
the Tree of the Soul paulhorbach 
 
De afbeelding die op de volgende pagina staat afgebeeld is van D. A. Freher gepubliceerd 
in Works of Jacob Behmen, 1764 . 
Om deze afbeelding te ‘lezen’ is het belangrijk te beseffen dat Freher een leerling was van 
Jacob Boehme. Daarom moeten we deze afbeelding proberen te benaderen en te ‘begrijpen’ 
vanuit de ‘leringen’ van Boehme. Met ‘begrijpen’ bedoel ik niet interpreteren met behulp van 
een vaststaand theoretisch denkkader. Wel dat er een zeker intuïtief aanvoelen is waarnaar 
grondwoorden van Boehme verwijzen en te ‘voelen’ wat die woorden trachten uit te drukken. 
Dat kan als die ‘leringen’ van Boehme inderdaad beperkte tastende uitdrukkingen zijn van 
het bestaansmysterie, een mysterie dat dan ook diep in ons hart in onszelf is afgedrukt en 
aanwezig is. Immers wij zijn ook bestaande wezens en maken deel uit van het 
bestaansmysterie. Kunnen we daarom kennis ontvangen?  
Woorden als Grond en Ongrond, Vuur- en Lichtkrachten, heilige Drievuldigheid, zeven 
oergeesten, mens en verlossing, Natuur horen daar bij maar deze niet alleen. Het mysterie van 
schepping en verlossing en de rol van God en mens daarin is niet te beschrijven. Boehme 
houdt niet op om dat te benadrukken en steeds blijft hij in zijn geschriften op tal van 
manieren (die elkaar soms lijken tegen te spreken) om dat mysterie heen te cirkelen om ons 
en zichzelf aan het bestaansmysterie te laten proeven, het mysterie te smaken. Vanuit deze 
grondhouding beschouw ik deze tekening van . 
 
Ja, ik vind de afbeelding ook mooi, esthetisch aantrekkelijk. Meteen besef ik dat dit een 
afbeelding is een plat vlak en ook dat de afbeelding op dit vlak afgebakend, begrensd is. Dat 
suggereert hanteerbaarheid, vatbaarheid en ook dat overzicht krijgen ‘vanaf een afstand’ 
mogelijk is. Mijn intuïtie zegt dat die suggestie een valkuil is. De cirkels in deze tekening zijn 
eerder bollen in de ruimte en ook dat niet want driedimensionale bollen zijn er alleen in onze 
wereld van tijd en ruimte. Meerdimensionale bollen al dan niet begrensd kunnen we ons niet 
voorstellen, althans ik niet. Maar dat zou eigenlijk wel ‘moeten’. Een cirkel, bol 
(meerdimensionaal) is wel een mooi beeld, want het roept een kern op, een centrum en ruimte 
door uitstraling vanuit die kern. Is die ruimte begrensd, dus eindig of gaat die straling 
oneindig door? Is er een andere kracht, vanuit het centrum of van elders komend, die de 
uitstraling eindig doet zijn? Bollen zijn ook mooi omdat we ons bollen kunnen voorstellen die 
elkaar geheel of gedeeltelijk doordringen, misschien zelfs in hun kern samenvallen. Dat 
elkaar doordringen zien we wel in deze afbeelding. En ook zien we de kernen van de 
afgebeelde bollen op een verticale lijn afgebeeld. Dat kan ik misschien lezen als 
‘samenvallen’ of in verbinding zijn? 
Mijn aandacht wordt eerstens getrokken naar de bovenste bol en de onderste bol. De bovenste 
is duidelijk van goud stralend licht, de onderste is donker bijna zwart. Ze lijken tegenover 
elkaar te staan, maar ik betwijfel of dat de bedoeling is. 
Alles kan toch alleen bestaan, dus ook de wereld van de duisternis (onderste ‘bol’), door of 
vanuit de bovenste ‘bol’, de gouden bol van het oneindige licht dat uitstraalt en waarvan 
elk licht en ook duisternis in een lagere wereld een zwakke weerspiegeling is. 
 
