
Jacob Boehme en androgynie.  Uit het boek: man en vrouw zijn één van Boudewijn Koole. 

 

 

- De zelfstandige wil van de mens is bij de zondeval tot eigenwilligheid vervallen in 

plaats van de ‘gelaten’ wil die op Gods wil afgestemd was; deze ‘gelaten’ wil 

wordt door JHWH weer hersteld: zij wordt weer gehoorzaam. 

 

- Het kwade, de strijd en de pijn zijn er dus om het goede, de overwinning en de 

vreugde te openbaren. 

 

- Uiteindelijk is de liefde de bron van alle groei. 

 

- God stelde Adam des te duidelijker voor de keus: blijven in de harmonie, één met 

Gods wil, of de weg opgaan van de eigen wil en uit de harmonie treden. 

 

- In de slang verenigde Eva zich met de toornwereld. De duivelse begeerte overwon 

haar begeerte: haar wil werd eigenwil en viel van de goddelijke harmonie af. 

 

- Na de zondeval had het uiterlijke lichaam geen weet meer van de innerlijke 

hoogste vreugde. Zelfs de voortplanting was nog slechts uiterlijk. 

 

- Alleen al het feit dat de mens in tegenstelling tot alle dieren bij zijn geboorte zijn 

kleed niet al aan heeft, is het bewijs dat God de mens niet zo heeft bedoeld. 

 

- De vrouw is toch voor de man zijn paradijselijke rozentuin, symbool van de liefde. 

 

- Zo worden het aardse huwelijk en de menselijke geslachtsdrift tegelijk de plaats 

van de grootste verleiding en van de kans op de grootste zaligheid: herstel van de 

eenheid onderling en met God, van het goddelijk bewustzijn en de eeuwige natuur. 

 

- Man en vrouw moeten hun (aparte) man- en vrouw- zijn afsterven, waarmee zij in 

dit leven (als met een ketting aan hun hiel) aan de duivel vastzaten. 

 

- Dit is tevens een beeld van de wedergeboorte van de indivuduele mens: deze moet 

zijn natuurlijke ziel geheel overgeven aan JHWH’s liefde. 

 

- De wijsheid zit bij dit alles niet stil: net zoals bij Adam en Eva vervuld zij door 

heel deze geschiedenis heen haar waarschuwende en vermanende rol: blijf op de 

goede weg! Zoals zij ook later zal blijven doen: al wachtend houdt zij zich vol 

verlangen gereed – aanmanend en vermanend – om bruid te worden van wie 

wedergeboren wil worden en de eigen wil weer in het hemelse wil verankeren. 

 

- De mens moet uitgaan uit de boosheid en door wedergeboorte een blijvende wil in 

God scheppen: het beeld van God ( de bloem van de ziel ). 

 

- In de wedergeboorte wordt de scheiding van de geslachten opgeheven. Man en 

vrouw verlangen niet meer naar elkaar, maar het beeld houdt van zichzelf. Het in 

twee helften gebroken kruis – man en vrouw – kan weer hersteld worden: man-én-

vrouw in ieder mens. 

 



- Als de ziel haar wil aan God overgeeft, wordt het mannelijke en vrouwelijke weer 

in de juiste goddelijke orde gevormd: in ware gelijkheid, het ware evenwicht. 

 

- Wil de ziel weer met JHWH huwen, dan moet eerst haar trouw beproefd worden, 

terwijl JHWH ondertussen de ziel helpt en waarschuwt. De ziel moet er op gespitst 

zijn JHWH weer toe te laten. Voor het huwelijk met JHWH is heiligheid nodig, 

bereidheid om het aardse los te laten. 

 

- Nog andere regels ter bescherming van het huwelijk zijn: geen bezoedeling door 

lagere begeerten, hoererij en ontucht, maar harmonie, geestelijke eensgezindheid, 

gerichtheid op God, en grote verantwoordelijkheid voor de vruchten van de 

huwelijkse omgang, de kinderen. Gedwongen koppeling en dwang bij de 

verwekking zijn uit den boze. 

 

- De mens kan niet zeggen: “Ik ben God, wel God is in mij, ik ben in God”. wij zijn 

takken en twijgen, niet de boom. Het is met God en het geschapene zoals vuur ijzer 

‘doorgloeit’. Het geschapene wordt niet God, maar kan in Gods licht blijven met 

zijn wil, wordt met God bekleed.  

 

- De mens is tweevoudig. Uit het paradijsverhaal kunnen we aflezen hoe hij gedacht 

is resp. hoe hij moet zijn, te weten; volkomen. Uit de schets van de gebeurtenissen 

uit het paradijs kunnen we zien hoe de mens (nu) in feite is, te weten; onvolkomen. 

 

- De mens bevat de schepping op meer ware wijze in zich dan deze zich in zichzelf 

bewust is. 

 

- De mens is ‘geschapen God’ (beeld van God) – hij heeft en kent de kenmerken van 

de schepping, nl. als door God veroorzaakt, maar schept niet mee in de zin dat hij 

oorzaak zou zijn, want dat is niet hij, maar God; de zin van de kenmerken is 

namelijk dat ze door de mens gekend worden in hun goddelijk oorsprong. 

 

- Door wijze zelfkennis en kennis van de waarheid, en door een daaraan gepast 

leven, kan de mens zijn ware natuur terugvinden en één worden met God. 

 

- De mens heeft een vrije wil, waarmee hij vrij voor God – en daarmee voor zijn 

eigen Godwording – kan kiezen, maar ook voor het kwaad. De mens is dus tevens 

verleidbaar geschapen. 

 

- Trots is het begin van iedere zonde, ijdelheid en verkeerde voorstellingen. 

 

- Het gaat erom dat de wil goed is. Niet de menselijke natuur, maar de vrije wil 

zondigde – de verboden begeerte naar zinnelijkheid in de onvolmaakte en redeloze 

bewegingen der zondige ziel. De mens is dan ook zelf verantwoordelijk. 

 

- Wanneer de mens zich echter op het eeuwige richt, verdwijnt de verwarring; het 

tijdelijk blijkt onderdeel van het eeuwige door daarin terug te keren. Het komt 

daarbij vooral op de wil aan: als die maar gericht is op het eeuwige, verdwijnen de 

verkeerde voorstellingen. 

 



- Er zijn niet langer woorden nodig, maar alleen een gelovende, boetvaardige ziel, 

die zich in volle ernst aan de barmhartigheid van God, in Gods erbarmen 

overgeeft. 

 

- Al het piekeren en zoeken naar Gods wil zonder verandering van het gemoed is 

een waardeloos iets. 

 

-   

 

 

 


