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Inleiding 

Het Paleis van de Vijf1, dat ben jezelf. Een Mystieke Verhouding, dat zijn we 

óók zelf. Ik sta met jullie in verhouding. Dat betekent: ik hier, jullie daar. Er 

is een tegenóver staan. En daarmee is ook iets paradoxaals aan de hand, 

want we zijn óók met elkaar verbonden. Ik sta tegenover en óók verbind ik 

mij. Dat is een soort tegenstrijdigheid, maar we zijn niet meteen vijanden. 

De mystieke verhouding wil zeggen dat je ergens tegenover staat, maar 

waar je tegenover staat is mystiek, het mysterie, het verborgene, dat wat je 

niet kunt pakken, dat wat je niet kunt zien, maar 'iets' wat je hoogstens met 

symbolen present kan doen laten zijn. Ieder van ons is een mystieke 

verhouding, staat tegenover het Geheim van het Zijn. Dat moet je eigenlijk 

in alles kunnen zien: in een boom, in een steen, in een vogel ... elke boom, 

elke steen, elke vogel. Er wordt van je gevraagd: zie je dat nog? Of is het 

gewoon maar een berk, om die om te zagen en planken van te maken? Of is 

het nog steeds een wonder? Dan kun je hem nog steeds omzagen, maar 

dan gebeurt dat vanuit een ander respect, een ander tegenover, er zit dan 

iets huiveringwekkends bij, 'vreze', eerbied, ontzag. Zo moeten we ook naar 

elkáár kijken, want anders kun je hele gekke dingen doen met mensen. 

 

Deze week werd de Kristallnacht herdacht, bizar moment in onze westerse 

geschiedenis, huiveringwekkend ook, er gingen stenen door de ruiten van 

Joodse winkels en synagogen ... "Dat vervloekte volk …", hoe lang had dat al 

geklonken? Hitler had in Luther een goede tekstschrijver. Maar dat was lang 

geleden, zou je nog kunnen zeggen. Feit is wel dat de kerken zich in 1938 

van commentaar onthielden, zij hielden zich afzijdig. 

 

Ik wil deze lezing beginnen met een lied. Het is een lied van Mordechai Ben 

David: Racheim. Te vertalen als ontferm u/U – met een kleine letter en met 

een hoofdletter – om te gedenken en even stil te staan. 

 
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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Van Heinrich Heine is de uitspraak: 

"Op het moment dat men besluit om boeken te gaan verbranden, duurt het 

niet lang voordat men ook mensen gaat verbranden".  

Hoe waar is dat hier gebleken. 

 

Op de volgende dia een schilderij van Jankel Adler, geschilderd in 1942. Ik 

kwam het een paar weken geleden toevallig op internet tegen. Het geeft 

een indringend beeld, passend bij wat er toen gebeurde, en wat nog moest 

volgen. 

 

We zien op dat schilderij twee gewonde rabbijnen met een briefje in hun 

hand waarop staat: Misericordia, een woord uit de christelijke eredienst. 

Wonderlijk voor een Joods schilderij, met twee rabbijnen, waarom staat er 

niet ~ymix]r;, rachammíém, barmhartigheid? Ze zoeken blijkbaar niet hun 

eigen Joden als luisterpubliek, maar ze zoeken die andere mensen, die in 

Europa de christenmensen zijn en die na hun 2000 jaar christendom ergens 

terecht kwamen waar een Kristallnacht mogelijk was. En toen zwegen die 
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mensen, velen van hen ... in ieder geval de instituties. Daarom staat er 

misschien: misericordia, barmhartigheid, ontferming, in het Latijn, taal van 

de christelijke eredienst. Ontferming, dat is wat we als mensen naar elkaar 

toe verplicht zijn. Zo kijken ze ons aan, zo vragen zij, monddood gemaakt, 

alleen nog dat briefje ... zonder vraagteken ... Om óók even bij stil te staan. 

 

En dan heb ik ook nog een ander verhaal meegenomen. Opnieuw over twee 

rabbijnen, twee andere rabbijnen. Het gaat eigenlijk over ons thema, de 

mystieke verhouding. Luister maar ... 

