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De spiritualiteit van Johannes van het kruis 

 

 
(Johannes van het kruis, Anoniem, 17e eeuw) 

 

Welkom  

Aan u allen een goeie morgen en van harte welkom in deze viering. Mag ik u 

uitnodigen ook elkaar welkom te heten, door onze stemmen bijeen te voegen tot één 

melodie om de lof te zingen van degene die ons iedere week samenbrengt. We zingen 

om aanwezigheid van de Eeuwige, van de Liefde en van het Woord: wees hier 

aanwezig in ons midden, hoor onze vreugde en ons verdriet. Laat ons niet vallen, Gij 

toekomst van vrede. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Leven en geschriften van Johannes van het kruis 

De eeuwige cyclus van leven en dood, en liefde; de vragen naar zin en onzin van ons 

bestaan; het verlangen naar diepe vreugde, naar nabijheid, naar medemenselijkheid 

in volheid; de vraag naar Aanwezigheid, naar God. 

Het leven van mensen heeft vaak al genoeg aan de dagelijkse beslommeringen 

(gelukkig maar). Maar soms, soms zitten al die vragen in iemands lijf en leden, in 

iemands hoofd en handen. En iemand gaat de weg, voluit en ten diepste. 

De vragen, de overweging, een aanzet tot antwoord krijgt een enkele keer vorm.  



In kunst bijvoorbeeld: in beeldende kunst of in muziek. Of in woorden, in poëzie. 

Zoals in de volgende verzen: 

 

Toen zo ver ik zien kon 

geen vuur brandde 

geen licht gloorde 

alsof licht nog nooit geroepen was 

vuur nog niet uitgevonden 

ben ik gegaan 

mijn ziel in mij 

een gloeiende draad 

een laaiende strohalm. 

 

Poëzie van Huub Oosterhuis, naar een gedicht van Johannes van het Kruis: Donkere 

nacht.  

 

In deze viering rond een mystiek figuur, laten we ons inspireren door poëzie en 

teksten van Johannes van het Kruis. 

Juan de la Cruz leefde in Spanje in de 16de eeuw. Hij was karmeliet, tijdgenoot van 

Teresa van Avila. Hij schreef gedichten en bijhorende commentaren o.a. Geestelijk 

Hooglied, naar het ons bekende bijbelse Hooglied. Een mooi gedicht dat op muziek 

gezet werd door Amancio Prada. Straks zullen we een stukje uit het Cántico 

Espiritual beluisteren. 

Johannes van het Kruis schreef zijn bijzondere poëzie in gevangenschap in Toledo. 

Hij werd er door medebroeders in een cel vastgehouden omdat zij zich niet konden 

vinden in de hervormingsplannen die Johannes en Teresa van Avila voorstelden. 

(Kies voor verandering ). Het is in die gevangenschap, in die verlatenheid en 

ontreddering, dat Johannes uiting geeft aan zijn diepste verlangen - godsverlangen. 

Volledig op zichzelf teruggeworpen, ervaart hij de existentiële nood aan 

Aanwezigheid, aan de Ander.  

 

Donkere nacht: in gevangenschap zal hij ook letterlijk de donkere nacht ervaren 

hebben. Alleen Johannes en de nacht. Daarin kwam hij tot wonderlijke verzen: 

 

3.  In de nacht die de kans geeft, 

in het geheim, zodat geen mens mij  zien kon 

en ook ikzelf niets waarnam : 

ik had geen ander leidslicht 

dan wat er in mijn eigen binnenst brandde. 

 

Johannes kende al in zijn jeugd moeilijke tijden. Zijn vader stierf toen hij 2 jaar was, 

zijn jongste broertje een tijd later. Met zijn moeder en oudste broer trok het gezin 

rond van dorp naar stad, op zoek naar werk en huisvesting. Hij volgt les in een 

armenschool, gaat later studeren bij de Jezuïeten en treedt, 21 jaar jong, in bij de 

Karmelieten. 



Hij wil monnik worden, liever geen pastoor (in die tijd?). Dan al zoekt hij naar wat 

hem dicht bij God kan brengen, wil hij de innerlijke weg gaan. Een zoektocht die hem 

nooit loslaat. Al helemaal niet in gevangenschap. Zijn Geestelijk Hooglied is daarvan 

de neerslag: de bruid op zoek naar de bruidegom. De mens op zoek naar wat hem 

overstijgt. En in het geval van Johannes, vindt wat niet te vinden is. Zich verliezen in 

wat niet gevonden wordt. 

