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De Bruidegom is niet hier
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Thema: Op zoek blijven naar de Bruidegom

Doel
De kinderen duidelijk maken dat wij moeten volhouden in onze liefde voor onze Heer. Dat is best wel eens moeilijk.

Toelichting
Weer een lied van de bruid. ’s Nachts schrikt ze wel eens wakker in haar bed. Ze zou zo graag bij haar aanstaande man 
zijn, dag en nacht. Maar hij ligt niet naast haar, want ze zijn nog niet getrouwd. Als het morgen wordt en de nachtwakers 
niet meer rondlopen, ontmoet ze hem gelukkig weer. Wat een geluk!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Zoeken
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is boek Hooglied erg moeilijk. Daarom kiezen we voor een alternatieve vertelling 
waarin het thema wordt uitgelegd. 
Je kunt een inleidend verhaaltje vertellen over een kind dat iets kwijt is en heel veel moeite doet om het weer te vinden. 
Wat ben je gelukkig als dat lukt! 
Vertel aan de jongste kinderen de geschiedenis van Zacheüs (Lucas 19:1-10). Hij wil Jezus graag zien. Zacheüs voelt zich 
ongelukkig, ook al is hij rijk. Hij doet veel moeite, klimt zelfs in een boom. Dan lukt het. Jezus ziet hem en wil bij Zacheüs 
komen eten en praten. Zacheüs is blij en gelukkig. Hij wil nu leven zoals Jezus graag wil.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zoeken naar de Bruidegom
Richtlijnen: Voer een gesprekje met de kinderen: Heb jij wel wakker gelegen ’s nachts? Dat je maar niet kon slapen? Hoe 
kwam dat? Was het iets leuks of iets verdrietigs waar je aan moest denken? Ben je gewoon in bed blijven liggen of ben je 
naar je vader en moeder gegaan? Hoe is het daarna verdergegaan? (Je kunt dit ook in de vorm van een inleiding vertellen)
De bruid kan bijna niet wachten totdat ze gaat trouwen. Dan zijn ze voor altijd samen. Maar nu ligt ze alleen in haar bed en 
ze vindt hem niet. Ze kan er niet van slapen. Was het maar zover! Een nacht lang zoekt ze hem. Dan ziet ze hem opeens. 
Hij is voor haar gekomen!
Christenen zijn in hun leven steeds op zoek naar Jezus. Ze willen Hem niet teleurstellen, omdat Hij zoveel van hen houdt. 
Ze willen Hem ontmoeten, maar hoe doe je dat? Als je het probeert, dan zul je Hem vinden.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wachten in de nacht
Richtlijnen: Liggen jullie wel eens ergens wakker van? En waarvan kun je wakker liggen? Gaat het dan om persoonlijke zor-
gen en verdriet? Of van een enge film of ellende in de wereld? Of slaap jij altijd lekker in, wat er ook gebeurd is? Waarom 
zouden veel mensen vooral ’s nachts piekeren?
De bruid ligt wakker van de spanning. Ze weet dat ze haar bruid morgen weer zal zien, maar nu is het nacht. Het duurt nog 
zo lang voordat het licht is en de dag weer begint. Ze mist haar bruidegom. Het duurt veel te lang totdat ze gaan trouwen. 
Ze moet volhouden, de tijd doorkomen. Dat valt niet mee, maar denken aan hem is ook weer heel fijn.
Zijn wij net als die bruid op zoek naar Jezus? Altijd, dag en nacht?

Extra bijbelgedeelte: Lucas 19:1-10)
(Zie onderbouw)

Auteur: DW

15 augustus 2021 | copyright VHM 55



Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Ook hier is sprake van ‘wisselzang’, mooi aangegeven in de ‘kopjes’ van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de verzen 1-5 is het 
meisje (de bruid) aan het woord. In de verzen 6-11 horen we de bruidsmeisjes die haar vergezellen. Ook hier gaat het  
allereerst heel concreet over de verlangende liefde (geestelijk en lichamelijk) tussen een jongen en een meisje, een aan-
staande bruid en bruidegom. Tegelijk horen we dit (zoals zo vaak in de Bijbel gebeurt) functioneren als beeldtaal voor de 
verbondsrelatie tussen God en zijn volk en/of onze Here Jezus en de kerk.

