
Esse est Deus        
 
Deze grondstelling van Meister Eckhardt Esse est Deus (Zijn is God) houdt in dat alle 
waarheid van zijn, van kennis, van natuur, ook van heilige Schrift uit één bron voort en in de 
terminologie van Eckhardt is dat de Godheid, ‘alles is door Hem gemaakt en zonder Hem was 
er niets’. Dit kan Eckhardt dit alleen maar beweren en uitspreken als ‘zijn’ Intellect, d.w.z. 
van het vermogen van zijn ziel om de werkelijkheid te schouwen door ermee één te worden, 
Esse est Deus heeft. Esse est Deus bevat een kosmische relatie tussen Esse en Deus en de 
verbindende schakel ertussen is est. 
Schematisch als volgt weergegeven met enkele toevoegen die hierna nader beschouwd 
worden. 
 
      Geïncarneerde 
             Woord  
 
   Esse  est  Deus 
 
 
Geschapen            Zijn    God  -           Grond 
 
 
Wetenschap houdt zich bezig met het domein van het (geschapen) Zijn, Esse. Mystiek met de 
openbaring in de ziel, Deus. Spirituele theologie en speculatieve filosofie met ‘verbinding 
tussen hemel en aarde, dus met est. De onderscheiding is natuurlijk niet strikt maar het geeft 
een houvast kennisinhouden te karakteriseren. 
 
Esse is een voortdurend geschapen worden door Deus en dat gebeurt door het Woord. 
Uitgaande van dit ‘uitgangspunt’ van de traditie van de christelijke spirituele theologie kan est 
geïdentificeeerd worden met het Woord dat zich openbaart (Johannes) en Esse en Deus 
verbindt. 
 
Voor mij is dit op zich tamelijk speculatief. Maar als we ontvankelijke ruimte zijn, kunnen we 
soms letterlijk ervaren dat de dingen zijn in de zin van komen en gaan, ze verschijnen en 
lichten op in die meditatieve ruimte. We ervaren dat ze zijn en zo kunnen we ze ervaren als 
geschapen worden vanuit een Grond die we Zijn kunnen noemen. Dit is de ervaring van 
geschapen zijn, van zijnservaring. Maar tijden meditatie en gebed kunnen we plotseling 
overweldigd worden door de ervaring een persoonlijke aanwezigheid van een Grond, die we 
God kunnen noemen. Dit is de ervaring van Godservaring. Als Eckhart of wie ervaring  vond 
op dat moment verbinding plaats tussen Esse en Deus. Dat impliceert dat Eckhardt op dat 
ervaringsmoment ‘Zoon’ was, want de Zoon is immers de verbinding tussen Zijn en God. 
Door zijn achtergrond (kennis van filosofie en theologie) heeft hij zijn gnostische ervaring 
kunnen interpreteren als Esse est Deus. Zijn ervaring heeft hij vervolgens getoetst aan de 
openbaring (H. Schrift) en aan de wetenschap (filosofie). 
Vandaar dat Eckhardt vertelt dat als de Bijbel ons vertelt dat het Woord vlees is geworden, dat 
dit betekent dat de Zoon als middelaar optreedt tussen de Drie-eenheid en de schepping 
(theologie) en hij kon de ervaring in verband brengen met de neo-platonische leer over de 
onvergankelijke wereld van de Ideeën en de vergankelijke wereld van de verschijnselen. 
 
Eckhardt vertelt ons namelijk dat de incarnatie het evenbeeld of een afbeelding is  van de 
eeuwige geboorte van de Zoon uit de vader. 



(onze) zoonwording is een afbeelding van deze onvergankelijke gebeurtenis. Deze incarnatie 
is tevens het voorbeeld, de archetype of Idee van de gehele lagere natuur. 
Met andere woorden, de Zoon neemt de onvergankelijke wereld van de Ideeën in zich op en 
door de Zoon, op basis van die voorbeelden, wordt alles geschapen. 
De vergankelijke wereld is dus een afbeelding van de onvergankelijke werkelijkheid van de 
Ideeën.  Vandaar dat we iets over deze Ideeën te weten kunnen komen met ons natuurlijk 
verstand als we de wereld van de schepping bestuderen. 
De openbaring (Mozes)  wekt in ons hart geloof op en is daarom geloofwaardig, en de 
filosofie (Plato) wekt in ons verstand waarschijnlijkheden op. Maar dit geeft ons geen kennis 
van waarheid, dat doet alleen Christus, dwz de Zoon. Dat gebeurt alleen als in ons de Zoon 
geboren is, als we zelf Zoon zijn geworden. 
 
