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Inleiding 
We gaan vandaag weer verder met de geheimen van het alefbet. Daar is 
trouwens niets geheimzinnigs aan. Het geheim, het verborgene, toont zich 
vanzelf. Zoals in deze tijd van de herfst de kern vanzelf tevoorschijn komt. 
Als de tijd rijp is, barst de vrucht en toont zij haar kostbaarheid aan een 
ieder die voorbij komt en even blijft staan, om zich te verwonderen. De 
geheimen van het alefbet, dat zijn de geheimen van het Woord1. Het woord 
is een Wonder. 
Ik wil vandaag beginnen met een gedicht van mijn poëzie-cd Danser, 
Dienaar, Dichter, Dwaas, het gedicht heet: Woord 
Ik vond dat voor deze keer wel toepasselijk. 
 

Woord 
als een rondzingende viool 
als roffelend water in een regenpijp 
geur van wierook in mijn slaapvertrek 
 
dartel veulen, dravend op de tong 
woord, zo overdadig, zo warrig en zo zat 
in zoveel zinnen, zoveel tongen in deze wereld uit elkaar gespat 
 
terwijl toch slechts één enkel woord het ganse Al omvat 
Woord, ik wil u hier, waar alles wacht 
temidden van dit leven, mens en dier, beminnen 
met heel mijn horend hart 
zo diep en stil van binnen. 
 
dat u opnieuw in mij geboren wordt 
en ik dat ene Woord begrijpen zal 
dat ik niet spreken kan, maar wel ontmoeten 
en ik, met U, alleen maar door te groeten 
zelfs uit doodgewaande takken jonge bloesems  
naar het licht weet op te roepen 
 

 
1 Oneigenlijke hoofdletters in de tekst geven, op verzoek van de spreker, sommige begrippen soms 
een 'hoofdversiersel' mee om hun bijzondere status in het geheel te benadrukken. (JB) 
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zo dan, danser, dienaar dichter, dwaas 
aangeraakt en vrijgemaakt 
los van zoveel nauwe aardse dingen 
om een nieuw beleefde hemel zonder leegte 
hoopvol toe te zingen: 
 
I love the Word, this holy thing ... to let it sound and let it sing ... 
and when a Word is light enough ... it whispers wisdom, speaks of love ... 
 

De herfst is het moment waarop de kern zichtbaar wordt, de essentie uit 
zijn omhulling knapt en zichzelf laat zien. De kern is waar alles om draait. Als 
het alleen maar om de omhulling zou draaien, is alles zinloos. Want die kern 
pakt het hele leven samen. In een beukennootje zit in beginsel, in de kern, 
een heel beukenbos. Dat zie je in de herfst. In de winter trekt het leven zich 
weer terug in de stilte van het binnen. 
 
Herhaling 
In de vorige lezing over dit onderwerp hebben we het gehad over een 
aantal Grond-Waarden, en over de menselijke, al-te-menselijke noodzaak 
om te tellen, omdat die mens zich verloren weet in een afgrondelijke 
veelheid, een veelheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Ik heb toen 
geprobeerd aan te tonen dat tellen in wezen niets anders is dan ver-één-
voudigen, een doorlopend herstellen van eenheid ... dat wij, omdat wij 
tellen met een tientallig getalsysteem, dat doen ná negen. De na-negende 
geeft het signaal om de eenheid te herstellen. Bijzonder! Het had ook 
eerder gekund, of later. Negen was blijkbaar volledig genoeg, orde genoeg, 
tijd om te her-pakken. 
Het is goed om hier vandaag eerst nog wat te herhalen en te verdiepen voor 
we weer verder gaan. 
 
We hadden het over waarheid. Waarheid wil zeggen dat het híér klopt, 
waar je staat, in ieder nu ... dat kan vóór Pilatus zijn ... Waarheid klopt, is 
levend, ondeelbaar. Deel je toch, dan wordt het vals, gebroken, sterft het 
leven af. In deze wereld van de Twee-heid is Waarheid iets Ontzaglijks, het 
kan bijna niet. Waarheid is geen deugd, geen techniek, geen principe. 
Waarheid is een gebeurtenis: dán, als het erop aankomt, niet te liegen, 
onontkoombaar, anders klopt het niet meer, klop jij niet meer. 
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Waarheid ben je, ontzag óók ... liefde en vertrouwen wortelen in de Ene ... 
dán wordt het waar, dan opent zich deze wereld, de wereld om dat te doen, 
de hY"fi[] ~l'A[, olaam assijá, de wereld van de daad, wereld van de 4. We 

komen er in deze lezing zeker op terug. Het streven van het woord is waar 
te zijn, hoewel het zich leent voor de leugen. Daar moet je wel op bedacht 
zijn. Het is niet zo dat als je taal gebruikt, dat het dan vanzelfsprekend waar 
is. 
 
Getallen zijn in wezen verhoudingen, gematria en geometrie, zij horen bij 
elkaar. En de basis van elke verhouding is twee: ik sta hier, jij staat daar ... Ik 
sta hier, de wereld is daar. 
Twee – wee: die tweede is altijd het gevolg van een geboorte-wee. De 
schepping is een geboorte uit de Eeuwige. Het kind, opkomend in de 
moeder, deel van zijn moeder, staat na de geboorte opeens tegenover de 
moeder. Het kijkt haar aan en er komt een moment van loslaten: zo één ... 
zo twee. 
Het tellen begint bij twee. Eén is de helft van twee. De eenheid van de Ene 
is eigenlijk een vreemde Eén-d in deze bijt, een onmogelijk getal. Eén zoals 
wij dat kennen, is een wereldse één, een afgeleide van twee. Het Eén-zijn 
van God is van een andere orde. 
 
Een getal is een denkbeeldige zaak, puur mentaal. Het is niet zo dat de 
Schepper allerlei getal-schema's heeft bijgehouden: zoveel beukennootjes, 
zoveel planeten, enzovoorts. Maar de mens kan de wereld beschouwen 
vanuit een veelheid. De mens doet dat, omdat hijzelf erbuiten staat. Hij is 
een verhouding geworden: twee geworden. Daarom ziet hij ook veel. Want 
twee houdt in: veel. 
 
Vanuit zijn twee-zijn ziet hij vervolgens één. Maar die één is verraderlijk, 
want die één is de helft van twee. Waar het om gaat is dit: alle veelheid 
neemt deel aan het grote geheel. Er is wel Eén, een échte Eén, maar dat is 
voor ons eigenlijk onbevattelijk, dat is de Ene, een Eén-heid waar ik ook bij 
hoor, waar ik in mee-tel, in mee-klink, waar wij allemaal in meetellen. 
Hoewel ik sta tegenover jou zijn we in zeker opzicht Eén. De Vonk van de 
Eeuwige is bij jou, is bij mij, zoals Abel Herzberg dat zei in zijn mooie 
gedicht: "Er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel." 
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Die veelheid begint bij 2 en is in wezen exponentieel, eindeloos, oneindig. 
Maar, daarvoor heeft de getalsmystiek tóch een getal: het kwadraat van 2 
... 2 x 2 ... 4. Maar ook 40, 400, 44, 444 ... 4, getal van de Deur, om erop te 
wijzen dat daar nog wat achter is: een Hemelse Vijf, die wacht op de  
ontmoeting met een 5, die hier in deze wereld tevoorschijn moet komen uit 
4 en Eén.  
 
Met vier ontvouwt zich dus de grenzeloze ruimte. Drie ligt nog in het platte 
vlak, heeft geen dikte. Maar bij vier ontstaat er ruimte. Vier heeft alles te 
maken met de maat van deze wereld. De wereldse één, de 1 die ik kan 
tellen, die 1 staat wel symbool voor de Heilige Eenheid, voor de Ene, voor 
die onbevattelijke Eén, maar we moeten hem nooit met die Eén van God 
verwarren. 
 
Eén ... machtig concept van de religieuze ziel. Eén-zijn is in de religieuze ziel 
een zeer belangrijk begrip, maar ook een zeer gevaarlijk begrip. Het kan 
gemakkelijk tot afgoderij geraken, want de Eenheid van God is níét een 
aanwijsbare eenheid, maar een ervaarbare wijsheid. De vonk van de Ene is 
in elke ziel aanwezig, daar ligt die vonk verankerd, en naarmate je met die 
vonk de verbondenheid, de relatie, de één-wording aanvaardt, ken je de 
Ene, de Onmetelijke. En dan is het nog maar de kunst om dát uit te leggen. 
De kunst van het stamelen ... 
 
