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MYSTIEK, EEN ANATOMIE VAN DE LIEFDE 
 
 

Marc De Kesel 
 
 
 

Vivo ya fuera de mí, 
Después que muero de amor. 

 
Teresa de Jesús1 

 
Deus est amor qui plus habitus magis latet2 

 

1. Twee citaten 

 

“God is liefde” luidt het in de eerste brief van Johannes (4:8). Die drie woorden hebben de 

toon gezet voor het hele christendom. Die godsdienst dankt er de titel ‘religie van de liefde’ 

aan. Even grasduinen in het Nieuwe Testament bevestigt dit al snel. Wie kent niet de fameuze 

“hymne aan de liefde” uit Paulus’ Eerste brief aan de Corinthiërs (1-13; Willibrordvertaling)?  

 

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een 

galmend bekken of een schelle cimbaal.  

Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik 

het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets.  

Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de 

liefde niet heb, baat het mij niets.  

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij 

beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat 

zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.  

Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles 

verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.  

De liefde vergaat nimmer.  

                                                
1	  “Ik	  leef	  al	  buiten	  mij	  /	  sinds	  ik	  van	  liefde	  sterf”.	  Dit	  vers	  uit	  een	  gedicht	  van	  Teresa	  van	  Ávila	  wordt	  
verderop	  besproken.	  Voor	  de	  referentie,	  zie	  noot	  6.	  
2	  “God	  is	  de	  liefde	  die	  zich	  meer	  verborgen	  houdt	  naarmate	  men	  ze	  meer	  liefheeft”:	  “achtste	  definitie	  van	  
God”	  uit	  de	  twaalfde-‐‑eeuwse	  tekst	  getiteld	  “Het	  boek	  der	  24	  filosofen”.	  Zie	  Was	  ist	  Gott.	  Das	  Buch	  der	  24	  
Philophen,	  Ersmals	  übersetzt	  und	  kommentiert	  von	  Kunt	  Falsch,	  München:	  Beck,	  2013,	  p.	  46.	  
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Weinig christelijke huwelijksvieringen weerstaan de schoonheid van die tekst om hem niet in 

hun liturgie op te nemen. Wat hen eventueel niet belet om tijdens diezelfde liturgie ook uit die 

andere, al even bekende “hymne aan de liefde” voor te lezen, dit keer uit het Oude Testament:  

 

Wie komt daar aan uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief?  

Onder de kweeappelboom heb ik je gewekt, daar waar je moeder je ontving,  

daar waar zij die je baarde je ontvangen heeft.  

Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm:  

want sterk als de dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid  

van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten.  

Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van Jahwe.  

Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg.  

Al bood iemand al wat hij bezit voor de liefde, met verachting zou men hem afwijzen.   

 

Je herkent het vast. Het komt uit het Hooglied (8: 5-8; Willibrordvertaling). Geen enkel ander 

Bijbelboek blijft zo streng bij zijn thema, en hier is dat de liefde. Maar het is niet de liefde tot 

God. De liefde die er wordt bezongen is die tussen een jongen en een meisje. Het Hooglied is 

een verzameling liederen die voluit de lof van de erotische, seksuele liefde bezingen.  

 

2. Twee liefdes 

 

Het christendom is de religie van de liefde, zo weten we inmiddels. Maar is het de religie van 

die liefde? Is het die liefde die Johannes voor ogen heeft wanneer hij stelt dat God liefde is? Is 

dit de liefde die, als ik die mis, van mij “een galmend bekken of een schelle cimbaal” maakt? 

Hierover bestaat geen twijfel: Johannes noch Paulus hebben in hun hymnes aan de liefde de 

erotische liefde voor ogen. Hun liefde is lankmoedig, wars van schone schijn, ongevoelig 

voor jaloerse en andere blikken van anderen. Dit is precies wat niet geldt voor de amoureuze 

liefde die het Hooglied bezingt. Daarin wil de een de ander verleiden en behagen, en bezingen 

de geliefden elkaars schoonheid – jawel de uiterlijke “schijn” ervan – en klinken ze bij 

momenten jaloers, bang als ze zijn dat de liefste een ander gaat prefereren boven henzelf. Het 

is niet meteen de liefde die Johannes aan God toekent; het is niet die liefde waarvan het 

christendom zich de religie acht.  
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En toch. Die amoureuze, erotische liefde is het christendom niet geheel vreemd. Vanaf 

de vroegste eeuwen heeft zich binnen die religie een traditie ontwikkeld die het verlangen van 

de mens naar God in zulke termen uitzingt. Dat het knappe meisje haar mooie jongen naloopt, 

dat de jongen brandend van verlangen naar zijn meisje zoekt: ook dit is de taal waarin een 

hele teksttraditie in het christendom de relatie met God bezingt. Sinds het begin van de 

twintigste eeuw zijn we die op zich erg divers verzameling teksten ‘liefdesmystiek’ gaan 

noemen. Even grasduinen in de visioenen of gedichten van Hadewijch, even neuzen in de 

poëzie van Johannes van het Kruis (om slechts die twee te noemen): het volstaat om meteen te 

voelen waarover het gaat.  

Betekent dit dat het soort liefde waar Paulus en Johannes het over hebben voor deze 

liefdesmystiek een achterhaalde zaak zou zijn? Heeft in Hadewijchs ogen de Minne – haar 

term voor liefde – niets ‘lankmoedigs, goedertierens, verdraagzaams, duldzaams? Dat alles 

heeft die Minne wel degelijk. Voor de verzamelde liefdesmystiek is God ook duidelijk de 

God van de liefde zoals beschreven in de eerste brief van Johannes of in Paulus’ eerste brief 

aan de Corinthiërs. Maar tegelijk is God Minne, ook in de zin van een brandende 

liefdeshunkering, getoonzet in een vaak onversneden erotische semantiek.  

Zijn hier dan twee liefdes in het spel?  