 

De bruid in het Geestelijk Hooglied zegt het zo: 

19. Mijn ziel blijft voorbehouden 

Aan Hem: al wat ik heb staat Hem ten dienste; 

Ik hoed niet meer mijn kudden, 

Neem ook geen andre dienst meer: 

Mijn dienst bestaat alleen nog in beminnen. 

20. Als men mij op de meente 

Voortaan niet meer te zien krijgt of kan vinden, 

Zegt dan: Ze ging verloren, 

En door zich te verlieven 

Heeft zij zichzelf verdaan en won toen alles 

Bijzondere verzen van iemand die leefde met iets in hem ... 

Misschien niet écht te vatten, maar ik kan wel iets vermoeden van wat Johannes van 

het Kruis ervoer. Zoals we het hier soms zingen: leven dat ons is aangezegd. 

 

Om warmte gaan wij een leven 

Gaan wij over de zee, 

Vliegen wij langs de hemel 

Om iemand gaan wij een leven 

Met licht en met donker mee. 

 

De betekenins van Johannes van het kruis vandaag  

Elke godsdienst kent haar voorgangers in het geestelijke leven. Mannen en vrouwen 

die door hun bezigheden van alle dag heen op zoek zijn naar een intense godsrelatie. 

‘Mystiekers’ worden ze genoemd. Veel mensen menen dat dit vreemde vogels zijn met 

een speciale gave, een apart soort van religieus begenadigden. Niets is minder waar. 

Mystiekers zijn mensen die zoals u en ik een kwaliteit van leven zoeken. En ze doen 

dat vanuit een grondintuïtie. Namelijk, dat God als initiatiefnemer aan het begin staat 

van hun levensweg. Die weg willen ze gaan, met veel inzet en inspanning, maar al 

vlug merken ze – hoe paradoxaal het ook moge klinken – dat vooral de passiviteit hen 

vooruit helpt. Dat staat haaks op onze tijdsgeest, waar het vooruitgangsgeloof de 

mens als initiatiefnemer centraal stelt. Gelukkig-zijn wordt dan herleid tot slagen 

hebben, en dat slagen hangt louter van onszelf af, we moeten zorgen dat we altijd de 

juiste keuzes maken, we moeten voortdurend alert zijn om niet in de categorie van de 

‘loosers’ terecht te komen en dus afgeschreven te worden… een mens wordt daar zo 



moe van. De mystiek ontmaskert die ideologie. Laten we dat even van dichterbij 

bekijken met het voorbeeld van Johannes van het Kruis.  

Deze 16de eeuwse Spaanse mysticus werd daarnet aan ons voorgesteld. Zijn 

geestelijke weg kan voor ons als spiegel dienen. Nogal wat commentatoren van zijn 

geschriften onderscheiden in de geestelijke weg die Johannes van het Kruis gaat, drie 

momenten: geraakt-zijn, het zicht verliezen en tenslotte gevonden worden. Je merkt 

het al aan de verwoording: er is hier een hoog gehalte van passiviteit. Die drie 

momenten doen zich in het leven meestal na elkaar voor, maar ze kunnen soms ook 

samen voorkomen.  

 

We beginnen met het geraakt-zijn. In zijn gedicht Donkere nacht zegt Johannes: 

 

In een nacht, aardedonker, 

in brand geraakt en radeloos van liefde, 

- en hoe had ik geluk!- 

ging ik eruit en niemand 

die het merkte -  

want mijn huis lag reeds te slapen.  

 

In het donker, geheel veilig 

langs de geheime trap en in vermomming, 

- en hoe had ik geluk! - 

in het donker, ongezien ook, 

want alles in mijn huis lag reeds te slapen.  

 

In de nacht die de kans geeft, 

in het geheim, zodat geen mens mij zien kon 

en ook ikzelf niets waarnam: 

ik had geen ander leidslicht 

dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.  

 

Dat was het dat mij leidde 

- zekerder dan het zonlicht op de middag - 

daarheen waar op mij wachtte, 

van Wie ik zeker zijn kon 

en op een plaats waar niemand ooit zou komen. 

 

Een eigenaardige situatie: het donker van de nacht, waarin een mens normaal 

verloren loopt, wordt hier een veilige plek. Dat kan alleen maar op het moment dat de 

vertrouwde klaarte van de dag in het huis geen houvast meer biedt. Het huis waarin 

alles ligt te slapen, is symbool voor de manier waarop je leven is ingericht, je 

overtuigingen, je zingevingssysteem, maar waaruit de pit is verdwenen. Het huis, de 

habitat, de habitudes, de gewoontes, kortom de orde van de dag, dikwijls verworden 

tot dagelijkse sleur. Maar Johannes voelt van binnen dat dit niet het echte leven is, 

dat dit daglicht niet het echte licht is. Een ander licht, een ander vuur brandt binnen 



in hem. Hij is erdoor geraakt. Aangeraakt. En dat innerlijke vuur zal hem klaarte 

geven in de donkere nacht waarin hij vlucht. 