In vers 1 beschrijft het meisje beeldend hoe ze in haar slaap worstelt met haar verlangen naar haar geliefde. Wanhopig 
besluit ze midden in de nacht op te staan en dwaalt ze rond in alle hoeken van de stad. Let op het woordspel van de woor-
den ‘zoeken’ en ‘vinden’. ‘Ik zoek hem, maar ik vind hem niet’, zo vat een herhaald ‘refrein’ de radeloosheid van het meisje 
samen.

Ondertussen ‘vinden’ de wachters van de stad haar wel. Ongetwijfeld met gefronste wenkbrauwen. Wat moet zo’n meisje 
op dit nachtelijk uur alleen in de straten en op de pleinen van de stad? Maar liefde is een ‘raar ding’. Dan doe je meer dan 
het gewone, tot het zeer ongewone toe! Dit meisje denkt dan ook maar aan één ding: ‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’ 
Prachtig, deze ‘focus’ op hem, die haar doel en bestemming is. En… maar even later vindt ze hem. Ze grijpt haar toekom-
stige bruidegom vast en laat hem niet meer los. Over ‘vasthoudend geloof’ gesproken! 

Haar doel blijkt vervolgens hem te brengen in haar ‘moeders huis’. Het slot van vers 4 spreekt over ‘de kamer van haar die 
mij baarde’ (vergelijk ook 8:2). Dit oude gebruik herinnert aan het Bijbelverhaal over Isaak die de voor hem bedoelde  
Rebekka naar de tenten van zijn moeder Sara bracht om daar zijn huwelijk met haar te beginnen. De liefdesrelatie is daar-
mee bekrachtigd en bezegeld.

In vers 5 richt het meisje zich vervolgens tot de ‘meisjes van Jeruzalem’, die een begeleidende rol spelen in de liefdesge-
dichten van het Hooglied. Het vers is een soort van evaluatie en vermaning tegelijk Het komt meerdere keren in dit Bijbel-
boek voor (2:7; 8:4). Ook hier past het goed. Heeft het meisje geleerd van haar overhaaste zoektocht en wil ze die wijze 
les delen met de andere meisjes? Gazellen en hinden zijn de snelste dieren, zo wilde ook dit meisje haar geliefde zo snel 
mogelijk vinden. Maar hoe mooi en goed haar intenties waren, echte liefde weet ook van wachten en verwachten: ‘Wek de 
liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.’ Dat geldt zeker als we goede redenen hebben om werkelijk iets te 
verwachten van het handelen van de geliefde c.q. bruidegom zelf!

Vanaf vers 6 nemen ‘de meisjes van Jeruzalem’ die het meisje (de bruid) in vers 5 aansprak, zelf het woord. Er volgt een 
uitbundig loflied waarvan in vers 6 volgens de Nieuwe Bijbelvertaling het meisje (de bruid) het voorwerp is (‘wie is zij die 
daar komt uit de woestijn.’). In het vervolg gaat het echter over koning Salomo en vers 6 opent letterlijk met ‘Wie is dit…’ 
(voor ‘dit’ staat weliswaar een vrouwelijk woord, maar dat zou ook kunnen slaan op de stoet die de bruidsmeisjes zien 
aankomen).

Uitvoerig wordt beschreven hoe de bruidegom – hier geïdentificeerd als koning Salomo – onderweg is naar zijn aan-
staande bruid. De kern daarvan lees ik in vers 10b: ‘Hij is versierd met tekens van liefde door de meisjes van Jeruzalem’. 
Letterlijk staat er ‘liefde afkomstig van…’. Het gaat niet maar om geschenken die de bruid via haar bruidsmeisjes naar de 
bruidegom had gestuurd tijdens zijn nadering. Hoewel de tekst daarop zal doelen, is de kern de liefde van de bruid, die zij 
hieruit laat blijken voor de naderende bruidegom. 