De bovenste bol in de afbeelding correspondeert met de niet geopenbaarde Godheid, in 
Boehme’s woorden de Ongrond. Niet voor te stellen, niet door een bol of welke figuur ook. 
Dit niet geopenbaarde licht heeft geen dimensies. Welk begrip of woord kwalitatief of 
kwantitatief we er ook op plakken voldoen niet, geven hooguit een uiterst gebrekkige 
verwijzing naar het Ene Goddelijk Wezen waar niet naar verwezen kan worden. De Ongrond 
is onbepaald, richtingloos, zonder plaats, maar overal toch aanwezig, in alle werelden, in de 
tekening in alle bollen, hoe verborgen ook. Alles wat is, komt uit de Ongrond, het onkenbare 





Niets (En Soph voor kabbalisten) voort op een ongekende wijze, is beperking, is begin en 
verwerkelijking van ruimte, van plaats, van richting, van tijd, van dimensies. Light of Majesty 
is een mooie hoewel natuurlijk een te beperkte aanduiding van deze ‘sfeer’. 
De Ongrond is verborgen Oorsprong van alle oorsprongen van liefde, van vrijheid, van geven 
en ontvangen, van relatie. De eerste openbaring is in de bovenste gouden bol weergegeven 
door een ‘beperkte’ driehoek waarbinnen zevenvoudige cirkelvormige uitstraling. Voor mij 
verwijst dit naar de Grond die uit de Ongrond wordt ‘gebaard’. Het is beperking (driehoek) en 
expansie (cirkels) en dat in een dynamisch evenwicht. 
De Ongrond, aangeduid met Goddelijk Wezen (met het gevaar dus concreetheid te 
suggereren) manifesteert zich als Grond drievoudig middels drie Krachten: God de Vader 
(Al-Niets Bron), God de Zoon (Openbaring) en God de Heilige Geest (Verbinding). 
Onmogelijk voor mij dit verder te omschrijven. Wel opvallend dat Boehme de drie gestalten 
voorkomend uit het Goddelijk Wezen als krachten beschouwt, die weliswaar één zijn maar 
zich afzonderlijk (kunnen) manifesteren. Overal zijn deze krachten in de schepping boven, 
onder, links, rechts, waar dan ook aanwezig. Bron, manifestatie, ontwikkeling zijn misschien 
woorden die deze samenwerkende (on)grond krachten op ‘lagere’ niveaus in de schepping 
enigszins doen herkennen. 
Naast of in de drievoudige eenheid van de Grondopenbaring spreekt Boehme van zeven 
Oergeesten, of van zeven vormkrachten die één zijn met de Grond en die de Grond, de 
heilige Drievuldigheid uitdrukken in de schepping. De Natuur, de gehele kosmos, is resultaat 
van deze zeven oerkrachten of geesten die op elkaar inwerken en elkaar kunnen ‘ontsteken’. 
Door deze inwerking en ‘ontsteking’ ontstaat bewustzijn en dat brengt voort kennis, 
herkennen, vreugde, licht, leven, smaak, geluid en vorm. En het grondbeginsel van dat alles 
is Liefde, het hart van de geopenbaarde Grond, van de Zoon in de Natuur. Over de processen 
van schepping zwijg ik maar verder, omdat ik alleen kan naspreken en dat brengt mij niet 
verder. Bovendien wat moet ik na spreken, hoe te selecteren uit die tastende en reikende 
verwoordingen van Boehme, opgeschreven vanuit steeds wisselende invalshoeken die ook 
nog eens schijnbaar in tegenspraak zijn? De bedoeling van de geschapen Natuur lijkt dit 
Bewustzijn van Liefde te zijn en de uitstraling ervan wederzijds naar alle kanten binnen de 
Natuur en van de Natuur naar haar Grond heen en weer. Geven en ontvangen van Liefde, 
groeiend en eindeloos. 
 
De afbeelding van Freher laat echter deze scheppingsharmonie als Liefdesuitdrukking niet 
zien. De onderste drie ‘bollen’ tonen mij geen harmonische uitdrukkingen van de Drie-
eenheid, dus van de Grond ‘in’ de Ongrond. Het stralende ‘Majesteitelijke Licht’ (de 
gouden ‘bol’) dooft naar beneden uit en ontaardt in zwarte duisternis van de onderste ‘bol’.  
Het is een afbeelding na de ‘val’. Boehme heeft ‘gezien’ dat in de stroom van het 
scheppingsgebeuren een dramatisch incident plaats had en plaats heeft: opstand en val van de 
grootste engel Lucifer. Lucifer, manifestatie van de Zoon, keert zich tegen de Ongrond en 
wil zelf Grond van de Natuur zijn. Lucifer verzet zich tegen de kosmische wet van de Liefde 
van wederzijds geven en ontvangen, van liefde uit overvloed. Lucifer, zegt Boehme, wenst 
de liefde vooral voor zichzelf, verlangt liefde ter wille van toenemende zelfhandhaving van 
zichzelf. Dit veroorzaakt de ‘val’. Kabbalisten spreken over schepping ‘na’ het ‘breken der 
vaten’. Boehme nasprekend: door de val ontstaat een afgescheiden schepping, de hellen, 
doordrongen van luciferische zelfhandhaving, van eigenwilligheid, van zelfwil en van 
afkering van Gods Liefdeswil. De Liefde, het verzachtende, ruimte makende heilige Licht 
dringt niet of nauwelijks door in deze gevallen schepping. De samentrekkende krachten van 
het vuur domineren er, structuren verharden, wanorde ontstaat. Het ontvangen is verengd tot 
alleen maar nemen zonder geven. Erg herkenbaar!  
Deze laag in de schepping noemt Boehme soms het ‘Huis van Duisternis’ en wordt 
middels de onderste, de zwarte bol getoond. 



