doen.
b en mijn handen dropen van mirre,
c mijn vingers van vloeiende mirre, op de handgreep van het slot.
6a Ik, ja ik openende mijn geliefde,
b maar mijn geliefde was geweken,
c was voorbij gegaan.
d Mijn adem week van mij vanwege zijn verdwijning.
e Ik zocht hem,
f maar ik vond hem niet,
g ik riep hem, |
h maar hij antwoordde niet.
7a Zij vonden mij: de wachters, die rondgingen door de stad.
b Ze sloegen mij,
c ze verwondden mij,
d ze trokken mijn omslagdoek over me heen,
e de wachters van de muren.
8a Ik bezweer jullie,
b dochters van Jeruzalem!
c als jullie mijn geliefde vinden,
d wat vertellen jullie hem dan?
e Dat ik ziek ben van liefde ben?
Dochters 9a Wat heeft jouw geliefde [vergeleken] met een andere geliefde?
b schoonste onder de vrouwen?
c Wat heeft jouw geliefde [vergeleken] meer dan een andere geliefde?
d – dat jij die ons zo bezweert?
V 10a Mijn geliefde is stralend en rood,
b uitstekend onder velen.
11a Zijn hoofd is goud, gelouterd goud,
b  zijn lokken zijn trossen dadels,
c ravenzwart.
12a Zijn ogen zijn als duiven aan waterbeken,
b badend in melk,
c zittend op de rand.
13a Zijn wangen zijn als een balsemperk,
b laten kruiden ontspruiten.
c Zijn lippen zijn leliën,
d druipend van vloeiende mirre.
14a Zijn handen zijn cilinders van goud,
b bezet met topaas.
c Zijn torso gebouwd van ivoor,
d bedekt met saffieren.
15a Zijn kuiten zijn zuilen van albast,
b neergezet op sokkels van gelouterd goud.
c Zijn gestalte is als de Libanon,
e  uitgelezen als de ceders.
16a Zijn gehemelte is zoet,
b  alles aan hem is begeerlijk-



c ja, dit is mijn geliefde,
d dit is mijn vriend,
e dochters van Jeruzalem.

Dochters 6:1a Waarheen is je geliefde gegaan,

b schoonste onder de vrouwen?
c Waarheen wendde zich je geliefde
d zodat wij zullen hem met jou gaan zoeken?
V 2a Mijn vriend is afgedaald naar zijn tuin, naar de balsemperken,
b Dochters: om te weiden in de tuinen,
c om lotusbloemen te plukken?
3a Ik ben van mijn geliefde
b en mijn geliefde is van mij, (2,16)
c dochters: hij die weidt tussen de lotusbloemen.

M 4a Je bent mooi,
b mijn vriendin,
c als Tirtsa,
d lieflijk als Jeruzalem,
e ontzagwekkend als legermachten.
5a Wend je ogen van mij af:
b ze brengen mij in verwarring.
c Jouw haar is als een kudde geiten
d die neer golft van de Gilead .
6a Je tanden zijn als een kudde ooien,
b die uit het schaapsbad stijgt;
c allemaal krijgen ze tweelingen,
d geen van hen is zonder jongen.
7a Als een gespleten granaatappel is je open mond achter je sluier.
Dochters 8a  Zestig koninginnen zijn er
b en tachtig bijvrouwen,
c en jonge vrouwen zonder tal.
M 9a  Eén is zij
b mijn duifje,
c mijn volmaakte.
d Eén is zij voor haar moeder,
e zonder gebrek is zij voor wie haar baarde.
f Dochters zagen haar,
g zij prijzen haar gelukkig,
h koninginnen en bijvrouwen:
i zij roemden haar.
Dochters: 10 a Wie is zij die blikt daar neer als het morgenrood,
M b schoon als de maan,
c Zonder gebrek als de zon,
ontzagwekkend als legermachten?
11a Naar de notentuin daalde ik af, om te kijken naar de knoppen van de watervloed, om te kijken of
de wijnstok was uitgebot,
b of de wijnstok in bloei staat.
V 12a ik weet het niet.
b mijn ziel had mij gezet op de wagens van een Ammi-Nadib (edele).