Vers 11 is een prachtige oproep op het moment dat Salomo zo dichtbij is gekomen dat men zijn rijke kroon kan bewonde-
ren. Zo zien ook wij uit naar de Dag waarop onze nu al gekroonde Heer Jezus (Pasen en Hemelvaart) naar ons toekomt, 
een Dag die zijn hart en die onze harten zal verblijden (vers 11 slot).
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Vers voor vers
3:1 Waar de NBV vertaalt ‘mijn lief’, staat letterlijk: ‘die mijn ziel liefheeft’ (ook in vers 3). De vertaling NBG ’51 heeft 

‘mijn zielsbeminde’. Dat is te ouderwets, maar geeft wel de diepte aan. Het gaat hier niet maar om ‘mijn liefje/
schatje’, maar om een wezenlijke liefdesverbondenheid die reikt tot in het diepste wezen.

3:3 Nachtwakers waren een bekend gegeven in oud-oosterse steden. Overigens ook in ons land, tot beveiligingsdien-
sten en politie-surveillance in onze moderne tijd toe. Een mooie Bijbelse parallel is Psalm 130, waar de stads-
wachters verlangend uitzien naar het morgenrood van de nieuwe dag: beeld voor het hoopvolle verwachten van 
God en zijn Woord.

3:5 Woorden als ‘wekken’ en ‘prikkelen’ geven aan dat liefde gemakkelijk ontvlambaar is. Veel mooie dingen die God 
ons heeft gegeven zijn ook kwetsbaar. Belangrijk dat in het oog te houden, er voluit van te genieten maar er ook 
zuinig op te zijn!

3:6vv Koning Salomo is omgeven door heerlijke geuren (vers 6), een krachtig leger (vers 7-8) en enorme rijkdom (vers 
9-10). Oftewel: met hem komen heerlijkheid, macht en overvloed naar de bruid toe. Zo mogen ook wij Hem ver-
wachten die meer is dan Salomo (Matteüs 12:42).

3:10 ‘… versierd met tekens van liefde’: Ook hier is een mooie toepassing mogelijk op de liefde tot onze Here Jezus, 
die we als zijn leerlingen mogen uiten in geschenken van dankbaar leven in woorden en daden. Zulke  

 liefdeblijken krijgen bij Hem een plek, Hij brengt ze mee bij zijn komst om ze een plek te geven als bouwstenen 
van zijn Koninkrijk.

Vraag
‘Zoeken’ en ‘vinden’ zijn belangrijke kernwoorden in Hooglied 3 en in heel de Bijbel. Herkent u in uw eigen (geloofs)leven 
momenten van intens verlangend zoeken? En van ‘vinden’ en/of ‘gevonden worden’?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 103
Lied 838    (=Gezang 481 LvdK)
Lied 871    (=Gezang 281 LvdK)
Kom in de kring    Hemelhoog 398
Blij, blij     Hemelhoog 291
Ik zag een kuikentje   Hemelhoog 427
Heer, U kent mij als geen ander  Hemelhoog 50
King of Kings    Hemelhoog 606
Juicht, want Jezus is Heer  Hemelhoog 605
Van A tot Z    Hemelhoog 621

