
Het verlangen is alomtegenwoordig en fundamenteel in het leven van de mens 
én iets zeer delicaat, zo niet problematisch. Wij verlangen vanzelf – maar we 
moeten ook leren juist en goed te verlangen! We verlangen ons de lucht in, we 
verlangen ons te pletter. We vluchten voor ons eigen verlangen in het verlan-
gen van de ander. Of we verdoven het verlangen door het te fragmenteren in 
duizend kleine verlangentjes die gemakkelijk te bevredigen zijn. Of we worden 
depressief, twijfelend aan de mogelijkheid om ooit geluk te bereiken. Of ten 
slotte kiezen we voor de koude verbittering: geluk is een illusie. Uiteindelijk blijkt 
de vraag: is er buiten ons wel een object dat de diepte en de volheid van ons 
verlangen waard is.

Het problematiscHe verlangen

Op deze fundamentele vraag van het 
mens-zijn bieden de religies een klaar 
en duidelijk antwoord: ja, God is het 
object waarnaar we terecht verlan-
gen. Maar dan is de vraag wel: wat 
of wie is God? Wat bedoelt men met 
het woord ‘God’? Er is een verschil 

in antwoord als men deze vraag stelt 
aan de vertegenwoordigers van de in-
stitutionele religies ofwel aan de mys-
tici. Zij die vooral begaan zijn met de 
doctrine, met de riten, met de moraal 
enz., zullen vooral naar woorden, 
concepten, gedachten verwijzen. De 
mystici zullen God met geen enkel 
woord of concept willen benoemen, 
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maar Hem juist tot de open ruimte, de 
leegte, het ongekende doel verklaren 
waarnaar ons verlangen wijst.  

Dit is iets heel anders dan wat de 
‘meesters van het wantrouwen’ be-
doelen wanneer zij de religieuze 
mens ervan verdenken God te projec-
teren als het vervullende object van 
zijn verlangens naar geborgenheid, 
troost, bescherming enz. De mystici 
wijzen er in al hun geschriften juist 
op dat het ware en diepste verlangen 
van de mens ver voorbij alle particu-
liere voorwerpen van verlangen ligt, 
zoals het verlangen naar genot of be-
scherming. God is niét een object dat 
tegemoetkomt aan de diverse deel-
verlangens van de mens, hoe intens 
en vitaal ook. Hij of Zij of Het is dát 
wat aan alle verlangen en objecten 
voorbij ligt in het onbekende. In die 
betekenis is ‘God’ dus het mysterie 
waarnaar ons allerdiepste verlangen 
verwijst.

geloven en verlangen

Dan betekent geloven, authentiek en 
echt geloven of zoeken naar spiritu-
aliteit, dat men alle deelverlangens 
loslaat voor – of juister gezien inte-
greert in – het ene verlangen naar 
God. Mens zijn blijkt dan niet halt 
houden bij een of ander object of 
goed (zij het materieel of spiritueel), 

maar doorverlangen naar God, naar 
de God van de mystici, die aan gene 
zijde van ons denken en kunnen is. 
Vermits God wezenlijk ‘anders’ of 
transcendent is, is dit religieuze ver-
langen nooit invulbaar, is het een on-
afgebroken reikhalzen naar Dat wat 
groter en anders is. Het verlangen 
zélf is de plaats van de godservaring, 
van de ervaring van Dat waarnaar 
ons verlangen verwijst. 

Door resoluut van het grijpende ego 
weg te wijzen naar het mysterie, naar 
de openheid van God, leidt het ver-
langen ons binnen in het rijk van de 
liefde, waar we niet meer bestaan 
voor onze eigen vervulling, maar voor 
het er zijn voor de Ander, naar-de-
ander-toe. Mystiek is de ervaring van 
vrij latende, beschikbare en dienende 
liefde. Deze onvoorwaardelijke liefde 
voor de bron van alles gaat dan ook 
uit naar – concretiseert en realiseert 
zich in – de liefde, beschikbaarheid, 
openheid voor alle voortbrengselen 
van deze bron: voor de schepselen.