 

Er waren eens twee rabbijnen die in dezelfde stad woonden. De ene week 

preekte de een, de week daarop preekte de ander en zo verder. Maar, de 

ene rabbijn was altijd heel succesvol, tenminste, de mensen hingen aan zijn 

lippen, het was altijd boeiend, iedereen was bij de les en na afloop werd er 

nog levendig nagepraat over het verhaal van deze rabbijn. De andere 
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rabbijn, die zijn preken best 

goed voorbereidde, was veel 

minder succesvol, tenminste, 

soms werd er tijdens zijn 

preek gegaapt, een enkeling 

viel zelfs in slaap en na 

afloop van de samenkomst 

sprak haast niemand meer 

over zijn woorden. Op een 

dag komen die twee elkaar tegen. Zegt de niet zo succesvolle rabbijn tegen 

zijn collega: "Vertel me nou eens, wat is je geheim? Hoe komt het toch dat 

jij zoveel succes hebt met je preken en ik niet?!" "Ach", zegt die succesvolle 

rabbijn, "het is niks bijzonders, maar ... ik kan gedachten lezen!" 

"Wat zeg je me nou!?" roept de niet zo succesvolle rabbijn uit, "gedachten 

lezen?! ... dat bestáát niet, niemand kan gedachten lezen!" "Toch wel", zegt 

de eerste rabbijn, "en ik kan het je bewijzen ook. Neem maar eens iets in je 

gedachten en dan zal ik je zeggen waaraan je denkt". De tweede rabbijn 

besluit erin mee te gaan en zegt na even denken: "Goed ... ik heb iets in 

mijn gedachten ... zeg jij nu maar waar ik aan denk!" De succesvolle rabbijn 

doet even zijn ogen dicht en na een korte stilte zegt hij: "Je denkt aan het 

psalmvers: Ik stel de Eeuwige altijd vóór mij! ..." De tweede rabbijn schiet 

meteen in de lach en zegt: "Nee hoor, hoe kom je erbij, daar dacht ik 

helemaal niet aan! Zie je wel, ik wist wel dat het nep was. Niemand kan 

gedachten lezen!" Zegt de eerste rabbijn: "Misschien niet, maar het is wél 

het antwoord op de vraag die je mij zojuist stelde ..." 

 

Tegenover staan 

Psalm 16:8a zegt: Ik stel mij de Eeuwige gedurig voor ogen. In het 

Hebreeuws is dat: dymi_t' yDIäg>n<l. hw"åhy> ytiyWIívi, sjiwwitíé addonáj lenegdíé 

tamíéd. Daar staat eigenlijk: Ik stel de Eeuwige altijd tegenover mij. dg,n,, 
négged, tegenover. Dát is die speciale verhouding, het tegenóver staan. Het 

is ook de verbondenheid van de Eeuwige, want Hij is met al ons mensen 

verbonden. Het is iets heel paradoxaals, want op hetzelfde moment dat jij 

tegenover de Eeuwige staat, staat de Eeuwige in jou. Dus: die in jou is, staat 

tegenover jou. Je bent in wezen die verhouding ook zelf, op elk moment. En 

tóch sta je ook tegenover de Eeuwige. Natuurlijk, omdat de Eeuwige zich 

manifesteert in ieders aangezicht, welk aangezicht dat ook is, daar ontmoet 
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je de Eeuwige ook. In die Kristallnacht ging een wereldbeeld aan scherven. 

Daar gebeurde iets wat ons nu nog steeds de ogen moet openen, anders is 

het allemaal écht voor niets geweest.  

 

De dualiteit van deze wereld, mijn eigen dualiteit – zeg maar gewoon: mijn 

wisselvalligheid, mijn wankelmoedigheid – staat in een bepaalde 

verhouding tot de Ene. Je kunt het gewoon getalsmatig uitdrukken: in deze 

'even' wereld waarin wij twee zijn, man en vrouw – maar ook twee armen, 

twee benen, twee ogen, twee oren, twee neusgaten ... – in deze wereld van 

de dualiteit, deze zevende dag, verhouden wij ons tot de Eeuwige als 2 staat 

tot Eén. Niet het cijfer 1, maar liever uitgeschreven: Eén, zo dus! De ene die 

je kunt tellen is niet de Ene, de Heilige, Unieke, Ene, die ik niet kan pakken 

maar die met Eén het best gekarakteriseerd wordt. Een verhouding met de 

'Onvergelijkbare', in Wie alle veelheid besloten is. Alle veelheid hier is in de 

Eeuwige Eén. Elk getal vindt zijn correspondent in de Eeuwige. Je zou eerder 

moeten zeggen: 2 is een vervreemding van Eén, vindt die twee zijn weg 

terug? 

