Leven op de rand van het mysterie. 1)

O, Geboortegever, vader, Moeder van de Kosmos.
Bron van zijn,
die mij ontmoet
in wat mij ontroert.
Ik geef U een naam,
opdat ik U een plaats kan geven
in het leven.
(Hertaling van de eerste regel van het Onze Vader uit het Aramees, de taal
die Jezus sprak, oertaal van Christendom en Islam)12)
In mij zijn er twee krachten, die in ieder geval de tendens hebben om tot aan de
rand van het uiterste te gaan.
A) Verliefdheid en liefde. Kan reiken tot totale overgave. Kan in het slechtste geval
ook reiken tot totale bezitsdrang en zelfs tot moord.
B) Nieuwsgierigheid. Kan reiken naar het Onkenbare: naar de verste regionen van
Werkelijkheid. Kan in het slechtste geval de Werkelijkheid ook proberen terug te
brengen tot wat wij ervan begrijpen: werkelijk is dan slechts, wat binnen het bereik
van onze begrippen en rationele constructen ligt.
Ook in het beleven van de Godsdiensten komen beide krachten voor, in hun
lichtende en in hun schaduwzijden.
A) Bij de liefde reikt het tot in de “liefdesmystiek”, de “Minne”. (Hadewijch 3);
Teresa van Avilla; Johannes van het kruis 4); Rabyya al Basri 5); Mevlana Rumi
6).)Maar het kan ook leiden tot het veroordelen, discrimineren, excommuniceren,
verbannen en zelfs vermoorden van “andersdenkenden”. Dit uit pure liefde tot de
enig ware God: en dat is dan natuurlijk die van mij! (Inquisitie, beeldenstorm,
Godsdienstoorlogen, executies.)
B) Nieuwsgierigheid kan reiken tot de ENE, die genoemd wordt: “O, Gij, voorbij alle
dingen, hoe anders U noemen, Onnoembare, Gij”.(Gregorius van Nazianze 9). Dit
voert tot in de wezensmystiek: De/het Onnoembare als diepste grond van het
menselijk intellect.(Meister Eckhart o.p. Suso o.p. Tauler o.p. 2).Averroës 7);
Avicenna 8).)
Het kan ook leiden tot afwijzing en zelfs minachting van alles, wat niet door het
rationele denken kan worden bevat. Alles, wat die grens overschrijdt, – en met name
de Godsdiensten – wordt dan “onzin”, “verzinsels”, “projectie” genoemd.
In beide gevallen sluit de schaduwzijde verdere openheid – het verder gaan naar
de rand van het Mysterie – af. In beide gevallen reikt de lichtende zijde tot in de

Oneindigheid, tot in de “Cloud of unknowing”10), tot in het “niet-wetende weten”
van de Rijnlandse mystiek.
Hoe vreemd het wellicht voor gelovigen ook klinkt, juist het woord “God' kan als
deksel de afgrond van het mysterie afsluiten. Dan wordt God: “een-van-ons”. Wij
maken ons een God naar ons beeld en onze gelijkenis. Het woord “God” wordt als
een container, waar wij zelf allerlei betekenissen in stoppen, waarvan WIJ vinden, dat
God zo moet zijn. God wordt dan “Rechter', of “allesbeheerser”, of “onmachtige
liefde”, of “Rooms katholiek”, of “een en al goedheid”, of “streng”, of ….vult u maar
in, wat door u van een beetje God wordt verwacht.
Meister Eckhart o.p. probeerde die afsluitende deksel te verwijderen en de
afgrondelijke diepte van het Mysterie weer te openen, toen hij in een preek zei: “Ik
bid God iedere dag mij van God te verlossen”.
Ik vind dit heel moeilijk. Hoe je een God voor te stellen, in Wie je gelooft en tot
Wie je bidt, terwijl die God niet mag beantwoorden aan het “beeld en de gelijkenis”,
die ik er het liefst aan zou geven?! Bidden tot de leegte van het niet-weten: hoe doe je
dat? En toch zeiden nogal wat mystici (Meister Eckhart o.p. ,Suso o.p. Tauler o.p.2)):
“probeer het eens! Probeer eens te blijven verwijlen in de duistere afgrond van het
niet-weten.
In die Ruime Leegte – of Lege Ruimte – zal dan als in een moederschoot een
Woord worden geboren. “Abyssus abyssum invocat”, citeerde Johannes Tauler o.p. in
zijn preek een bijbeltekst: de ene afgrond – die van het niet-weten – nodigt de andere
Afgrond binnen – de Afgrond van het Onkenbare, Mysterieuze; van de ware God.
Hoe je dit Woord verder noemen of niet noemen wilt.
En de liefdesmystiek weet hier, dat je God daarmee toestemming geeft om te
mogen zijn, zoals de Geliefde werkelijk is, en niet ingekleurd door wat ik van mijn
Geliefde verwacht.
De vraag wordt nu natuurlijk: kan ik, kunnen wij die “geboorte van het Woord in
onze geest” ook uit enige eigen ervaring bevestigen?
Het eerste woord, dat mij nu te binnen schiet, is de eigen ervaring van “vallen en
blijkbaar toch niet te pletter slaan”, van “loslaten” en van “Overgave”. Niet zo
gemakkelijk voor mijn geprononceerde “Ik”, maar soms best wel aanvoelend als
bevrijdend.
Een tweede woord, dat mijn ervaring mij opleverde, is het woord: Ruimte. Want
diezelfde leegte is natuurlijk ook een geschonken ruimte. Leegte is ook Ruimte;
Ruimte is ook Leegte. In de geschriften van Hadewijch 3) werd gesproken over de
ervaring, dat zij zich “wijder dan wijd” voelde. Meister Eckhart o.p. zal die
omschrijving overnemen.
Twijfels, fouten, tekortkomingen, mijn schaduwzijde; zij worden niet meer zo