Auteur: PZ 
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Zoeken

Inleiding
‘Pap! Pap! Papaaa! Ik kan mijn duikbril niet vinden. Hij 
is weg, weet jij waar die is?’ Toon rent roepend de trap 
af. ‘Pap, waar ben je, waar is mijn duikbril. We gaan zo 
zwemmen en ik heb hem nodig!’ Toon loopt zoekend 
door de woonkamer. Waar is zijn duikbril. Papa komt uit 
de tuin naar binnen gelopen. ‘Wat is er? Ik hoor je gillen?’ 
Toon laat zijn zwemtas zien. ‘Ik mag mee naar het zwem-
bad met Martijn en Joep. Ik kan alleen mijn duikbril niet 
vinden. Weet jij waar die is?’ Papa schudt zijn hoofd, hij 
weet het ook niet? ‘Laten we gaan zoeken, waar heb je 
de bril voor het laatste gezien.  Toon weet het niet meer. 
‘De vorige keer dat we gingen zwemmen? Maar hij zit niet 
in mijn zwemtas en hij ligt ook niet op mijn kamer en ook 
niet in de tuin. Hij is WEG!’ 
Papa loopt naar de trap. ‘Zoek jij beneden, misschien zit 
je bril wel in de tas van Lotte. Ik zal boven kijken.’ Toon 
rent naar de gang op zoek naar de zwemtas van zijn zus 
Lotte. Papa zoekt boven. In de tas van Lotte zit geen 
zwembril. Boos propt Toon de tas weer dicht. 
‘Gevonden!! Roept papa opeens.’ Lachend loopt hij naar 
beneden. Toon snapt er niks van. ‘Waar? Waar lag die 
nou?’ Papa lacht. ‘In de badkamer. De laatste keer in bad 
ging je oefenen met duiken toch?’ Nu weet Toon het weer. 
Gelukkig net op tijd gevonden. Hij is helemaal opgelucht. 
‘Daar komen ze al aan pap. Net op tijd gevonden.’ Toon 
pakt zijn tas en doet de deur open. Papa roept hem na: 
‘Veel plezier met zwemmen!’ 

In het bijbelverhaal is Zacheüs op zoek naar Jezus. Hij 
heeft moeite om Hem te vinden. Luister hoe het Zacheüs 
toch lukt.

Bijbelverhaal
Jezus is in de stad Jericho. In Jericho woont Zacheüs. Hij 
is de baas van alle tollenaars. Tollenaars zorgen dat alle 
mensen geld betalen wanneer ze de stad binnenkomen. 
Veel van de tollenaars vragen te veel geld aan de men-
sen. Zacheüs ook. Hij is daardoor heel erg rijk, woont in 
een groot huis en draagt dure kleding. De mensen in de 
stad vinden hem niet aardig. Hij heeft geen vrienden.
Zacheüs wil Jezus graag een keer zien. Hij loopt naar de 
weg waar Jezus langs komt. Het staat er vol met men-
sen. Zacheüs is maar een kleine man. Hij kan Jezus niet 
vinden tussen al die mensen. De mensen laten hem er 
niet tussen. 
Daarom bedenkt hij een plan. Snel rent Zacheüs een stuk 
vooruit naar een grote boom. Zacheüs klimt in de boom. 
Nu zit hij hoog en kan hij Jezus goed zien wanneer Hij 
langsloopt. Langzaam komt de groep dichterbij. Wanneer 
Jezus bij de boom is blijft hij stilstaan. Zacheüs kan Hem 
nu goed zien. Hij kan Hem zelfs horen. Plots kijkt Jezus 
omhoog. ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want Ik kom 
bij jou logeren.’ Meteen klimt Zacheüs naar beneden. Hij 
is blij dat Jezus met hem mee naar huis gaat. Maar de 
mensen zijn boos. ‘Zacheüs is een dief. Waarom gaat 
Jezus met hem mee?’
Zacheüs hoort het ook. De mensen hebben gelijk. Za-
cheüs vraagt veel te veel geld als de mensen de stad bin-
nenkomen. Hij is een dief. Maar hij wil leven zoals Jezus. 
Vanaf nu wil Zacheüs een goed mens zijn. Wanneer ze 
in zijn huis aan tafel zitten zegt hij tegen Jezus: ‘Ik beloof 
dat ik de helft van mijn geld aan de armen zal geven. En 
als ik geld van iemand heb afgepakt, dan geef ik vier keer 
zoveel terug.’
Als Jezus dat hoort zegt hij: ‘Zacheüs, je hoort weer bij 
ons volk. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Jij hoort 
nu bij Mij.’
Zacheüs is blij en gelukkig. Voortaan zal hij leven zoals 
Jezus dat graag wil. 