Het Woord is de volheid van alle Ideeën, terwijl een uitgesproken woord de manifestatie is 
van slechts een Idee. Zo’n gemanifesteerd Idee bevindt zich in het schepsel waarin zij zich 
manifesteert. Dit noemt Eckhardt in de lijn van Aristoteles: Vorm. 
Deze Vorm verbindt zich met de materie, de stof. Dit kan de fysieke stof zijn, de 
fijnstoffelijke materie van engelen enz. De prima materia of ‘eerste materie’ is de volstrekt 
ontvankelijke stof zonder enige kwaliteit, en die vormt de grondslag voor alle niveaus van 
manifestaties. Deze prima materia kan alle mogelijke vormen in zich opnemen, terwijl bv de 
fysieke materie selchts een beperkt aantal vormen kan opnemen, want zij is voorgevormd. 
 
Eckhardt spreekt over ‘de grond van de ziel’ als over een materie die in staat is God in zich 
op te nemen zodat de Zoon in haar geboren kan worden. Maar die geboorte is alleen mogelijk 
als de ziel geen beelden van de geschapen wereld in zich heeft, want dan is zij op een aardse 
manier voorgevormd en niet ontvankelijk voor de Zoon. Daarom moet de ziel eerst leeg en 
vrij worden gemaakt van beelden. 
 
Watheid en datheid. 
We kunnen van elk schepsel zeggen dat het is of bestaat. In beginsel kunnen we ook zeggen 
wat het is, bijvoorbeeld een paardebloem of een mens. 
De watheid wordt in de filosofioe de Vorm of de Idee van het schepsel genoemd. Die vindt 
zijn hoogste oorsprong in het Woord, maar wordt meestal – als het bom natuurlijke dingen 
gaat- via een ander schepsel aan het nieuwe schepsel overgedragen. De Vorm mens wordt via 
de ouders aan het kind overgedragen, ofschoon de Idee mens haar oorsprong in God vindt. 
Deze overdracht van vorm noemt Eckhardt ‘voortbrenging’ of ‘voortplanting’, dus een 
horizontale manier van voortbrengen.  
Maar het zijn van het kind wordt hen rechtstreeks door God gegeven, want esse est Deus. 
Deze verticale manier van voortbrenging noemt Eckhardt ‘schepping’, want eerst was het zijn 
van het kind er niet, want het bestond alleen als Idee of Vorm, en nu wordt uit het Niets zijn 
zijn gegeven. 
Eckhardt onderscheid nog een derde manier van voortbrenging, die in overeenstemming van 
de neo platonische wijsbegeerte ‘emanatie’ noemt Die manier van voortbrenging vindt alleen 
in God plaats en treedt nimmer buiten God op. 
Bij de schepping geeft God het zijn aan een wezen dat zich buiten hem bevindt. De overdracht 
van de de Vorm aan een schepsel vindt eveneens buiten hem plaats. Emanatie daarentegen is 
de manier waarop de Zoon uit de vader voortkomt, maar de Zoon blijft één met de Vader en 
wordt dus niet buiten de vader geboren. 
 
God is het Zijn en geeft aan alle schepselen hun zijn. 



Het zijn dat God aan zijn schepselen geeft is zijn eigen Zijn. In die zin is het Zijn van God en 
het zijn van het schepsel één. Maar het zijn van het schepsel is een geschapen zijn. Een 
schepsel is dus niet zelfgenoegzaam, want moet op elk moment zijn zijn van God ontvangen. 
Het is geen absoluut zijn, maar een relatief zijn. Anders gezegd: God is het Zijn en een 
schepsel heeft zijn zijn (ontvangen). ‘Zijn ís Gods Aanwezig zijn, op een indringende 
persoonlijke wijze, dus niet een abstract ‘zijn’. 
Er gaat vanuit het schepsel gezien een onoverbrugbare kloof tussen hem en God, maar vanuit 
God bezien is van zo’n kloof geen sprake. 
Bovendien is het schepsel ook van God onderscheiden doordat God zonder Vorm is, terwijl 
het schepsel een bepaalde Vorm heeft. 
 
De watheid van het schepsel is een uitwendige bepaling van zijn zijn en is daarom te 
beschouwen als een beperking van zijn zijn. Maar ook geldt dat deze Vorm het mogelijk 
maakt dat het Zijn zich manifesteert, want zonder Vorm is er geen sprake van onderscheid en 
zonder onderscheidingen kan het Zijn niet verschijnen. Vandaar dat Eckhardt het Zijn op zich 
onkenbaar, naamloos of afgrondelijk noemt. Dit Zijn-op-zich wordt daarom ook wel een 
Voorbij-het-Zijn genoemd, maar alleen als Eckhardt het Zijn dan identificeert met 
gemanifesteerd - zijn.  
 