Jawel. En van dit twee zullen we straks moeten zeggen dat ze in het christendom – en 

bij uitstek in de liefdesmystiek – innig met en in elkaar verstrengeld zijn. Maar het is goed 

eerst helder voor ogen te houden dat het inderdaad twee liefdes zijn: twee liefdes die qua 

herkomst en oorsprong niets met elkaar gemeen hebben en die pas naderhand – door toedoen 

van onder meer het christendom – met elkaar vervlochten zijn geraakt.    

Als Paulus het over “liefde” heeft en Johannes God met die term definieert, dan staat 

in hun tekst het Antiek-Griekse woord agape. En dat woord heeft bij hen een heel andere 

betekenis en herkomst dan de “liefde” waar het Hooglied het over heeft. Nu staat ook daar te 

term agape, want met die term hebben de Griekse vertalers van de Joodse Bijbel in de tweede 

eeuw voor onze tijdrekening het Hebreeuwse woord voor liefde vertaald, maar het geëigende 

woord voor de liefde die in het Hooglied wordt beschreven is in het Grieks van die tijd ‘eros’. 

En tussen agape, zoals dat begrip functioneert in de eerste christelijke teksten, en eros, zoals 

het in de niet-christelijke omgeving werd gebruikt, is een hemelsbreed verschil. Om te 

begrijpen waar het in de ‘liefdesmystiek’ om gaat, is het nodig eerst goed het verschil tussen 

beide helder te krijgen.  

 

3. Eros 
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Eros is de naam van de godheid waaraan de erotische liefde haar naam dankt. Eros is een 

godheid, maar precies daarom heeft hij niets te maken met de monotheïstische God. Eros is 

het zoontje van een godin, die van de schoonheid, Aphrodite (Venus in het Latijn). Hij is 

balorig en onopgevoed, een onberekenbaar ettertje dat zich onledig houdt met het schieten 

van pijlen in nietsvermoedende harten die, eenmaal gewond, onherroepelijk verliefd worden. 

Het is in die zin dat hij de god van de liefde is, dit wil zeggen van plots opdoemende 

hartstocht die iemand ondersteboven haalt en infecteert met een verlangen dat zich van hem 

of haar helemaal meester maakt. Maar als liefde harmonie tussen twee mensen betekent, als 

het de naam is voor het geluk dat een koppel kent dat elkaar ‘gevonden’ heeft en rust en 

bevrediging bij elkaar vindt, dan is Eros niet de naam voor die liefde. Eros is enkel het woord 

voor hartstochtelijk hunkeren, brandend, onstuimig, vergeefse verlangen, inclusief de onrust 

en uitzinnigheid die ermee gepaard gaan. Eros noemt niet de toestand waarin de brand van het 

verlangen is geblust, waarin geliefden rust en vrede bij elkaar hebben gevonden. Eros is de 

god van het onbevredigde en onbevredigbare verlangen – het verlangen dat de mens elke 

greep op zichzelf doet verliezen en hem, in het genot dat ermee gepaard gaat, tegelijk ten 

gronde kan richten. De dimensie van ‘heil’, manifest present in de term agape, is bij de term 

eros volstrekt afwezig.  

De evocaties van eros in de klassieke oudheid liegen er niet om. Denk bijvoorbeeld 

aan het moment in Antigone van Sophocles, waar het koor een onverholen ode aan eros ten 

beste geeft. Dat die ode op het toneel klinkt net nadat de draden van de tragedie zich zo 

hebben ontvouwd dat het alleen nog maar fataal – ‘tragisch’ dus – kan aflopen, is op zich al 

significant.3 Wat niet belet dat het inderdaad een ode is. “Onoverwinnelijk” zo heet de liefde 

in dat fameuze derde stasimon uit Antigone (verzen 781-800, eigen vertaling).    

 

Liefde [Eros], geen strijd wint van je,    [strofe]  

liefde, jij die neemt wat men bezit, 

die slaapt op zachte meisjeswangen,  

die zeeën en tuinen afschuimt, 

geen god is veilig voor je, 

geen aan zijn dagen gebonden mens. 

                                                
3	  Zie	  mijn	  analyse	  van	  die	  passage	  in	  Sophocles’	  Antigone	  in:	  Marc	  De	  Kesel	  (2016),	  “‘Love	  is	  not	  loving’.	  
Over	  het	  dubbele	  van	  de	  liefde	  en	  hoe	  dit	  in	  de	  moderne	  literatuur	  doorwerkt’,	  in:	  Johan	  Goud	  (red.),	  Door	  
woorden	  gekust.	  Talen	  van	  de	  liefde’,	  Zoetermeer:	  Uitgeverij	  Klement,	  p.	  101-‐‑119.	  
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Wie jou heeft, heeft razernij. 

 

Jij jaagt het hart van wie goed is     [antistrofe] 

richting kwaad en doet hem schande zaaien. 

Ook deze bloedverwantentwist stak jij aan. 

Hier wint zichtbaar het verlangen  

dat danst in de ogen van een meisje in bed –  

verlangen, dat bij de macht der hoge wetten  

mee aan tafel zit. Ook zonder vechten 

overwint de spot van de god, van Aphrodite. 

 

Eros, de erotische liefde, is onoverwinnelijk, maar niet in de zin dat haar onoverwinnelijkheid 

mij ten goede komt. Juist niet. Eros is onverwinnelijk omdat ik er niet tegenop kan; omdat er 

geen kruid tegen gewassen is. Geen houvast, geen zekerheid, geen veilige haven, maar 

razernij: dit is wat die liefde me geeft. Ze is absoluut en onvoorwaardelijk, maar enkel omdat 

zij haar voorwaarden stelt en die voorwaarden mij elke greep op mezelf doen verliezen. Eros 

heeft het absolute van de dood.  