Aanvankelijk lijkt ons dit loslaten van 
eigen particuliere verlangens ten voor-
dele van het mysterie, de leegte, het 
niets van God, op een levende dood 
en zo voelen we het ook lange tijd 
aan. Maar naarmate het diepste ver-
langen naar God ons losmaakt van 
het ego en we vrede vinden in de 
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gerichtheid op Dat waarnaar ons ver-
langen ons verwijst, in de liefde voor 
God en al wat van hem komt en van 
hem is, begint de pijn te verminderen 
en om te slaan in vreugde en genot. 
Uiteindelijk bereikt ons diepste verlan-
gen zijn paradoxale vervulling: het is 
vervullend te verlangen naar God en 
ons verlangen helemaal te laten bepa-
len door God. Het diepste verlangen 
en de diepste vervulling van de mens 
zijn twee zijden van één medaille: het 
liefhebben van God en het mee lief-
hebben met God van al wat is.

Het einde van de rit is de dankbare 
en aandachtige terugkeer naar de 
wereld en al haar materiële en gees-
telijke goederen. Ze kunnen nu weer 
object worden van verlangen, want 
alle deelverlangens zijn geordend en 
geïntegreerd in het grote verlangen 
naar God. Ook de verlangens van 
anderen kunnen opgenomen worden 
in het eigen hart, omdat ze niet meer 
vervreemden, maar gelouterd deel 
uitmaken van het grote verlangen van 
God in de mens. 

Verlangen in de joodse mystiek

We kennen het jodendom als de reli-
gie van orde, ethiek, structuur en wet, 
de heiliging van tijd en ruimte. Toch 
is er van oudsher ook een minder be-
kende onderstroom: de joodse mys-
tiek, die vanuit de joodse traditie de 
diepe kloof wil dichten die de mens 
ervaart tussen zichzelf en de godde-
lijke wereld. De joodse mystiek kent 
vanaf het begin van onze tijdrekening 
een lange traditie van mystieke be-
trachtingen die zich in het begin van 
de 12de-13de eeuw zal ontwikkelen 
tot de kabbala (‘overlevering’), een 
complex, esoterisch en theosofisch 
systeem dat mystieke en mythische 
elementen uit de Bijbel combineert 
met Griekse filosofie. Het hoofdwerk 
van de kabbala is de Zohar (14de 

eeuw). De kabbala maakt een onder-
scheid tussen enerzijds God als volle-
dig transcendent, niet te kennen, niet 
te noemen: ‘En Sof’, en anderzijds 
de tien ‘sefirot’: eigenschappen, ken-
merken van God. Dit zijn energieën 
die als een steeds verdere emanatie 
vanuit God naar de wereld stromen. 
Van het Ene naar het vele. Ze vormen 
samen het goddelijke lichaam en zijn 
ook terug te vinden als energiepunten 
in het menselijke lichaam, beeld van 
God. Het is aan de mens om door 
meditatie en goede werken (ethiek) 
de energieën terug te doen stromen 
naar het Ene, en zo de harmonie in 
de goddelijke Wereld, de goddelijke 
Persoon te herstellen (‘theurgie’).
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Deze schijnbaar speculatieve voor-
stelling is wellicht gestoeld op diep-
menselijke, existentiële ervaringen. Er 
is enerzijds de Bijbelse ‘gans-Andere’ 
God, maar er is anderzijds ook de 
mens-overstijgende ervaring van 
schoonheid, liefde, goedheid, wijs-
heid én de dagdagelijkse ervaring 
van onafheid, pijn en lijden, waar-
door de mens naar herstel verlangt in 
zijn wereld en in de goddelijke We-
reld. De sjechina (aanwezigheid van 
het Goddelijke in de wereld, de laat-
ste sefira) is immers in ballingschap 
in deze onverloste wereld. Van enkel 
persoonlijk verlangen naar eenheid 
lijkt hier geen sprake te zijn. Maar er 
is ook de ‘extatische kabbala’ (13de 
eeuw) waarbij de individuele mysticus 
via allerlei technieken extase nastreeft 
om zo tot eenwording (devequt) met 
God te komen.