 

Twee is in potentie vier. Twee heeft de neiging zich te vermenigvuldigen: 

2 x 2 = 4. Het is de oer-eigenschap van de dualiteit dat die zich wil 

vermenigvuldigen, de twee-heid die twee keer twee wil zijn. Vier is het getal 

van deze wereld van de ontwikkeling. Dus is mijn verhouding tot de Eeuwige 

ook, zou je kunnen zeggen: 4 staat tot Eén. 4 plus Eén. En zo kom ik tot het 

getal 5, maar dan een Heilige Vijf, hoofdrolspeler in ons verhaal vandaag. 

Want die Vijf wóónt ergens, moet ergens wonen, ergens thuis zijn. En zo 

komen we tot het Paleis van de Vijf, en het geheim daarvan is: je bent het 

zelf! 

 

De 4-Eén-relatie op fysiek niveau, in mijn eigen zijn hier, is vergelijkbaar met 

mijn fysieke hart, met zijn vier kamers en die éne klop. Als díé Ene 

ontbreekt, dan kan ik hier niet meer staan, dan klopt het niet meer. Ik stel 

mij de klop van mijn hart altijd voor mij, om maar even te parafraseren. Zie 

je meteen hoe lastig dat is ... 

 

De mens verhoudt zich tot zijn Schepper als beeld tot spiegelbeeld, dat 

staat ook in het begin van Genesis. Er is gelijkenis, maar ze zijn niet gelijk. 

Ook in het getal van die twee is er een verrassende gelijkenis te ontdekken: 
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~d"a'h' ynEB., benee ha'adáám, mensenkinderen, zonen van Adam, heeft als 

uiterlijke waarde: 2 + 50 + 10 plus 5 + 1 + 4 + 40, samen 62 + 50 = 112. Maar 

óók 112 heeft de Naam van de Eeuwige: ~yhil{a/ h-w-h-y, addonáj ellohíém, 

naam die wij in onze Bijbels dan vertalen met HERE God, maar het is 

eigenlijk onvertaalbaar, alleen het getal van die naam blijft onveranderlijk 

hetzelfde in alle talen: 10 + 5 + 6 + 5 plus 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 26 + 86 = 

112, getal van de twee-ledige Naam van God, die Eén is. Zo staan zij 

tegenover elkaar: 112 : 112 ... na veréénvoudiging is dat 1 : 1. Maar ... 

 

Die verhouding is eigenlijk: 1 : Eén. De 1 van de mensenkinderen is echter 

nog ver te zoeken, want het is een zich verwijderende één. Het is ook 

eigenlijk de helft van twee in deze wereld. Die 1, die eigenlijk 2 is, heeft de 

neiging tot eindeloze vermenigvuldiging, kortweg: tot 4. De verleiding van 

het veel is overal, in mij, maar ook om mij heen. Dus de ware verhouding 

tussen mens en God is zelfs niet 1 : Eén, maar, 4 : Eén. 

 

Daarmee ontstaat het getal vijf. Het is niet zo maar een 5, maar 1, 2, 3, 4 … 
en dán gebeurt er een Wonder. Die vier is immers ál het vele, het 

ongebreidelde, maar wat dán gebeurt, is de kwintessens van ons bestaan, 

want wat dan gebeurt is de Eenheid van de Eeuwige in mij. Vijf is een 

mystieke Vijf, het is het getal dat bij Adam past, het is zijn zaak daaraan te 

bouwen, dat wil zeggen aan een Paleis van de Vijf, gesneden in mijn hart, 

zeg maar: een besnijdenis van het hart. 

 

Het is zo bijzonder dat de waarden van dat Hebreeuwse woord ~d"a', 
adáám, mens, zo ongelooflijk veel met 5 te maken hebben. Let maar eens 

op: de uiterlijke waarde: 1 + 4 + 40 = 45, een veelvoud van vijf. De 

verborgen waarde: (110) + 430) + (40) = (580), een veelvoud van vijf. 