 Over die erotische liefde gaat het in het Bijbelse Hooglied, zij het dat zij daar, anders 

dan bij Sophocles, niet in een zware, tragische toon is neergezet. Wat niet belet dat ook in die 

Bijbeltekst iets van de tragische structuur doorklinkt. Ook daar heet het dat het 

onvoorwaardelijke van de liefde niet iets is dat mij in staat stelt alles te overwinnen; ik word 

er, omgekeerd, met onvoorwaardelijke zekerheid juist door overwonnen. In het al geciteerde 

vers 6 van hoofdstuk 8 klinkt het als volgt:  

 

Draag mij als een zegel op uw hart, als een zegel aan uw arm:  

want sterk als de dood is de liefde, met de onverbiddelijkheid  

van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. 

 

We zijn geneigd te lezen: “want sterker dan de dood is de liefde”, maar er staat wel degelijk 

“sterk als de dood”. De neiging om het zo te lezen is ouder dan vandaag. Een pagina uit de 

zogeheten Kleine Print-bybel, een populair kinderboekje uit 1720, geeft het al mooi aan.4 Met 

                                                
4	  De	  kleine	  Print-‐‑Bybel,	  Facsimile-‐‑editie	  van	  de	  uitgave	  van	  1736	  (Amsterdam:	  Gerrit	  Bauman),	  Leiden:	  
A.W.	  Sijthoff’s	  Uitgeversmaatschappij,	  1965,	  plaat	  98;	  zie	  ook	  
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_05047.php.	  	  
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de bedoeling Bijbelcitaten beter uit 

het hoofd te kunnen leren, biedt het 

boekje de (jonge) lezer een selectie 

aan citaten die telkens op twee 

manieren worden afgedrukt: een keer 

als rebus en een keer als tekst (en dus 

als oplossing van de rebus). Ook 

Hooglied 8:6 staat erin afgedrukt en 

daarin staat in de rebus, correct, 

“sterck als de [dood]”, terwijl we in 

de tekst onderaan incorrect, “stercker, 

dan de doodt of ander smerte” lezen. 

  Sterk als de dood is Eros. Die 

liefde heeft het onvoorwaardelijke 

van de dood: het onvoorwaardelijke 

van iets dat je niet kunt toe-eigenen, 

terwijl het jou wel helemaal in bezit 

neemt – en dit in ultimis inderdaad 

tragisch, want fataal.  

 Eros is niet “sterker dan de 

dood”. Maar dat we dit vers spontaan geneigd zijn op die (foutieve) wijze te lezen, komt 

omdat we in het woord liefde niet zozeer de antieke eros lezen, maar wel de christelijke 

agape, in het Latijn caritas, in de prent van de Printbijbel weergegeven, niet als een door 

liefdespijlen gewonde man of vrouw, maar als een moeder met kinderen.  

 

4. Agape 

 

De liefde afgebeeld als een moeder met kinderen: het is een liefde die een en al geven en 

zorgen is, die het verlangen van de kinderen stilt, die rust brengt, en inderdaad, in vergelijking 

met eros, “lankmoedig”, “goedertieren”, vergevingsgezind is. Die liefde is agape. 

 Dit specifieke beeld van de agape, ‘moeder met kinderen’, komt slechts laat in de 

christelijke cultuur binnen en wordt pas echt populair tijdens de Renaissance. De herkomst 

van agape als christelijk kernconcept situeert zich veel vroeger en ligt helemaal elders. Agape 

is in de allereerste christelijke teksten de naam voor de radicaal nieuwe, in casu post-
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messiaanse toestand waarin de christen zich bevindt. Hij acht zich in een toestand die met de 

komst van de Messias fundamenteel is veranderd. De Messias, zo leerde het jodendom waarin 

Christus leefde, zou datgene realiseren waarin het volk van God niet op eigen houtje wist te 

slagen, met name de gebroken band met God herstellen. De door zonde getekende mens had 

van Jahwe de Wet – de Thora – gekregen. Als hij die onderhield, was hij ‘rechtvaardig’, dit 

wil zeggen: ‘in rechte met God’. Dit is de kern van het joodse monotheïsme. Het besef daar 

niet in te slagen, wekte in het jodendom van de tweede en eerste eeuw voor Christus het idee 

dat Jahwe God zelf zou interveniëren om dit alsnog te realiseren. De Messias zou de zonde – 

het onvermogen van de mens in rechte te zijn met God – wegnemen en de mens opnieuw 

‘rechtvaardig’ maken. Dit is wat Christus (andere term voor Messias) met zijn ‘leven, sterven 

en verrijzen’ had bewerkstelligd: hij had zonde, tekort en dood overwonnen, de mens daarvan 

verlost en zodoende in een toestand gebracht waar alleen maar leven was: het Eeuwig Leven. 

De christen leefde niet langer onder de Wet, hij leefde nu ‘in rechte met God’. Anders 

uitgedrukt: hij leefde ‘in liefde’, ‘in agape. Of, wat op hetzelfde neerkomt: hij leefde in de 

volheid van de openbaring; hij wist nu, dankzij de Messias, beter dan ooit wie God was: 

liefde, agape.  

 Dit is de achtergrond van de liefde waar Johannes en Paulus het over hebben. Of denk 

ook aan de minder bekende Eerste brief van Clemens, gedateerd aan het eind van de eerste of 

het begin van de tweede eeuw. Ook die bevat, net als Paulus, een ode aan de liefde. 