eenHeid bewerken in een verscHeurde 
wereld

In de 16de eeuw schrijft Isaak Luria 
een revolutionair nieuw hoofdstuk in 
de joodse mystiek, dat tot op van-
daag grote invloed zal hebben. Het 
is de precaire tijd van de Reconquista 
en de roep naar de komst van een 
verlossende Messias is dan zeer 
groot. Vanuit de drukkende tijds-
geest beschrijft Luria de schepping 
als een kosmische ramp, een breuk, 

waarbij de goddelijke vonken ach-
tereenvolgens tussen de brokstukken 
(het kwaad) dwarrelden en door de 
zondeval ook in de ziel van de mens. 
Het is aan de mens om door ethiek 
en extatische meditatie deze vonken 
terug te verzamelen en de kosmos te 
herstellen (tiqqun). Helaas zou alleen 
de Messias dit werk kunnen voltooien 
en kan de mens alleen maar in wan-
hoop blijven smachten naar verlos-
sing.

Het chassidisme, de jongste ontwik-
keling binnen de joodse mystiek, zal 
deze boodschap uitwerken en verta-
len tot een leer voor iedereen toegan-
kelijk. Het verlangen naar kosmisch 
herstel wordt hier verinnerlijkt, ver-
geestelijkt, verdiept: de ballingschap 
zit in het hart van de mens. Ieder mens 
moet zijn eigen Messias zijn, zijn ei-
gen tiqqun bewerken door de god-
delijke vonk in zijn ziel te verlossen. 
Dit doet hij door God aan te kleven: 
‘devequt’, in alles wat hij doet. Alles 
en iedereen draagt immers die god-
delijke vonk. Verlangen naar God is 
zich verbinden met God, die overal 
is (panentheïsme). Maar het is duide-
lijk dat God ook naar ons verlangt. 
En Hij wil verlangd worden. Daartoe 
krijgen we ‘kleine verlangens’ om ons 
te oefenen tot het ‘grote Verlangen’. 
Kleine verlangens die we moeten 
ombuigen tot verlangen naar God. 
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Daarom geeft God hindernissen en 
verstopt Hij zich. De rebbe of tzaddik 
speelt een grote rol en zal de chas-
sid helpen om het juiste verlangen te 
cultiveren.

Tot op vandaag is het chassidisme 
nog sterk levendig binnen de joodse 
religie en geven de chassidim op hun 
specifieke manier gestalte aan de 
universele hunker van ieder gelovig 
mens naar eenheid met God. Maar 
het is veeleer het Goddelijke dat in 
ons verlangt. De vonk wil herenigd 

zijn met het oerlicht. De druppel wil 
terug naar de oceaan. Ieder mens 
moet in zichzelf deze eenheid bewer-
ken. Toch is ook het verlangen naar 
kosmisch herstel en binnenwereldse 
verlossing niet afwezig binnen het 
moderne jodendom. Persoonlijke een-
wording wordt gekoppeld aan ijver 
voor wereldherstel: sociale rechtvaar-
digheid, ecologie, mondiale eensge-
zindheid. Mystiek is geen vlucht, want 
alles: God, wereld, mens, is ten diep-
ste één.

Verlangen in de islamitische mystiek

De islam is ontstaan vanuit de mys-
tieke ervaring van Mohammed en 
zijn verlangen om vrede en eenheid 
te stichten onder de Arabische stam-
men. De zelfopenbaring van de ene 
God die de inwoners van het Ara-
bische schiereiland wil verzamelen 
onder één godsdienst en één ethiek 
is als een Boek – de Koran – neerge-
daald op Mohammed die in de een-
zaamheid van de woestijn bad. Na 
de mislukking onder zijn eigen volks-
genoten is Mohammed naar Medina 
uitgeweken en ontstaat de islam als 
een politiek-religieuze ideologie en 
een staatsvorm. De verdere geschie-
denis van de islam is een voortdurend 
heen-en-weer gaan tussen een meer 
spirituele en een meer politieke inter-

pretatie van de Koran en de Profeet. 