belangrijk, zo bepalend. Die Lege Ruimte functioneert ook wel voor mij als een soort
van stille, donkere crypte, waarin ik mij kan terugtrekken uit het lawaai van de
Hoogstraat, de Nieuwsdienst en de soms al te menselijke kerk, met haar woordenwoorden-woorden. ”De dingen zijn mij te eng. Ik ben zo wijd”, schreef Hadewijch.
En ik leerde, bij voorbeeld in de teksten van de Bijbel, luisteren naar de echo van
dezelfde stille Ruimte onder alle woorden en verhalen. Ik hoorde die echo in de
preken van Meister Eckhart o.p. en Johannes Tauler o.p. En in sommige gedichten
van vroeger en van nu.
En ik begon aan te voelen wat sommige kunstenaars zeiden, als zij stamelden, dat
zij ineens het gevoel hadden, dat niet zij het meer waren, die de uitvoering
voltrokken, maar Dat “HET” het presteren had overgenomen. Zij voelden zich tot een
soort van instrument geworden. Het kunstwerk voltrok zich, ontstond, werd geboren:
“ondanks hen, dank zij hen”.
Wanneer je dit Oningevulde tot een ethisch uitgangspunt verklaart, wordt het, dat
je iedere mens en alles wat bestaat en leeft, de ruimte geeft en gunt om te worden wie
of wat zij ten diepste zijn. Dat Oningevulde wordt dan een “Zee van barmhartigheid”:
werkelijk “mede-leven” met alles en ieder. Zo zei Meister Eckhart o.p. eens in een
preek: “Wie niet in al mijn preken het woord “Barmhartigheid” hoort, heeft er niets
van begrepen”.
Hier sluit zich dan de cirkel en krijgt de/het Onnoembare een Naam:
God IS onvoorwaardelijke barmhartigheid”. Mystici vermoedden dit allang. De
evangelist Johannes schreef: “Wie in liefde is, is in God en God is in hem of haar,
want God is Liefde”. Paulus dichtte een loflied op de liefde (1 Kor. 13) En de Engelse
mystica Juliana van Norwich 11) schreef: “All shall be well. All will be well”. Alles
moet en zal goed komen.
En hier kan ik nog tientallen voorbeelden uit religieuze teksten aanhalen, maar
mogen deze voldoende zijn.
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1) Titel van een artikel in dagblad Trouw, afd. religie en filosofie, over Arita
Baayens. 9 jan. 2016.
2) Tussen 1300 en 1370. Rijnlandse mystiek.
3) Hadewijch: begijn. Schreef in de volkstaal. 1240, waarschijnlijk Antwerpen.
4) Teresa van Avilla en Johannes van het Kruis, Spanje, rond 1550.
5) Mystica. Basra, Turkije, rond 750.
6) Mevlana Rumi, mysticus en dichter, Perzië 1207 – Konya (Turkije) 1273.
Mevlana betekent “Grootmeester”.
7) Cordoba, 1126- Marokko, 1198.