 

Hij die de liefde in Christus ervaart moet doen wat Christus zegt. Wie kan de band van 

Gods liefde uitleggen? Wie is in staat zich rekenschap te geven van het grootse van die 

schoonheid? De hoogte waartoe de liefde leidt, ontsnapt elke beschrijving. Liefde 

bindt ons aan God; liefde bedekt vele zonden; liefde draagt alles, liefde verdraagt 

alles. Niets is laag aan de liefde, niets hooghartig. Liefde kent geen verdeeldheid, ze 

lokt geen scheiding uit, liefde doet alles in harmonie. Iedereen die door God is 

uitverkoren, werd vervolmaakt in de liefde; behalve liefde kan niets God behagen. De 

Heer heeft ons ontvangen in liefde. Omwille van zijn liefde voor ons, gaf onze Heer 

Jezus Christus zijn bloed voor ons, door Gods wil—zijn vlees voor ons vlees, zijn ziel 

voor onze zielen. 5  

 

                                                
5	  Bart	  D.	  Ehrman	  (2003),	  The	  Apostolic	  Fathers:	  I	  Clement,	  II	  Clement,	  Ignatius,	  Polycarp,	  Didache,	  edited	  
and	  translated	  by	  Bart	  D.	  Erhman,	  Cambridge	  (Mss)	  /	  London	  (UK):	  Harvard	  University	  Press,	  p.	  123	  (mijn	  
vertaling,	  MDK).	  
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We zijn ver verwijderd van de liefde die het koor in Antigone bezong. Zij betreft niet het 

onvervulde verlangen en de razernij van de hunkering, maar het vervulde verlangen, de rust 

van gelukzaligheid. De eerste christenen leefden niet langer onder de Wet en dus in verlangen 

naar God. Zij gingen ervan uit dat zij de Wet voorbij waren, dat zij leefden in de vervulling 

ervan en, derhalve, in de volheid van hun relatie met God. Agape is de term voor die toestand.  

De jood was aan God gebonden via de Wet – een band die, omdat hij niet in staat was 

de Wet te vervullen, de afstand tegenover God in stand hield en zelfs vergrootte. Die afstand 

is volgens de christen door Christus’ offerdood geslecht, hij heeft een rechtstreekse band met 

God – een toestand, een “schoonheid” die met geen woorden uit te leggen valt, zo lezen we in 

de tekst.  

Vandaar dat ’s mensen zonden niet langer echt gewicht in de schaal leggen (of zoals 

de tekst het zegt: “liefde bedekt vele zonden”), want ze worden niet meer tegen het licht van 

de Wet gehouden. Zonden zijn niet langer het voorwerp van een oordeel, maar van een liefde 

die hen “verdraagt”, die hen “draagt” en daarom neutraliseert. Dit is wat Christus heeft 

gedaan: hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen, ze gedragen en verdragen, hij 

heeft ze aan zijn Vader aangeboden, en die heeft ze aangenomen als ‘zoenoffer’ waardoor de 

mens opnieuw vrij werd, vrij van schuld. Dit liefdevol ‘dragen en verdragen’ stelt de 

christelijke liefde zich tot doel. En waarom? Omdat ze op die manier de vergevende, gevende 

kracht van God affirmeert, een kracht die zich toont in wat Christus deed toen hij zijn leven 

gaf om de mens te redden.  

  

5. Mystiek  

 

Formeel uitgedrukt staat eros voor de toestand van het onvervuld verlangen, agape voor die 

van het vervulde verlangen – niet specifiek van het erotische verlangen, maar van het 

verlangen zonder meer. Het is de naam voor de toestand waarin we onze verlangende – want 

door tekort, zonde en dood getekende – conditie achter ons hebben gelaten.  

 Wanneer de christenen beweren ‘in de liefde’ (agape) te leven, is dat uiteraard hoog 

gegrepen. Beweren in een toestand van Eeuwig Leven te vertoeven, terwijl de wereld rond je 

onverminderd zonde en dood blijft kennen, vraagt onvermijdelijk om een correctie. Christus’ 

verrijzenis had de dood wel overwonnen, zo heette het, maar dat gold voorlopig alleen voor 

Christus zelf. Hij was, zo formuleerde men het, naar de Vader teruggegaan6 om bij zijn 

                                                
6	  Evangelie	  van	  Johannes	  20:17;	  Handelingen	  1:9-‐‑11.	  
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terugkeer, in een Laatste Oordeel, definitief leven van dood, goed van kwaad, heelheid van 

tekort te scheiden. Voortaan leefde de christen én ‘in Christus’ én in verwachting van 

Christus. Hij hield de messiasverwachting voor vervuld én tegelijk voor ‘nog te vervullen’. 

De christen stond in de waarheid, en tegelijk was de waarheid voor hem iets dat zich nog ten 

volle moest openbaren aan het einde der tijden.  

 Dit laatste, onvervulde aspect gaf de christen opnieuw ruimte aan de dimensie van het 

verlangen. God mocht dan wel al onze verlangens hebben gestild en ons in zijn volmaaktheid 

hebben opgenomen, tegelijk bleven wij, bewust van onze onvomaaktheid, naar God 

verlangen. Agape en eros, in principe onverenigbaar, gingen de facto in elkaar haken. De 

agape werd geërotiseerd; de eros ‘geagapeïseerd’.  

 Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor wat al snel ‘mystieke theologie’ – of voor wat 

later ‘mystiek’ – ging heten. Die zijn ondenkbaar zonder de invloed van het oeuvre dat 

Origenes (184-256), een christelijke platonist uit Alexandrië, bijeen schreef. Hij is het die 

voor het eerst het Hooglied een centrale rol toebedeelde zowel in de christelijke leer als in het 

christelijk leven.  

 De ontmoeting tussen Platonisme en Hooglied: hierin ligt de feitelijke basis voor de 

christelijke mystieke traditie. En hierin speelt eros een cruciale rol. Inderdaad had reeds Plato 

de eros verheven tot de weg naar de waarheid. Dat ik de heersende opinies wantrouw en mij 

losruk uit vastgeroeste ideeën, heb ik te danken aan dezelfde kracht die mij verliefd maakt op 

de schoonheid van een geliefde. Die kracht is eros, zo had Plato in het Symposium, in de 

Phaedrus, en in zovele andere dialogen verdedigd. Die erotische kracht is immers door de 

waarheid zelf aangestoken. Aanvankelijk maakt die de mens wel uitzinnig passioneel, maar 

als hij erin slaagt die ‘lage’ sentimenten uit te zuiveren, brengt die hem naar een ‘hoger’ vlak 

en blijkt diezelfde liefdeshunkering hem tenslotte bij de waarheid te brengen. Het denken gaat 

de weg van de eros. Het is waarheidsliefde, wijsbegeerte. Alleen zijn die eros, liefde en 

begeerte geen vluchtige, door en door tragische gegevens, zoals het antieke niet-filosofische 

gebruik van de term ‘eros’ het voorhield, maar zijn ze gemotiveerd en gefundeerd in de 

waarheid waarnaar ze verlangen.  