Idee en Vorm 
De Idee bevindt zich in het Woord en behoort dus tot het niveau van God, terwijl het schepsel 
tot onze wereld behoort. Het schepsel ontvangt zijn Vorm niet rechtstreeks van God, maar 
door bemiddeling van een andere schepsel. Desondanks is de Idee de eerste of uiteindelijke 
bron en oorzaak van zijn Vorm. Eckhardt is van mening dat oorzaak en gevolg nooit absoluut 
van elkaar te onderscheiden zijn. Het gevolg komt uit de oorzaak voort en dus moet er in dit 
denken een zekere verwantschap tussen beide bestaan. Maar ook zijn ze niet identiek aan 
elkaar, want anders zou er geen onderscheid zijn en zou het een niet uit het andere zijn 
voortgekomen. De eerste oorzaak van de Vorm mens is de Idee van de mens in God. Die Idee 
veroorzaakt de Vorm in de eerste mens en die heeft deze Vorm overgedragen aan zijn  
nazaten. De horizontale overdracht van ouders op kinderen van de Vorm is dat steeds dezelfde 
Vorm wordt overgedragen. Vanuit het perspectief van God kunnen we echter zeggen dat al 
deze Vormen participeren aan hetzelfde Idee. De Idee bevindt zich echter op een hoger 
zijnsniveau dan de Vormen die hier in de wereld tot uitdrukking komen. 
Hier zien we het belang van het onderscheid tussen kwalitatieve differentiatie en 
kwantitatieve differentiatie: een en de zelfde Vorm (= kwalitatieve bepaling naast andere 
Vormen) kan in een veelheid van dingen en individuen (kwantitatieve bepaling) tot 
uitdrukking worden gebracht (zonder dat de Vorm verandert). Het onderscheid tussen Idee en 
Vorm is van kwalitatieve aard, omdat de Idee zich in God bevindt en de Vorm buiten God. 
Maat het onderscheid tussen moeder en dochter m.b.t. is kwantitatief want zij participeren aan 
dezelfde Vorm van de mens. (In het begin van zijn commentaar op het begin van het Johannes 
Evangelie) speelt deze analyse een belangrijk rol. 
 
Het Woord is de eenheid van alle Ideeën. Dit Woord, de Zoon, is niet geworden want Hij 
bevindt zich altijd bij en in God. 
De Zoon is niet geworden, maar in de wereld, als schepsel, dus als Jezus, heeft hij deze of 
gene zijn, is hij niet het absolute Zijn, heeft hij zijn zijn ontvangen en is daarom beperkt, een 
beperkte uitdrukking van het Woord. Het menselijk Intellect kan echter wel de Ideeën in God 
schouwen omdat het Intellect aan God participeert. Maar de wereld, het geheel van alle 
schepselen die volledig tot de wereld behoren bezit zo’n vermogen niet. Daardoor kan zij het 
Woord niet kennen, ook al is het Woord haar oorzaak. Alleen dankzij het geïncarneerde 



Woord, kunnen wij aardse schepselen het Woord leren kennen, want als de Zoon in ons 
geboren wordt is ons Intellect ontwaakt en kunnen we deel hebben aan de Ideeën in God. 
Alles wat in de wereld is, was vóór de schepping niet niets, maar bestond als Idee in God. 
Maar voordat het als Idee bij God was, voordat de Zoon door de vader was geëmaneerd, 
waren ze niets, want de Ideeën zijn uit het Niets geëmaneerd. 
 
Veranderlijkheid van de ziel. 
Volgens Eckhardt worden wij waarmee wij ons verbinden of waarnaar ons hart uitgaat. We 
kunnen als het ware kwaliteiten of eigenschappen aannemen die bij een nadere Vorm horen. 
Onze ziel kan zich richten op de Ideeën die zich in God bevinden en die in die zin niet ver of 
buiten ons zijn, zoals de dingen in de wereld die ver weg kunnen zijn en zich buiten ons 
bevinden. Als we met geheel het hart naar die Ideeën verlangen, zal onze ziel omgevormd 
worden. Onze ziel is als het ware plastisch en gemakkelijker vervormbaar dan bijvoorbeeld 
ons lichaam. Onze ziel kan heel aards, ja zelfs duivels worden. Daarom draait uiteindelijk 
alles bij Eckhardt om de ziel, om de geboorte van God in de ziel, of om de overvorming van 
onze ziel in Christus. 
 
God is liefde uit overvloed. Zijn Ideeën stromen naar de verschillende werelden, waardoor de 
ontelbare vele schepselen en werelden gaan ontstaan. De menselijke ziel en lichaam zijn van 
van alle schepselen het meest in zichzelf besloten, want zij zijn naar Gods beeld en gelijkenis 
geschapen. Daarom is de enig juiste manier waarop zij buiten zichzelf treden, dat zij zich naar 
God richten om voortdurend zijn Zijn te ontvangen en om steeds beter de Vormen te zijn die 
door Hem bedoeld zijn. Elk naar buiten treden in een andere richting dan naar God toe, 
betekent dat we Vormen aannemen die niet voor ons bedoeld zijn. Dan wordt onze ziel 
bezeten door aardse vormen, en is het niet mogelijk dat de Zoon in de grond van onze ziel 
geboren wordt. 
 