Moeilijk leesbaar, maar in de zwarte bol is te lezen: Dark World. Deze benaming komt met 
‘Huis van Duisternis’ overeen, een ‘wereld’ waar geen licht meer is, alleen samentrekkende 
krachten die nagenoeg absoluut zijn. Eigenlijk een wereld die niet kan bestaan maar door haar 
eigen samentrekkende krachten en gebrek aan Liefde implodeert als in een zwart gat. Maar 
als ik heel goed naar de afbeelding kijk dan zie ik daar nauwelijks waarneembaar, tòch de 
structuur van de Grond in de vorm van drie zwarte kleine bollen die te samen een 
driehoekstructuur vormen. Er is zelfs in deze ‘hellewereld’ in de diepste duisternis een besef 
van, misschien verlangen naar Gods bedoeling met Zijn Schepping! De hoogste Grondelijke 
wijsheid huist ondanks alles in de Dark World, weliswaar verbannen en zo goed als 
verborgen, waardoor er overal in deze afgescheiden wereld een verborgen smeulend 
verlangen naar ‘verlossing’ huist. De kabbalist noemt dit goddelijke vonken die in de diepste 
starheid verborgen zijn dankzij de liefdesdaad van de Allerhoogste om als Shekinah in de 
dark world aanwezig te blijven. De afdaling van Christus na zijn kruisdood in het dodenrijk 
om daar licht te brengen is hiermede in correspondentie. 
 
Verder zie ik dat in de Dark World een kleinere bol verschijnt, waarin van alles is te zien. We 
lezen: Solar World. Deze wereld is lichter, meer ademend, er komt helder licht binnen vanuit 
de trechtervormige lichtstraal vanuit Paradise. 
Er is rechts ook een verbinding tussen deze Solar World en de nogal ‘wilde’ bol boven die 
van de Dark World. Maar dat licht is onhelder, diffuus en mogelijk is het alleen maar een 
tak van de boom die verticaal in de gehele figuur getekend is. Ik kan niet lezen hoe deze 
wereld (tweede van onderen) wordt genoemd, maar er staat wel wat in geschreven. Voor mij 
dus onduidelijk.  
Paradise, de wereld van wit Licht breng ik als vanzelf in verband met het Lichtcentrum. De 
heilige Krachten van liefde, van genade, van ruimte geven, van expansie. De wereld waarin de 
liefde uit overvloed domineert. Op een of andere manier kan dat liefdeslicht vanuit 
Paradise instromen in de Dark World via de Solar World. 
 
Die Solar World, de kleinere bol in de Dark World, is in de figuur essentieel. Het weerspiegelt 
de zin van de schepping, van onze wereld, van de mens, van ons allen: helpen het Huis van 
Duisternis te verlichten en zo te ‘verlossen’. Daar kom ik nog op terug. 
 
