Hugo Bouter

De hinde van de dageraad
Psalm 22:1
'Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het
veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt.
De stem van mijn Liefste! Zie, daar komt Hij, springend over de bergen, huppelend
over de heuvels. Mijn Liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert'.
Hooglied 2:7-9

Gazellen en hinden
Er is verschil tussen de hert (hinde) en de gazel. De laatste behoort tot het
geslacht van de antilopen en de mannetjes hebben horens, geen gewei zoals
herten. Volgens de Bijbelse Encyclopedie zou men ze herten met holle horens
kunnen noemen. De Statenvertaling gebruikt het woord 'ree' voor de gazel. Het
zijn snelle en schuwe dieren, maar ze staan ook symbool voor wat liefelijk en
mooi is. Het vlees mocht worden gegeten, maar was evenmin als dat van de
herten bestemd voor offervlees (Deut. 14:5). De bekendste gazel is de 'gazella
dorcas', die iets kleiner is dan onze ree, maar veel slanker gebouwd. De
hoofdkleur van het dier is zandbruin. De beide horens zijn geringd, en naar boven
en ook naar achteren gericht.

Een losgelaten hinde
In Genesis 49:21 vinden we Naftali als een losgelaten hinde, die mooie woorden
laat horen. Na de loslating volgt de lofzang! In Psalm 22 vinden we profetisch de
Messias, die na Zijn verlossing uit de banden van de dood samen met Zijn
broeders de lofzang aanheft. De 'hinde van de dageraad' (vs. 1) kondigt om zo te
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zeggen de nieuwe dag van de verlossing aan, waarin het loflied van de bevrijding
weerklinkt te midden van de gemeente van de verlosten. De Opgestane zingt dit
lied met de Zijnen.
In Hooglied 2 wordt de hinde samen met de gazelle genoemd. De overeenkomst
tussen beide dieren is de snelheid die ze kunnen ontwikkelen. Ze wijzen hier
profetisch ook op de Messias, de Liefste van de gelovige rest van Gods volk, die
met grote snelheid naar Zijn bruid toekomt en haar verzekert dat de oordeelstijd
voorgoed voorbij is en de zangtijd is aangebroken (vs. 10-12).

Gazella dorcas - Ezuz Israël. Bron: Commons.wikimedia.com
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