
 

 

-Programma-                            
                                          1.  Anon.( Muziek van rond 1450) -  “ O Virgo Splendens” 

2.  Van het Libre Vermell - “ Saltarello” 

3. Hooglied 1 - Koning salomon (972 - 932 v.Chr.) 

4. Jacob Van Eyck (1590 - 1657) - van Der fluyten lust hof 

            Doen Daphne dóver schoone Maeght 

            Onder de Linde Groene 

5. Hooglied 2 - Koning salomon (972 - 932 v.Chr) 

                         6. J.S.Bach (1685 - 1750) - Suite 2  voor Cello solo/ F.Bruggen 

                                                        Prelude-Courante-Sarabande                                     

7. Hooglied 3 - Koning Salomon (972 - 932 v.Chr)  

8. G. P.Telemann (1681 - 1767)  - Fantasie in F major – TWV 40:6 

               Presto- Largo- Presto-Dolce-Allegro-Allegro 

9. Hooglied 4 - Koning salomon (972 - 932 v.Chr) 

10. Jacques Hotteterre  (1680 - 1762) - L’Art de Prelude (1719) 

               8  Prelude 

11. Hooglied 5 – Koning Salomon (972 - 932 v.Chr) 

12. Claude Debussy (1862 - 1918) - Syrinx  (1913) 

 



 

 

 

 

 

 .שיר השירים – פרק א
ן ֶמָך, ַעל כֵּ ָמֶניָך טֹוִבים, ֶשֶמן ּתּוַרק שְׁ יחַַ שְׁ רֵּ ֶדיָך ִמָיִין. לְׁ ִשיקֹות ִפיהּו, ִכי טֹוִבים דֹּ ִני ִמנְׁ ַה. ִיָשקֵּ ֹלמֹּ  ִשיר ַהִשיִרים ֲאֶשר ִלשְׁ
בּוַָך יָשִרים ֲאהֵּ ֶדיָך ִמַיִין, מֵּ ִכיָרה דֹּ ָחה ָבְך, ַנזְׁ מְׁ ִנשְׁ ִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה, ֱהִביַאִני ַהֶמֶלְך ֲחָדָריו, ָנִגיָלה וְׁ כֵּ בּוָך. ָמשְׁ  .ֲעָלמֹות ֲאהֵּ
נֵּי ִאִמי ִני ַהָשֶמש, בְׁ ָזַפתְׁ ֶרת, ֶששְׁ חֹּ ַחרְׁ ֻאִני ֶשֲאִני שְׁ ה. ַאל ִּתרְׁ ֹלמֹּ ָדר כִַיִריעֹות שְׁ י קֵּ ָאֳהלֵּ רּוָשָלםִַ, כְׁ נֹות יְׁ ָנאָוה, בְׁ חֹוָרה ֲאִני וְׁ  שְׁ
ִביץ ַבָצֳהָרִים יָכה ַּתרְׁ ֶעה, אֵּ יָכה ִתרְׁ ִשי, אֵּ ִּתי. ַהִגיָדה ִלי ֶשָאֲהָבה ַנפְׁ ִמי ֶשִלי לֹּא ָנָטרְׁ ָרִמים, ַכרְׁ ָרה ֶאת ַהכְׁ טֵּ  ,ִנֲחרּו ִבי, ָשֻמִני נֹּ
ִדיֹוַתִיְך ַעל ִעי ֶאת גְׁ י ַהצֹּאן, ּורְׁ בֵּ ִעקְׁ ִאי ָלְך בְׁ ִעי ָלְך ַהָיָפה ַבָנִשים, צְׁ דְׁ ֶריָך. ִאם לֹּא תֵּ י ֲחבֵּ רֵּ ָיה, ַעל ֶעדְׁ טְׁ עֹּ ֶיה כְׁ  ַשָלָמה ֶאהְׁ
י ָזָהב ַנֲעֶשה ָלְך, ִעם ְך ַבֲחרּוִזים. ּתֹורֵּ ָחַיִיְך ַבּתֹוִריַם, ַצָּוארֵּ ָיִתַי. ָנאוּו לְׁ ה, ִדִמיִתיְך ַרעְׁ עֹּ י ַפרְׁ בֵּ ִרכְׁ ֻסָסִתי בְׁ ִעים. לְׁ נֹות ָהרֹּ כְׁ  ִמשְׁ
ין י עֵּ מֵּ כַַרְׁ ֶפר דֹוִדי ִלי, בְׁ ל ַהכֹּ כֹּ ין ָשַדי ָיִלין. ֶאשְׁ ר דֹוִדי ִלי, בֵּ רֹור ַהמֹּ יחֹו. צְׁ ִדי ָנַתן רֵּ ִסבֹו, ִנרְׁ ֻקדֹות ַהָכֶסף. ַעד ֶשַהֶמֶלְך ִבמְׁ  נְׁ
נּו ינּו ֲאָרִזים, ָרִהיטֵּ רֹות ָבּתֵּ נּו ַרֲעָנָנה. קֹּ שֵּ ָך ָיֶפה דֹוִדי ַאף ָנִעים, ַאף ַערְׁ יַנִיְך יֹוִנים. ִהנְׁ ָיִתַי, ִהָנְך ָיָפה עֵּ  ֶגִדי. ִהָנְך ָיָפה ַרעְׁ
רֹוִתיַם  .בְׁ
 
