
Uitspraken van Jacob Boehme uit diverse boeken. 

 

- De mens is het grootste geheim dat God gewrocht heeft. Hij draagt God in zich en 

de duivel. Tot wie hij zich wendt, diens metgezel wordt hij. Daarin ligt alleen de 

vrijheid. 

 

- Van de moederschoot af tot in de ganse loop van zijn bestaan in deze wereld kan 

een mens niets nuttigers en nodigers doen dan dit, dat hij zichzelf goed leert 

kennen, wat hij is, waaruit en van wie, waartoe hij is geschapen en wat zijn taak is. 

 

- Vuur scheidt en verenigt licht en duisternis. 

 

- De geestelijken zijn een grendel voor de waarheid! 

 

- Zonder waarheid zou God geen God zijn. 

 

- De kerk is te klein geworden voor de levende God! 

 

- Wie in harmonie met de wetten van het leven is, is in God en heeft God in zich. 

 

- De hele natuur is slechts een weg der zielen tot God. 

 

- God is in de natuur en in ons, maar in ons kent Hij zichzelf. 

 

- Moet de ene helft der schepping minder zijn dan de andere? 

 

- Er zijn op deze aarde veel geleerden, en weinig wijzen, maar er is op aarde niets zo 

zeldzaam als een man Gods. (zegt ander persoon uit het boek doelend op Boehme) 

 

- De schrift is door mensen geschreven. De levende waarheid staat hoger dan het 

geschreven woord en de levende mens is de uiteindelijke rechter over de Schrift. 

 

- Want God wordt met geen wet gediend, alleen met gehoorzaamheid. De wetten 

zijn er wegens de bozen, die de liefde en de gerechtigheid niet willen; zij worden 

met wetten gedreven en gedwongen. Wij echter hebben allen slechts één ordening, 

namelijk dat wij voor JHWH stil zijn en onze wil aan Hem overgeven, terwijl wij 

Zijn Geest in ons laten werken, spelen en doen wat Hij wil. En hetgeen Hij in ons 

werkt en openbaart dat geven wij Hem als zijn vrucht. 

 

- Men mag de wereld niet ontvluchten, men moet in haar standhouden. 

 

- Het Gods geloof is door dogma’s vastgeroest en bijna verstikt. 

 

- Een teken van de wedergeboorte is; dat een mens zichzelf wordt. 

 

- De ziel wordt door schuld op de proef gesteld, en wanneer zij de beproeving 

doorstaat, wordt zij schoner en helderder. 

 

- Schuld brengt een mens dichter bij zijn eigen wezensgrond en daardoor dichter tot 

God. 



 

- Daarom moet ge wachten en de inkeer van uw zuster niet storen. Er is genoeg 

zaad in haar gezaaid. Laat het ontkiemen naar haar natuur! 

 

- Want hoe zou er vreugde kunnen zijn, wanneer er geen weten was van pijn of 

droefheid? 

 

- De mens is het hoogste in de natuur, en de natuur is niets anders dan de 

opengevouwen mens. Die ganse natuur ligt in de mens besloten. 

 

- De reformatie moet in de mens aanvangen. Er zal een tijd komen waarin de stenen 

bouwsels der kerken overbodig zijn, omdat in de mens zelf de geest zal zijn 

opgegaan. 

 

- Op aarde is niets te vergelijken met de vervulling die een grote liefde in twee 

mensen teweeg brengt. Want het is het eeuwige verlangen der natuur het 

gescheidene te verenigen en het paradijs te herstellen, omdat in de eeuwigheid 

alles één wezen is. 

 

- Wat is tijd? De mens die staat in het licht Gods, kent geen tijd. Hij leeft, en dan is 

tijd voor hem als eeuwigheid en eeuwigheid als tijd. 

 

- Wie zich aan de waarheid heeft gegeven, wordt niet meer in het onwezenlijke 

gelaten. 

 

- Alle verwekking van het leven verwekt ook de dood. Dat is wet. Dit te weten moet 

de mens gegeven zijn. 

 

- De mens op aarde bezit niets anders dan zijn eigen wezen, deel van Gods hart… 

 

- Weten zonder doen is als een vuur dat smeult en van vocht niet branden kan.. 