 

‘Alles in mijn huis lag reeds te slapen’. Voor Johannes was dat het aftandse 

kloosterleven, waar alle leven uit verdwenen was. En waarin hij figuurlijk, maar ook 

letterlijk opgesloten zat, gekerkerd. Voor elk van ons is dat slapende huis wat anders. 

Voor mij is het o.a. ook het oude kerkelijke theater dat zijn stukken blijft spelen, en 

weinigen die er nog echt door begeesterd worden. Veel mensen zijn daar van 

afgehaakt, sommigen slepen er zich in voort. Maar een kleine rest is geraakt door de 

man van Nazareth, door zijn leven, zijn droom van het Rijk Gods, zijn aangeraakt-zijn 

door de liefde van God. Waardoor hij licht is dat mensen doet zien. Ik heb dat heel 

mooi verwoord gevonden in een liedtekst van Herman Verbeek:  

 

“Waar muren nog vallen, torens storten in, woorden, gebroken, liggen in 

scherven, zie je het niet?: daar staat een licht op, in gotische kleuren, een vuur 

in je tranen, gezichten die leven. Ga strompelend tastend, die nog bent verlamd, 

hartzeer en kouvuur, winter gezworven, zie je het niet?: sta op de drempel, 

geloof maar je ogen, je brandende ogen, je bent het verliefde. Hoor maar naar 

de woorden, gloeiend op je tong, nat van geboorte, liggend in windsels, zij roept 

om jou, taal van jouw liefde, jouw liefde voor leven, geloven de woorden, zijn 

heden geboren. Waar tronen nog heersen, angsten zijn nog stom, mogen niet 

opstaan, durven niet vrij zijn, zie je het niet,: daar zien jouw ogen het opstaan 

van kleinen, hun woorden zijn zieners, staan op in hun ogen.”  

 

Het geraakt-worden is het begin. Een licht dat in ons brandt, en waarmee we het 

wagen om de nacht in te gaan. Er komt perspectief, het zet op weg. Er is belofte, een 

nieuw leven. Vol enthousiasme beginnen we eraan. Maar wat merken we? We 

verliezen het zicht tijdens onze tocht, en we ervaren dat, in dat zogenaamde nieuwe 

leven, de dingen dan toch ook maar betrekkelijk zijn. En we stellen ons de vraag: ben 

ik wel goed bezig? Dat is het tweede moment op de geestelijke levensweg: de 

loutering van het zicht-verliezen en van de betrekkelijkheid der dingen. In zijn 

prachtige geestelijk hooglied (Cantico Espiritual) beschrijft Johannes van het Kruis 

dat: het meisje wordt geraakt door de liefde van de jongen, maar de jongen geeft zich 

niet meteen gewonnen en vlucht het landschap in. Het meisje voelt zich daardoor 

gewond en gaat haar liefde achterna. Overal ontwaart ze zijn afwezige en lege  

aanwezigheid in de prachtige natuur waar hij gepasseerd is, en dat doet haar nog 

meer pijn, want ze vindt wel zijn sporen, maar niet hemzelf. Voor Johannes is dit een 

poëtische verwoording van zijn ervaring dat hij God zelf niet kan vinden in de sporen 

van God. Misschien mag ik dat naar mezelf toe vertalen als volgt.  

 

We proberen hier een andere vorm van kerk-zijn en van herinnerende samenkomst 

rond Jezus Christus. We doen dat vanuit een innerlijke bewogenheid. Een vuur dat 

we ooit aan elkaar doorgaven, onze lichtjes die we samenbrachten tot één licht, 

waardoor we voldoende warmte en klaarte kregen om het te wagen met en voor 

elkaar en met mensen rondom. Maar ook deze droom kreeg een vormgeving waarbij 

we vragen kunnen stellen, zoals: is dit het nu? Is ook onze manier van kerk-zijn niet 



betrekkelijk? En is met een nieuwe vormgeving ook alles gezegd? Of gaat het hier 

louter om een vorm naast een andere vorm? Gaat het alleen om een nieuwe taal en 

liederen en symbolen? Zijn dat niet de sporen van waar het werkelijk om gaat? En 

moeten wij niet telkens opnieuw zoeken naar die diepere werkelijkheid zelf, Gods 

aanraking in ons leven, en wat wij met die aanraking doen? Moeten we ons niet 

telkens opnieuw laten onderbreken door de essentie, en niet al te vlug tevreden zijn 

met de ‘schoonheid’ en ‘het comfort’ van de aangepaste eigentijdse belevingen in 

Dominicus? Wellicht maken wij van onze invulling van het christendom ook een mooi 

overzichtelijk geheel, zodat het ook in óns huis kan gebeuren dat alles ligt te slapen. 