Abraham Joshua Heschel zei: "Waarden zijn onlichamelijk en tijdloos". Met 
andere woorden: ze zijn niet pakbaar, ze bevinden zich niet in de wereld 
van de vier. Ze zijn onlichamelijk. Hoe komen ze dan tot werkelijkheid? Ze 
moeten in de menselijke ziel, de menselijke daad, worden tot gebeurtenis. 
In het Nederlands heel mooi: beuren, optillen. Ze moeten uit het vlak van de 
drie opgetild worden in de ruimte. Dát is onze missie, onze taak, om die 
waarden óp te tillen, óp te nemen! Waarheid, ontzag, liefde en vertrouwen, 
dat zijn de waarden waarop gerekend wordt in ons, als Mens. 
 
tm,a/, emmét, waarheid, 1 + 40 + 400 = 441, dat is 21 x 21. De mens is 6, en 

het driehoeksgetal van 6 heeft die waarde 21: 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. De 
mens moet iets met die waarheid. hy<h.a,, èhejè, ik ben, heeft als 

getalswaarde 1 + 5 + 10 + 5 = 21. Die waarheid heeft ook met God te 
maken: Hij is de Ware, de Waarachtige, de Onvervalste, de Ene. Wie kan dat 
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zeggen, dat hij Eén is? Ook ik sta hier als buitenkant en je moet maar raden 
wat er aan de binnenkant is. 
 
En het is de eenheid van 6 + 7 + 8 die 21 is. De zesde dag is het begrip van 
het verleden, wij werden geschapen in de zesde dag, in de Hof van Eden, 
een vóór-wereld die wij niet zien. En toen gebeurde er wat en gingen we 
over naar de zevende dag, en die zevende dag strekt zich uit in het heden, 
dat is onze herkenbare wereld, met dag en nacht, jaar in jaar uit. De achtste 
dag is ook een werkelijkheid die we niet zien, de hB'h; ~l'A[, olaam habbá, 

de wereld die komt. De Joodse mystiek speelt zich af in dit spectrum van de 
zesde, de zevende en de achtste dag: verdreven uit de zesde dag, 
verblijvend in de zevende dag, en daar moet iets gedaan worden, zodat we 
in de achtste dag komen. Het ligt onder het beslag van het getal 21, van de 
waarheid ... 
 
Wij vielen uit de Ondeelbaarheid met de Ene, toen ontstond de zevende 
dag, onze even dag, dag van de Dualiteit, waar alles deelbaar is door twee. 
Daar is het de bedoeling dat het weer terug gaat naar 1 ... naar de Ene! Dus: 
van 1 naar 2 en van 2 naar 1. Het Hebreeuws heeft daar een prachtig 
onthoud-bruggetje voor en dat is het begrip aB'a;ä, ábba, vader: 1-2-1. Dat is 
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een ander woord dan db;a', avád, 1-2-4, verloren gaan, verdwalen. Als het 

dus niet buigt, niet keert in mij, van 2 naar 1, naar de Vader, maar als het 
juist blijft voortgaan, van 2 naar 2 x 2 ... een eindeloos ver-velen ... een 
veelheid die nooit voldoet: 4 ... dan gaat die mens, die 'Zoon van de Ene', 
dan gaat die mens verloren, dan verdwaalt hij: 1-2-4 ... in de zevende dag. 
Eigenlijk valt hij dan alleen maar uit elkaar. 
 
Wat is de bedoeling van het alefbet? Dat het wordt: Bet-Alef! Dat het 
alefbet gebruikt wordt om naar de Ene terug te keren. Niet dat ik zomaar 
wat woorden raaskal, maar dat het Woord dat ik gebruik, bedoeld is om de 
Ene terug te vinden: zijn ingang, ha'Bi, biá, 2-1-5 ... dát is de achtste dag, 

met die bijzondere 5 ... hij zal komen! 
 
Een driehoek is in wezen de twee die Eén wordt: Bet-Alef. De driehoek is 
dus niet zomaar een tekeningetje, maar is een machtig symbool: van 1 naar 
2, én van 2 naar 1. 
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Het driehoeksgetal van 22 is 253. Bekijk je dat als driehoek-paradigma, als 
een kruispuntentraject, dan zie je 231 grijze driehoekjes met de punt 
omhoog, maar ook dat er als het ware contra-driehoekjes zijn met de punt 
naar beneden, en dat zijn er dan 210. Samen: 441 driehoekjes. Dus merk je: 
bij het alefbet, met zijn 22 tekens, daar zit óók het getal 441 in, in zwart en 
wit, in omhoog en omlaag, in een tegenstelling, in de Weg van 22 naar 1. 
Het zit er in een bepaalde verhouding in, als een oppositie. 231 is het 
driehoeksgetal van 21, en 210 is het driehoeksgetal van 20 en dat is ook: 10 
x 21. Samen zijn deze getallen 231 en 210: 441, en dat is weer 21 x 21. In 
deze geometrische vorm zit waarheid, tm,a/, emmét, 1 + 40 + 400 = 441,  

helemaal in het alefbet verankerd en vervlochten. 
 
Dan wordt het ook niet vreemd daar de Davidster in te lezen, dat Schild van 
David, want dat schild bestaat uit deze twee driehoeken die naar boven en 
naar beneden zijn gericht. Het Woord zoekt in beginsel naar Waarheid, de 
stelling van de vorige lezing. Het Woord is pas tevreden, gelukkig, als het 
Waarheid spreekt, en daarmee tot Levend Woord wordt. 
 
Het alefbet, een teken-garnituur 
Alle balletjes van het alfabet, dit teken-garnituur, zijn ook eenheden. 
Natuurlijk, want het is een schepping van de Ene en Die resoneert in ieder 
teken afzonderlijk. Net zoals de Ene resoneert in ieder mens. De j, teet, 

bijvoorbeeld is 9, maar is ook een eenheid, dus 1. De m, meem, is 40, maar 

je ziet hier ook meteen dat het een eenheid is, een tiental2, 10. Hij wordt 40 
in zijn optelling, als je alles erbij betrekt. Maar op zichzelf is het een 
eenheid. Het alefbet, dat zijn 22 eenheden, 22 individu-aliteiten. 
 
En zo zijn er dus: 
9 eenheden van 1, dat is 9; 
9 eenheden van 10, dat is 90; 
4 eenheden van 100, dat is 400. 
 

 
2 De 0 is in ons positionele getalsysteem eerder een leesteken dan een cijfer. Er zijn negen echte 
cijfers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Door middel van een verkleinde 0 wordt dit, op verzoek van de spreker, 
in de tekst soms benadrukt. (JB) 
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In getal dus samen 499, dat is de signatuur van het alefbet. Dat is dichtbij 
een mooi rond getal, dichtbij 500. In het Joodse en mystieke denken is 500 
iets bijzonders: het getal van de omtrek van de tempel en de afstand van de 
hemel tot de aarde, vóórwereldlijk getal. Het alefbet zit daar dus tegenaan. 
Het wacht op een enkeling, op een bijzondere Enkeling. Nou ja, zo bijzonder 
is die enkeling nu eigenlijk ook weer niet, het is gewoon net zo één als die 
andere negen die er al staan. Tóch is deze enkeling bijzonder, want hij krijgt 
geen naam, geen statuur ... Je moet niet zeggen dat hij tien is, want tien is 
het balletje op de tweede rij, dat alles bij elkaar is, die 9 + 1 andere balletjes 
in zich heeft. Dit is de tiende – liever: de na-negende – die heeft eigenlijk 
geen naam, hij dóét iets: hij raakt aan, hij gaat die andere negen verlossen. 
"Ja!", zeggen die negen, "we gaan mee!" En dan komt er een 10 aan, een 
nieuwe eenheid, één tien-tal. Maar dan: ook díé eenheid zal hier naamloos 
blijven. Ook hier in de tweede rij is hij de na-negende. Je kunt zeggen: oké, 
hij is honderd ... maar honderd is niet déze, honderd is een balletje op de 
derde regel, dat dus negen tientallen plus die ene die nu aanbelt in zich 
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heeft. Het is de na-negentigste, of nog beter, de na-negen-en-negentigste 
en hij is verwant met die eerste na-negende, want als die niet kwam, was 
déze na-negentigste er ook niet. De negen tiental-balletjes zeggen: "Wat 
kom je doen?" En ook de na-negentigste zegt: "Ik kom jullie verlossen!" En 
die balletjes zeggen: "We gaan mee!" En dan komt die Bijzondere, die 
Nieuwe Eén, dat Honderdtal, die 100, die hier blijft en die samen met die 4 
honderdtallen die er al staan 5 maakt ... Eén en 4 ... 500. Vijfhonderd. Dat is 
het mystieke getal 500 dat dan komt. 
 
Het alfabet, dat helemaal in het teken staat van de waarheid, zóékt naar 
Waarheid, het zoekt eigenlijk naar die ene, die Ene die moet komen en die 
geen naam krijgt. Hij is degene die zich weg-cijfert, die verdwijnt. Hij raakt 
wel aan, is even zichtbaar, maar vertrekt weer snel, hij lost op. 
En je ziet in dit getalsmatige drama zich bijna een messiaans verhaal 
afspelen: de Messias die komt om ons te verlossen, maar niet wordt geacht, 
geen naam krijgt, geen gezicht, komt en verdwijnt, naar de Hemel. We 
kijken hem na en we zien hem niet meer. En toch, Hij is er wél, als Hij in 
jouw hart is, als Hij jou meegenomen heeft, veranderd heeft en de 500 
gesticht heeft in jouw ziel. Dán is Hij er, waar je ook bent! Een 'op-lossing' 
die Verlossing inhoudt. 
 