De atbasj-waarde: 400 + 100 + 10 = 510, een veelvoud van vijf. De volle 

waarde, dat is de uiterlijke plus de verborgen waarde: 625, een veelvoud 
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van vijf en bovendien is die 625 = 5 x 5 x 5 x 5 = 54. De grote waarde: 555, 

een 5 op alle mogelijke niveaus, én veelvoud van vijf. 

 

Buitengewoon interessant die naam van de mens in deze wereld, die de 

neiging heeft om vier te zijn. Die mens heeft iets met vijf. Maar die naam 

Adam is wel de mens in zijn program, zo wordt hij in de Bijbel opgeroepen, 

neergezet. De eerste keer dat Adam wordt genoemd, is in Genesis 1:26: En 

God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. 

Vijf is zijn program: pro is vóór, en gram is teken. Het is zijn vóór-teken, zijn 

bestemming: doe dat. Als je dat doet, dan leef je! 

 

De volgende dia toont de Onuitsprekelijke Naam van de Eeuwige, zoals wij 

zeggen Addonáj: 10-5-6-5 , maar dat staat er níét, het woord is een 

tetragram, een vier-teken met twee vijven. Wat je ziet is de 5 die wij zijn, 

tegenover én verbonden met de 10-5 van de Eeuwige, in de Mystieke 

Formule van zijn Onuitsprekelijke Naam: h-w-h-y. Wat daar staat, is in het 

beste geval een vorm van het werkwoord zijn: hy"h', hajá, zijn, worden, 

gebeuren. En dan is het de derde persoon, dus: hij is, was, zal zijn, eigenlijk 

alle tijden tegelijkertijd, ongedifferentieerd zijn, in alle lagen, in 'alle 

eeuwigheden' Zijn. Daarom wordt die Naam ook vaak vertaald met: is, was, 
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zal zijn. We kunnen gewoon geen andere kant uit. God is de Eeuwige, de 

Zijnde én de Wordende ... 

Die Naam wordt niet uitgesproken, dat moet je ook niet willen, want het 

kan niet. Want daarmee zou je die Naam kleineren, klein maken, zijn 

gewicht ontnemen, terwijl het een Naam is met groot gewicht. De Naam 

van de Eeuwige is dwObK', kavóód, dat betekent eigenlijk zwaar maar het 

betekent ook heerlijkheid; het is een gewichtige Naam. 

 

Het eerste gedeelte van die Naam is het stuk h-y, Jah, zoals in halleloejah, 

looft Jah. Maar het stukje 6-5, h-w, dat daarachter staat is de 'aardse kant', 

zou je kunnen zeggen, de 'menselijke kant' die zich in die Naam moet 

voegen. Het is dus ook weer een twee-ledige naam. Het tetragram, een 

vier-tekennaam, bestaande uit twee delen. 

 

Er is in die Naam dus sprake van een bijzondere 'besnijdenis', er wordt een 

bijzonder onderscheid gemaakt en toch is het de Naam van de Ene, de 

Ondeelbare. Het leren kennen van deze Naam is als het terugvinden van de 

sleutel van het Paleis van de Vijf. Een sleutel die toegang geeft tot het 

geheim van elk moment, als een zich Wel-bevinden in een Zin-rijk Moment.  

 

Een bijzondere besnijdenis is die Naam van de Eeuwige, een besnijdenis 

naar de geest: het gaat om de houding van mijn verstand, de verstand-

houding met de dingen en de mensen, díé besnijdenis. Het is óók de 

besnijdenis van het hart, maar dan de wijsheid van het hart. Opdat het hart, 

d.w.z. die manier van kennen, wordt tot hm'k.x', chochmá, tot Goddelijke 

wijsheid. Een kennen met eerbied en ontzag. Het woord voor ontzag is 
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ha'r.yI, jirá, dat we kennen van: de vreze des Heeren. Maar jirá is ontzag, 

eerbied, huiver én fascinatie, het zien van hoe groot het wonder van deze 

wereld wel is, het wonder van de Ene die dat schiep, en daar dan niet voor 

weg willen lopen, maar er juist in eerbied, met respect, naar toe gaan. En 

niet dichterbij komen dan dat je er nog voor kunt buigen en niet je hoofd 

ertegen stoten! Dus er blijft een gepaste afstand, het is een altijd-durend 

naderen. Dat is een 'vreze' die past bij de mens. Het is een bij hem passende 

wijsheid. 