De mystieke interpretatie van de cen-
trale geloofsbelijdenis van de islamiet 
– Er is geen god dan Allah – leidde 
bij hen tot een non-dualistische of 
monistische interpretatie en beleving: 
er is niets in de werkelijkheid dan de 
goddelijke Werkelijkheid. De hele 
wereld is niets anders dan de tel-
kens variërende verschijningsvorm en 
aanwezigheid van God. ‘Ik was een 
verborgen Schat en Ik verlangde ge-
kend te worden, daarom schiep Ik de 
wereld’ luidt een ‘Profetisch woord’. 
Het doel van de mystieke weg is de 
alledaagse verschijnselen te doorzien 
als de goddelijke Werkelijkheid. 
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Het verlangen van de ene naar Het 
vele … en omgekeerd

Dit leidde in de soefi-mystiek tot een 
non-dualistische liefdesmystiek waar-
in het verlangen centraal staat: zowel 
het Verlangen van God om zich uit te 
drukken in de schepselen als het ver-
langen van de schepselen om zichzelf 
te ervaren als de aanwezigheid van 
God. Al wat bestaat is de persoonlij-
ke God, maar weet dit nog niet, moet 
zich dit nog in de mate van het mo-
gelijke realiseren. Hiertoe ontwikkel-
den de soefi’s vele spirituele en mys-
tieke praktijken, met name de dhikr, 
het onophoudelijk herhalen van een 
Koranvers of een godsnaam (voor-
namelijk ‘Allah’) om in verdiepte be-
wustzijnstoestanden en tot eenheids- 
ervaring te geraken.

Rumi (1204-1270) wordt wel eens 
de grootste mysticus van de islam 
genoemd en de Masnavi, zijn hoofd-
werk, wordt vaak betiteld als de ‘Ko-
ran in het Perzisch’. Afkomstig uit Af-
ghanistan vestigde hij zich in Konya 
(Turkije) waar hij een reputatie als 
geleerde opbouwde. Zijn leven werd 
echter plotseling doorkruist door het 
verschijnen van een mysterieuze rond-
trekkende mysticus, Shams van Ta-
briz. In deze vriend-leraar zag Rumi 
de verpersoonlijking van de godde-
lijke Vriend die hem kwam opzoeken 

en omvormen. Vanuit deze ervaring 
schreef Rumi meer dan drieduizend 
gedichten van verlangen en verruk-
king. Uit de laatste fase van het leven 
van Rumi stamt zijn breedlopend leer-
dicht, de Masnavi, waarin alle grote 
thema’s uit de poëtisch-mystieke loop-
baan van Rumi terugkeren op een 
didactische wijze, in de vorm van 
verhalen.

Voor Rumi is de hele werkelijkheid 
een manifestatie van de goddelijke 
Vriend: alles is een unieke vorm voor 
deze enige en overal identieke In-
houd. Gebed en onthechting polijsten 
het hart tot het een glanzende spiegel 
wordt, zodat de goddelijke Liefde zui-
ver kan waargenomen worden in alle 
reflecties die vanuit de omringende 
wereld op dit hart binnenvallen. Hier-
bij speelt het verlangen een cruciale 
rol. Het verlangen naar de dingen 
doet ons van de binnenkant naar de 
buitenkant keren en illusies achternalo-
pen. Het komt erop aan het verlangen 
naar de dingen te doorzien als een 
verlangen naar de bron van de din-
gen, naar de goddelijke Vriend. Om 
dit mogelijk te maken moet het hart 
zich geestelijk arm maken: niet grijpen 
naar de dingen, maar ze doorzien als 
vormgevingen van de Bron. Rumi her-
formuleert het boven geciteerde Pro-
fetische woord heel vaak: de Bron is 
reeds aanwezig, zij is de enige echte 
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Realiteit, maar wij zien haar niet in 
en om ons heen en keren ons af om 
onze dorst te lessen aan plassen wa-
ter. Daarom is het op de eerste plaats 
God zelf die verlangt om onze dorst 