Vanuit het gezichtspunt van het alefbet is die ene het drieëntwintigste 
teken. Er zijn tweeëntwintig alefbet-tekens en die ene die komt, is de 
drieëntwintigste. Een zichzelf wegcijferend teken dat in drie gedaantes 
verschijnt: eerst als eenheid, dan als tiental en vervolgens als honderdtal, 
waarna de vijfhonderd verschijnt, als iets buiten-gewoon nieuws: een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want dat is het beeld dat in de Bijbel 
daarvoor wordt gebruikt. 
 
Bijzonder is ook het Hebreeuwse begrip voor honderd: ha'me, mee'á, 

honderd. De uiterlijke waarde van dit begrip is 40 + 1 + 5 = 46. De atbasj-
waarde3 ervan is: 10 + 400 + 90 = 500 en je kunt zeggen: het Goddelijk Licht 
in die honderd, het perspectief van de Eeuwige, wijst al naar het komen van 
die vijfhonderd. 

 
3 Zie de toelichting achterin, en ook deel 8 in deze reeks: Al het goede bestaat in Drieën 
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Een beetje geometrie: ellips en cirkel 
Wat is een ellips? Een ellips is de verzameling van punten waarvan de som 
van de afstanden tot twee gekozen punten – de brandpunten – een vaste 
waarde heeft. Dat kun je met een plankje, een velletje papier, twee 
punaises, een touwtje en een potlood gemakkelijk laten zien. Kijk maar: een 
beetje geometrie ... 
 
En dan, vraag twee: wat is een cirkel? 
Een cirkel is een ellips waarvan de twee 
brandpunten samenvallen, één zijn. 
 
Van de eenheid naar de tweeheid en 
weer terug naar de eenheid, dat is 
van cirkel naar ellips en van ellips 
weer naar cirkel. Van 
één Middelpunt, één 
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Heer, naar twee Middelpunten, twee Heren, terug naar één Middelpunt, de 
Ene. Dát is de geometrische beweging die je hier ziet en die beweging zit 
ook in het alefbet! 

 
Het @As !yae, een sóóf, niet-eindig, het vóór-wereldlijke, het onbegrensde – 

we kunnen ons dat niet voorstellen, want alles heeft een grens. Maar in de 
Luriaanse kabbala wordt gezegd: het een sóóf  is de Werkelijkheid van de 
Eeuwige. Wat gebeurt er in dat onbegrensde? Nou, daar trekt God zich 
samen, de Eeuwige trekt zich terug, een soort vasten van de Ene, omdat Hij 
niets kan maken dat 'buiten' Hem is, kan Hij alleen maar iets maken dat 
'binnen' Hem is. Want als Hij iets zou kunnen maken wat 'buiten' Hem is, 
dan is Hij niet een sóóf, zonder grens. 
 
Dus de enige mogelijkheid is om in Zichzelf 'ruimte' te maken. Dat is wat de 
gedachte ~Wcm.ci, tsimtsoem, terugtrekking, is. Wat is dat dan, die 'ruimte', 

die door die terugtrekking ontstaat? Dat is de [:yqir"h', haraqíé'à, het 

uitspansel, deze wereld-ruimte, het kosmische samenspel waarin we nu 
zijn, dat, wat wij als oneindig zien – vanuit God is dat eindig, in zekere zin 
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heel klein, een punt, zoiets. Daar hoort het getal 4 bij, dat is de 
getalsmatigheid van deze 'oneindige' ruimte. Het getal van deze wereld is 
daarmee 444. In het telraam van het alefbet kun je zien hoe dat zit: de 
geschiedenis van 444 ... 
 
Dan zie je meteen iets indrukwekkends: die 444 meten we af aan de laatste 
kraal in het eerste segment van het alefbet, het segment met de 
honderdtallen. 4 is ook hier een grens, een overgang. De grens-letters zijn 
de t, taw, de m, meem, en de d, dálet, en tellen als 400, 40 en 4, als 444 

dus. Maar daarvóór zitten nog 9 andere kralen, die hieraan vooraf gingen: 
de serie van de 3, van 333; de serie van de 2, van 222; de serie van de 1, van 
111. Samen is dat 333 + 222 + 111 = 666. Je zou het zo kunnen zeggen: 444 
is de uiterlijke waarde van dit segment en 666 is de verborgen waarde van 
dit segment van het alefbet. Het getal 444 draagt als verborgen binnenkant 
het getal 666; en, als er in deze wereld van de 4 niet méér is dan die 444, 
dan is dat wel de 'ziel', de 'kern' van die 444 die daar dan ook de dienst gaat 
uitmaken.  
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Maar, gelukkig, het ís niet zo dat het hier stopt, want nu komen we bij die 
ellips: er is namelijk een reiken in het alefbet: vanuit zijn ene kern (die 444) 
een tweede kern makend. Die tweede kern bestaat uit de getallen die 
daarna komen: 5, 6, 7, 8, 9 en 50, 60, 70, 80, 90. Eigenlijk 5 eenheden en 5 
tientallen, dát is hier het reiken. Waarnaar? Wij weten al waarnaar, dat 
hebben we net gezien: naar die ene, die ook de Ene is, die na-negende, na-
negentigste, na-negen-en-negentigste, het drieëntwintigste teken dat 500 
schept. Zó moet ik zijn! Zó moet ik spreken! 
Kijk, we zetten die getalsmatigheid van het alefbet gewoon maar eens over 
in een cirkel-ellips verhouding: 

 
Hoe groot is die arm die zich hier uitstrekt? 
Daar kun je op verschillende manieren naar 
kijken. Je kunt zeggen: dat zijn allemaal 1- 
en 10-kraaltjes, dan wordt die arm 55. Bij 
elkaar, het hele alefbet, die 444 en deze 55, 
het hele bereik, is dan juist 499; het schiet 
nét te kort. Mijn kleine ik verlangt en reikt 
hier naar het Ik van de Eeuwige, op élk 
moment is dat zo, maar het wordt hier in 
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het alefbet niet bereikt ... die aanraking van de Eeuwige, die Ene die moet 
nog komen. Maar, en daar draait het om: is mijn spreken vol verwachting? 
Ben ik verwachtings-vol? Is er een zwangerschap in mij bij elk woord dat ik 
spreek? Een verlangen naar de Ene, die hier als drieëntwintigste wil 
verschijnen! 

 
Op dát moment komt de !Wn, noen, de 50, de vis, boven water. De mens, die 

altijd maar in die water-wereld zit, komt ineens boven de oppervlakte uit en 
ziet een totaal ándere wereld. Het duurt maar even, een onherhaalbaar, 
ondeelbaar ogen-blik ... een ontmoeting ... een aanraking ... misschien een 
enkel woord. En dan plonst hij weer terug in het water en komt hij de 
andere vissen weer tegen en wil hij vertellen over wat hij gezien heeft. 
Maar dat kan hij alleen uitdrukken in zijn eigen taal. Wat zal hij zeggen? Hij 
zegt: "Luister! Ik zag daar ... dun water! ... heel ándere waterplanten! ... 
lichte fladder-vissen! ... ik keek door het water heen! ... het wás geen water! 
... het was, het was ...", enzovoort, enzovoort. Dat klinkt onbegrijpelijk, war-
taal, dat is het in zekere zin ook. Als hij niet uitkijkt verjagen ze hem nog, 
sluiten hem op! Hij doet zó gek, zó vreemd ... 
 
Hoe kun je spreken van de Ene? Het is een Weten. Dat heeft alles te maken 
met eten – zoals ook van de Tora wordt gezegd: je moet hem eten. Dan 
komt dat Woord in je lijf en dan Wéét je – mooi met die W, die wij ook in 
Woord hebben, die W is eigenlijk de Wav, de w, die in het Hebreeuwse 

alefbet de verbindingshaak is, en ook en betekent ... N ... die Noen dus! 
Weten, dat is wonen in de Ene, weer Eén zijn, omdat je van Hem gegeten 
hebt. Verbondenheid eten, en weten ... Prachtig is dat! Maar ook in dat 
begrip Woord: is dat niet een opnieuw vertoeven in het oord, het oord van 
Eden?! Heerlijk Heden! Ziet u? Het is een Geheimenis, en toch zó openbaar! 
 

 



Robert la Boresa 

18 

gD;, dak, 4-3, met waarde 7, is ook een naam voor vis, dat is de vis van de 

zevende dag, dat is de vis van ónder het wateroppervlak, die nacht-wereld. 
De vis die wij óók zijn, in de eerste plaats zelfs. Maar in zijn 'geheime', 
verborgen waarde is die vis óók 500: (430) + (70) = (500). Het zit er al in, het 
dringt in hem, een eigen-lijk weten. Ergens weet hij wat hij zoekt. Nu die 
sprong nog, die kanteling boven water. 
 
Dat begrip gD;, dak, vis, is, als het wordt omgekeerd, als hij een ommekeer 

heeft meegemaakt, een hb'WvT., tesjoevá, iets anders. Dan wordt dat woord 

gD;, dak, opeens dG:, kad, óók 7, en óók met die verborgen waarde van 500, 

maar dán betekenen die twee tekens opeens geluk. 
 
