
 
Verlangen om te Ontvangen om te Geven               paul horbach, 2012 
(Enkele overwegingen mede naar aanleiding van de Kabbalistische Instructies, wat tastend 
verwoord) 
 
 
Door Tzim Tzum, het eeuwige begin van de emanatie- en scheppingsbeweging, is de 
kosmos, alles wat wordt geschapen, gevormd en gemaakt en met name de mens ten diepste 
gekenmerkt door Verlangen om te Ontvangen.  
Door de Tzim Tzum ontstaat als het ware een ‘ruimte’, een kosmische structuur van 
Verlangen om te Ontvangen.   
 
Verlangen om te Ontvangen is het oneindige verdriet van de doorbroken eenheid van Alles 
en Niets. Door het Ongekende Woord trekt het Ongeschapen Ongekende Licht zich terug en 
het heimwee- spoor dat ‘achter’ blijft, vormt de kern van het Verlangen om te Ontvangen, 
namelijk het Verlangen om het Oneindige Licht weer op te nemen, erin op te gaan, de 
oneindige ‘afstand’ te overbruggen. 
Dit Verlangen is zo groot dat alle geschonken Licht dat nabij komt, in al het geschapene 
wordt ingezogen, onverzadigbaar, zonder terughoudendheid, zonder grens.  En omdat het 
Licht daarvoor te groot is, en bedoeld is om te worden weerspiegeld, te worden teruggeven, 
breekt de schepping. Dit is het Breken der vaten.  
Evenals Tzim Tzum gebeurt dit breken der vaten op elk moment in het eeuwige Nu. 
Het breken der vaten is als een centrifugale kracht die al het geschapene van haar heilige 
oorsprong weg explodeert. In deze centrifugale beweging ontaardt het Verlangen om te 
Ontvangen meer en meer. En in plaats van gerichtheid op het ontvangen van het Licht, kan en 
wordt het Verlangen om te Ontvangen bij de mens gereduceerd in ontvangen voor jezelf de 
bron van egocentrische behoeftigheid. Deze behoeftigheid lijkt ons denken, voelen, willen en 
handelen in onze wereld te bepalen en te doordringen. Maar diep verscholen in die alom 
aanwezige behoeftigheid  is het oorspronkelijk Verlangen om te Ontvangen als een Punt in 
ons Hart behouden gebleven, een heilig Punt. Dit Punt van Verlangen om te Ontvangen is 
onze verbinding met de Heilige/het Heilige en bepaalt de grondstructuur van ons wordend 
bestaan. Door het breken der vaten ontstaat een spanningveld tussen het Punt van Verlangen 
om te Ontvangen en de Behoeftigheid. Dus een afstand tussen het zuivere Verlangen om te 
Ontvangen en het gereduceerde Verlangen om te Hebben. Dit is de kern van onze vrijheid om 
te kiezen. We kunnen ons laten leiden door de  Behoeftigheid, waardoor het breken der vaten 
wordt geïntensiveerd, en ons ( en met ons alles wat ‘bij ons hoort’!) verder weg leidt van de 
Oorsprong of door het Verlangen om te Ontvangen waardoor we ontvankelijk blijven voor de 
omkeer, de metanoia naar de Heilige/het Heilige. 
 
Deze onmogelijke vrijheid is helaas te groot voor ons. Het Verlangen om te Ontvangen, het 
Punt in ons Hart, is immers zelf permanente bron van het breken der vaten, en lijkt niet in 
staat om uit zichzelf, dat wil zeggen zonder genade, om te keren. Toch is onze gebrekkige 
keuze voor het Verlangen om te Ontvangen een wezenlijke voorwaarde voor de terugkerende 
beweging naar het Licht van de Heilige. Van ons wordt gevraagd deemoedig te willen 
worden, waarin we onze hebzucht gaan beseffen als een gereduceerde uiting van een heilig 
verlangen. Dan worden we meer bereid ons te laten zuiveren van die hebzucht, bereid om te 
beginnen met de uitwassen ervan. Dàt is onze bijdrage opdat liefde zich  in de wereld kan 
gaan actualiseren. 
Het Verlangen om te Ontvangen kan zelf niet gewijzigd worden, wel het doel ervan, dus waar 
het Verlangen zich op richt. 