Auteur: HVM 
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Inleiding
Hebben jullie dat ook wel eens, dat je ’s avonds niet in 
slaap kunt komen?
Dat je ligt te woelen in je bed?
Je draait steeds, van je linkerzij op je rechterzij, op je rug 
en weer terug.
Je komt niet tot rust, licht aan, licht uit. Even naar de wc, 
slokje water en dan weer terug in bed. Nog maar eens 
proberen. Maar de slaap wil maar niet komen. Je kijkt op 
je wekker. Het is echt al heel laat. Normaal lig je al lang 
te slapen. Je wordt er onrustig van, want morgen moet 
je gewoon weer vroeg uit bed en ben je vast niet goed 
uitgeslapen.
Soms kun je niet slapen, omdat er de volgende dag iets 
leuks staat te gebeuren. Het is je verjaardag, of je mag 
gaan logeren bij een vriend of vriendin. Maar soms kun je 
ook niet slapen omdat je jezelf zorgen maakt. Zorgen om 
opa of oma die ziek is, of zorgen om een toets op school 
waar je tegenop ziet.

Bijbelverhaal
De bruid in het verhaal van het bijbelboek Hooglied kan 
ook niet slapen. Ook zij ligt te woelen in haar bed. Ze 
moet denken aan iets fijns. De bruid denkt aan haar 
bruidegom, de man met wie ze binnenkort hoopt te gaan 
trouwen. Ze stapt haar bed uit. Het lukt haar toch niet 
om te slapen. Ze kan beter de straat opgaan om haar 
bruidegom te zoeken. De bruid zoekt haar bruidegom op 
de pleinen en in de straten. Ze komt wel mensen tegen, 
maar haar bruidegom kan ze niet vinden. De bruid zwerft 
de hele nacht op straat, op zoek naar haar bruidegom. 
Dan komt ze de nachtwachten tegen. De nachtwach-
ten zijn mannen die in de avond en nacht door de stad 
lopen, wanneer de meeste mensen in de stad slapen. Ze 
letten goed op of er geen vervelende dingen gebeuren. 
Misschien wordt er wel ergens ingebroken, of breekt er 
ergens brand uit. De nachtwachten kunnen de mensen 
dan waarschuwen en zo erger voorkomen. 
De nachtwachten kijken vreemd op wanneer ze een 
jonge vrouw midden in de nacht door de straten zien 
lopen. De bruid zegt tegen de nachtwachten: ‘Ik ben op 
straat, omdat ik mijn bruidegom zoek. Hebt u hem gezien, 
de man van wie ik zoveel houd, de bruidegom met wie 
ik wil trouwen?’ De wachters halen hun schouders op. 
‘Geen idee, je kunt maar beter naar huis gaan het is hier 
niet veilig midden in de nacht, als meisje alleen op straat’
De bruid is de nachtwachters nog maar net voorbij, als ze 
haar bruidegom tegen het lijf loopt.
Ze grijpt Hem vast en neemt hem mee naar het huis van 
haar moeder, het huis waar ze geboren is. De bruid is blij 
dat ze haar bruidegom heeft gevonden.