Dochters: 7:1a Kom terug, kom terug, o Sjoelammitische,

b kom terug, kom terug
c zodat we je mogen bewonderen.
M g Waarom bewonderen jullie de Sjoelammitische  zoals bij de dans van twee kampen?
2a Wat zijn je voeten mooi in je sandalen.
b Dochter van een vorst!
c De rondingen van je heupen zijn als sieraden,
d het werk van een kunstenaar.
3a Je schoot is een ronde schaal.
b laat de wijn niet ontbreken;
c je buik een tarwehoop,
d door lotusbloemen omgeven.
4a  Je twee borsten zijn als twee kalfjes, tweelingen van een gazelle.
5a Je hals is als een toren van ivoor,
b je ogen zijn de vijvers van Heshbon, bij de poort Bat-Rabbim,
c je neus is als de toren van de Libanon,
d die uitziet op Damascus.
6a Je hoofd als de Karmel,
b het haar van je hoofd als rood purperen wol,
c in de krullen is een koning verstrikt.
7a Wat (ben je) mooi,
b wat ben je bekoorlijk geweest,
c liefde, vol verrukkingen.
8a Dit is jouw groei
b als een dadelpalm,
c en je borsten als druiventrossen.
9a Ik zei tot mezelf:
b ik wil die dadelpalm beklimmen,
c ik wil grijpen naar zijn dadelristen!
d Laten je borsten zijn als trossen van de wijnstok,
e uit je neus geuren als appels.
10a En je gehemelte als de zoetste wijn.
V b die rechtstreeks naar mijn geliefde gaat,
M c Vloei over mijn lippen en tanden.
11a Ik ben van mijn geliefde, (2,16/6,3)
b naar mij gaat zijn verlangen uit.
12a Ga toch,
b mijn geliefde,
c laten we naar het veld gaan
d en overnachten tussen de hennastruiken.
13a Laten we vroeg naar de wijnbergen gaan
b we willen kijken
c of de wijnstok bloeit,
d of de bloesemknop is opengesprongen,
e of de granaatappels in bloei staan.
f Daar wil ik jou mijn liefkozingen geven.

V 14a De liefdesappelen hebben hun geur gegeven
b en boven onze deuren hangen allerlei heerlijkheden; nieuw en oud,
c mijn geliefde,
heb ik voor jou bewaard.



8:1a Ach, was jij maar mijn broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder!

b Dan vond ik je buiten,
c ik zou je kussen,
d en niemand zou mij verachten.
2a Ik zou je leiden,
b je binnenbrengen in het huis van mijn moeder,
c jij zou me alles leren.
d Ik zou je kruidenwijn te drinken geven, het sap van mijn granaatappel.

V 3a Zijn linkerarm ligt onder mijn hoofd,
b met zijn rechter liefkoost hij mij voortdurend.
4a Ik bezweer je,
b dochters van Jeruzalem:
c wat maak je wakker,
d waarom stoor je de liefde
e voor het haar behaagt?

dochters: 5a Wie is zij
b die daar opstijgt uit de woestijn,
c wie leunt op haar geliefde?
V d Onder de appelboom wekte ik je.
e Daar kreeg je moeder de weeën,
f daar heeft ze met weeën jou gebaard.
6a Leg mij als een zegel op je hart,
b als een zegel op je arm!
c Ja -sterk als de dood is de liefde,
d hard als de onderwereld de hartstocht.
e Haar pijlen zijn pijlen van vuur, een vurige vlam van JH.
7a Geweldige wateren kunnen de liefde niet blussen,
b rivieren spoelen haar niet weg.
c Zelfs als iemand al de rijkdommen van zijn huis voor de liefde zou geven,
d men zou hem smadelijk verachten.
Dochters: 8a Wij hebben een zusje,
b borsten heeft ze niet.
c Wat zullen wij doen voor onze zusje op de dag
d dat ze over haar gaan spreken?
9a Als zij een muur is,
b bouwen wij daarop een zilveren trans;
c Als zij een deur is,
d versterken wij die met een plaat van cederhout.
V 10a Ik ben een muur
b en mijn borsten zijn als torens,
c zo werd ik in zijn ogen als iemand die vrede brengt.
11a Salomo had een wijnberg
b in Baal Hamon.
c Hij gaf de wijnberg aan de verhuurders.
d Men moet voor zijn vrucht duizend zilverstukken betalen.
12a Mijn eigen wijnberg ligt vóór mij.
b Die duizenden zijn voor jou,
c Salomo,
d en tweehonderd zijn er voor de helden van zijn vrucht.



M 13a Jij bewoner van de tuinen:
b vrienden luisteren aandachtig naar je stem,
c laat mij die toch horen!
V 14a vlucht,
b  mijn geliefde
c als een gazelle  of een jonge ree  op de balsembergen! [besamim]. (4,14)