 Wanneer Origenes het Hooglied leest, dan leest hij daar de platoonse duiding van de 

eros in: de lotgevallen van een in het vergankelijke gekerkerde ziel die hunkert naar de 

onvergankelijke waarheid, in casu God. Al hamert hij er meteen op dat je dit Bijbelboek pas 

kan en mag lezen als je al helemaal in de christelijke waarheidsleer bent ingewijd. Het boek 

beschrijft immers enkel de laatste fase van het geestelijke pad dat je als christen te gaan hebt, 

de fase waarin je ziel zich rechtstreeks tot God verhoudt, waarin zij een en al liefde – of, zo je 
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wil, zuiver eros – is in haar samenzijn met God. En dit samenzijn loopt uit op een 

eenwording, iets wat later – in heel wat middeleeuwse mystiek – als een ‘unio mystica’ zal 

worden beschreven. Die ‘unio’ heeft bij Origenes – en bij zovele mystici na hem – de 

structuur van een ‘extasis’, een extase. De eros heeft zijn weg voltooid en verlaat het domein 

van zonde, tekort en dood; hij verlaat met andere woorden het domein van het verlangen en 

komt in het domein daar voorbij, waar pure bevrediging en vervulling – met andere woorden 

hemelse vrede, agape – heerst. Van de opeenvolgende etappes op de geestelijke weg, zoals 

beschreven in heel wat mystieke geschriften, zal de laatste – die van de unio mystica – dan 

ook vaak na het leven gesitueerd worden. De extase ligt hier letterlijk buiten, voorbij het 

eindige, door zonde, tekort en dood gekenmerkte leven. 

 Niet alle teksten echter delen die visie over de laatste etappe in de opgang naar God. 

Hoewel zeer beïnvloed door het werk van Origenes, situeert Gregorius van Nyssa (335-394) 

een eeuw later die ultieme fase wezenlijk anders – om het in zijn eigen termen te zeggen: niet 

als extase maar als “epectase” (epektasis). Zo luidt in een van zijn meest invloedrijke teksten, 

Over het leven van Mozes de Wetgever:  

 

Nooit volkomen bevrediging vinden voor het verlangen, dat is werkelijk God zien. 

Maar dan moet men ook steeds door wat men reeds kan aanschouwen, een brandende 

begeerte koesteren om nog meer te zien. Zo kan geen enkele grens het vorderen in de 

opgang naar God doen ophouden, omdat enerzijds het Schone geen enkele begrenzing 

heeft en anderzijds het verlangen naar Hem nooit door volkomen bevrediging geremd 

wordt.7 

 

Wat is het eindpunt van het verlangen? Een verlangen dat blijft verlangen, een verlangen dat 

precies niet opgaat in God, geen unio mystica kent. Die ultieme fase betstaat erin dat God het 

verlangen naar Hem enkel en alleen blijft aanzwengelen. De weg van het verlangen naar God 

eindigt nergens anders dan bij een steeds maar brandender verlangen naar God. Je merkt hoe 

hier iets van de oude, nog niet door Plato ingelijfde idee van eros te herkennen valt. Gregorius 

denkt het verlangen weliswaar vanuit zijn bevrediging, dit wil zeggen vanuit de God in wie 

                                                
7	  Gregorius	  van	  Nyssa	  (1992),	  Over	  het	  leven	  van	  Mozes	  de	  Wetgever.	  Traktaat	  over	  de	  volmaaktheid	  wat	  de	  
deugd	  betreft,	  Uit	  het	  Grieks	  vertaald,	  ingeleid	  en	  geannoteerd	  door	  de	  Benedictinessen	  van	  Bonheiden,	  
Bonheiden:	  Abdij	  Bethlehem,	  p.	  130	  (§	  239);	  zie	  ook	  Boris	  Todoroff	  (2002),	  Laat	  heb	  ik	  je	  liefgehad.	  
Christelijke	  mystiek	  van	  Jezus	  tot	  nu,	  Leuven:	  Davidfonds,	  p.	  105.	  	  
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het zijn oorzaak en zijn eindpunt vindt. Maar wat is dat eindpunt? Puur, onvervuld verlangen, 

met andere woorden eros in de pre-platoonse zin van het woord.  

 Ook de figuur van de epectase zal persisteren in de christelijke liefdesmystiek. Ook bij 

de mystici die de extatische unio mystica propageren, is de weg daarheen dermate lang dat 

zelfs bij hen de mystieke weg de facto uit haast louter verlangen – lees onvervuld verlangen – 

bestaat.    

 Eros en agape, onvervuld en vervuld verlangen, gaan in het christendom altijd op de 

een of de andere manier innig samen. Dit geldt zonder meer ook voor de doctrinaire, 

theoretische kant van het christendom. Precies dit paradoxale samengaan van twee elkaar in 

principe uitsluitende basisschema’s maakt vaak de aparte kracht van het christelijke denken 

uit. Het meest expliciet treedt dit naar voren in de mystieke teksten. Daar maakt het 

paradoxale samengaan van vervuld en onvervuld verlangen vaak het duidelijkst de spanning 

en kracht van die teksten uit, en geven die laatste, vaak explicieter dan de theoretische teksten, 

een heuse ‘anatomie van de liefde’ ten beste.  

