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HOOGLIED VAN SALOMO
De Heere verscheen en waarschuwde mij dat de dingen boven en beneden ons een geweldige omkering en een catastrofe van de
eerste orde zullen veroorzaken! Maar de uitverkorenen die waken en in gebed zijn zullen aan deze apocalyptische tijden van dit
sluitend tijdperk ontsnappen!
De Heere sprak tot mij, om dit gedeelte uit de Bijbel in de rest van deze speciale brief te voegen. Het toont Zijn onbetwiste liefde en
genade voor Zijn volk. Zoals we in II Sam. 22:44-45 kunnen zien, was David de toekomst omtrent Christus aan het vormgeven en
symboliseren wanneer Hij een nieuw volk zal ontvangen die Hem gehoorzaam zou zijn (de Heidenen)! "Ook hebt Gij mij uitgeholpen
van de twisten mijns volk, Gij hebt mij bewaard om tot een hoofd der heidenen te zijn; een volk, dat ik niet kende, zal mij
dienen!" Vreemden zullen zich aan mij onderwerpen; zo haast als hun oor van mij zal horen, zullen zij mij gehoorzaam zijn!"
David vertelt over de onfeilbare rots van genade. Vers 47, "De Heere leeft; en gezegend zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij
God, de Rotssteen mijns heils!" Ook toont II Sam. 23:1-2 de laatste woorden van David, de gezalfde van God. En de beminnelijke
Psalmist zei, "De Geest des Heeren heeft door mij gesproken, en Zijn woord was op mijn tong. En de Rots van Israël heeft tot mij
gesproken!" (Vers 3) – Vers 4 toont de tegenwoordigheid van de Heere. "En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon
opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen!"
In het Hooglied van Salomo 1:15, wordt geopenbaard hoe de Heere over Zijn ware gemeente denkt! "Zie, gij zijt schoon, mijn liefste;
zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duivenogen." En in Hooglied 2:1-17 wordt de wederzijdse liefde van Christus tot Zijn bruid, haar hoop
en roeping, zijn zorg voor haar, haar professie en geloof beschreven, en openbaart zijn vruchten en gaven van de geest voor haar. "Zie
zegt de Heere, deed Ik niet Salomo dit liefelijke lied voor mijn geliefde schrijven, aan mijn bruid en gemeente van openbaring,
die Ik voordat de tijdperken aanvingen alreeds kende, en 'mijn schone' noemde!" Nu beginnend bij Hoofdstuk 2:1-17, het is
prachtig en het dient geestelijk te worden onderscheiden. "Ik ben de roos van Saron, de lelie der dalen! Gelijk een lelie onder de
doornen, alzo is mijn liefste onder de dochters. Als de appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de
zonen. Ik ging met grote vreugde onder zijn schaduw zitten, en zijn vrucht was mijn gehemelte zoet! Hij bracht mij naar het
wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij! Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik
ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik beveel u, gij, dochteren van
Jeruzalem, die bij de rozen, en bij de hinden des velds zijt, dat gij mijn liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het
dezelve behaagd! De Stem van mijn geliefde. Ziet, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Mijn
geliefde is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, hij staat achter onze muren, kijkende uit de vensteren, zichzelf door de
traliën heen tonende. Mijn geliefde sprak, en zeide tot mij: Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom hier vandaan! Want zie, de
winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan; de bloemen verschijnen op het land, de zangtijd der vogelen is
gekomen, en de stem der tortelduif is in ons land gehoord! De vijgenboom brengt zijn groene vijgjes voort, en de wijnstokken
geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn liefste, mijn schone, en kom hier vandaan! O mijn duif, die in de kloven der
steenrots is, in de verborgene plaatsen van de opgang, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en
uw gedaante is liefelijk. Laat ons de vossen vangen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven; want onze wijngaarden
hebben jonge druifjes. Mijn geliefde is mijn, en ik ben zijn; hij weidt onder de leliën totdat de dag aankomt, en de schaduwen
vlieden; keer om, mijn geliefde, en weest gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether!" Amen!
"Draagt Hij zorg voor u? Dat doet Jezus vast en zeker en het maakt geen enkel verschil hoe jong of oud u bent! In dit lied beeldt en
toont Hij Zijn onvergelijkelijke goddelijke liefde voor u, Zijn uitverkoren man en vrouw, de koninklijke gemeente!" Het uur waarin Hij
Zijn bruid verenigt is hier, het einde is nabij. De Heilige Geest leidde mij erin om Salomo's Hooglied in deze brief aan de heiligen, de
gehele uitverkoren gemeenschap, de eerste vruchten van het Lam te plaatsen! – In Hooglied 6:10 gaat hij verder met het beschrijven
van de Gemeente van de Heere," Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon en schrikkelijk als
slagorden met banieren? "Lees Hooglied 5:10-16, "hij beschrijft Christus schoonheid!"
Mogen de liefde en de zegeningen van de Heere met u zijn,
Neal Frisby
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