8) Oezbekistan,980- Iran,1037.
9) Rond 380.
10)Titel van een Middeleeuws Engels mystiek werk.
11)
1342-1416.
(Zie ook de volgende pagina's, met teksten uit de
verschillende mystieke stromingen.)
12) Zie hertaling: NEIL DOUGLAS-KLOTZ: “Gebeden van de Kosmos”. Den Haag
1995.
---------------------------------------------------------------------------------------------Bij A): Liefdesmystiek.
Hadewijch: “Zevende visioen”.
(Schreef in de volkstaal.)
“Op Pinksteren bij dageraad zag ik een visioen, toen men de metten zong in de
kerken en ik daar was. En mijn hart en mijn aderen en al mijn ledematen schudden en
beefden van begeerten. En het verging mij zoals het vaak is geweest, zo verwoed en
vreselijk was het mij te moede dat ik dacht, dat als ik mijn lief niet genoeg beminde
en mijn lief mij niet bevredigde, ik smachtend zou ten onder gaan en van opwinding
sterven. Ik was toen zo vreselijk ontdaan van de begeerlijke minne...
Toen het me dus vreselijk te moede was, zag ik van het altaar een grote arend naar me
toe komen vliegen, die zei tegen mij: Wil je één worden, bereid je dan voor.' En mijn
hart ging vreselijk te keer. En de arend keerde zich om en sprak: 'Rechtvaardige en
machtige Heer, toon nu uw machtige kracht om iemand in uw enigheid op te nemen
en uzelf te genieten.'...
Toen gaf hij zich aan mij in de vorm van het sacrament, en daarna gaf hij mij te
drinken uit de kelk. Daarna kwam hijzelf bij mij en nam mij helemaal in zijn armen
en drukte mij tegen zich aan; en al mijn ledematen voelden de zijne in al hun genot,
zoveel als mijn hart begeerde en menselijk mogelijk was. Toen werden mijn zinnen
intens bevredigd...
Maar even nadien verloor ik de gedaante van de mooie man uit het oog en ik zag hem
verdwijnen in het niets en hij leek op te lossen en weg te smelten, zodat ik buiten mij
niets meer kon horen of zien en hem binnen mij niet van mezelf kon onderscheiden.
Dit was al in zien, in smaken, in voelen, zoals wanneer men het sacrament ontvangt,
in zinnelijk zien en voelen, zoals de ene geliefde de andere ontvangt in intens genot
van zien en horen, van volledig opgaan in elkaar. Daarna bleef ik opgaan in mijn lief,
zodat ik helemaal met hem versmolt, en boven mezelf uitsteeg. En ik werd verheven
en opgenomen in de geest.”
-----------------------------------------------------------------------------Bij B) Wezensmystiek
Meister Eckhart o.p.: “Opus tripartitum”.Meister Eckhart o.p. (Rond 1310)
(Ook hij preekte vaak in de volkstaal.)

( Over Genesis 1.) Het zijn is God.....Dus als God niet is, is er niets.........God werkt
alles, wat Hij schept, werkt en doet, in Zichzelf. Want wat buiten God is en buiten
God wordt, is en wordt buiten het zijn. Ja, dan wordt het absoluut niet, want het zijn
is de grens van alle worden........het is dus een verkeerde voorstelling, alsof God de
geschapen dingen buiten Zichzelf gezet had in een soort van onbegrensde leegte.
God riep de dingen uit het niets: uit het niet-zijn, tot het zijn, dat zij in Hem
vinden. Waar zouden de schepselen kunnen zijn, als ze niet in het zijn, als oergrond,
zouden zijn? ......Buiten het zijn kan er niets zijn.....Hij heeft dus alles "In den
beginne" geschapen, want in Zichzelf, in het "in den beginne" zelf.(Alles is in
God:NU)
God heeft alles zo geschapen, dat Hij niet met scheppen opgehouden is, maar dat Hij
altijd door schept en tot scheppen komt.
(Opus tripartitum.)
----------------------------------"God is een woord. Rijk der hemelen is een woord. Wie zich tevreden stelt met
datgene, wat in woorden gevat kan worden, die is voor mij een ongelovige...............
Als de ziel naakt en losgemaakt is van alles, dat een naam draagt, dan is zij één in het
ene, zodat zij verder gaat, de pure Godheid in........Proef het onderscheid tussen God
en Godheid.........."
("Gesprek tussen zuster Katrei en de biechtvader". Niet van Eckhart zelf, maar wel
geschreven door iemand, die zijn preken goed kende.)
-------------------------------------Schoonheidsmystiek,
PAN-EN-THEÏSME.
in hedendaagse poëzie.
Schoonheid kan ons in vervoering brengen, ons even buiten de doodgewoonheid
tillen en ons zelfs ontroeren en troosten. Zij kan een katalysator zijn, die vastgelopen
spanningen in onszelf zachter maakt en in die zin ons troost en verlost.(Katharsis=
reiniging)
Lichtstilte.
Een witte ochtend, eerste dooi
de lucht wit-grijs, egaal gespreid
en aan de lange horizon
welt nu een witte zon.
Geen wind, beweging of geluid.
Er botten waterdruppels uit:
aan iedre tak en iedre struik
zijn knoppen licht.
Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid
maakt zich nu kenbaar en het is
of in een diepe adempauze van de tijd,
dichtbij, een pasgeboren kind
zich stil, volmaakt en ademend bevindt.

(M. Vasalis)
Maar alweer: pas op voor zware woorden en dogma's.
(Zie ook hierboven de tekst van zuster Katrei.)
De zomerwei des ochtends vroeg.
En op een zuchtje dat hem droeg
vliegt een geel vlindertje voorbij.
Heer, had het hierbij maar gelaten.
Uit: M. Vasalis, De oude kustlijn (2002)
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