Hooglied 1 

1 Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. 

2 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 

3 Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de 

maagden lief. 

4 Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij 

zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer 

dan den wijn; de oprechten hebben U lief. 

5 Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, 

gelijk de gordijnen van Salomo. 

6 Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen 

mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der 

wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. 

7 Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den 

middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? 

8 Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der 

schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen. 

9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. 

10 Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. 

11 Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes. 

12 Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. 

13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. 

14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi. 

15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen. 

16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede. 

17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. 

 
 



 
 .שיר השירים – פרק ב
ין ן דֹוִדי בֵּ י ַהַיַער, כֵּ ַתפּוחַַ ַבֲעצֵּ ין ַהָבנֹות. כְׁ ָיִתי בֵּ ן ַרעְׁ ין ַהחֹוִחים, כֵּ שֹוַשָנה בֵּ  ִאִני ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון, שֹוַשַנת ָהֲעָמִקים. כְׁ
דּוִני כּוִני ָבֲאִשישֹות, ַרפְׁ לֹו ָעַלי ַאֲהָבה. ַסמְׁ ִדגְׁ יַת ַהָיִין, וְׁ ִחִכי. ֱהִביַאִני ֶאל בֵּ יֹו ָמתֹוק לְׁ ִּתי, ּוִפרְׁ ָיַשבְׁ ִּתי וְׁ ִצלֹו ִחַמדְׁ  ַהָבִנים, בְׁ
לֹות ַאיְׁ ָבאֹות אֹו בְׁ רּוָשַלם, ִבצְׁ נֹות יְׁ ֶכם בְׁ ִּתי ֶאתְׁ ַבעְׁ ִני. ִהשְׁ קֵּ ַחבְַׁ רֹּאִשי ִויִמינֹו ּתְׁ מֹּאלֹו ַּתַחת לְׁ  ַבַּתפּוִחיַם, ִכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִנַי. שְׁ
ָבעֹות ץ ַעל ַהגְׁ ַקפֵּ ג ַעל ֶהָהִרים, מְׁ ַדלֵּ ָפץ. קֹול דֹוִדי ִהנֵּה ֶזה ָבא, מְׁ רּו, ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶּתחְׁ עֹורְׁ ִאם ּתְׁ  .ַהָשֶדה, ִאם ָּתִעירּו וְׁ
ָאַמר ִלַי ִציץ ִמן ַהֲחַרִכים. ָעָנה דֹוִדי וְׁ ִגיחַַ ִמן ַהַחֹּלנֹות, מֵּ נּו, ַמשְׁ לֵּ ד ַאַחר ָכתְׁ ֶפר ָהַאָיִלים, ִהנֵּה ֶזה עֹומֵּ עֹּ ִבי אֹו לְׁ  ,דֹוֶמה דֹוִדי ִלצְׁ
קֹול ת ַהָזִמיר ִהִגיעַַ, וְׁ אּו ָבָאֶרץ, עֵּ ָתיו ָעָבר, ַהֶגֶשם ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִנצִַָנים ִנרְׁ ִכי ָלְך. ִכי ִהנֵּה ַהסְׁ ָיִתי ָיָפִתי ּולְׁ  קּוִמי ָלְך ַרעְׁ
י ַהֶסַלע וֵּ ַחגְׁ ִכי ָלְך. יֹוָנִתי בְׁ ָיִתי ָיָפִתי ּולְׁ יחַַ, קּוִמי ָלְך ַרעְׁ נּו רֵּ ָמַדר ָנתְׁ ָפִנים סְׁ ַהגְׁ ָטה ַפֶגיהַָ, וְׁ ָנה ָחנְׁ אֵּ נּו. ַהּתְׁ צֵּ ַארְׁ ַמע בְׁ  ,ַהּתֹור ִנשְׁ
ַטִנים יְך ָנאֶוה. ֶאֱחזּו ָלנּו ֻשָעִלים, ֻשָעִלים קְׁ אֵּ ב ּוַמרְׁ ִמיִעִני ֶאת קֹולְֵּך, ִכי קֹולְֵּך ָערֵּ ַאִיְך, ַהשְׁ ִאיִני ֶאת ַמרְׁ ָגה ַהרְׁ רֵּ ֶתר ַהַמדְׁ סֵּ  בְׁ
ָך דֹוִדי ה לְׁ מֵּ ב דְׁ ָלִליַם, סֹּ ָנסּו ַהצְׁ ֶעה ַבשֹוַשִנים. ַעד ֶשָיפּוחַַ ַהיַֹום וְׁ ָמָדר. דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו, ָהרֹּ ינּו סְׁ ָרמֵּ ָרִמים, ּוכְׁ ִלים כְׁ ַחבְׁ  מְׁ
י ָבֶתר ֶפר ָהַאָיִלים, ַעל ָהרֵּ עֹּ ִבי אֹו לְׁ  .ִלצְׁ
 