 

De uiterlijke waarde van ha'r.yI, jirá, eerbied, ontzag, is 10 + 200 + 1 + 5 = 

216. En dat is een bijzondere maat, want het is het kubieke getal van 6, dat 

wil zeggen: 6 x 6 x 6. Zes is bij uitstek het getal van ons mensen, naar 

aanleiding van zijn schepping op de zesde dag. De zesde letter van het 

alefbet is ook de w, waw, de haak, een verbindingshaak: de mens is de 

verbinder. In die 216 zie je het getal dat bij hem past, een 6 die de ruimte 

vult. Die ruimte-vullende 6, in getal dus 6 x 6 x 6 = 216, is dus een geven van 

eerbied, een vullen met ontzag van de ruimte door de mens, dat is zijn 

passende daad. Hij kan die ruimte ook anders 'vervullen', maar dat wordt al 

gauw een mindere 'in-vulling', een verlies ten aanzien van zijn roeping, zeg 

maar een afglijden naar een meer on-menselijke manier, tot zelfs een 

beestachtig niveau, maar daar gaat deze lezing nu niet over. 

 

Psalm 111:10a zegt het allemaal heel prachtig: h-w"©-h-y> ta;ìr>yI Ÿhm'’k.x' tyviÛarE«, 
resjíét chochmá jir'at addonáj, de vreze des HEEREN is het beginsel der 

wijsheid. 

 

Het werkwoord lWm, moel, besnijden, vindt een bijzondere parallel in het 

begrip lWm, moel, tegenover. De besnijdenis, het besneden zijn, heeft ook in 

het Woord te maken met het tegenover staan, dus met ontzag. 

 

De getalswaarden van dit woord lWm, moel, besnijden, en dus ook van 

tegenover, zijn als volgt: uiterlijke waarde: 40 + 6 + 30 = 76. Verborgen 

waarde: (40) + (16) + (44) = (100). Atbasj-waarde: 10 + 80 + 20 = 110. Grote 

waarde, dat is de uiterlijke waarde plus atbasj-waarde = 76 + 110 = 186. 
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Er is een 'semantiek van het getal', getal is immers taal, taal van exacte 

verhoudingen. In dit woord openbaart zich toch wel een heel bijzondere 

verhouding. De grote waarde is de verhouding tussen de uiterlijke waarde 

en de atbasj-waarde, een dialoog die ik zou willen omschrijven als het 

gesprek tussen mens en God. De atbasj-waarde is het Perspectief van de 

Eeuwige en de grote waarde is dus de kant van deze wereld, de kant van de 

mens, die daarmee rekent, die daar rekening mee houdt. Getalsmatig ziet 

dat er nu uit als 76 + 110 = 186. Wat is hieraan het bijzondere? ... 186 is in 

het alefbet de volle waarde van het teken @Aq, qoof, 100-6-80, teken dat 

luistert naar het getal2 100, het begrip oog van de naald. 100 is het getal van 

de herstelde eenheid op het hoogste niveau. Getal van ons beste streven, 

een streven naar Gods Hart. Die 100 vinden we hier óók in de verborgen 

waarde van lWm, moel, besnijden, tegenover, als diepste motivatie dus van 

ons handelen. Nu al heel bijzonder dus: 100 = 10 x 10 = Eén ... vervulling van 

het Herstel van de Eenheid.  

 

Maar, er is nog iets veel groters te vertellen van dit getal 186, dat zich hier 

zomaar laat afdrukken: in 186 steekt een bijzondere vervulling van de Naam 

van de Eeuwige in zijn gedaante h-w-h-y, addonáj, 10-5-6-5 ... 186 is immers 

de waarde van het tetragram waarbij elk getalsmatig element van die naam 

tot zijn vervulling komt, dat betekent hier: tot zijn kwadraat komt: 

 
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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(10 x 10) + (5 x 5) + (6 x 6) + (5 x 5) = 186. Dát is er dus aan de hand bij die 

besnijdenis, bij dat tegenover staan, als wij dus door dat Oog van de Naald 

kruipen, alles achterlatend wat als ballast geldt ... Feest bij de Eeuwige! Dat 

bedoel ik als ik soms zeg: "Het getal is een grootheid die de grootsheid van 

het woord mede ondersteunt". Hier wordt door het getal de grootsheid van 

het besnijden – van het in ontzag staan tegenover, wat dat besnijden in 

wezen ook is – ondersteund: het heeft iets te maken met onze 'ontzaglijke 

verhouding' tot de Eeuwige. 