Wat is geluk? Geluk is als het samenvalt, zou je kunnen zeggen. Als mijn 
bestemming, mijn doel en mijn wil, samenvallen. Als dat Eén is, in hetzelfde 
centrum staat. Geluk is niet als ik de loterij win, of zoiets. Dat kan me 
misschien wel heel óngelukkig maken, dan verandert mijn hele leven op een 
heel andere manier, ik heb dat wel eens gehoord. Dan verandert de 
buitenkant, het is materieel ... 
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Die uiterlijke kant, voor óns rechts, is vanuit de hemel gezien, links. Die 
linkerkant van het alefbet – vanuit de hemel dus – heeft een uiterlijke 
waarde van 444, met een verborgen waarde van 666. De volle waarde 
daarvan is 444 + 666 = 1110. Elke rij kent het verlangen naar het herstel van 
de eenheid, kijk maar: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 voor de eenheden, en 10 + 20 + 30 + 
40 = 100 voor de tientallen, en 100 + 200 + 300 + 400 = 1000 bij de 
honderdtallen. De volle waarde van die linkerkant is 1110, een verlangen 
naar Eén-heid op elk van de drie niveaus. Alle Eenheid bestaat in deze 
wereld in drieën. 
 
Het 'beest', die 666, dat ben je zelf! Tenminste: het is een kwaliteit die bij 
het menszijn hoort. Blijf je als mens alleen aan die linkerkant, dus zonder 
een vérder reiken, dan wórd je dat beest, die 666 met die slechte naam. 
Want dan denkt die mens dat hij zelf de Aller-hoogste is, de Aller-verste, 
zonder Op-gave, zonder ver-Antwoord-elijkheid. Dan meent hij dat alle 
Ontzag hém geldt. En dat als een ander dat niet toont, dat hij dan zijn prooi 
is. Dan zegt hij: "Dan zal ik je laten mérken dat ik groter ben dan jij, want ik 
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sta bóven jou!" Maar de profeten zeggen: "Zo werkt het niet! Het gaat om 
het Ontzag, de Gerechtigheid voor heel Gods Schepping, de Heelheid van de 
Ene die overal is, óók in de weduwe en de wees! Júíst als jij bovenaan staat! 
Toon je dat? Herken je je Maker in de minste van je broeders?! De Ene die 
boven het tellen uitgaat?!" Dus boven die 444 uit. 
 
Die andere kant van dit schema, het reikende gedeelte, is een hele 
boeiende kant, want hij is nog niet af, er moet nog iets komen. Die andere 
kant is níét rechts, óók niet vanuit de hemel, dit is het Midden, daar zijn wij, 
het gebied van het handelen, het doen. Wij staan dáár, in het midden, ieder 
van ons staat in het midden. Ieder van ons staat in het midden van dit 
universum. In deze kosmische, oneindige orde kan iederéén in het midden 
staan. Rechts is wat nog moet komen, daarvandaan is de Verlossing, de Ene 
die komt. 
De volle waarde van het Midden is 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35 en 50 + 60 + 70 + 80 
+ 90 = 350, samen: 385. 
Hoe bijzonder is dat! hY"fi[] ~l'A[, olaam assijá, de wereld van het doen, 

hY"fi[], asiah, doen, daad, 70 + 300 + 10 + 5 = 385. Wereld van woorden die 

daden zijn, die willen bereiken! 
 
Ik noem dit midden maar even de arm, de hand, die al reikend tot zijn 
bestemming komt. De uiterlijke waarde van die reikende hand is 1 + 1 + 1 + 
1 + 1 = 5 en 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50, samen 55. Bijzonder getal: namelijk 
het driehoeksgetal van 10, want 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55. 
10, dat is de waarde van de jod, van de herstelde eenheid: y, jod, hand, 

eerste tiental. Maar ook die 385 zelf verbeeldt het ultieme reiken naar tien, 
dat gaan we zo zien ... 
 
10 is het herstel van de eenheid, tien heeft ook geen apart cijfer in ons 
getalsysteem. Het is gewoon weer 1, eerste. Maar omdat wij een 
positioneel notatiesysteem gebruiken, zetten we er een nulletje achter, 
anders weet je niet wélke 1 het is, op welk niveau in het telraam. Werkelijk, 
die nul is letterlijk niets, hij bestaat niet, hoogstens als leesteken. 
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Wanneer elk van de getallen 1 tot en met 10 tot zijn vervulling komt, een 
kwadraat wordt, een vlak, dan heb je 385, kijk maar: 100 + 81 + 64 + 49 + 36 
+ 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 385. Die arm in dat alefbet is een machtige arm, die 
verlangt naar het herstel van de Eenheid. Maar let op het gevaar, want het 
gevaar zou kunnen zijn dat je zegt: "Die piramide is zo mooi, we blijven 
daar!" Dat doet me denken aan de piramides in Egypte en dat is juist het 
geheim van de Exodus: we blijven daar níét. Want dit is een burcht, een 
bastion: het staat vást. Maar dat is niet de bedoeling, 385 is niet het doel, 
het is de wég naar het doel. Een belangrijk verschil. Het zou geen piramide 
moeten zijn, maar een brug, een poort, een overgang. En in feite is het dat 
ook. En die glans van tien die erin zit, is alleen maar de glans van waar die 
385 naar verlangt, waar hij naar uitziet, dát is wat je ziet. Maar je moet er 
niet bij stil gaan staan, want dan bouw je een toren van Babel, of je verlangt 
naar de vleespotten van Egypte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauze 
 

 
 
  

 

385 is niet het doel… het is de weg… 
Het zou geen piramide moeten zijn, geen bolwerk, geen bastion, 
maar een brug, een poort, een overgang… 
In feite is het dat ook… maar er is ook een grote verleiding… 
om te toeven… 
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Het Teken van de ZooN 
Het zijn belangrijke paradigma's, mystieke grondverhoudingen, die in het 
alefbet te vinden zijn. Het is een spel van getalsmatige verhoudingen, maar 
ook een beeldengalerij van oerbeelden die het mens-zijn verduidelijken. 
Een teken-garnituur, een teken-bestek, de bouwstenen van het geschreven 
woord, letters die wachten op de adem van de lezer, hij die de tekens 
opneemt om ze te spreken en tot nieuw leven te wekken, nieuwe 
interpretaties ook. En dan trillen die verhoudingen en betekenissen 
ongemerkt mee. Het zijn frequenties die stilletjes meebepalen. 
 
Bijvoorbeeld in dat getal 385, dat getal van het Midden van het alefbet, van 
dat reikende stuk 5 tot en met 9, en 50 tot en met 90. Getal van het Doen, 
van de Daad, hY"fi[], assijá, maar ook het getal van de spraak, van safá, hp'f', 
300-80-5, lip, taal, oever, rand ... We stáán hier ook aan de rand: die na-
negende komt hij al? ... die Ene die verlost? 
Het getal 385, van het middenstuk, wordt nog meer bijzonder als je het 
woord x;yvim', maasjíéach, Messias, ziet met getalswaarde 40 + 300 + 10 + 8 

= 358; dat resoneert met elkaar, maar het is niet hetzelfde: 358 ... 385, er 
moet nog iets worden omgedraaid! Het is hoogstens een anagram. Er moet 
nog 27 bij: 3 x 3 x 3 dus. Dat lijkt een lijdensweg, maar wat zou het een 
schok zijn geweest als het wél hetzelfde getal geweest zou zijn, want dan 
zou dat verhaal – dat het een brúg is en geen bastion – niet opgaan. Het 
boeiende is dat die brug wél zwanger is van tien en van het getal van de 
Messias, maar het níét ís. Want de Ene die werkelijk 10 maakt, die 
drieëntwintigste, moet nog komen. Het is hooguit de glans die er op dit 
moment al in zit, de glans van het herstel van de eenheid die op handen is. 
Dat is ook de glans van de Messias. 
 
Abraham Joshua Heschel schreef in zijn essay Groeien in wijsheid:  
 

De meesten van ons leven niet in de tijd maar ontvluchten hem. Wij zien 
niet zijn gelaat maar zijn make-up. Het verleden is of vergeten of 
vastgehouden als een gemeenplaats en het nu wordt versjacherd voor een 
onnozele snuisterij of vertroebeld door valse verwachtingen.  
Het nu is een nul, en een onmetelijk deel van het leven blijkt een serie 
nullen te zijn zonder een echt cijfer ervoor. 
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De meesten van ons leven niet in de tijd maar ontvluchten hem – het is 
blijkbaar moeilijk om in de tijd te zijn, je bent blijkbaar steeds aan het 
vluchten. Wij zien niet zijn gelaat – het gelaat van de tijd is de Eeuwige, de 
Eeuwige verschijnt in de tijd – maar zijn make-up – we blijven bij die 
buitenkant, we zien niet de Eeuwige die erachter zit. Het verleden is of 
vergeten of vastgehouden als een gemeenplaats – vul in voor 
gemeenplaats: dooddoener, waarvan de zin, betekenis, kracht, weg is – en 
het nu – dat is dat kostbare moment waarin wij ons Nu bevinden – wordt 
versjacherd voor een onnozele snuisterij – dat is het verhaal van Ezau en de 
linzensoep – of vertroebeld door valse verwachtingen – door wat jíj wilt, niet 
wat Gód wil, wordt het vertroebeld. Het nu is een nul – als het in die 
versjacherde staat verkeert, en dat is het vólgende ogenblik ook – en een 
onmetelijk deel van het leven blijkt een serie nullen te zijn – dus: niets, 
nihilisme, het concept van de dood van God – zonder een echt cijfer ervoor. 
Schitterend gezegd, in al zijn treurigheid, dat wel. 
 