Bij wijze van voorbeeld zoom ik in op twee passages uit de mystieke traditie – twee 

passages meer bepaald uit het werk van carmelitaanse mystici, de ene uit de zestiende, de 

ander uit de vroege zeventiende eeuw.  

 

6. “Muero porque no muero” 

 

Denk bijvoorbeeld aan een gedicht van Teresa van Avila, Asperaciones de vida eterna 

(Verzuchting naar het eeuwig leven). Het refrein en de eerste strofe gaan als volgt:  

 

Ik leef zonder leven in mij 

en mijn hopen is zo hunkerend 

dat ik sterf van niet te sterven. 

 

Ik leef reeds buiten mij 

sinds ik van liefde sterf. 

Want leven doe ik in de Heer, 

die mij heeft gewild voor zich. 

Toen ik hem gaf mijn hart, 

plaatste hij dit schild erin: 

Vivo sin vivir en mí,  

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero.  

 

Vivo ya fuera de mí,  

Después que muero de amor;  

Porque vivo en el Señor,  

Que me quiso para sí:  

Cuando el corazón le di  

Puso en él este letrero, 
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dat ik sterf van niet te sterven. Que muero porque no muero. 8 

 

 

 

“Ik sterf van niet te sterven”: of ook: “ik sterf omdat ik niet sterf”. Het tweede sterven 

verwijst naar de vervulling van het verlangen, naar de toestand waar “ik” niet meer getekend 

ben door eindigheid en tekort: de gelukzaligheid na de dood. Maar het eerste sterven verwijst 

naar het onvervuld verlangen, naar het feit dat “ik” eraan ten onder dreig te gaan (“dat ik 

sterf”) omdat “ik” de beoogde gelukzaligheid (de agape) maar niet bereik. Dát sterven is 

‘eros’: het is verlangen getekend door tekort, door onvervuldheid en door de angst onvervuld 

te blijven. En, zo suggereert Teresa, dit blijvende verlangen, dit onvermogen om buiten het 

eindige leven te stappen en het eeuwige binnen te gaan – deze eindeloos aanhoudende, 

ondragelijke hunkering – dit ís al de ultieme bevrediging. Dit ís reeds de extase. “Ik leef al 

buiten mij”, schrijft ze. Ze leeft in een toestand van extase, en die situeert ze in haar verlangen 

ernaar. Of, om het met de term van Gregorius van Nyssa te formuleren: haar extase beschrijft 

ze als een epectase.  

De vervlechting tussen eros en agape komt hier bijna overholen aan de oppervlakte. 

“Bijna”, inderdaad, want ze wordt niet als zodanig gethematiseerd, laat staan in haar 

principiële contradictie blootgelegd. De agape, de liefde als vervulde verlangen, blijft hier de 

boventoon aangeven. Als Teresa niet meer ‘in zichzelf’ leeft (“Ik leef, maar niet in mij”), 

komt dat omdat ze ‘in de liefde’ leeft. Je kunt er gerust vanuit gaan dat voor haar die 

uitdrukking nog steeds de betekenis heeft die ze sinds het vroege christendom altijd heeft 

gehad: ze leeft ‘in de agape’. Toch neemt dit niet weg dat haar leven de facto een leven ‘in 

eros’ is, dit wil zeggen in onvervuld verlangen, in een verlangen dat ze enkel in tragische 

termen kan uitdrukken.   

En daarom voelt ze zich, zo lezen we in de tweede strofe, genoodzaakt medelijden met 

God te hebben. Die wordt immers in de positie van ‘geliefde’ gewrongen – of zoals zij het 

uitdrukt: Hij wordt in die positie “gevangen” gehouden. Het spijt haar, zo bekent ze letterlijk, 

maar ze kan nu niet anders dan God als haar “gevangene” voor zich houden. Het is de “liefde” 

die haar daartoe dwingt.  

                                                
8	  Teresia	  van	  Avila	  (1982),	  Mytieke	  werken	  3,	  Gent:	  Carmelitana,	  p.	  384-‐‑385	  (ik	  neem	  de	  cursiveringen	  
over	  van	  deze	  uitgave).	  Ook	  Johannes	  van	  het	  Kruis	  schreef	  een	  versie	  van	  dit	  lied;	  zie	  (in	  een	  vertaling	  
door	  Kees	  Waaijman):	  https://www.spirin.org/Jan_van_het_Kruis_-‐‑_geschriften/01._Gedichten/00-‐‑
08._Ik_leef_zonder_leven_in_mij.	  
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Dit goddelijke gevang van  

de liefde waarmee ik leef 

heeft God mijn gevangene gemaakt 

en vrij mijn hart.  

En het doe me zoveel leed 

God te zien nu mijn gevangene:  

Dat ik sterf van niet te sterven 

Esta divina prisón,  

Del amor con que yo vivo,  

Ha hecho a Dios mi cautivo, 

Y libre mi corazón; 

Y causa en mí tal passión 

Ver a Dios me prisionero, 

Que muero porque no muero.9  

 

De “liefde waarmee ik leef”, schrijft Teresa, is een “goddelijke gevangenis” en dwingt me van 

God evenzeer een “gevangene” te maken. De mystieke auteur beweegt zich hier in een 

metaforiek die bijna uitsluitend van ‘erotische’ (en dus niet meer ook van ‘agapeïsche) 

signatuur dreigt te worden. De scene laat zich moeiteloos analyseren in de termen die 

gangbaar waren toen men het in het antieke Athene over eros had. Teresa heeft hier de positie 

ingenomen van de erastès (ἐρᾰστής): de actieve positie in het liefdespel, die van de minnaar. 

Terwijl God de positie van de eromenos (ἐρώµενος) is toebedeeld, de passieve positie, die van 

de geliefde. De “liefde waarmee [Teresa] leeft”, heeft van God het object van haar verlangen 

gemaakt, en in die zin haar “gevangene”. Die liefde en dit verlangen zijn duidelijk van 

erotische aard. Teresa is zich daar bewust van. Ze weet dat dit niet de liefde is die ze verlangt. 

