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Thema:  Hooglied IV (liefde is vuur) (Pnr.688) Hooglied 4:16, 5:1, 7:10-8:7 
Uitgesproken 31 mei 1992 in de Oude Kerk te Zoetermeer 
 
Eerder gehouden op 18 juni 1989 te ’s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Zingen Lied 455: 1 

1 Als Hij maar van mij is 
en ik ben van Hem, 
als ik, tot de dood nabij is, 
luister naar zijn trouwe stem, 
heb ik niets te lijden, 
leef ik in een vroom en stil verblijden. 
 

Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 455: 2 en 3 

2 Als Hij maar van mij is 
laat ik alles staan, 
wil ik enkel zijn waar Hij is, 
volg ik Hem waar Hij zal gaan. 
Mij is om het even 
heel het lichte, luide, aardse leven. 
 
3 Waar Hij maar van mij is 
is mijn vaderland. 
Zie hoe Hij alom nabij is 
met de gaven van zijn hand. 
Broeders lang verloren 
vind ik weer in wie aan Hem behoren. 

 
Geloofsbelijdenis - Lied der liefde; 1 Cor .13 
 
Zingen  Lied 344: 5 

5 Lof Vader, Zoon en Heilge Geest, 
Hem die voor alle tijden 
ons heeft geroepen tot zijn feest, 
die zeer ons zal verblijden. 
Ja, ons verlangen wordt vervuld 
en onze menslijkheid onthuld, 
zij is in God voleindigd. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
 
Schriftlezing Hooglied 4: 16 en 5: 1 

16 – Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, doorwaai mijn 
hof, opdat zijn balsemgeuren stromen! Mijn geliefde kome tot zijn 
hof en ete daarvan de kostelijke vrucht. 

 5: 1  
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1– Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid, ik plukte mijn 
mirre en mijn balsem, ik at mijn raat en mijn honig, ik dronk mijn 
wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, 
genoten. 

  
 Hooglied 7: 10 - 8: 7 

10 Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit. 11 
Kom, mijn geliefde, laten wij uitgaan naar het veld, laten wij 
vernachten tussen de hennabloemen. 12 Laten wij vroeg naar de 
wijngaarden gaan en zien of de wijnstok uitbot, of de bloesems 
zijn opengesprongen, de granaten bloeien. 
Daar zal ik u mijn liefde geven. 13 De liefdesappelen geven hun 
geur, en bij onze deuren groeien allerlei kostelijke vruchten, jonge 
en oude: ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard. 
8: 1 Och, waart gij als mijn broeder, aan de borst van mijn 
moeder gezoogd! 
Vond ik u dan buiten, ik kuste u en niemand zou mij daarom 
laken.2 Ik zou u leiden, ik zou u brengen naar het huis van mijn 
moeder, die mij opvoedt; van geurige wijn zou ik u te drinken 
geven, van de jonge wijn mijne granaatappelen. 3 Zijn linkerarm 
is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. 4 Ik bezweer 
u, dochters van Jeruzalem, waarom wilt gij de liefde opwekken en 
prikkelen, vóórdat het haar behaagt? 
5 Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde? – 
Onder de appelboom wekte ik u, daar ontving u uw moeder, daar 
ontving zij, die u baarde. 6 – Leg mij als een zegel aan uw hart als 
een zegel aan uw arm.Want sterk als de dood is de liefde 
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar 
vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. 
7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen 
haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, 

 
 
Zingen Lied: 62: 1 en 4 

1 Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
Preek  
 
 
Zingen Lied 428 

1 Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
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't hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
2 Als Gij wilt mij hoeden, 
ben ik voor het woeden 
van de vijand vrij. 
Laat de satan tieren 
en zijn zege vieren, 
Jezus staat mij bij. 
Lijkt het wel of dood en hel 
over mij schijnt los te breken, 
Jezus is mijn vrede. 
 
3 Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 
 
4 Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus, binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij 't kwaad naar 't leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 150 

1 Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
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Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Zegen 