Wat is een écht cijfer? Dan zeg ik: er zijn negen echte cijfers, nul is geen 
cijfer, dat is niets. En ná 9 herstelt zich de eenheid, dan komt weer één, de 
gewone 1, maar in een andere kwaliteit.  
Nul is niets, leegte, afwezigheid. De mens is geroepen de eenheid te 
herstellen. Dat wil getalsmatig niets anders zeggen dan: tien te zijn of 
honderd te zijn, duizend te zijn: Eén te zijn. Dat is het geheim van worden en 
zijn in hetzelfde ogenblik. Dat is het geheim van Mozes die het verdwaalde 
schaapje achterna gaat en dan een braambos ziet dat brandt, maar níét 
verteert: het wordt, maar het blijft zijn. Een verterend worden en een 
duurzaam zijn, maar die braambos blijft daar gewoon staan met al zijn 
blaadjes en stekeltjes er aan, op hetzélfde moment! Dat was ook het 
moment waarop Mozes de Kracht ontving om te Doen wat hij ging doen. 
Maar toen telde hij niet zelf, toen telde de Eeuwige. Hij liep in de Naam van 
de Eeuwige, twee kernen die samengaan, de Eén doordrongen van de 
Ander, dat is worden-zijn in Eén Persoon. 
 
Die dynamiek van zijn en worden is ook in die na-negende: hij komt en hij 
sticht in hetzelfde moment, eerst 10, maar hier bij deze stand van 499 sticht 
hij ook die 100, een nieuw honderdtal en schept hij in dezelfde beweging 
500. Die ene die daar komt is gelijk aan de a, álef, van het begin. Degene die 

komt ís niet die álef, net zo goed als de eerste kraal op het telraam niet dé 
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Alef, de Eeuwige Zelf, is. Nee, het is een afspiegeling van de Eeuwige en zo 
is ook de Ene die komt, een afspiegeling van de Eeuwige, in Wezen de 
Eeuwige, dat wel. Het is een getalsmatig verhaal, een getalsmatige variant 
van een verlossings-drama. Een structuur die in het alefbet, in dit 
getalsysteem verankerd ligt: de eerste is gelijk de laatste, is gelijk de 
komende, de Alfa en de Omega, de Alef, Wav, Tav, de  a, w, t, dat is: oot, 

tAa, teken! Zijn en Worden in hetzélfde ogenblik, als een Levende 

Werkelijkheid in mij, in élk van ons: het Teken van de ZooN, dán, als de 
zevende en de achtste dag al gaande in mij be-staan. 
 
Want er is maar één harde munt, één waarachtige valuta, en dat is de 
kennis van Gods Naam, de Ene, directe verbinding tussen boven en 
beneden. En dan zie je hoe bijzonder dat cijfer 1 is, zoals wij dat 
pictografisch weergeven: 1 ... een streep van boven naar beneden. Er is 
maar Eén Tel, en elke stap in de tijd vraag om deze kwaliteit. En met een 
stap bedoel ik óók dit staan, dit samengaan van beweging en rust. Een 
doorlopend ZijN in de Ene. Geen enkele stap brengt ons dichter bij de 
hemel, als de hemel zich niet in onze stap bevindt. In die telkens stilstaande 
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stap, want we denken wel dat we met 'beweeglijke' stappen die kant op 
gaan, en dat lijkt ook zo, maar denk eraan: we hebben niet een wieltje, elke 
stap is een stil-staan en in die afwisseling van stil stáán, loop ik. Dus: stil-
staande loop ik, ga ik voorwaarts. En het geheim is: in het stil-staan is de 
Ene, elke keer weer, via de vonk die ik ben. Die Vonk is de Ene, in elk woord, 
in elk ding. Alle wegen hier zijn in wezen doodlopend, behalve de Weg die 
dwars door jezelf heen tot in de hemel reikt. Zo kon Paulus in de gevangenis 
zeggen: "De Eeuwige is met mij". Ook al is die cel gesloten, hij is níét 
gevangen, niemand kan hem gevangen zetten. 
 
Getallen bestaan in wezen niet. Die hele eindeloze rij: illusie, fictie. Zonder 
de Ene zijn het allemaal nullen, om met Heschel te praten, een grote 
hoeveelheid niets. De Ene ijkt, dat is: maakt waarachtig, geeft betekenis, 
ZiN. Dus, mijn diepste waarde is ZiN, validiteit van ZijN, omdat ik deelneem 
in de ZiN van de Ene. Of is mijn zin alleen afhankelijk van een ander? 
Bepaalt die ander mijn zin? Het is vaak zo, denk ik, maar het kán niet zo zijn, 
het klopt niet, dat is een symbiose die uiteindelijk te gronde gaat aan 
verdorring. Natuurlijk zoeken wij elkaar en kunnen wij ook de één-wording 
vleselijk in deze wereld gestalte geven, maar, als dat niet méér is dan uit en 
in lust alleen, dan houdt de zin daarvan geen stand, dan volgt verstrooiing, 
verveling, afstomping, onvrede, leegte. Ergens zin in hebben is niet 
hetzelfde als ZiN-rijk ZijN. Je bent slechts Eén in de Eeuwige. En als je dat 
niet bent, dan ben je elkaars prooi, elkaars gevangene, daar loopt het 
tenminste maar al te vaak op uit ... 
 
De Ene ijkt, geeft betekenis, zin. Zonder Deze drukt de veelheid, die hele 
telbare schijnwereld van de veelheid, niet veel meer uit dan de naschok van 
onze vervreemding. Die vervreemding is mijn Twee-heid, een na-geboorte 
daarvan, een onopgelost trauma: iets vreemds tegenover mij ... En ik, wie 
ben ik?! En in die schok van mijn ver-enkeling zie ik ná 2, ná 1 nu opeens 
óók:  3 ... 4 ... 5 ... 6 ... veel, ontelbaar veel! Maar je bent dan wel vergeten 
dat het Heel is, dat de Ene het bindt. En dan verdwaal je in die veelheid, die 
ook veelheid wordt in jezelf: chaos. En daarom kan de Joodse mystiek met 
recht zeggen: het grootste dat hier denkbaar is, het getal van de hoogste 
uitgebreidheid, het getal van deze wereld, is 444. Dat is hier in principe 
alles: de oneindigheid in termen van eindigheid, het hele firmament,  
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[;yqir'h', harakíéà, 5 + 200 + 100 + 10 + 70 = 385 ... We komen op die getallen 

terug. 
 
Mét Deze krijgt het getal een heilige dimensie, net zo goed als mét Deze 
elke medemens een heilige dimensie krijgt – álles krijgt een heilige 
dimensie! Mét Deze krijgt, nee, behóúdt, de arme stinkende sloeber zijn 
heilige dimensie en ontmoet ik daar zijn Maker, zoals in het boek Spreuken 
staat. Als ik deze medemens verwerp, verwerp ik zijn Maker, wordt daar 
gezegd4. Daarom hameren de profeten hier op, als ze zeggen: "Wat hebt gij 
gedaan aan de weduwe en de wees?" Ook zij behoren tot het Wonder van 
het ZijN, waarin wij allen Wonden zijn, toegerust, voor wie dat wil, om deze 
Wondere Wereldwond te herstellen. 
 
De Eeuwige, de Ongedeelde, tikt met klepslag Eén door de tijd: tik-tak-tik-
tak … de dualiteit van de tijd, en waar is de Eeuwige? Er tussenin! De 
Eeuwige is niet te pakken, hij gaat met klokslag Eén door de tijd, een Boven 
en een Beneden scheppend, dat is de wereld van de twee, de verhouding 
tussen boven en beneden, de verhouding tussen eens en ooit. De 4 die Eén 
zijn. 
Een doorlopend zoeken in de zevende dag: omkeren, afdalen, opstijgen, te 
binnen brengen, her-inneren. Dát is onze taak: boven en beneden bij elkaar 
te brengen, links en rechts, eens en ooit. 
 
Z, het pictogram van de laatste, de zesentwintigste letter in ons alfabet – de 

z , zájjin, 7. Hoe komt hij daar?! – verbeeldt het boven en het beneden en de 

verbinding tussen die twee, een haakse, een hoekige verbinding. En de N – 
de n, noen, 50 – verbeeldt de tijd, álle tijd: de tijd van vroeger en later, van 

eens en ooit. En daar tussenin, tussen Boven en Beneden, tussen Eens en 
Ooit, bevindt zich ook de Eeuwige, tel-kens, in iedere stap. En het gaat erom 
dat ik in elke stap de Eeuwige ervaar, zal ervaren, als: Ik ben met je. 
 
In het Hebreeuws heb je geen klinkers, dus heb je in een woord alleen de Z 
en N zou je kunnen zeggen, de z , zájjin, en de n, noen. Maar in het 

Nederlands is dat anders, kijk wat er gebeurt als de klinkers er zich tussen 
blazen, als de schepping begint: ZijN, ZieN, ZiN, ZoeN, ZoN, ZooN, ZeN, ZioN. 