 
De tikkun is in haar kern de genadekracht die de Heilige ‘inbouwt’ in heel de gebroken 
schepping, dus ook in ons. Tikkun is inderdaad een onvatbare genadebeweging waardoor in 
alle werelden en in alles, ook in ‘onszelf’ in de grondkern, namelijk het Verlangen om te 
Ontvangen, een uiterst verborgen diepere kern, wordt geschonken met als potentieel kenmerk  
Verlangen om te Geven. Alleen door deze genadebeweging die in het verborgene in ons 
plaats vindt is liefde mogelijk: het Verlangen om te Geven aan de ander/het andere (maar 
vooral aan de Heilige) terwille van de Ander/de ander/het andere. Dit is Persoonlijke Liefde. 
De Tikkunbeweging is de genadige liefde van de Heilige voor Zijn schepping, voor de 
kosmos, voor de mens, voor ons waardoor dit Verlangen om te Geven zich nestelt in de 
schepping, in ons, als een Punt in een Punt in het Hart. Belangrijk is daarbij dat onze 
vrijheid van keuze hierbij onaangetast blijft. Het Verlangen om te Ontvangen kan door de 
tikkunbeweging bevrucht worden door dit heilig Verlangen om te Geven. Dan is werkelijke 
transformatie mogelijk en wordt door genade het Verlangen om de Ontvangen omgevormd tot 
een Verlangen om te Ontvangen om te Geven. 
 
‘Onze’ tikkun is om in vrijheid bereid te zijn, steeds meer bereid te worden om in ‘ons’ 
Verlangen om te Ontvangen dit Verlangen om te Geven zich te laten ontvouwen uiteraard 
‘nadat’ onze behoeftigheid, het gedegenereerde Verlangen om te Ontvangen voldoende 
gezuiverd is. Dat vraagt zeker om ontlediging, in ieder geval om de bereidheid daartoe, om 
nederig gebed geholpen te mogen worden. Ontlediging van de behoeftigheid, van de profane 
gerichtheid om te ontvangen voor jezelf, van een liefdeloos willen ontvangen. Al mijn 
gebrekkige, stuntelige pogingen gericht op deze ontlediging, mijn tekortschietend gebed, mijn 
herhaald (willen) kiezen ervoor, doen een ruimte ontstaan, althans creëren voorwaarden voor 
de inwerking van de omvormende genade. Zuiver worden betekent dus dat de automatische 
bezoedeling door de behoeftigheid  wordt verminderd waardoor het Verlangen om te 
Ontvangen zich mag en kan tonen en ontvankelijk wordt voor het Verlangen om te Geven. 
Tikkun is dus een ‘gelijktijdige’ dubbele beweging: van bovenaf en van onderop.  
Van boven naar beneden:  
De genadebeweging van de Heilige. Door zijn Genade wordt in onze kern het Verlangen om 
te Ontvangen het Verlangen om te Geven als een zaad opgenomen.  
Van beneden naar boven:  
Onze daadwerkelijke bereidheid om te helpen aan het ontvankelijk worden van het verlangen 
om te Ontvangen voor het Verlangen om te Geven. 
 
In het Punt in het Punt van het Hart komen deze verticale bewegingen bijeen, vindt 
bevruchting plaats. In het Verlangen om te Ontvangen wordt dan het Verlangen om te 
Ontvangen om te Geven geboren. Dan manifesteert zich Liefde, persoonlijke liefde. 
 
Het Verlangen om te Geven wordt Verlangen om te Geven opdat de ander kan Ontvangen en 
zo wòrdt. Het Verlangen om te Ontvangen wordt een Verlangen om te Ontvangen opdat de 
ander kan Geven en zo wòrdt.   
Gelijktijdig, wederzijds, wisselend, relatie zich steeds verder uitbreidend en verdiepend.  
 