Ze beseft dat ze aan eros moet sterven, gezien de echte liefde, de agape, daar voorbij ligt. 

Maar haar gedicht moet het voorlopig houden bij de klacht dat zij zo ver niet komt, dat ze 

alsnog niet aan eros is gestorven, maar in dit sterven – en dus in die eros – blijft steken; dat ze 

met andere woorden “sterft” omdat ze er maar niet aan wil/kan sterven. De toonaard van haar 

klaagzang is duidelijk die van de eros, zij het dat die volstrekt ten dienste staat van de echte 

liefde, de agape.   

 

7. “Bent u niet hartstochtelijk gek op mij?”  

 

Die verstrengeling tussen eros en agape – tussen onvervuld en vervuld verlangen – komt ook 

duidelijk naar voren in het werk van Jean de Saint-Samsom (1571-1636), een vroeg-

zeventiende-eeuwse Franse carmelitaanse mysticus. Zo bijvoorbeeld in zijn Épithalame, een 

                                                
9	  Ibidem.	  
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van de weinige teksten van die auteur die wat ruimere bekendheid geniet.10 ‘Epithalamium’ is 

het antieke, Latijnse woord voor ‘huwelijkslied’, en Jean de Saint-Samson legt ons onder die 

titel dan ook een tekst voor die alle sporen draagt van het Bijbelse lied in die zin, met name 

het Hooglied.    

 Hier geldt hetzelfde als bij het gedicht van Teresa van Avila: de mysticus weet zich 

helemaal ‘in de liefde’, en die ‘liefde’ staat voor agape, voor de toestand van vervuld 

verlangen; maar tegelijk spreekt in de liefde die hij voor God uit, duidelijk het andere soort 

‘liefde’ mee, dit van de eros, het onvervulde verlangen.  

 De tekst van Épithalame is niet alleen van zeer hoge literaire kwaliteit, hij is 

inhoudelijk ook bijzonder subtiel en complex. Wat volgt is slechts een korte evocatie van 

enkele passages waarin de verstrengeling van de twee liefdes duidelijk aanwijsbaar is. Voor 

een uitvoerige analyse en commentaar ontbreekt hier de nodige ruimte.  

 Na de openingsparagrafen die de lezer waarschuwen voor de moeilijke, bij momenten 

duistere aard van de tekst, richt de mysticus – of, beter, zijn verliefde “ziel” – zich 

rechtstreeks tot God, zijn geliefde. De auteur voelt zich vrij een onversneden erotische toon 

aan te slaan. Op een van de eerste pagina’s lezen we:  

 

En	  waar	  is	  het,	  o	  mijn	  Liefde	  en	  mijn	  Leven,	  nu	  om	  begonnen?	  	  

Wat	  dan?	  Voor	  mij	  is	  het	  heel	  duidelijk:	  	  

ik	  kan	  niet	  anders	  dan	  de	  onvergetelijke	  liefde	  bezingen	  van	  de	  Bruidegom	  voor	  

zijn	  bruid,	  

en	  van	  de	  bruid,	  één	  en	  al	  liefde	  geworden,	  voor	  haar	  Bruidegom.	  	  

Maar	  u,	  mijn	  diebare	  Leven	  en	  Bruidegom,	  

hoe	  is	  het	  met	  u	  gesteld?	  	  

Bent	  u	  niet	  hartstochtelijk	  gek	  op	  mij?	  	  

Ja	  dat	  moet	  wel	  zo	  zijn,	  daar	  twijfel	  ik	  niet	  aan;	  

want	  anders	  zou	  u	  niet	  geworden	  zijn	  

tot	  vlees	  uit	  mijn	  vlees,	  been	  uit	  mijn	  gebeente.11  

 

                                                
10	  Jean	  de	  Saint-‐‑Samson	  (1993),	  Oeuvres	  complètes	  2.	  Méditations	  et	  Soliloques	  1,	  Édition	  critique	  par	  Hein	  
Blommestein,	  O.	  Carm,	  Rome:	  Institutum	  carmelitanum,	  p.	  	  335-‐‑360;	  (1997),	  Épithalame.	  Chant	  d’amour,	  
Transcription	  moderne	  et	  presentation	  par	  Jean	  Perrin,	  Paris:	  Éditions	  du	  Seuil.	  Voor	  een	  Nederlandse	  
vertaling	  zie:	  Hein	  Blommestijn	  (2001),	  Spel	  van	  liefde.	  Het	  loflied	  van	  de	  blinde	  mysticus	  Jean	  de	  Saint-‐‑
Samson,	  Gent/Baarn:	  Carmelitana/ten	  Have.	  	  
11	  Blommestijn	  2001:	  25;	  Jean	  de	  Saint-‐‑Samson	  1993:	  336;	  1997:	  55.	  	  
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Meteen valt de heftige toon op waarmee de verliefde ziel zich tot haar goddelijke geliefde 

richt. Maar er is meer: die ziel wil dat God zich ook op diezelfde verliefde manier tot haar 

richt. “Ben je niet hartstochtelijk gek op mij [passionnement affolé de moi]?” klinkt het met 

onverholen amoureuze assertiviteit. En ook al antwoordt God niet, de verliefde ziel is ervan 

overtuigd dat het antwoord ‘ja’ is. Als argument daarvoor haalt ze niets minder dan de kern 

van de christelijke doctrine uit de kast. God moet gek zijn op de mens, anders was hij geen 

mens geworden.   

