
HÖGA VISAN - Sångernas sång

Tips

A. Inledning
1) Salomo diktade 3000 ordspråk och 1005 sånger. Höga Visan kallas Sångernas sång

och det är en kärlekssång mellan brud och brudgum. Salomo hade faktiskt 1000 fruar
(1Kung 11:3), men var speciellt förälskad i en av dem, drottningen (HV 6:8).

2) Samtal mellan brudgummen och bruden (hjärtan med texter finns med i lektionen):
Kung Salomo och drottningen (troligen Sulamit, se HV 6:12).

Brudgummen (Salomo): Vad du är skön...
Bruden (drottningen): Du är strålande vit och röd...

B. Jesus och församlingen
1) När Jesus hade varit här på jorden i över 30 år for han tillbaka till himlen. Där förbereder

han ett bröllop. Han tänker nämligen gifta sig. Med vem? Med oss! I bibeln står det att
Jesus är vår brudgum och vi är hans brud.

2) Samtal mellan brudgummen och bruden (hjärtan med texter finns med i lektionen):
Brudgummen (Jesus): Se, brudgummen...
Bruden (församlingen): Lyckliga är vi...

3) Vid bröllopsbjudningar här på jorden händer det ofta att någon som inte blir bjuden blir
besviken på brudparet. Till bröllopet i himlen är alla bjudna, men alla svarar inte ”ja, tack”!
Jesus vill så gärna att vi ska nå fram till bröllpssalen, att han ständigt hjälper oss hitta
vägen igen, när vi kommit vilse. Jesus älskar oss mycket mera än vad Salomo älskade sin
drottning.

C. Drama (med gruppen eller dockor) eller ljudbandserien: Jesus bevisar sin kärlek till
oss som den uppsökande herden, Luk 15:4-7.

DRAMA: Jesus - någon är utklädd
En käpp
Fåren - barnen
Vargen - någon är utklädd

Alla är ute på grönbete med Jesus som herde. (Fåren äter, dricker och bräker, medan herden
småpratar med dem). Ett av fåren kommer bort. Herden hittar en trygg plats till de övriga fåren
och går och söker det får som kommit på villovägar. Fåren bräker oroligt när de ser en hungrig
varg närma sig. Herden som redan hittat det vilsegångna fåret (och som bär det på sina axlar
om möjligt), skyndar fram till de övriga fåren. Han slår med käppen i golvet och vargen ger sig
av. Herden pratar med fåren och de lugnar ner sig. Ingen kommer till skada, för de har en bra
herde som älskar sina får.

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

 Flanellograf
 Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln” Kärleken mellan brud och brudgum
 Hjärtan 4 st (med i lektionen)
 Till dramat - se nedan



Gamla Testamentet
HÖGA VISAN; Poesi

LEKTION:
Sångernas sångSång

//:Å, vilken sång, sångernas sång://
Det är Höga Visan - vi sjunger om.
Sångernas sång, å vilken sång,
å vilken sång.

1. Kärleken är temat i denna sång.
Kärlek mellan brud och brudgum dagen lång.

Kärleken från Jesus till dig och mig,
den är hög, djup och vid,
vi kan ej gå ut ur den.
Ne-e-e-ej, vi kan ej gå ut ur den.

2. Bröllopet ska firas i himmelen.
Brudgummen är Jesus vår Herre och vän.

Kärleken från Jesus...
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Kung Salomo satt och skrev en gång
ett Mästerverk som fick titeln... Vad då?

SANGERNAS SANG
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MODELL

HÖGA VISAN

Sångernas Sång
Kung Salomo satt och skrev en gång

ett Mästerverk som fick titeln... Vad då?

Gamla Testamentet
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LEKTION:
Sångernas sång
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Kung Salomo satt och skrev en gång
ett Mästerverk som fick titeln... Vad då?

SANGERNAS SANG



Gamla Testamentet
HÖGA VISAN; Poesi

LEKTION:
Sångernas sångB/C

//:Å, vilken sång, sångernas sång://
Det är Höga Visan - vi sjunger om.

Sångernas sång, å vilken sång, å vilken sång.

Vers 1: Vers 2:
Kärleken är temat i denna sång. Bröllopet ska firas i himmelen.
Kärlek mellan brud och brudgum Brudgummen är Jesus
dagen lång... vår Herre och vän...

...Kärleken från Jesus till dig och mig,
den är hög, djup och vid,
vi kan ej gå ut ur den.

Ne-e-e-ej, vi kan ej gå ut ur den.

Text
&

Musik:

Ruth Bertlin

Minnesvers:

Min vän är min
och jag är hans.

Höga Visan 2:16

Sångernas sång - Höga Visan

Salomo diktade 1005 sånger och en av dem kallas
Sångernas sång och finns i Höga Visan. Den är skriven

av en
förälskad Salomo.

Här ger kung Salomo
uttryck för den kärlek han

känner för drottningen. På
den här tiden var det vanligt att kungar och rika

män hade många fruar. Salomo hade faktiskt 1000
stycken, men han säger själv att �en enda är hon�. Och
då menar han drottningen.

Höga Visan är skriven som en dialog, alltså ett samtal
mellan kungen och drottningen. Gamla Testamentet är
judarnas bibel och de menar att Höga Visan också
berättar om kärleken mellan Gud och Israel.

Vi kristna som tror på Nya Testamentets berättelser
om Jesus brukar säga att Höga Visan berättar om kärleken mellan Jesus
och församlingen. Bibeln använder mycket bildspråk, så egentligen är alla tre

tolkningssätten riktiga.

Uppgift: Hur många sånger skrev kung Salomo? Räkna ut summan
och skriv svaret i den tomma rutan. Rita mun åt alla barnen.

Kärleken från
Jesus till dig och mig,

den är hög,
djup och vid,
vi kan ej gå
ut ur den.



Brudgummen (Salomo):

Vad du är skön,
min älskade!

Vad du är skön!
Dina ögon är
som duvor.

HV 1:15

Gamla Testamentet:
HÖGA VISAN; Poesi

Tillbehör
LEKTION:

Sångernas sång

Uppgift:
Färglägg alla hjärtan.

Bruden (Drottningen):

Du är strålande
vit och röd.
Jag är din,

och du är min.

HV 5:10,2:16

Brudgummen (Jesus):

Se, brudgummen kommer!
Gå ut och möt honom.

Matt 25:6

Bruden (Församlingen):

Lyckliga är vi
som är bjudna
till bröllopet.

Upp 19:9


