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Is je deur nog op slot? 
Schriftlezingen: Hooglied 5:2-16, Openb. 3:14-22 Tekst: Hooglied 5:2-8 
Zingen: Ps. 63:1 en 2, Ps. 119:88, Ps. 25:4 en 5, Ps. 116:1,3 en 10, Ps. 73:12 
 

Hoofdpunten van de preek 
Zij laat Hem buiten staan. Wat is er aan de hand? Zij vertelt open en eerlijk haar verhaal. 

1 Zijn verlangen (H5:2) 
Ik sliep... ze bedoelt daarmee dat ze niet voor Hem openstaat, maar ‘geestelijk out’ is. 
Ondertussen is haar geweten wakker. Ze weet: dit is niet goed. 

Ze wordt aangesproken door haar Liefste: Hij wil dat zij haar deur opent. Hij klopt 
daarom aanhoudend aan en spreekt haar met liefde aan. Een duistere nacht lang. 

2 Haar verlangen (H5:3) 
Haar verlangen spoort niet met die van Hem. Alles is teveel. Zo’n houding zet elke relatie 
onder spanning. Hoe komt dit? Jezus zegt tegen Laodicea: je hebt genoeg aan jezelf. 

Als je jezelf als maat neemt, is elke inspanning voor de a/Ander al snel te veel moeite. 
Geen zin een reden om je niet te geven. Stel je voor dat Hij dat ook zou doen...? 

3 Losgelaten en achtergelaten (H5:4-5) 
Hij heeft lang geduld, maar niet oneindig. Na een nacht laat Hij de deurklink los. Als het stil 
wordt aan de andere kant, vrees dan het ergste! Dit besef maakt haar klaarwakker. En u? 

Zij grijpt de deurklink, die Hij losliet. Zijn liefde druipt er nog van af. Die heeft Hij 
achtergelaten. Als een onverwacht blijk van Zijn alles gevende liefde en trouw. Een belofte. 

4 Hij is weg (5:6) 
Zij doet, waar Hij lang om vroeg: ze opent haar deur. Ze is te laat. De tragiek dat haar 
liefde niet gelijk komt met die van Hem klinkt als een dubbele jammerklacht: Hij was weg. 

Ze besterft het. Waarom vertelt ze dit? Haar woorden brengen Jezus’ belofte ‘wie zoekt, 
die vindt’ onder spanning. Door te ‘slapen’ zet je alles op het spel.  

5 Op zoek (5:7-8) 
Om Hem te vinden moet ze de deur uit. Ze komt de hoeders van de openbare orde tegen. 
Ze worden vergeleken met de publieke opinie. Ze slaan, verwonden en vernederen haar.  

Anders is het met Jeruzalems dochters. Mensen die haar liefde voor Hem wél begrijpen. Ze 
bezweert u: als je Hem vindt, zeg Hem dan (in uw gebed) dit over mij: ik ben ziek van liefde. 

 