Hooglied 2 
1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 

2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren. 

3 Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb 

groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. 

4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. 

5 Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank 

van liefde. 

6 Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij. 

7 Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën, of bij de hinden des velds zijt, 

dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste! 

8 Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op 

de heuvelen! 

9 Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, 

kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. 

10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom! 

11 Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan; 

12 De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif 

wordt gehoord in ons land. 

13 De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge 

druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom! 

14 Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon 

Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk. 

15 Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze 

wijngaarden hebben jonge druifjes. 

16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën, 

17 Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk 

een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether. 

 
 .שיר השירים – פרק ג
בֹות חֹּ ָוִקים ּוָברְׁ ָבה ָבִעיַר, ַבשְׁ ָצאִתיו. ָאקּוָמה ָנא ַוֲאסֹובְׁ לֹּא מְׁ ִּתיו וְׁ ִשי, ִבַקשְׁ ת ֶשָאֲהָבה ַנפְׁ ִּתַי, אֵּ ילֹות ִבַקשְׁ ָכִבי ַבלֵּ  ,ַעל ִמשְׁ
ַעט ִאיֶתם. ִכמְׁ ִשי רְׁ ת ֶשָאֲהָבה ַנפְׁ ִבים ָבִעיַר, אֵּ בְׁ ִרים ַהסֹּ מְׁ ָצאּוִני ַהשֹּ ָצאִתיו. מְׁ לֹּא מְׁ ִּתיו וְׁ ִשי, ִבַקשְׁ ת ֶשָאֲהָבה ַנפְׁ ָשה אֵּ  ֲאַבקְׁ
ֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי ית ִאִמי וְׁ יאִתיו ֶאל בֵּ ֶפנּו, ַעד ֶשֲהבֵּ לֹּא ַארְׁ ִּתיו וְׁ ִשי, ֲאַחזְׁ ת ֶשָאֲהָבה ַנפְׁ ֶהַם, ַעד ֶשָמָצאִתי אֵּ ִּתי מֵּ  .ֶשָעַברְׁ
ֹּאת ָפץ. ִמי ז רּו, ֶאת ָהַאֲהָבַה ַעד ֶשֶּתחְׁ עֹורְׁ ִאם ּתְׁ לֹות ַהָשֶדה, ִאם ָּתִעירּו וְׁ ַאיְׁ ָבאֹות אֹו בְׁ רּוָשָלִיַם, ִבצְׁ נֹות יְׁ ֶכם בְׁ ִּתי ֶאתְׁ ַבעְׁ  ִהשְׁ
ִרים ָסִביב ָלּה ה, ִשִשים ִגבֹּ ֹלמֹּ ל. ִהנֵּה ִמָטתֹו ֶשִלשְׁ ַקַת רֹוכֵּ ל ַאבְׁ בֹוָנה, ִמכֹּ ר ּולְׁ ֻקֶטֶרת מֹּ רֹות ָעָשן, מְׁ ִתימְׁ ָבר כְׁ  ,עֹוָלה ִמן ַהִמדְׁ
ה ֹלמֹּ יֹון ָעָשה לֹו ַהֶמֶלְך שְׁ ילֹות. ַאִפרְׁ כֹו, ִמַפַחד ַבלֵּ רֵּ בֹו ַעל יְׁ ָחָמַה, ִאיש ַחרְׁ י ִמלְׁ דֵּ ֻלמְׁ ַל. ֻכָלם ֲאֻחזֵּי ֶחֶרַב, מְׁ ָראֵּ י ִישְׁ  ,ִמִגבֹורֵּ
נֹות ֶאיָנה בְׁ ֶאָנה ּורְׁ רּוָשָלםִַ. צְׁ נֹות יְׁ ָגָמן, ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמבְׁ ָכבֹו ַארְׁ ִפיָדתֹו ָזָהב, ֶמרְׁ ָבנֹון. ַעמּוָדיו ָעָשה ֶכֶסף, רְׁ י ַהלְׁ ֲעצֵּ  מֵּ
ַחת ִלבַֹו יֹוַם ִשמְׁ יֹום ֲחֻתָנתֹו, ּובְׁ ָרה לֹו ִאמֹו בְׁ ַה, ַבֲעָטָרה ֶשִעטְׁ ֹלמֹּ  .ִציֹון, ַבֶמֶלְך שְׁ
 