Afsluiting
Als Christenen (de bruid) zijn wij in ons leven voortdurend 
op zoek naar Jezus (de Bruidegom) Zoals de bruid de 
hele nacht zoekt naar de bruidegom, zo zijn wij ook op 
zoek naar Jezus. Hier op aarde is het niet altijd fijn. Er 
is ziekte, dood en oorlog. De nacht is donker, we voelen 
ons soms alleen. Maar we weten dat we veilig zijn als we 
Jezus (de Bruidegom) hebben gevonden. Hij zal voor ons 
zorgen. Onze angsten en ongerustheid zullen verdwijnen. 
Wij moeten op zoek blijven naar Jezus, dag en nacht. 
Als je in de nacht niet kunt slapen, door spanningen of 
zorgen dan kun je je bijbel erbij pakken. Zoek een psalm 
op en lees die aandachtig door. De Bijbel kan ervoor 
zorgen dat je tot rust komt. Ook kun je bidden tot God 
over de zorgen die je hebt. Je mag ze allemaal bij God 
neerleggen. Je zult merken dat wanneer je jouw zorgen 
aan God durft te geven, je jezelf vaak gelijk al rustiger 
voelt. Je hoeft je problemen niet alleen te dragen. Jezus, 
onze Bruidegom is onderweg. We wachten vol ongeduld 
op Hem. En we mogen weten dat Hij tot de tijd dat Hij 
terugkomt op aarde ons vanuit de hemel ziet en weet wat 
we nodig hebben. Wanneer we hem daarom bidden zal 
Hij ons het op zijn tijd ook geven. Bidt en jou zal gegeven 
worden, zoekt en je zult vinden.

Auteur: MMe
 

Zoeken naar de bruidegom
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Vandaag lezen we verder in het boek Hooglied. In Hoog-
lied lezen we over liefde. Liefde tussen een man en een 
vrouw, zoals God die eigenlijk bedoeld heeft. Deze liefde 
tussen een man en een vrouw kun je ook vergelijken met 
de liefde van God voor de mensen. In de Bijbel wordt 
Jezus ook wel de Bruidegom genoemd. De bruid is dan 
de christelijke gemeente, wij dus. En omdat Jezus ons zo 
ontzettend liefheeft, kunnen wij elkaar en Jezus liefheb-
ben. Over die liefde lezen we nu in Hooglied. Soms best 
wel moeilijk om te begrijpen. Dat komt omdat Hooglied de 
liefde tussen het meisje en haar (toekomstige) man heel 
beeldend en met allerlei vergelijkingen omschrijft. Maar 
dat maakt het ook heel mooi en waardevol. Zo ook het 
Bijbelgedeelte van vandaag.

We lezen dat het meisje ’s nachts in bed ligt, maar niet 
kan slapen. Ze moet maar steeds aan haar verloofde 
denken. Ze verlangt er enorm 
naar om samen met hem te zijn. 
‘Oh, waren we maar getrouwd, 
dan zijn we altijd bij elkaar’, zo 
denkt ze. Het denken aan haar 
bruidegom houdt haar wakker, 
ze kan er niet van slapen. In haar 
gedachten zoekt ze haar ge-
liefde. Ze zoekt in de hele stad, 
maar vindt hem niet. Ze wordt er 
helemaal hopeloos van, maar ze 
geeft niet op en uiteindelijk vindt 
ze haar toekomstige bruidegom.

Misschien lig je zelf ’s avonds 
ook weleens wakker en kun je niet in slaap komen. Dat 
kan als je ergens tegenop ziet. Bijvoorbeeld een spreek-
beurt die je de volgende dag op school moet houden. Je 
weet dat je het goed hebt voorbereid en dat de spreek-
beurt best goed zal gaan. Maar toch, het kan je wakker 
houden. 
Of je bent morgen jarig. Je verheugt je al op je feestje en 
de gasten die komen. Misschien komen opa en oma wel. 
En, laten we eerlijk zijn, je verheugt je natuurlijk ook op 
de cadeautjes. Was het maar morgen, denk je bij zelf. 