 

- De wereld uit de onzin redden in de zin – dat is de taak van de mens. 

 

- Tovenarij is de kunst van een duivels en bedrieglijk gemoed. Voordat iemand 

tovenarij bedrijven kan, moet hij dat hebben. 

 

- De tijd zal aanbreken dat de mens in zichzelf zijn God zal zien. 

 

- Het wordende moet door beproeving en schuld gaan, opdat het tot zichzelf 

kan komen. 

 

-  Wilt ge de volheid van de goddelijke wegen verwerpen omwille van menselijke 

benepenheid? Wij zijn vreemdelingen hier, op een pelgrimstocht. Wij moeten door 

grote en wilde woestijnen zwerven en wij zijn door onze driften en onze 

zwakheden als door wilde dieren omgeven, waartegen wij ons weren en vechten 

moeten. Wie zichzelf wil vinden, moet de weg niet mijden; en als hij moedig voort 

gaat en zich niet laat verontrusten, zal hij aan het einddoel zijn eigen eeuwig beeld 

ontvangen, dat een gestalte Gods is. 

 



- Liefde maakt ongelijke dingen gelijk. 

 

- Want het kwade schept pijn en beweging, en het goede schept wezen en kracht, en 

deze twee wezenheden zijn toch slechts één wezen, zoals vuur en licht één wezen 

zijn, zoals ook duisternis en licht één wezen zijn, zo delen zij zich echter in twee 

machtige onderscheidenheden, en toch is er geen scheiding. Want het één woont in 

het ander en begrijpt het andere desondanks niet. Het verloochent het ander, want 

het is het andere niet… 

 

- Omdat de mens de onzin teweegbracht, moest hij door nood en verschrikking 

trachten de zin terug te winnen. Want de onzin schept het onwezen, en dat is het 

niets, maar de zin schept het wezen, en dat is de eeuwigheid. 

 

- Alle zonde is slechts dwaling. Doch de mens wordt door de beproeving der zonde 

ziende en een rijker beeld van zichzelf. 

 

- Wie het leven ontkent, ontkent God. 

 

- Er waren zoveel mensen door de gemeenschap verbonden zonder de heilige wet 

der liefde, dat de wereld er gemeen en laf van werd, als water dat van de levende 

bron is afgezonderd. De heiliging van het huwelijk door de liefde betekent tevens 

de vernieuwing van het mensengeslacht uit de bron des levens. 

 

- Elke smart voor de levende mens is slechts het opstijgen naar een nieuwe 

bestaanstrap. 

 

- Nooit heb ik begrepen hoe men om God, om Zijn wezen en Zijn wil kan twisten en 

disputeren. Maar ik zie dat het daarom zo moet zijn, omdat het menselijke verstand 

zich van zijn oorsprong heeft losgescheurd. Dat draait nu in pure eigenwilligheid, 

eigendunk en eigenvorming steeds maar om zichzelf rond. Het ziet een andere 

grond voor de goddelijke oer-grond aan, waarin nooit de ware kennis zal kunnen 

zijn. 

 

- Het wetmatigste in ons en het meest vrije in ons, het onmogelijke waarnaar wij 

verlangen, en de ware liefde in ons – dat is God. 

 

- Geen ding wordt zichzelf openbaar zonder tegenwaarde. 

 

- Het ware geloof is een macht Gods, één geest met God. het werkt in God en met 

God. Het is vrij en aan geen artikel gebonden, dan aan de ware liefde. Daaruit put 

het kracht en levenssterkte, en aan menselijk wanen is niets gelegen. 

 

- Wij moeten nergens heen lopen om God te zoeken. Wanneer wij onszelf slechts 

zoeken en vinden, dan vinden wij God in ons. 

 

- In hun wil is niets te bespeuren van een verlangen naar inzicht; zij hebben alleen 

maar het verlangen hun eigen verstand te tonen. 

 

- Een trillende snaar in Gods snarenspel… 

 



- De kerk is een stilstaande poel geworden, waarin geen levend water meer 

stroomt. Wie eruit drinkt, drinkt zich de dood van zijn ziel of de tering van 

zijn geest. Slechts weinigen kunnen die dronk te boven komen. 