 
Hooglied 3 
1 Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond 

Hem niet; ik zeide: 

2 Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten; ik zal Hem zoeken, 

Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. 

3 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn 

ziel liefheeft? 

4 Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield 

Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de 

binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft. 

5 Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, 

dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste! 

6 Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, 

en met allerlei poeder des kruideniers? 

7 Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël; 

8 Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, 

vanwege den schrik des nachts. 

9 De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. 

10 De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van 

purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. 

11 Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, 

waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde 

Zijns harten. 

 
 .שיר השירים – פרק ד
צּובֹות ֶדר ַהקְׁ עֵּ ָעד. ִשַנִיְך כְׁ ַהר ִגלְׁ שּו מֵּ ֶדר ָהִעִזים ֶשָגלְׁ עֵּ ְך כְׁ רֵּ ְך, ַשעְׁ ַצָמתֵּ יַנִיְך יֹוִנים ִמַבַעד לְׁ ָיִתי, ִהָנְך ָיָפה עֵּ  ,ִהָנְך ָיָפה ַרעְׁ
ְך, ִמַבַעד ֶפַלח ָהִרמֹון ַרָקתֵּ ְך ָנאֶוה, כְׁ ָברֵּ תֹוַתִיְך, ּוִמדְׁ חּוט ַהָשִנַי ִשפְׁ ין ָבֶהם. כְׁ ַשֻכָלה אֵּ ִאימֹות וְׁ ָצה, ֶשֻכָלם ַמתְׁ  ֶשָעלּו ִמן ָהַרחְׁ
י אֹומֵּ נֵּי ֳעָפִרים ּתְׁ נֵּי ָשַדִיְך ִכשְׁ י ַהִגבֹוִרים. שְׁ טֵּ ל שִַלְׁ ן ָּתלּוי ָעָליו, כֹּ ִפיֹות, ֶאֶלף ַהָמגֵּ ַתלְׁ ְך, ָבנּוי לְׁ ַדל ָדִויד ַצָּוארֵּ ִמגְׁ ְך. כְׁ ַצָמתֵּ  לְׁ
ָיִתי ּומּום בֹוָנה. ֻכָלְך ָיָפה ַרעְׁ ַעת ַהלְׁ ֶאל ִגבְׁ ֶלְך ִלי ֶאל ַהר ַהמֹור וְׁ ָלִליַם, אֵּ ָנסּו ַהצְׁ ִעים ַבשֹוַשִניַם. ַעד ֶשָיפּוחַַ ַהיֹום וְׁ ִבָיה ָהרֹּ  צְׁ
י רֵּ ַהרְׁ עֹונֹות ֲאָריֹות, מֵּ מֹון, ִממְׁ ֶחרְׁ ִניר וְׁ רֹּאש שְׁ רֹּאש ֲאָמָנה, מֵּ ָבנֹון ָּתבֹוִאי, ָּתשּוִרי מֵּ ָבנֹון ַכָלה, ִאִּתי ִמלְׁ ין ָבְך. ִאִּתי ִמלְׁ  אֵּ
ַדִיְך ִמַיִין בּו דֹּ ִתי ַכָלה, ַמה טֹּ ַדִיְך ֲאחֹּ ָנִיְך. ַמה יַָפּו דֹּ רֹּ ַאַחד ֲעָנק ִמַצּוְׁ יַנִיְַך, בְׁ עֵּ ַאַחת מֵּ ִּתִני בְׁ ִּתִני ֲאחֹוִתי ַכָלה, ִלַבבְׁ ִרים. ִלַבבְׁ מֵּ  נְׁ
ָבנֹון. ַגן ָנעּול יחַַ לְׁ רֵּ מֹוַתִיְַך כְׁ יחַַ ַשלְׁ רֵּ שֹונְֵּך, וְׁ ָחָלב ַּתַחת לְׁ ַבש וְׁ תֹוַתִיְך ַכָלה, דְׁ ָנה ִשפְׁ פְׁ ֶפת ִּתטֹּ ָשִמיַם. נֹּ ָמַנִיְך ִמָכל בְׁ יחַַ שְׁ רֵּ  וְׁ
ִקָנמֹון, ִעם ם ָקֶנה וְׁ כֹּ ַכרְׁ דְַׁ וְׁ ָרִדים. נֵּרְׁ ָפִרים ִעם נְׁ ָגִדים, כְׁ ִרי מְׁ ס ִרמֹוִניַם, ִעם פְׁ דֵּ ָלַחִיְך ַפרְׁ ָין ָחתּום. שְׁ  ֲאחֹוִתי ַכָלה, ַגל ָנעּול ַמעְׁ
יָמן ָבנֹון. עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי תֵּ ִלים ִמן לְׁ זְׁ נֹּ ר ַמִים ַחִיים וְׁ אֵּ ַין ַגִנים בְׁ ָשִמיַם. ַמעְׁ י בְׁ ר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכל ָראשֵּ בֹוָנה, מֹּ י לְׁ  ,ָכל ֲעצֵּ
ָגָדיו ִרי מְׁ ֹּאַכל פְׁ י ַגנֹו וְׁ ָשָמיַו, ָיבֹּא דֹוִדַי לְׁ לּו בְׁ  .ָהִפיִחי ַגִני ִיזְׁ
 