Mensen kunnen ook om een hele andere reden wakker 
liggen. In het Bijbelgedeelte houdt het verlangen naar de 
liefde van haar toekomstige man het meisje wakker. Op 
diezelfde wijze kan het verlangen naar Gods liefde men-
sen ook uit hun slaap houden. Het komt voor dat mensen 
Gods liefde, die er altijd is, op dat moment niet voelen en 
ervaren. Dat kan bijvoorbeeld als er erge dingen in hun 
leven gebeuren, die ze niet begrijpen of graag anders 
gewild hadden. Je denkt dan soms ‘Is God er wel?’ of 
‘Waarom houdt God niet meer van me?’ Die gedachten 
kunnen je wakker houden, vooral ook omdat je het zo 
graag anders wilt. Je wilt zo graag dicht bij God leven, net 
zoals het meisje dicht bij haar geliefde wil leven.

Wachten in de nacht

Zo’n periode in je leven kan heel moeilijk zijn. Je wilt zo 
ontzettend graag……. Net als het meisje. Het meisje, zo 
lezen we, moet nog even wachten op haar geliefde. Het 
lukt haar bijna niet en het wachten maakt haar verdrietig 
en wanhopig. Maar ze geeft niet op! Ze leert ons iets heel 
waardevols. Want wat gaat ze doen? Lees vers 2 van 
hoofdstuk 3 nog maar eens.

Het meisje gaat actief op zoek naar haar geliefde. Dat 
zoeken gaat niet vanzelf. Tot twee keer toe lezen we dat 
ze wel zoekt, maar niet vindt. Geeft ze op? Nee, ze blijft 
zoeken en laat zich niet afleiden. En dan, dan vindt ze 
haar geliefde (vers 4). Ze is zo gelukkig dat ze hem nooit 
meer wil loslaten.

Zo is het ook met het geloofsleven, met onze omgang 
met God. Soms ervaren we God heel dichtbij, maar soms 

ook niet. Moeten we dan opge-
ven? God de schuld geven dat 
Hij zich niet laat vinden? 
Nee, kijk naar het meisje. Ze gaat 
opzoek naar haar geliefde, in de 
stad, in de straten en op de plei-
nen. Ze vraagt aan anderen of ze 
hem hebben gezien. Ze gaat aan 
de slag!

Hoe kunnen wij aan de slag 
gaan? Hoe kunnen wij God 
zoeken? 
Laat ik beginnen met het verklap-
pen van een geheim. Dat geheim 

is: GOD LAAT ZICH ALTIJD VINDEN!
God zorgt er namelijk zelf voor dat we Hem kunnen 
vinden. Hoe? 
Dat heeft Hij gedaan door de Here Jezus. Jezus zegt in 
de Bijbel dat Hij gekomen is om de verloren mensen, dat 
zijn jij en ik, te zoeken en om voor hen te zorgen. Toen 
Jezus naar de hemel ging, heeft Hij de Heilige Geest be-
loofd. En de Heilige Geest leert ons zoeken. Dat zoeken 
naar God doen we door te bidden, de Bijbel te lezen en 
door te luisteren naar wat anderen vertellen over de liefde 
van God. 
Zo zorgt God er zelf voor dat als we zoeken, we Gods 
liefde ook vinden. Net zoals het meisje zocht, en de liefde 
van haar bruidegom vond.
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Kerntekst:
‘Laat ik opstaan, rondgaan in de stad, laat ik in de stra-
ten, op de pleinen zoeken naar mijn allerliefste’ (Hooglied 
3:2a)

Vragen
• Lig jij ‘s nachts wel eens wakker? Waar lig je dan wak-

ker van? Hoe kun je er voor zorgen dat je rustig wordt 
en kunt gaan slapen?

• Heb jij weleens naar iets gezocht dat je heel graag 
wilde, maar wat je niet hebt gevonden? Wat was dat? 
Wat deed je toen?

• We hebben gelezen dat de bruid ontzettend verlangt 
naar haar bruidegom. De Bruidegom (met een  

 hoofdletter) in de Bijbel is de Here Jezus. Kun jij  
 mensen uit de Bijbel noemen die ook ontzettend  
 verlangden om bij de Here Jezus te zijn?

Auteur: GW

 