Sleutelwoorden voor de verdere bespreking zijn krachten van beperking, van samentrekken. 
en krachten van expansie, van ruimte geven.  
Deze twee kanten worden door Boehme vuurkracht of vuurcentrum (beperking) en 
lichtkracht of lichtcentrum (expansie) genoemd. 
Het lichtcentrum verwijst naar expanderende krachten die ruimte geven, überhaupt van geven 
en schenken, van liefde uit overvloed, dus ook van onze werkelijke naastenliefde naar de 
ander en het andere, de ‘goddelijke wil’ in ‘onze’ ziel. Zoals hiervoor opgemerkt zie ik de bol 
met het witte licht, Paradijs, als dit lichtcentrum. 
Het vuurcentrum is het geheel van samentrekkende krachten, dus ook de kracht van nemen, 
van gestrengheid, van onderscheiding, dus ook van onze identificaties die we ons 
toeëigenen, van onze ikken, op ons niveau dus ook van onze subjectieve wensen, begeerten, 
fascinaties, fantasieën, van onze eigenwilligheid. En in deze afbeelding na de val zie ik de 
wilde, vurige bol half boven en achter de Dark World als het vuurcentrum.  
Intuïtief voel ik aan dat het vuurcentrum en het lichtcentrum elkaar in harmonische evenwicht 
moeten houden. Dus in de ‘ideale’ kosmische orde zouden ze afgebeeld worden naast elkaar en 
niet onder elkaar. Zonder licht en zonder vuur is geen wederzijdse liefde in overvloed van geven 
én ontvangen mogelijk. Om te kunnen ontvangen is er vuur vereist, samentrekking en 
onderscheiding, een kabbalist zou zeggen vaten om te kunnen ontvangen en om het ontvangen 
licht te reflecteren, in liefde ‘terug te geven’ enz. Liefde is dynamisch en het kan ‘fout’ gaan 
namelijk als de samentrekkende kracht te sterk wordt en het schenkende licht alleen wil opnemen. 
Ook als deze vuurkrachten te zwak zijn en in de krachtige lichtkrachten als het 



ware oplossen, ‘ten onder gaan’. Bij Lucifer is het eerste gebeurd en nog steeds. Ook moet er 
een derde kracht zijn van verbinding en bemiddeling die de samentrekkende beweging en de 
expanderende beweging in een evenwicht ‘gaande’ houdt. Het lijkt me de kracht van de geest, 
van een geestcentrum dat ik niet in de afbeelding ontwaar. 
 
De vuurbol in de figuur ervaar ik als een gedegenereerde vuurcentrum.  
Waarom gedegenereerd? Omdat de structuren die daar door samentrekking aanwezig zijn en 
het vuurcentrum vormen geen afspiegeling zijn van objectieve structuren die liefde 
onbaatzuchtig kunnen ontvangen en deze weer in liefde weerspiegelen of ‘terug geven’. 
Daarom is dit vuurcentrum denk ik ook onder de bol getekend die het lichtcentrum, Paradise, 
uitdrukt. 
Het hangt van de mens af, Boehme benadrukt dat steeds weer, of dit gedegenereerde 
vuurcentrum verder ontaardt of wordt gezuiverd en getransformeerd met objectieve 
vormen. Zoals in de afbeelding van Freher is te zien vormt dit vuurcentrum een blokkade 
voor het instromen van Licht en Liefde uit Paradise in de Solar World en dus ook in de 
Dark World. Het is dramatische tekening, want het kan fout gaan. Dat wordt duidelijk als 
we onze aandacht richten op de details van de Solar wereld.  
De Solar World is, zegt Boehme, geschapen om de Dark World te verlossen. Kennelijk kan dat 
alleen middels de mens. Hij is geplaatst in de Dark World, heeft daarmee verbinding (en dat is 
ons opgelegd probleem) en kan eveneens verbinding hebben met het lichtcentrum, met 
Paradise. De verbinding wordt door de lichtstraal vanuit Paradise naar de knielende figuur 
links weergegeven. Je ziet hem in een nederige, ontvankelijke houding knielend en biddend  
(?) in dat instralende licht. Tegenover hem een wat moeilijk zichtbare mensengestalte die hem 
lijkt te onderwijzen. Is dat de aanwijzing dat we niet op een subjectieve wijze verbinding, dus 
geheel en alleen vanuit onszelf, moeten zoeken met het Licht, maar een weg moeten gaan die 
(geopenbaarde) authentieke tradities aanreiken? 
Deze mens wil actief ontvankelijk zijn voor de goddelijke wil en zijn zelfwil daarvoor 
‘offeren’. Niet mijn wil, maar uw wil geschiede. De geknielde figuur houdt verband met de 
boomstam die vanuit de diepste aarde opgroeit tot in het Paradise en daar met zijn 
overvloedige kruin participeert aan de heerlijkheid van de drievoudige Grond, de hoogste 
manifestatie van Ongrond. Onderaan de boom (Tree of Life) die reikt tot aan de hoogste 
hemelen staat van onder naar boven geschreven: soul, will en spirit. Ik begrijp daaruit dat 
als Gods wil mag geschieden ‘mijn’ sluimerende ziel ‘in mij’ tot wasdom kan komen en 
kanaal wordt tussen hemel en aarde, tussen Paradize en Dark World.  
Door die verbinding wordt verlossing mogelijk omdat zo licht in de duisternis kan schijnen. 
De volle wasdom van ‘mijn’ ziel heeft de ‘kwaliteit’ van spirit, ‘plaats’ waar Gods Geest 
kan ‘neerdalen’.  
Essentieel is de vraag hoe mijn vrije wil is gericht: op mijzelf of op gehoorzamen aan Gods 
Wil. En hier raken we aan het dramatische aspect van de tekening en het dramatische 
‘moment’ van de schepping zelf. Het kan fout gaan. Kijkend naar mijn leven zo dikwijls 
‘fout’. In de afbeelding zie ik dat in de zijtak van deze boom uitgedrukt. Ook daar is een mens 
en ook in de zijtak is het woord will te lezen (nauwelijks zichtbaar), maar niet het woord soul 
en er is geen licht. De zijtak verdwijnt in de vuurwereld (die ik hiervoor gedegenereerd 
noemde), heeft geen verbinding met Paradise, zo wel de vuurwereld ‘voedend’. Deze mens 
laat zich niet ‘onderwijzen’, luistert niet naar Gods woord en doet zijn eigen zin. Zijn leven 
wordt gericht door zelfwil. Hij wéét zelf, is niet nederig hetgeen wordt weergegeven door de 
staande houding. De wereld is van hem, en door alles op zichzelf te betrekken en ook naar 
zich toe te trekken wordt de vuurwereld beïnvloed (‘gevoed’) door de subjectiviteit van de 
daden van zijn persoonlijkheid. Dit zijn ‘onware’ structurerende, dus samentrekkende 
krachten die zich in ‘toevallige’ vormen en ideeën afdrukken in de vuurwereld. Omdat ze niet 
‘waar’ zijn in objectieve scheppingszin (ze weerspiegelen Gods bedoelingen niet van Licht en 
Liefde) werken ze ‘verduisterend, verhardend, illusoir in de vuurwereld. Ze sluiten af en 