In het volgend schema heb ik geprobeerd dit schematisch weer te geven (met enkele andere 
associaties)  
 
 
 
 



Punt in het Punt van ons Hart 
 

            En Soph 
 
 

Alles-Niets  
 

Verlangen om te Geven 
 

     Vader van mens /zijn worden ‘Punt’    (oneindig groot voor ons, uiterst klein voor Hem) 
 

Kether 
 
naar Zoon, naar de mens 

  Hoofd 
 
 
     

Differenteren/geven/zaaien 
         Schermen 
                (verbergen Licht) 
Vrijheid geven 
 
 
                                            ‘Punt’ in Punt van het Hart 
 
Gehoorzaamheid geven 
 
                     Barrières 
             (bepalen duisternis) 
                 Verzamelen/ontvangen/rijpen 

 
 
 
Voeten 

naar Vader, naar de Heilige 
 
     Malkuth 
 
      Zoon van God worden          Punt in het Hart   (uiterst klein voor ons, oneindige genade) 
      

 
     Verlangen om te Ontvangen 
        
 
                   Slaap- Niets 
 
             Verbanning 

 



Enkele ‘losse’ gedachten bij bovenstaande 
 
In dit schema wordt het emanatie-/scheppingsproces niet weergegeven en ook niet het proces 
van het breken der vaten. Alles loopt door elkaar heen, is gelijktijdig, eigenlijk niet te 
ontwarren en in woorden of schema’s te begrijpen. 
Voor mij is het van belang dat ik besef dat mijn relatie als schepsel met de Schepper (Elohim) 
van een andere hoedanigheid is dan de genadige relatie die in de herstelbeweging kan 
ontstaan tussen de Heilige (die de genade geeft en naar mij en mijn herstel verlangt) en ‘ikzelf 
(die in vrijheid ja tegen de verbindende relatie kan zeggen. Dus de liefdesrelatie, de Parzufim-
relatie. 
 
De Tikkun in de voor ons verborgen wereld van Atziluth heeft een weerspiegeling in ons 
eigen herstel, op ons niveau. In Atziluth geschiedt de tikkun van boven af, vanuit Kether. 
Eigenlijk als Kether , het Hoofd, is hersteld is in essentie de gehele boom van Kether 
eveneens hersteld. Bij ons zelf begint het herstel van onder af, in en vanuit Malkuth, te 
beschouwen als de Voeten. 
 
Het Verlangen om te Geven  correspondeert met Kether, met ‘Kether van En Soph’. 
Het Verlangen om te Ontvangen correspondeert met Malkuth, met ‘Malkuth van En Soph’ 
In het kabbalistisch werk (1 = Kether; 10 = Malkuth) wordt een begin gemaakt met het laten 
ontstaan van het dynamisch evenwicht, met de groei van de middenkolom, met de actualisatie 
van het Verlangen om te Ontvangen om te Geven; met brug mogen worden tussen hemel en 
aarde, met de hoogste hemelen en de diepste aarden. 
 
Als de twee bewegingen van Vader-van- mens (= Zoon) -worden en Zoon-van-God (= vader) 
-worden elkaar ontmoeten in het Punt in het Punt van het Hart dan baart de Vader de Zoon en 
de Zoon de Vader. Een wederzijdse baring. Vergelijk Eckhardt. 
 