Die vragen omvatten dus het tweede moment, de loutering of zo je wil de relativering, 

zo essentieel op onze spirituele weg. Het is een ambetant en moeilijk moment, met 

donkerte die soms nog veel zwarter is dan de donkere nacht. We zoeken wanhopig en 

gewond verder, en dat kan lang duren. Je wordt als het ware bijna herleid tot een 

pijnlijk verlangen. 

 

Hier komen we aan het derde moment. Als je het verlangen openhoudt en het 

uithoudt met lege handen te staan, ontgriefd te zijn, het verlangen dus niet direct 

invult, dan kan het misschien gebeuren dat je je mag verheugen in het feest van de 

ontmoeting met het Leven. Dan komt de geliefde zelf op je toe. En vanuit die 

ontmoeting kom je tot inzicht en vind je kwaliteit van leven. Wat is dat inzicht? Over 

welke kwaliteit van leven gaat het? Dat de sporen van de geliefde, hier in het gedicht 

de prachtige natuur, niet alleen meer verwijst naar de verborgen geliefde, maar dat 

hij zichzelf geeft in die sporen. In strofe 13 (die niet op het blaadje staat) zegt het 

meisje: “Mijn welbeminde is het bergland, de dichtbeboste, eenzame valleien, de 

eilanden nooit geweten, de ruisende rivieren, de fluistering van de strelendzachte 

winden.” De wereld wordt genoten als de aanwezigheid van de geliefde. Voor 

Johannes betekent het, dat de wereld genoten wordt als de aanwezigheid van God.  

 

Ik vind dat een dierbare gedachte voor onszelf. In de mate dat we weigeren om ons 

vast te zetten in eigen verworven inzichten, in de mate dat we onze beleving van 

godsdienst durven te relativeren en we verder blijven zoeken (“er is geen god aan 

onze zijde die zegt: zo ga je goed; wel een die roept door alle tijden, zoek verder, het 

komt goed”), in de mate dat we ons telkens opnieuw laten onderbreken door de 

schreeuw van de kleinsten, in die mate komt God zelf ons tegemoet op onze 

zoektocht. Een voorlopigheid wordt verrukking van liefde, een zoeken wordt 

vereniging met de geliefde. Daarom moeten we in Domincus blijven zoeken. 

Antwoorden op een stem die naar ons toekomt: durf je mij te zoeken, en als je mij 

vindt, durf je mij dan los te laten?  

 

Ik eindig met even in herinnering te brengen: Gerard Buschman, een goede vriend uit 

Nederland, van wie we deze week afscheid hebben genomen. Heel zijn leven was 

doordrongen van de mystieke weg, getuige dit kleine gedicht van hem. Lichtpunt heet 

het. 

 

Van kindsbeen af gedreven 

door verlangen te leren beminnen 



schiep ik verzinnebeeldend, 

niet langer door de donkere 

 

nacht overmand, want badend 

in een vloed van genegenheid 

– in de vuurgloed des Heren – 

mijn minnebeeldige bruid. 

 

Volleerd heb ik haar sedertdien 

ten diepste ontheemd wedergezien. 

Belovend tot het einde der dagen 

 

haar lasten en moeiten te dragen. 

Verdoolde ziel. Ik hoor je geschrei. 

Mijn drijfveer ben jij. 

 

We luisteren nu naar een fragment van het geestelijk hooglied van Johannes van het 

Kruis, getoonzet door Armancio Prada. De bruidegom is aan het woord. Hij beschrijft 

de eenwording van de geliefden. 

 

(Zie ook: Frans Maas, Spiritualiteit als inzicht, 1999) 

 

Fragmenten uit: Geestelijk Hooglied 

 

1. Waar houdt ge U verborgen 

Beminde, en laat me in zuchten achter? 

Gelijk een hert ontvlucht Ge 

Nadat Ge mij gewond hebt; 

Ik liep en riep U na en Gij waart spoorloos 

[…] 

4. O, bossen en struwelen, 

Geplant hier door de hand van de Beminde, 

O, welig groene weide, 

Bezaaid met bonte bloemen, 

Zegt mij, is Hij door u voorbij gekomen? 