te lessen en pas in tweede instantie 
en als gevolg daarvan zijn wij het die 
dorst hebben en verlangen naar God. 
Het verlangen in de mens is dus de 
echo van het verlangen in God.

Verlangen in de christelijke mystiek

Het verlangen staat centraal in de 
christelijke mystiek sinds Augustinus, 
Gregorius van Nyssa, Gregorius de 
Grote en nog vele anderen. Ook 
Johannes van het Kruis is een repre-
sentatieve mysticus om het verlangen 
in zijn christelijke betekenis te duiden. 
We beperken ons hier tot deze figuur. 
Hij werd geboren in de Gouden Eeuw 
van de Spaanse contrareformatie. On-
der de vele kerkleraren van de katho-
lieke Kerk werd uitgerekend Johannes 
benoemd tot ‘kerkleraar van de mys-
tiek’, zozeer hebben zijn geschriften 
en leer de katholieke visie op mystiek 
vorm gegeven. Mystiek is bij Johannes 
van het Kruis het zich ontvouwen van 
het menselijke verlangen. Het verlan-
gen naar God is voor Johannes het 
startpunt of fundament van de mystiek, 
de weg of methode van de mystiek 
en ten slotte ook het aankomstpunt of 
doel van de mystieke beleving. 

verlangen als fundament, metHode en 
doel

De mens ervaart zichzelf als een 

verlangend wezen: zijn hunker gaat 
uit naar de schoonheid van de din-
gen. Maar tegelijk ervaart hij hoe dit 
verlangen hem uitput. Het verlangen 
trekt hem in alle richtingen en ver-
splintert zijn kracht. Onder deze op-
pervlakteverlangens ervaart hij een 
dieper verlangen naar de bron van 
al wat is, naar de eenheid waaruit 
zij in hun veelheid zijn ontstaan. De 
spirituele mens is degene die dit die-
pere, transcendente verlangen op het 
spoor komt en de mysticus is degene 
die zich er helemaal aan overgeeft. 
‘Waar houdt Gij U verborgen? Ik riep 
en liep U achterna …’ Het verlangen 
staat zodoende aan het begin van de 
mystieke weg: het is er de basis en de 
impuls van. 

De eigenlijke mystieke ontwikkeling 
bestaat erin dit transcendente of 
diepte-verlangen – naar de verbor-
gen bron van alle gemanifesteerde 
schoonheid – niet meer los te laten, 
maar steeds verder uit te diepen door 
ascese en door gebed. Op de eer-
ste plaats moet het verlangen naar 



de dingen steeds zwakker worden 
en uiteindelijk losgelaten worden. 
Dit betekent niet dat men de dingen 
zelf minacht of nalaat, maar wel dat 
men ze relativeert ten aanzien van 
hun transcendente oorsprong. (Om 
de onmiddellijke gehechtheid aan de 
dingen te doorbreken zal het peda-
gogisch gezien wel een tijdlang no-
dig zijn om de dingen feitelijk prijs te 
geven, maar wanneer de onthechting 
een verworven attitude is geworden, 
kan ze weer samengaan met het 
dankbare gebruik van de schepselen 
en het genot dat zij geven.) 