William Blake spreekt over het huwelijk tussen hemel en hel. Dat kan ik wel in onze 
beschouwing plaatsen. De linkerkolom van de Levensboom, correspondeert met de 
scheppingsbeweging, heeft in wezen te maken met het Verlangen om te Ontvangen en op 
zichzelf aangewezen drijft deze beweging ons steeds verder weg van de Heilige, onze 
Oorsprong en ons Doel, weg van liefde en van relatie.  De hemel is dan de rechterkolom van 
de Levensboom en heeft te maken met de genadebeweging, dus met het Verlangen om te 
Geven. Daardoor opent zich de weg terug naar de oorsprong, naar de Heilige. Maar dit 
Verlangen om te Geven zal zonder structuur, zonder dat het wordt ontvangen, dus gerichtheid 
en uniciteit krijgt, alle individualiteit overspoelen, waardoor ook liefde inhoudsloos blijft. 
Letterlijk als een leeg vat. Deze bewegingen vinden ‘gelijktijdig’ plaats, althans 
gelijktijdigheid is mogelijk. Het huwelijk is het dynamisch evenwicht tussen beide, de 
middenkolom van de Boom des Levens, het Verlangen om te Ontvangen om te Geven. 
Het huwelijk kunnen we overigens ook verticaal zien als de beweging van Kether naar 
Tifereth en de beweging van Malkuth naar Tifereth: de geboorte van de Zoon. 
 
Mensen zijn misschien sociaal gelijk, maar spiritueel gezien zijn we ongelijk. We zijn 
(gebroken) vaten die van elkaar verschillen. Dus ook de wijze en de inhoud waarin het 
Verlangen om te Ontvangen om te Geven zich kunnen actualiseren en manifesteren, zijn bij 
ieder van ons verschillend, dus uniek. Maar niet alleen toevallig uniek, maar ook zo bedoeld 
en noodwendig. Als ik  mijn unieke roeping niet vervul, vertraag ik de verlossing van de 
‘gevallen’ wereld en van de dolende Shekinah. God heeft elke mens nodig, opdat de kosmos 
wordt geheiligd.  



 
De liefde van de Heilige is oneindig, onmeetbaar en onpeilbaar. Deze Goddelijke liefde drukt 
zich (slechts beperkt) uit in ‘onze’ verschillen, in onze uniciteiten. Toch zijn we ook in en 
door de Liefde gelijk omdat onze kern en de kern in onze kern (het Punt in het Punt van het 
Hart) alle uit dezelfde Bron voortkomt, namelijk uit het Ongeschapen Licht van het Heilige, 
van En Soph. 
 
Het gaat in het leven, mijn leven niet alleen om gedachten, om ervaring in het hart, maar 
vooral ook om de doorwerking ervan in mijn doen, mijn handelen. Door het dienstbaar 
handelen kan het leven door genade heiligend worden. Door dit handelen kan mijn 
behoeftigheid ruimte maken opdat ‘mijn’ Verlangen om te Ontvangen zich naar de Heilige 
keert, niet voor mezelf maar voor de Heilige en Zijn schepping. 
 
Werkelijke liefde is niet bekommert om eigen heil. Werkelijke liefde is brug zijn, mogen 
zijn al is het maar voor een moment of ‘alleen maar’ door mij gewenst en gezocht tussen 
hemel en aarden, tussen de Heilige en de werelden en onderwerelden. In de liefde mag alles 
zijn zonder aanpassing aan mij en aan mijn behoeften. De gedegenereerde grijpende 
Verlangens om te Ontvangen, om radicaal te nemen, om vast te houden van de Klippoth 
kunnen in de ruimte van ‘mijn’ brug zijn ‘aangeraakt worden door het Verlangen om te 
Geven, en aldus via mij maar niet door mij ‘verlost’ worden.  
 
Het Verlangen om te Ontvangen, het  oerheimwee naar het Ongeschapen Licht in alles wat is, 
wat zich toont in welke vorm dan ook, zijn de symbolische vonken waarover in de Kabbalah 
wordt gesproken. Dienstbaar zijn aan de Heilige  is de bereidheid om je (hele) leven en in 
alles wat zich daarin voordoet, te geven om deze ‘verbannen’ vonken terug te doen lichten 
naar het ongeschapen Licht, terug te doen brengen naar hun Oorsprong. Dat is de kern van 
verlossing. Elk moment is er verlossing, maar niet elk moment is alléén verlossing. 
 
 
Paul Horbach, mei 2012 
 
 
 