 
4 Spreuken 14:31 en 17:5 
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En dan zie je opeens dat dat best wel bijzondere woorden zijn, 
éénlettergrepig, ongedeeld, want let op: Ze-veN heeft ook die Z en N, maar 
dát woord is gebroken, dat is ZioN in wezen óók. Zoe-keN heeft dat ook, die 
gebrokenheid. Wat is de K voor een letter, daar op dat breukvlak? Die 
kennen we van haKKen, iK, het is een Kap-letter, met je tong tegen je 
gehemelte ... tiK-taK, een breek-letter. Zoe-keN is ín die tweeheid stappen, 
een gaan in de Ze-veN-de dag, die even is, dat wil zeggen: deelbaar door 
twee ... Hoe bijzonder is mijn Moeder-taal, naast de Taal van mijn Vader: 
het alefbet verbindt beide! Z en N, z , zájjin, en n, noen, de letters van 

hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNekevá, mannelijk en vrouwelijk, van die Oer-deling 

in het Begin, om dat weer Eén te doen zijn, in de Ene. Daar gaat het om. 
 

Een teken met vier haken 
In het Hebreeuws is er een bijzonder teken: de vierkoppige X, sjien. Eigenlijk 

is het de vier-hakige, de vier-hoekige X, sjien, want hij bestaat eigenlijk uit 

vier w's, waws. Zo'n bijzondere sjien vind je alleen op de tpoj'Aj, totafót, het 
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zwarte doosje dat de gelovige Jood op zijn voorhoofd bindt als 
hij zich richt tot de Eeuwige in gebed. Het is een onderdeel van 
de gebedsriemen, de !yLipiiT., tefillíén. Het teken steekt als het 

ware boven zijn verstand uit om te roepen: "Kom! ... Herstel de Eenheid! ... 
Toef niet! ..." Ach, ik vul maar wat in. Wat is een gebed? Dat is een gesprek 
met de Ene. Die aparte sjien staat níét in het alefbet, ja, wel de sjien met 
drie haken, maar niet met vier. Maar het Hebreeuws kent hem dus wel. Ik 
zou zeggen: zeg maar het drieëntwintigste teken van het alefbet. 
 
Wat óók bijzonder is, als je van die Z en N een monogram maakt, dan zie je 
óók vier haken, vier hoeken, en je ziet opeens ook een soort swastika ... en 
je schrikt, en je denkt: hè?! ... dat is van de Nazi's: Na-Zi … Zi-oN ... voel je 
wel? Een vreemde gewaarwording als je dat voor het eerst ontdekt. 
Het was in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik liep daar mee rond, 
een soort huiver! Ik hoop dat je de intensiteit van dat inzicht voelt. Toen 
kwam er een kans: in 1986 gaf Friedrich Weinreb lezingen in Neerpelt, vlak 
over de grens in België. Ik dacht, ik ga naar hem toe. Ik kende toen al veel 
van zijn werken. Ik dacht, hem durf ik het wel te vragen, want wie anders? 
Ik wist het niet. 
 
Het gesprek dat ik had, was buitengewoon en heeft veel indruk op mij 
gemaakt. Wat Weinreb zei over mijn 'swastika' was zo ongeveer het 
volgende: "De Messias en de boze zijn in hun aardse verschijning identiek, 
dat is het probleem ... zelfde kleding ... zelfde stem ... zelfde tred ... je houdt 
ze niet uit elkaar. Er is één ding: let op de ríchting waarheen Hij gaat! De 
Messias gaat in de richting van de Eeuwige, de boze loopt juist van Hem 
vandaan! Dus: let op de richting!" En ik begreep wat hij bedoelde: het 
hakenkruis van de Nazi's draait omgekeerd ten opzichte van mijn 
monogram, het kruis van Z en N. Op zich komt de swastika al duizenden 
jaren voor in beide draairichtingen, maar het gaat erom dat de keuze van de 
Nazi-ideologen is geweest voor een swastika in de omgekeerde 
draairichting als van de Z en de N, die óók in hun taal voorkomen, waarmee 
het Duits zelfs het woord ZehN, tien, schrijft! Het hele verhaal van het 
alefbet gaat over het reiken naar tien, het herstel van de eenheid en in het 
Duits is dat warempel ZehN, Z, N! En die NaZi kiest dan een swastika in zijn 
beest-tijd, in zijn 666-tijd, en die swastika is omgedraaid ten opzichte van 



Gematria en Geometrie – deel 2 

29 

het Teken van de ZooN! Fascinerend ... Wat gebeurt hier?! ... Wat is hier 
gebeurd! 
Voor mij was het een aardverschuiving! Ik kan daar nu niet verder op 
ingaan, misschien een andere keer. Het zegt ongetwijfeld iets over de 
geschiedenis van het Christendom ... Trouwens, de Nazi-ideologen waren in 
de veronderstelling dat hun hakenkruis een niet-semitisch teken was, dat 
het puur Indo-Germaans was. Gedeeltelijk is dat zo, het teken komt in India, 
in het Sanskriet, voor. Maar het is volstrekt níét waar dat het Jodendom het 
teken niet zou kennen. 
Het teken kwam voor als versiering op veel Joodse grafstenen bijvoorbeeld. 
En nu nog steeds bij de Tibetanen. Het is een Zonneteken, een Levensteken. 
Maar je ziet wel, wanneer je het vanuit de pictogrammen van de taal 
bekijkt, wat er in de Nazi-tijd is gebeurd: zij hebben het Woord van de 
Eeuwige verdraaid, tot leugen-woord gemaakt en we hebben gezien wat 
dát te betekenen heeft! In feite was het een traject van eeuwen ... maar 
ook dat voert hier te ver. 
 
Weinreb maakte het monogram voor mij weer neutraal. Wanneer je alleen 
maar op de uiterlijkheid van dingen afgaat, trap je altijd in dezelfde val. Je 
moet zien dat alles een venster is tot de Eeuwige. Als je dat maar één 
moment vergeet, maak je de misstap. Dat is best heel moeilijk, want als 
ineens die 'stinkende goorlap' voor mijn neus staat en zegt: "Hé, jij ... je 
geld!" Kan ik dan dóór hem heen kijken? Of geef ik hem meteen een mep? 
Of kan het zijn dat ik mijn portemonnee pak en hem die níét geef omdat ik 
bang ben, maar omdat ik hem kan zien als een schepsel, omdat ik zie, dat ik 
tóch, misschien heel diep verborgen, óók mijn Maker voor mijn neus heb 
staan? En dat ik dan denk: misschien heeft hij het wel meer nodig dan ik; 
kom ik iets tekort? ... Ik zeg niet dat ik dat kán, of dat ik dat móét, maar ik 
zeg wel dat dat tussen mijn oren moet zitten, elk moment, en dan zal 
gebeuren wat gebeurt. Dat is de praktijk van het zijn ín het worden. 
 
Welke verhouding heerst in ons Midden? In het Nederlands is er maar één 
woord dat rijmt op midden en dat is bidden. Bidden en Midden, die hebben 
wat met elkaar, maar we moeten ons hier beperken. We gaan kijken naar 
de volgende dia: 
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Welke verhouding heerst in ons Midden, lees ik. Is dat de Boom des Levens, 
de ~yYIx;h;( #[e, eets hachajíém, of is dat de Boom der Kennis van Goed en 

Kwaad, de [r"w" bAj t[;D:äh; #[e, eets haddà'at tov werá, de Boom van de 

Tweeheid? Het zijn de bomen in de Hof van Eden. Maar de Joodse 
overlevering kent nog een ander verhaal, en dat verhaal speelt op de derde 
dag van de Schepping. Daar staat dat God vruchtbomen gaat maken en dat 
ook doet. Dáár heten die bomen anders, dáár staat dat God wil maken de 
yrIP. hf,[o yrIP. #[e, eets prie ósè prie, de boom die vrucht is én vrucht maakt. 

Maar even verderop, als verteld wordt dat God dat heeft gedaan, dan staat 
er opeens dat God schiep de yrIP.-hf,[o #[e, eets ósè prie, de boom die vrucht 

maakt. De Joodse overlevering wijst hier op en zegt dat dát het moment is, 
daar op die derde dag, waarop de Boom des Levens en de Boom der Kennis 
van Goed en Kwaad geschapen werden in deze wereld. De ene boom is dus 
de boom die tegelijk is én wordt, want er staat letterlijk: yrIP. #[e, eets prie, 

boom vrucht, yrIP. hf,[o, ósè prie, maakt vrucht. Dus die boom ís vrucht en 

toch máákt hij vrucht – zoiets als miljonair, miljonair makend, dus: ik bén 
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miljonair en toch, ik ga keihard werken om miljonair te wórden. Eigenlijk 
hoef ik dat dan niet , want ik ben al miljonair! Dát is de Boom des Levens.  
Of heerst in mij die andere verhouding van de Boom der Kennis van Goed 
en Kwaad: de yrIP.-hf,[o #[e, eets ósè prie,  boom maakt vrucht, want dát 

staat er. Dat is dus een boom die alleen maar wordt. Weinreb zegt daarvan: 
het is de boom die produceert, vermeerdert, de boom die twee is en twee 
maakt, de boom van de ontwikkeling, van 2 x 2 ... van 4, die levenshouding. 
 