Hooglied 4 
1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw 

vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren. 

2 Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; 

die al te zamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. 

3 Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als 

een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. 

4 Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend 

rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden. 

5 Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën 

weiden. 

6 Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den 

wierookheuvel. 

7 Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. 



8 Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van 

Amana, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de 

bergen der luipaarden. 

9 Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het hart genomen, met een 

van uw ogen, met een keten van uw hals. 

10 Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel beter is uw uitnemende 

liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen! 

11 Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk 

uwer klederen is als de reuk van Libanon. 

12 Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. 

13 Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met 

nardus; 

14 Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, 

mitsgaders alle voornaamste specerijen. 

15 O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien! 

16 Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen 

uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten! 

 
 שיר השירים – פרק ה
ר ִשכְׁ תּו וְׁ ִעים שְׁ לּו רֵּ ִשי, ָשִתיִתי יֵּיִני ִעם ֲחָלִבַי, ִאכְׁ ִרי ִעם ִדבְׁ ִּתי ַיעְׁ ָשִמי, ָאַכלְׁ ִתי ַכָלה, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם בְׁ ַגִני ֲאחֹּ  ָבאִתי לְׁ

ָלה  י ָליְׁ ִסיסֵּ וֻצֹוַתי רְׁ ָלא ָטל, קְׁ ָיִתַי יֹוָנִתי ַתָמִתַי, ֶשרֹּאִשי ִנמְׁ ִתי ַרעְׁ ִחי ִלי ֲאחֹּ ק ִפתְׁ ר, קֹול דֹוִדי דֹופֵּ ִלִבי עֵּ ָנה וְׁ שֵּ  .דֹוִדים. ֲאִני יְׁ
ִּתי ֲאִני ַעי ָהמּו ָעָליו. ַקמְׁ ם. דֹוִדי ָשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור ּומֵּ פֵּ יָכָכה ֲאַטנְׁ ַלי אֵּ ִּתי ֶאת ַרגְׁ ָבֶשָנה, ָרַחצְׁ יָכָכה ֶאלְׁ ִּתי אֵּ ִּתי ֶאת ֻכָּתנְׁ  ָפַשטְׁ
ָאה ִשי ָיצְׁ דֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ַנפְׁ דֹוִדי וְׁ ִּתי ֲאִני לְׁ עּול. ָפַתחְׁ ר ַעל ַכפֹות ַהַמנְׁ בֵּ ַתי מֹור עֹּ עֹּ בְׁ ֶאצְׁ פּו מֹור וְׁ ָיַדי ָנטְׁ דֹוִדי וְׁ חַַ לְׁ ּתֹּ  ִלפְׁ
ִדיִדי אּו ֶאת רְׁ ָצעּוִני, ָנשְׁ ִבים ָבִעיַר, ִהכּוִני פְׁ בְׁ ִרים ַהסֹּ מְׁ ָצֻאִני ַהשֹּ לֹּא ָעָנִני. מְׁ ָראתִַיו וְׁ ָצאִתיהַּו, קְׁ לֹּא מְׁ ִּתיהּו וְׁ רַֹו, ִבַקשְׁ ַדבְׁ  בְׁ