 

5. Bevalligheid verspreidend 

in duizendvoud, sneld’ Hij door deze dreven 

En gaandeweg ze aanziende, 

Alleen al door Zijn aanblik 

Liet Hij ze achter zich bekleed met schoonheid. 

 

6. Ach wie kan mij genezen? 

Wilt U nu eindelijk gewonnen geven, 

En mij ook niet meer zenden 



Van nu af aan Uw boden, 

Toch niet in staat mij, wat ik wens, te zeggen. 

[…] 

 

10. Blust Gij dan toch mijn hartstocht, 

Want niemand anders kan die immers stillen. 

Zien moeten u mijn ogen, 

Want Gij zijt er het Licht van, 

Voor U alleen wil ik ze ook maar hebben. 

[…] 

 

27. De bruid toch deed haar intrede 

Binnen de schone tuin van haar verlangens; 

Naar hartelust rust zij, 

Haar hals ligt achterover 

Tegen de zoete arm van de Geliefde. 

 

28. Onder het appellover, 

Daar werd gij nu met Mij als bruid verbonden; 

Daar gaf Ik er mijn hand op 

En zijt ge hersteld in ere 

Daar waar uw moeder eertijds werd ontluisterd. 

 

29. Gij vederlichte vogels, 

Gij leeuwen, herten, snelspringende gemzen, 

Gij bergen, dalen, oevers, 

Gij waatren, winden, hitte, 

En angsten van alleen doorwaakte nachten. 

 

30. Bij ’t strelend spel der snaren, 

Bij ’t zingen der sirenen: Ik bezweer u 

Met woeden op te houden: 

Raakt zelfs niet aan de muren, 

Opdat de bruid hier rustiger kan slapen. 

 

Inleiding inbreng gemeenschap 

Johannes van het Kruis, 5 eeuwen geleden en wij, mensen van de 21ste eeuw. 

Een wereld van verschil, beslist. Maar niet ons verlangen om lief te hebben en de 

zoektocht naar heelheid en volheid. Niet ons zoeken, vinden en weer verliezen.  

Het leven dat ons is aangezegd. Hoe we zien, soms even, het is van alle tijden.  

 

Het gedicht van Gerard Buschman spreekt van belofte, tot het einde der dagen de 

lasten en moeiten te dragen. En van een innerlijke kracht. 

Of van de bron waar ooit de naam als wens begon. 



 

Ik nodig u uit om zo dadelijk iets te delen van bron en belofte, misschien ervaart u dit 

in de kleine dingen van het dagelijkse leven. In stilte, in een gebed, in een inbreng. 

En we beginnen de inbreng met het lied van belofte  

Inleiding tafelgebed  

Laten we aan tafel gaan, 

en vieren de herinnering en de toekomst,  

dat wat ons beloofd is,  

dat wat onze eigen verantwoordelijkheid is,  

het woord dat ons daartoe oproept.  

Laten we dat doen met alle dierbaren  

die hier om een of andere reden niet kunnen zijn,  

met alle mede-christenen overal ter wereld, 

met onze lieve doden. 

Laten we de herinnering aan Jezus uitzingen,  

vertolken in de gebaren van brood en wijn,  

delen met elkaar.  

 

Vredeswens 

We verlangen naar goed leven, leven voor allen – ook voor de minsten en de kleinsten 

in onze samenleving. En leven is ons aangezegd, daar waar we met elkaar blijven 

zoeken en op weg gaan. Dan is leven, is vrede mogelijk. 

Laten we elkaar die vrede toewensen. 

 

Fragment uit: Donkere Nacht 

In een nacht, aardedonker, 

in brand geraakt en radeloos van liefde, 

- en hoe had ik geluk!- 

ging ik eruit en niemand 

die het merkte -  

want mijn huis lag reeds te slapen.  

 

In het donker, geheel veilig 

langs de geheime trap en in vermomming, 

- en hoe had ik geluk! - 

in het donker, ongezien ook, 

want alles in mijn huis lag reeds te slapen.  

 

In de nacht die de kans geeft, 

in het geheim, zodat geen mens mij zien kon 

en ook ikzelf niets waarnam: 



ik had geen ander leidslicht 

dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.  

 

Dat was het dat mij leidde 

- zekerder dan het zonlicht op de middag - 

daarheen waar op mij wachtte, 

van Wie ik zeker zijn kon 

en op een plaats waar niemand ooit zou komen.  

[…] 

 