En ook hier kun je er heel getalsmatig naar kijken: de boom yrIP. hf,[o yrIP. 
#[e, eets prie ósè prie, boom die vrucht is en vrucht maakt, is de boom die 

Eén is en twee maakt; hij is Eén én 2.  
De boom van Kennis van Goed en Kwaad is de boom die twéé is en twee 
maakt, dus van 2 én 2 x 2. De vraag is hier: welke verhouding heerst in ons 
midden? Is dat de Boom des Levens, of is dat de Boom der Kennis van Goed 
en Kwaad? Of zoals het Bijbelverhaal vertelt: heb je van die boom gegeten 
die alleen 4 maakt, die boom van de ontwikkeling, zonder dialoog met de 
Ene? Heb je je dát eigen gemaakt, alleen dát, de rest vergetend? Of ben je 
gebleven in de verhouding met de Boom des Levens? Zeer belangrijk, want 
die Boom des Levens is óók de vier, hij is Eén én 4 ... want hij is de boom die 
vrucht is: Eén, én hij is de boom die vrucht maakt: 2 x 2. De Boom der 
Kennis is de boom van 2 x 2, van 4, maar dat is in principe óók van 2 x 2 x 2 x 
2 x … eindeloos x2, een 2 in eindeloze verstrooiing. Welke verhouding dus? 
Is het 2 én 4? of is het Eén én 4? dat is 4 én 1, en die 1 is daar dus níét die 
wereldse, telbare 1, maar die échte Eén, de Eeuwige, de Ene, in relatie met 
een dán getemde 4! Want 4 ben ik, 4 blijf ik, daar ontkomt geen mens aan, 
maar keer ik mij om!? 
 
Dus komen we bij een belangrijke vraag: wie is die én in deze verhouding? 
Die Eén is de Eeuwige, en die 4 is de wereldse maat der dingen. Wie is 
degene die daar tússen staat? Ook dáár in het Midden? Die en noemen wij: 
Mens! In Mens staat die en. In ~d"a', adáám, mens, in zijn getalsmatigheid 1-

4-40, zie je die 1 én 4 ook staan. Hij is in beginsel de 1 én 4, maar hij staat in 
de tijd, die 40 als teken van de tijd. Wie wij, Mens dus, zouden moeten zijn, 
is 1 én 4 ín de tijd. Maar dat zijn we meestal niet. Meestal zijn we alleen de 
4 en 40 in de tijd. Dat is de 44. Dat lijkt getalsmatig veel op tme, meet, 40-

400, dood, met de nullen van Heschel. 
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Wat Adam getalsmatig, volgens zijn pro-gram, hier zou moeten zoeken, is 
die 1 én 4, 5 dus, maar dat is dan wel een héél bijzondere 5, bestaande uit 4 
+ Eén, overal, in elke ontmoeting ... Aan die 5 van Adam hecht zich de 5 die 
nog bij de Ene is. De Ene komt hem in die andere 5 tegemoet, en dan zie je 
het Geheim van de Onuitsprekelijke Naam: h-w-h-y, 10-5-6-5, wij noemen 

Hem Addonáj. 10 dat is 5 én 5, dan heiligt die Mens de Naam van de Ene, 
dan herstelt de Ene zijn Naam in hem, omdat die Mens de Eenheid herstelt, 
overal 10 maakt. 
 
Adam van de zesde dag – zo kun je hem noemen – is de Verbinder, hij is die 
en. De Verbinder gaat meestal stil en onhoorbaar door de tijd in het grote 
drama van de schepping. En als zodanig is hij 6. Als zes is hij vijf-zoekend in 
de zevende dag, op weg naar de achtste dag. De taal van het getal is hier 
meta-taal. Dat wonder van de achtste dag gebeurt als hij de eenheid weet 
te herstellen, tien maakt. Getalsmatig is dat als hij 10 schept, maar dat 
gebeurt, even getalsmatig, pas ná de val van 9. 
 
Denk daarbij aan de 9e Av, de vernietiging van de beide tempels in 
Jeruzalem. 9 is het grote getal van de ondergang, die zwarte dag. De 9e Av ... 
Av, dat schrijf je trouwens zo: ba', met a, álef, en b, beet ...  

De 9e is het moment waarop alles op instorten staat. En dat klopt ook! Kijk 
maar naar het telraam, als daar 9 kralen op staan, staat alles op instorten. 
Want op het moment dat de na-negende komt en die 9e aanraakt: hup! weg 
alle kralen, het stort in. Als je daarvóór al je vertrouwen had gesteld op die 
9 kralen die je daar zo zeker zag staan, en toen dacht: dit is álles wat er is ...! 
Dan vergiste je je lelijk! 
 
Hoe zou je dat moment van die verlossende, dramatische aanraking in een 
ll;K., kelal, in een korte samenvatting, kunnen noemen? Het is een moment 

van berouw en ommekeer, van dood en opstanding. Op dat moment gaat 9 
+ 1 verloren en wordt 10 geboren. Het moment waarop je als mens moet 
zeggen: "Hoe deed ik? Wat deed ik? Waar was ik allemaal mee bezig?!" Het 
is een moment dat een dier niet kent: een ogen-blik van bewustwording, 
van verantwoordelijkheid, van gewetensnood. En als iemand je op die 
verantwoordelijkheid aanspreekt, dat je zegt: "Hier ben ik", en niet iets 
anders, een of andere uitvlucht. Dát is in een notendop het hele verhaal van 
de Hof van Eden. 
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Daarom is de 9e Av ook een moment van berouw, van zak en as. De tiende, 
denk aan de 10e Tisjri, dát is de Grote Verzoendag, de Dag van het Herstel. 
Bovendien wordt er gezegd in de Overlevering: op die 9e Av wordt de 
Messias geboren. Die 9e Av is dus wel de dag van de ineenstorting, maar het 
is óók de dag dat de Messias geboren wordt. In het telraam van het alefbet 
zie je hier dus een volmaakte gelijkenis: juist op het moment van de 
ineenstorting, het moment van de na-negende, wordt een Nieuwe Eenheid 
geboren: 10 ... Tien! ... ZehN! ... hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNekevá, de tegen-

stellingen weer Eén! 
 
Dit verhaal is dus vervlochten met het alefbet, met het Woord, met de 
geschiedenis, want de NaZi doet ondanks alles ZioN herleven omdat de Ene 
Heer is over Al, overal! Na de Oorlog verscheen er een boek met de titel: 
Hitler, der begründer Israëls – Hitler de grondlegger van Israël. Ondanks 
alles wat daar gebeurd is, ontstaat Zion. En tegelijkertijd voel ik een huiver, 
want ZioN is in het woord eigenlijk een gelijkenis met NaZi, alleen 
omgekeerd ... alles kan blijkbaar verkeren. Dus, laat je ook híér weer niet 
voor de gek houden, dat je zegt: "Het heilige Israël, Israël is God". Voor 
hetzelfde geld stampen daar de Nazi-laarzen, alleen dan heten ze misschien 
Zion ... mysterie van de geschiedenis. 
Dus ook dit: Gij zult geen andere goden voor mijn Aangezicht hebben ... Ik 
ben de Eeuwige. 
 
Weinreb zei altijd: "Ik benader alles vanuit het Woord. Mensen moeten niet 
de lat van de geschiedenis en de wetenschap langs mijn verhaal leggen, ik 
benader de werkelijkheid vanuit het Woord". Ik zou zeggen: er is een 
intrinsiek weten in het Woord, een Waarheid-zoekend gen, zoiets ... 
Want in het Woord, in het schriftelijke verslag van het Woord, in zoveel 
talen, steken nog steeds de tekens van weleer, van wat men heeft genoemd 
het Proto-Sinaïtische alfabet: 22 geniale begrippen, aanspreek-titels voor 22 
letters. 22 boodschappers. Zij hielden hun zegetocht in Kanaän, in 
Phoenicië, dienden in de taal van Assur, vormden het schrift van Ever, het 
Hebreeuws, staken over naar Griekenland, infiltreerden het Latijn, dienden 
en dienen in al die talen die zij tegenkwamen, om ook díé tongen op schrift 
te stellen en te bewaren voor het nageslacht. Zij staken zich in wisselende 
kledij, er is een grafische mode, er zijn wisselende gestaltes. Alef werd Alfa, 
werd uitgekleed tot A, een kale A, maar het is nog steeds dat ene begrip, 
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dat beeld van het begin: Alef ... 1-30-80 ... stier, kop van een stier. Het 
vertelt nog steeds over de ontmoeting van de mens met de Levende 
Werkelijkheid, in al die talen. 
 