 

Zoon-Vader-verhouding 

Ieder mensenkind is een schepping van de Eeuwige. Wij staan in die zin in 

verhouding tot de Eeuwige als Kind : Vader. Meer expliciet uitgedrukt is dat 

Kind met name: Zoon van de mens, Zoon van de Ene. Het Hebreeuwse 

hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNeqevá, mannelijk en vrouwelijk, met die z, Zájjin, en 

die n, Noen – onze Z en N – als eerste letter, komt in het Nederlands, in dat 

begrip ZooN, werkelijk schitterend tot zijn recht. Het gaat hier om een 

bepaalde verhouding. Ik heb wel eens vaker gezegd: het beeld van de ZooN 

hoeft niet geëmancipeerd te worden, dat verduistert meer dan dat het aan 

het licht brengt. 

 

Die ZooN nu, dat Mensenkind, verhoudt zich tot de Vader als 2 : 1. De ZooN, 

dat zijn wij, de Vader, dat is de Eeuwige. De Vader dat is de Ene, Addonáj, 

10 + 5 + 6 + 5 = 26, en de ZooN dat is !Be, been, 2 + 50 = 52. En kijk, die twee 

verhouden zich getalsmatig als 2 : 1, als de Dualiteit tot het Eén-zijn. Zie 

toch hoe verrassend het getal ons dat hier ook toont: 26 : 52 = 1 : 2. 

Hemelse Wis-Kunst! 

 

Die zoon, dat mensenkind, heeft de natuurlijke neiging om 4 te zijn, om een 

ver-velend, ik bedoel veel-makend en ver-vreemdend initiatief te tonen, en 

zo benadert hij de Eeuwige in beginsel ook. Het is een spanningsveld, een 

getouwtrek, tussen 4 en Eén ... in de taal van het getal. Maar in het 

Hebreeuws is dat getal ook het Woord zélf. Het trekken gaat van 4 naar 

Eén, en van Eén naar 4, heen en weer gaat het, zo moet het ook! Die 

spanning moet blijven! Geen lauwe band! 

Tussen 4 en 1, tussen 1 en 4 speelt het hele alefbet ... tussen 400 en 1, 

tussen 1 en 400. Vanuit de mens telt hier de uiterlijke waarde, vanuit de 

Eeuwige de atbasj-waarde. Het is alles in Gelijkenis. 
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Al die getallen in dat touw zijn de onzichtbare verzuchtingen, de vele 

uitgesproken en de vele on-uitgesproken woorden en gedachten tussen 

God en mens, tussen mens en God, in hun wederzijdse verlangen elkaar te 

ontmoeten. Je zou dus kunnen zeggen: dit zijn alle getallen van het alefbet, 

het zijn alle woorden van de mens naar de Eeuwige toe: hoor mij Heer! En 

de Eeuwige antwoordt, omgekeerd, in spiegelbeeld, dat is: anders. In het 

woord is dat wat we de atbasj-waarde noemen, die omgekeerde 

getallenreeks, echo ... het merkwaardige verschijnsel waarvan de kabbalist 

zegt: bij de één van deze wereld hoort de 400 in de wereld bij God. En wat 

wij 400 noemen, dus eigenlijk: wat bij ons de veelheid is, dat is bij God: Eén. 

Het is volstrekt omgekeerd. En om die kwaliteit mee te geven in elk aspect 

van het woord dient de atbasj-waarde … om ons te léren, níét om te 

bezítten, ontzag moet blijven: het onzienlijke in alles wat wij zien en denken 

te begrijpen. 

 

Een woord is vertaalde werkelijkheid. In het Duits heet dat: über-setzen, 

letterlijk: over-zetten. Taal is over-gezette werkelijkheid. En in dat woord 
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zitten deze twee aspecten tegelijk: een waarde van de mens en een 

volstrekt omgekeerde waarde van de Eeuwige, waarvan je kunt zeggen: 

"dat is een complete verrassing, dat wordt maar wat! ..." Maar, die dat-

wordt-maar-wat waarde blijkt toch een hele bijzondere waarde te zijn. 