 

- Wij moeten uit ons zelfgenoegzame verstand uittreden en het gedoe in de wereld 

vanuit ons hogere verstand bezien. 

 

- Er wordt veel liefde in de mensen gezaaid. Zij bloeit in hen op met fris groen, maar 

zij verwelkt spoedig, want de mensen willen de kracht niet opbrengen om haar op 

te kweken tot er een boom uit groeit die vrucht draagt. Daardoor is de wereld zo 

arm aan liefde… 

 

- De Waarheid is als een kruid, welke reuk de geest kan verkwikken. Maar dit kruid 

is niet aan iedere landman bekend, ook niet aan iedere geneesheer; het groeit wel 

in elke tuin, maar menigmaal is het bedorven en slecht, want de gesteldheid van de 

akker is zodanig dat het niet tot wasdom kan komen. 

 

- De natuurwetten zijn een goddelijke ordening; wie daaruit leeft behoeft geen 

andere wetten, want hij vervult Gods wil. 

 

- De duivel heeft vier zonen geboren doen worden, toen hij uit de hemel verstoten 

werd. Deze vier zonen heten: hovaardij, gierigheid, nijd en toorn. 

 

- Zie naar een boom; die heeft van buiten een harde grove bast, die dor en 

verdroogd, maar niet geheel dood, doch slechts machteloos is, en er bestaat een 

groot onderscheid tussen haar en het lichaam dat onder de schil groeit. Het 

inwendige heeft zijn levende kracht en breekt door de verharde schors heen en doet 

vele mooie jonge lichamen uit zijn oude lichaam geboren worden. 

De schors echter is alsof zij dood is, en kan het leven van de boom niet begrijpen, 

maar hangt om hem heen en is een bedekking van de boom, waarin de wormen 

nestelen en waarddor de boom eindelijk te gronde gaat. 

 

- Wil iemand wedergeboren worden, dan moet hij zich niet als onderdaan geven aan 

zijn hebzucht, zijn hovaardij of zijn eigen kracht, ook moet hij niet luisteren naar 

de wil van zijn vlees, maar hij moet vechten en strijden tegen zichzelf, tegen de 

duivel en alle vleselijke lusten en hij moet bedenken, dat hij een knecht en pelgrim 

is op aarde, die door het gevaarlijke tranendal moet komen in een andere wereld. 

Daar zal hij heer zijn en zijn heerlijkheid zal in steeds meer volkomen lust en 

schoonheid stralen. 

 

- Dat wij in zo groot lijden komen, is niet daarom dat God lust aan ons lijden heeft, 

maar Hij ontneemt ons de dingen daar wij op rusten, en dat is ons zulk een lijden. 

 

- Wie op deze heilzame plaats begeert te rusten, die moet alle valse rust, op 

creaturen gevest, verlaten. Gij zijt zeer verdoold, zo gij ergens anders rust zoekt als 

in God. Wie in God rust, behoeft niets te vrezen, want God is meerder dan alle 

creaturen. Maar wie in enigen creatuur rust, staat gedurig in de vreze dat hem zijn 

rust door een ander creatuur zal verstoord en verbroken worden. En ook: waar nog 

vrees is, daar is geen ware rust. 

 



- God is niet de oorzaak dat een mens verloren gaat. De mens veroorzaakt zijn 

ondergang zelf. De wil speelt in dit proces een essentiele rol. 

 

- De fout die mensen vaak maken, is dat zij zich richten op onderdelen van het 

leven: relaties, geld, bezit, seksuele of andere genietingen, het gevoel van 

veiligheid in het geloof. Ze klampen zich vast aan het ‘ik’ en tuigen het met van 

alles op, alsof het een op zichzelf staand doel is. Eckhart noemt dit 

afgescheidenheid: omdat mensen van alles willen vasthouden, daar de zin van hun 

bestaan in zoeken – of de bezwering van hun angsten – raken ze het contact met de 

bron kwijt. Ze worden eenzaam en klein, en missen de kans om vrij, innerlijk rijk 

met een open hart te leven. Ga op weg, houdt Eckhart zijn gehoor keer op keer 

voor, en laat alles waar je je aan vastklampt los. Begin bij jezelf: laat jezelf los. 

Houdt op jezelf centraal te stellen.  