Jean de Saint-Samson gaat ver in de metaforiek van de eros. Maar ook weer niet té 

ver. Althans niet hier. Wanneer hij verwijst naar de incarnatie, die zonder meer als 

liefdesuiting van de mens voor God wordt geduid, dan kan hij die liefde probleemloos 

verwoorden zonder beroep te doen op eros. Als God de mens liefheeft, dan doet hij dat niet 

omdat Hij door tekort getekend is, en dus verlangt naar iemand – in casu de mens – die aan dit 

tekort tegemoet komt en het opvult. Hij is geen verlangende, door tekort getekende God. Als 

God liefheeft, is dat omdat Hij juist overvloeit van volheid. Gods liefde wordt naar 

neoplatoons model gedacht. God is de éne, uit zichzelf onophoudelijk overvloeiende 

liefdesbron, waar alles wat bestaat uit voortvloeit. Naar dit model denkt het christendom Gods 

liefde, die daarom terecht agape en geen eros kan worden genoemd. God wendt zich tot de 

mens niet uit verlangen (lees: eros) maar uit liefde (lees agape). Als de mens naar God 

verlangt, verlangt iemand die door tekort getekend is naar God die zonder tekort is. Het 

verlangen van de mens is hier eros. Als God de mens liefheeft, is dit niet uit verlangen, niet 

uit eros: niet vanuit een tekort, maar vanuit een volmaaktheid zó volmaakt dat ze overvloeit 

van zichzelf en daarom zo lief is om alles en allen die onvolmaakt zijn in die volmaaktheid te 

laten delen.  

Wanneer Jean de Saint-Samson aan God vraagt “Bent	  u	  niet	  hartstochtelijk	  gek	  op	  

mij?”,	  dan	  neutraliseert	  hij	  meteen	  daarna	  het	  al	  te	  apert	  erotische	  karakter	  van	  die	  

vraag	  door	  een	  verwijzing	  naar	  de	  incarnatie.	  Die	  hoeft,	  zoals	  gezegd,	  niet	  naar	  het	  

model	  van	  de	  eros	  gedacht	  te	  worden.	  	  

En toch laat deze mystieke auteur het daar niet bij. Op het gevaar af de grenzen van de 

orthodoxie te buiten te gaan, laat hij zich even verderop in zijn tekst uit over de incarnatie op 

een manier die moeilijk anders dan ‘erotisch’ kan worden gelezen – wat wil zeggen dat de 

liefde waarmee God mens is geworden, gemotiveerd zou zijn door een tekort dat bij God zelf 

te situeren valt. Nadat de auteur uitvoerig de menswording van God heeft geëvoceerd en heeft 

benadrukt dat God “vlees” is geworden – want dat is wat incarnatie betekent – schrijft hij:  
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Maar waar bevindt dat [vlees] zich? Waar hebt u het vandaan? 

Komt het niet van mij vandaan?  

Want bent u dan niet:  

vlees uit mijn vlees, been uit mijn gebeente 

evenals leven van mijn leven en liefde van mijn liefde? 

Is het iets wat je niet had in je hemelse zaligheid?  

En waarom anders heb je dat bij míj gezocht, 

als het niet uw wens was dat ik in die gedaante  

hopeloos [esperdument] op u verliefd werd,  

zo zeer zelfs dat ik bij u mijn toevlucht zou vinden,  

omdat ik dan één en dezelfde zou zijn als u en in u,  

die mijn Bruidegom bent? 12 

 

God is “vlees” geworden. Uit liefde. Maar waar heeft hij dat “vlees” vandaan? Van bij de 

mens. En waarom wilde hij dat “vlees” – lees dat tekort – dat zo typisch is voor de mens? “Is 

het iets wat je niet had in je hemelse zaligheid [Aviés point de cela en votre beatitude]?”, flapt 

de auteur eruit. Het is een sterke, te sterke uitspraak. Ze suggereert dat God door tekort zou 

zijn getekend en bij de mens datgene zocht om aan dat tekort tegemoet te komen. De 

uitspraak suggereert duidelijk dat dit het motief van Gods liefde is. 

 Hier is met andere woorden niet alleen de liefde van de mens erotisch van aard, maar 

wordt ook Gods liefde erotisch neergezet. Althans, dit is wat, in de ‘flow’ van zijn 

(gedicteerde) tekst (Jean de Saint-Samson was blind) even gezegd wordt. Maar de tekst is 

geen theologisch traktaat, maar een poëtische evocatie van de mystieke omgang die de auteur 

met God heeft. Deze suggestie zal dan ook in het verdere verloop van zijn tekst niet worden 

aangehouden. God blijft ook voor Jean de Saint-Samson liefde in de zin van agape: de 

Bruidegom die een en al genereuze volheid is – een volheid die zo goed is de mens erin te 

laten delen en hem op die manier van al zijn tekorten te verlossen.   

 Heel even komt in de tekst een ongetemperde antieke eros aan het oppervlak, een eros 

die als in een flits de voogdij van de agape ‘vergat’. Maar algauw herstelt die voogdij zich. 

De volmaaktheid van het vervuld verlangen krijgt het erotische regime van het onvervuld 

verlangen snel weer onder controle. De agape herstelt zich. In Jean de Saint-Samsons 

                                                
12	  Blommestijn	  2001:	  37	  (gemodificeerde	  vertaling,	  MDK);	  Saint-‐‑Samson	  1993:	  339;	  1997:	  64-‐‑65.	  
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Épithalame gaat het niet anders dan in de rest van het corpus aan mystieke teksten dat de 

christelijke traditie rijk is.  

Maar ondertussen heeft die mystieke tekst, als in een soort anatomische geste, de 

dubbelheid van de christelijke liefde wel blootgelegd: de ‘mystieke’ verstrengeling van 

onvervulbaar én vervuld verlangen – een verstrengeling die de verborgen (mystieke), maar 

eigenlijke motor van het hele christelijke liefdesdiscours uitmaakt.  

 

De lectuur en de studie van de christelijke liefdesmystiek kan vele doeleinden dienen. Een 

ervan kan een “anatomie van de liefde” zijn, van de liefde zoals die zich in onze westerse 

cultuur heeft ontwikkeld.    

 

* 