ְך אּו ֶאת דֹוִדי ַמה ַּתִגידּו לֹו, ֶשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני. ַמה דֹודֵּ צְׁ רּוָשָלםִַ, ִאם ִּתמְׁ נֹות יְׁ ֶכם בְׁ ִּתי ֶאתְׁ ַבעְׁ מֹוַת. ִהשְׁ י ַהחֹּ רֵּ מְׁ ָעַלי, שֹּ  מֵּ
ַּתִלים וֻצֹוָתיו ַּתלְׁ ָבָבה. רֹּאשֹו ֶכֶתם ָפז, קְׁ רְׁ ָאדֹום, ָדגּול מֵּ ָּתנּו. דֹוִדי ַצח וְׁ ַבעְׁ ְך ִמדֹוד, ֶשָכָכה ִהשְׁ  ִמדֹוד, ַהָיָפה ַבָנִשים; ַמה דֹודֵּ
ָקִחיַם לֹות ֶמרְׁ דְׁ ֶשם ִמגְׁ ָחָיו ַכֲערּוַגת ַהבֹּ בֹות ַעל ִמלֵּאת. לְׁ שְׁ ֲחצֹות ֶבָחָלַב, יֹּ י ָמִים, רֹּ יֹוִנים ַעל ֲאִפיקֵּ יָניו כְׁ ב. עֵּ חֹורֹות ָכעֹורֵּ  ,שְׁ
י ֻעֶלֶפת ַסִפיִריַם. שֹוָקיו ַעמּודֵּ ן מְׁ ָעיו ֶעֶשת שֵּ ִשיש, מֵּ ֻמָלִאים ַבַּתרְׁ י ָזָהב מְׁ ִלילֵּ ר. ָיָדיו גְׁ בֵּ פֹות מֹור עֹּ טְׁ תֹוָתיו שֹוַשִנים נֹּ  ִשפְׁ
רּוָשָלםִַ נֹות יְׁ ִעי בְׁ ֶזה רֵּ ֻכלֹו ַמֲחַמִדים, ֶזה דֹוִדי וְׁ ַּתִקים וְׁ ָבנֹון ָבחּור ָכֲאָרִזים. ִחכֹו ַממְׁ הַּו ַכלְׁ אֵּ נֵּי ָפז, ַמרְׁ יָֻסִדים ַעל ַאדְׁ ש מְׁ  .שֵַּ
 
Hooglied 5 
1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn 

specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders Mijn 

melk gedronken. Eet, vrienden! drinkt, en wordt dronken, o liefsten! 

2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn 

zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn 

haarlokken met nachtdruppen. 

3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten 

gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? 

4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om 

Zijnentwil. 

5 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre, en mijn 

vingers van vloeiende mirre, op de handvaten des slots. 

6 Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was doorgegaan; mijn ziel 

ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij 

antwoordde mij niet. 

7 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwondden mij; de 

wachters op de muren namen mijn sluier van mij. 

8 Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem 

aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. 

9 Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw 

Liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt! 

10 Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend. 



11 Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, 

zwart als een raaf. 

12 Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in 

kasjes der ringen. 

13 Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als 

leliën, druppende van vloeiende mirre. 

14 Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois; Zijn buik is als blinkend 

elpenbeen, overtogen met saffieren. 

15 Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud; Zijn 

gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. 

16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is 

mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem! 

 
 

                  