Nóg een voorbeeld? Neem de Dalet, de vierde letter van het alefbet, Delta 
in het Grieks, alleen nog D bij ons, schijnbaar niets-zeggend, dan alleen een 
korte uitspraak-formule: tong tegen de tanden en dan een plofje ... is dat 
alles? Maar die Daleth betekent in dat oude alefbet ook Deur: opening in 
een muur, die daarmee tóch Dicht is. Maar een deur verraadt tóch een 
wereld achter die deur, om daarnaar te verlangen, daarover te dromen, aan 
die deur te luisteren. Die Dalet-Deur staat prominent in ons begrip DooD, 
stilletjes en ongemerkt is hij daar gaan staan, in twee-voud, twee Deur-
wachters: Deur om door binnen te komen, Deur om door te vertrekken, en 
daartussen speelt zich dan het leven af. Tenminste, als de Ene daar mét ons 
is, want anders zijn zelfs de levenden daar doden, ten dode opgeschreven. 
De Ene is de Wachtende bij die Deur, maar ook de Werkelijke tússen die 
twee Deuren, en ook de Eeuwige áchter alle Deuren. Voorbij de 4 is Hij. 
Daarom gaat het hier om die 4-Eén-relatie! 
 
Het Hebreeuws, de taal van Ever, bewaart nog steeds al deze geheimen. 
Daarom is die taal zo bijzonder. En nu betekent in het Hebreeuws rb,[e, éver, 

overzijde. En wordt hier als het ware benadrukt, zegt de overlevering, dat 
die taal inderdaad van de Overzijde komt, in ieder geval van vóór de vloed. 
Het is dus een oertaal. En daarom zegt men in het Jodendom dat het 
Hebreeuws de oertaal is. Wetenschappelijk kan dat wel weer ontkend 
worden. Die taal wordt in ieder geval genoemd: vd<Qoåh; !Avl', laasjoon 

haqqódesj, Heilige Taal, en ik denk met recht. 
 
Ik kom voor vandaag aan het eind van mijn verhaal. De uitdaging is: is dat 
aantóónbaar, dat je kunt laten zíén dat over dit Hebreeuws een heilige glans 
ligt? Wat is dat dan: heilig? In het Nederlands wil dat zeggen: heel. We zijn 
dat begrip eigenlijk kwijt. Maar heilig wil in wezen zeggen dat iets in een 
relatie staat met de Eeuwige, dat die verbinding er is. En die verbinding zijn 
we in onze tijd een beetje kwijt, en daarom kennen we dat begrip heilig ook 
eigenlijk helemaal niet meer, en zie ik jou niet in jouw heiligheid. Zeg ik ook 
niet meer U tegen jou als ik jou voor het eerst ontmoet, maar ben je vaak 
meteen een jij. Terwijl de taal juist die U heeft om eerst te laten merken dat 
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er een Heilige Dimensie is. In het Duits kan men zeggen: "Wir haben uns das 
Du angeboten", we hebben elkaar het Jij aangeboden. Jij is iets wat je een 
ander 'geeft', intimiteit. Jij bent voor mij een U, maar dan kun jij zeggen: 
"Zeg maar: je". Maar de Heilige Dimensie die in elk ding ligt: in het vliegje, 
het bloempje ... dát kunnen zien! Dat wil niets anders zeggen dan dat je 
ziet: je Maker, dán zie je de wereld in zijn Heilige Dimensie en zie je ook dat 
die wereld Eén is, dan zie je óók dat er maar één getal is: Eén ... en mag je 
bidden – ik doe het nu – dat de Ene je daarmee aanraakt en je Eén maakt. 
 

Einde 
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Toelichting: over de atbasj-waarde 
De atbasj-waarde is de getalsmatige uitdrukking in het alefbet van het 
transcendente aspect van de werkelijkheid die wij onder woorden willen 
brengen. De Wonderbare kant van al het Zijn. Het Zijn onder de noemer van 
het Mysterie van het Zijn. Het Zijn niet vanuit de dominantie van onze eigen 
optiek, maar vanuit de voor ons onkenbare zienswijze van de Eeuwige, de 
Scheppende Kracht van dit Heel-Al. Niet dat wij die dus toch stiekem 
zouden kunnen weten, maar wel dat er een dergelijke beschouwing 
mogelijk is en ook zeker zal bestaan. De atbasj-waarde erkent een 
Perspectief van de Eeuwige op deze wereld. Niet de wereld zoals wíj die zien 
en interpreteren vanuit de 'veelheid', maar zoals de Maker die zal zien 
vanuit zijn 'Heelheid'. Een totaal tegenover-gestelde visie dus. Dat zo'n Visie 
kan bestaan en al mijn menselijke, al-te-menselijke interpretaties volkomen 
omkeert. 
 
De werkelijkheid, dit zijn, is voor de mens, de mens die zich nog 
verwondert, altijd het Mysterie van het Zijn, iets wezenlijk onkenbaars. Dat 
geldt voor ieder detail van het zijn, elke zandkorrel, elke ster. Dáárom kleeft 
aan ieder woord dat de pretentie heeft om deze werkelijkheid, deze 
Levende Goddelijke Werkelijkheid te beschrijven een buiten-gewone 
getalswaarde: de atbasj-waarde. Een waarde die alles omkeert. Een tegen-
waarde. Een spiegel-waarde. Een verrassend moment. 
 
Een getal dat in verlegenheid brengt. Dát is de atbasj-waarde! Een inleving 
in het Goddelijk Perspectief, om daarmee rekening te houden. Alleen dat! 
De atbasj-waarde zet het gangbare rationele denken op zijn kop om dat 
denken te bevrijden van een dreigend intellectueel autisme, een 
zelfgenoegzaamheid van het denken zónder principiële onwetendheid. 
 
Praktisch houdt de atbasj-waarde in dat wat hier 1 is (de alef), bij de 
Eeuwige wellicht 400 (de tav) is en wat hier 2 is (de beet), bij de Eeuwige, 
volstrekt omgekeerd, 300 (de sjien) is, enzovoort. Met andere woorden: een 
alefbet met schaduw-waarden: wat hier links is, is daar rechts. Wat hier 
rechts is, is daar links. Een verrassend verschil. De atbasj-waarde bevrijdt 
het schrift van een zekere één-zijdigheid, die uitmondt in platte definities 
en een ont-wonderde beschrijving van de werkelijkheid, iets waar deze tijd 
ook steeds meer last van heeft. In deze lezingen benoem ik de atbasj-
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waarde dikwijls als het Perspectief van de Eeuwige en gaat het erom dat de 
mens leeft vanuit zijn grote waarde. Vanuit de getalsmystiek wil dat zeggen: 
de dialoog tussen de uiterlijke waarde en de atbasj-waarde. Concreet: de 
som van deze beide waarden, zoals hier in het begrip tAa, oot, 1-6-400, 

teken: 407 (uiterlijke waarde) + 481 (atbasj-waarde) = 888 ... en lees ik: élk 
van de 22 tekens verlangt voor de mens zich te doen ZieN als een her-
borene in de achtste dag, als het ware de Messias scheppend, in zichzelf, 
met hulp van de Ene, opdat Hij komt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alefbet: Uiterlijke, Atbasj- en Grote waarde 
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9  ..................................... 10, 11, 23 
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Van Robert la Boresa verschenen in de Echten-reeks: 
 

#1 Gematria en Geometrie deel 1 
#2 Gematria en Geometrie deel 2 
#3 Gematria en Geometrie deel 3 
#4 Mens Zijnde in Wording 1 – Blokje Rond de toren van Babel 
#5 Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 
#6 Mens Zijnde in Wording 3 – Weet voor Wie je staat 
#7 Mystieke Verhoudingen 1 – Het Paleis van de Vijf 
#8 Mystieke Verhoudingen 2 – Al het goede bestaat in Drieën 
#9 Mystieke Verhoudingen 3 – Verbazing Op-Wekkende Taal 
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Gematria en Geometrie 
de structuur van het Hebreeuwse alefbet – deel 2 
 
In deze tweede van een serie van drie lezingen over dit onderwerp eerst 
een herhaling en verdieping van inhouden uit de vorige lezing. Vervolgens 
veel nieuwe, verrassende inzichten. 
De getalsmatige structuur van het alefbet als teken-garnituur toont een 
uitdrukkelijk verlangen naar het nog Ongesprokene. Een reiken naar 
Woorden die nog niet zijn geschreven omdat er nog een Teken ontbreekt. 
Het Teken dat alles transformeert, schoon schip maakt en ons herstelt in 
onze verhouding met de Ene. 
Een lezing over het drieëntwintigste teken, het getal 500, en een indringend 
verhaal over een monogram van het Teken van de ZooN. Maar ook hoe de 
oude tekens springlevend zijn in onze eigen taal. 
Tot slot nog een toelichting op het wezen van de atbasj-waarde. 

 
~ 

 
De Echten-reeks is een serie bewerkingen van lezingen door Robert la 
Boresa in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joods mystieke 
overlevering. In deze lezingen gaat het de spreker vooral om de getals-
mystieke benadering van Hebreeuws-Bijbelse tekst in dienst van de 
interpretatie van die tekst. 
Deze interpretatie is altijd gericht op het bevrijden van zin, menswording, 
een anders leren zien, bewustwording van wie wij zijn in het perspectief van 
de Eeuwige, of, zoals het in deze lezingen dikwijls naar voren komt: 
de mens in het Teken van de ZooN. 
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