verdichten de blokkade die het gedegenereerde vuurcentrum opwerpt tussen Paradise en 
Dark World. De sluimerende ziel wordt niet door dit ‘eigen leven’ gewekt en komt niet tot 
groei, blijft afgesloten voor de aanraking door Gods Geest. Misschien moet ik praten over 
‘misvormde ziel’.  
In de afbeelding wordt zoveel ineens tegelijk uitgedrukt. Daarom lees ik niet alles zwart- wit. 
We zijn beperkte schepselen met een goddelijke opdracht en in de ‘onmogelijke’ vrijheid 
kiezen we zo dikwijls als vanzelf voor onze zelfwil, en slechts sporadisch ondanks goede 
bedoelingen voor Gods Wil (ik spreek voor mezelf!) . Het lijkt dat we niet anders kúnnen. 
Het is dan, meen ik, ook geen kwestie van kwantitatieve afweging of ik meer of minder Gods 
Wil heb ‘gedaan’. Onze eigenwillige momenten zijn vergankelijk (hoewel ze wel subjectieve 
vormen in de vuurwereld bekrachtigen). De op God gericht momenten hebben 
eeuwigheidswaarde. Zo voel ik dat intuïtief aan. En de zielenboom groeit doorheen de 
vuurwereld, drukt daar Gods wil uit (blijvend, eeuwig) in heilige objectieve structuren die 
daar vanaf den beginne óók aanwezig zijn. Het is zeker geen toeval dat de vuurwereld minder 
donker is gekleurd dan de Dark World. Dat duidt op menging van objectieve structuren (die 
het licht en liefde kunnen ontvangen) en subjectieve structuren. Dit wordt nog op een andere 
wijze in de afbeelding geaccentueerd. De vuurwereld overlapt zowel de Dark World als 
Paradise! Ook de schepping, ‘onze wereld’, heeft op iets andere wijze zowel verbinding met 
de Dark World als met de vuurwereld. Zo laat de tekening van de Tree of the Soul zien dat er 
overal toch (directe en/of indirecte) verbindingen zijn tussen de (On)Grond en de diepste 
hellen. Dat geeft hoop! 
Door de kracht van het licht en de liefde die wij op eeuwigheidsmomenten ontvangen, 
kunnen we het verterend vuur van de zelfwil overwinnen. Onze opdracht is herstel van de ziel 
als geboorteplaats van de Zoon door de Geest verbonden met de Vader opdat Hij neerdaalt in 
de donkere werelden (Dark World, het Huis der Duisternis, hellen) om daar te verlossen. 
Daar gaat het om zegt me deze afbeelding: the Tree of the Soul. 
 
Paul Horbach  



 