Op de tweede plaats moet het ver-
langen naar God, de grond en bron 
van de dingen, steeds sterker en die-
per worden. Johannes stelt het gebed 
voor als de inoefening van dit verlan-
gen. Bidden is het bewust richten van 
het verlangen op God en het voeden 
en steeds heviger laten worden van 
dit verlangen door meditatie op de 
Christusfiguur als geliefde en uitein-
delijk door contemplatieve openheid 
op de drie-ene God, Vader, Zoon en 
Geest. Verlangen naar God is dus 
zélf de weg en de motor die vooruit 
stuwt naar de vereniging met God.

Ten slotte is het verlangen ook para-
doxaal het einddoel. Het verlangen 
bereikt nooit zijn vervulling in de zin 
dat het wordt opgeheven door en 

voor de bevrediging. De vervulling 
van het verlangen is net het onophou-
delijk dieper worden van het verlan-
gen. De ervaring van een zich steeds 
verwijdend verlangen is de ervaring 
van een ongrijpbare God. De echte 
kennis of ervaring van God bestaat 
er immers niet in dat men greep op 
hem krijgt, maar dat men ervaart hoe-
zeer God alle beelden en ervaringen 
te boven gaat. Johannes situeert zich 
hiermee in de stroming van de nega-
tieve theologie die stelt dat de enige 
kennis van God die mogelijk is, erin 
bestaat te begrijpen dat men hem 
niet kan begrijpen. Men kent positief 
God als de onkenbare, de steeds 
grotere; God is het oneindige, onvat-
bare. Dit nooit verzadigde verlangen 
naar God is paradoxaal genoeg de 
eigenlijke godservaring zelf. De ge-
wone gelovige laat zich gemakkelijk 
bevredigen, de mysticus laat zich ver-
teren door zijn verlangen.  

Aanvankelijk is dit verlangen pijnlijk, 
moeizaam, verscheurend, maar uit-
eindelijk leert men in deze niet-erva-
ring en afwezigheid de ervaring en 
aanwezigheid van God te onderken-
nen, waardoor het pijnlijke karakter 
van de ervaring afneemt en het ge-
notvolle karakter ervan toeneemt. Zo 
wordt de ‘nacht’ of het ‘kruis’ van het 
verlangen zelf de ‘dag’ of ‘verrijzenis’ 
van de mystieke ervaring. Daarom 

Het wijs (geworden) verlangen 161



162 Het wijs (geworden) verlangen

stelt Johannes dat God aanwezig is 
in de kern van de ziel als de verbor-
gene.

In deze mystieke theologie en mysta-
gogie speelt de persoon van Christus 
een centrale rol. Hij leert de spirituele 
mens de weg van het verlangen naar 
God en van de onthechting door zijn 
‘leer’ van het kruis en zijn rolmodel 
als lijdende dienaar. Hij is ook de 
vriend en de gids onderweg. Hij is 
ten slotte ook degene in/door/met 
wie de drie-ene God zich schenkt 
aan de verlangende mens. Door zijn 
vereniging met Jezus in geloof en 
liefde wordt het mysterie van Vader, 
Zoon en Geest zowel Dat waarnaar 
de mysticus (objectief) verlangt als 
Degene die in de mysticus (subjectief) 
verlangt. 

besluit

Samenvattend kunnen we zeggen 
dat het verlangen de fundamentele 
drijfveer van de mens is, die van hem 
een spiritueel wezen maakt, gericht 
op en ontvankelijk voor het trans-
cendente. Dit verlangen schept eerst 
leegte in de mens (donkere nacht, 
kruis) en daarom vlucht de mens ge-
makkelijk voor deze leegte-dorst door 
het fragmenteren van het verlangen 
in vele kleine deelverlangens, waar 
hij wel vat op heeft. Wanneer men 
echter ‘de leegte uithoudt’, wordt het 
verlangen steeds meer tot liefdevolle 
openheid die voor het godsmysterie 
ontvankelijk maakt (licht en verrijze-
nis). Het delen in deze existentiële en 
religieuze attitude van Jezus (van zelf-
zucht en dood naar Liefde en Leven) 
vormt de kiem en dynamiek van het 
christelijk gebed. 

Johannes SCHIETTECATTE