 

De betrekking, het getouwtrek, het tegenover, van die zoon en die vader, 

dg,n<å, négged, tegenover, heeft als getal 50 + 3 + 4 = 57. Voor de mens is die 

tussen-ruimte van het tegenover ook de plaats van de aanbieding – je leest 

bijna: aanbidding – plaats van overgave. De hoogste gave van die zoon is: 

hier ben ik. Niet: wie ben ik? Daar kun je je óók je hele leven mee bezig 

houden, maar het belangrijkste is: hier ben ik, om te doen wat nodig is. 

 

Plaats van áánbieding … 57 is ook de getalswaarde van het woord x;Bez>mi, 
mizbééach, altaar. Het altaar is niet iets van de primitieve mens, van 

vroeger, maar het altaar ben je zélf ook: tafel van het leven, daar waar het 

leven wordt doorgegeven. Je zit aan tafel en geeft elkaar te eten en je 

ontvangt het leven. Die tafel is er dus altijd tússen, ook al zie je hem niet; 

het is onpakbaar. Ook bij dat vers van Psalm 16:8: Ik stel de Eeuwige altijd 

voor mij, kun je zeggen: "Waar is Hij dan? Ik zie niets". 

 

Omdat de Eeuwige Eén is3, dx'a,, echáád, één: 1 + 8 + 4 = 13, verhoudt de 

mensenzoon zich tot de Eeuwige ook als 52 : 13, dat is als 4 : 1. "Natuurlijk", 

zou je hier dus eigenlijk moeten zeggen! 

 

M/V 

Ieder mens staat in een Mystieke Verhouding tot de Eeuwige. Of je dat nu 

weet, of niet weet, wil, of niet wil, je bent en blijft een Wonder van Zijn. Die 

Mystieke Verhouding geldt voor iedereen, man én vrouw, daarom kort ik 

die verhouding met een knipoog maar even af tot M/V. Die M/V is altijd 

paradoxaal, heeft de aard van een tegenstelling. Mens bevindt zich 

tegenóver en tegelijkertijd ín de Eeuwige, die de Ontelbare is, de 

Onuitsprekelijke. In formule heet Hij dus 10-5-6-5, in vertaling: was, is, zal 

zijn. 10 die 5 én 5 is – de 6, de letter w, waw, betekent ook en. Dualiteit van 

twee vijven, die samen Eén zijn. 5 : 5 is als 1 : 1, zo staan wij tegenover de 

 
3 Deuteronomium 6:4 
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Eeuwige; zo sta ik tegenover God in een getalsmatig beeld, in een 

getalsmatige gelijkenis. 

 

De M/V is een geheimenis, een niet-articuleerbaar huiselijk welbevinden. 

Mijn lichaam is mijn huis en het gaat erom dat ik mij daar wél in bevindt. Als 

ik mij daar níét in bevindt, dan kan ik hier nog steeds staan en een heleboel 

dingen doen, maar dan is er óók iets doods in mij en iets dodelijks. Kunnen 

wij 'levende doden' zijn? Volgens de Bijbel wel, de verloren zoon in de 

parabel van Jezus was zo'n dode. Kern van het woord geheim is heim. Heim 

is home, is thuis, denk maar aan het Duitse heimat, geboorteland, 

vaderland, en ons woord heim-wee: trekkende pijn naar huis. Mooi is dat 

woord met die geboorte-wee, die letter Wee ook, die Hebreeuwse Wav, die 

verlangende verbindings-haak naar mijn heim, mijn eindelijk Thuis! Heim is 

iets van God ín de mens, iets wat er nooit uitgaat. Wat altijd trekt, waar dan 

ook en wanneer dan ook. Hoe mooi is dat als God en mens weer samen 

Thuis zijn. Als er in mij een plaats is waar ik de Eeuwige vind die al van 

oudsher daar op mij wacht, want: ydIM'[i hT'a;-yKi, ki-attá immadíé, Gij zijt 

met mij, Psalm 23:4, exáct het midden van deze Psalm. Letterlijk staat daar: 

want Jij stáát in mij. Daar zie je weer, het staan, van het staan in 

verhouding. Verstand, bestaan, het heeft allemaal met staan te maken. Taal 

is veel wonderbaarlijker dan we soms denken. 

 

De M/V, de Mystieke Verhouding voor m/v, gaat over een dualiteit die tóch 

Eén is. Licht-donker, hoog-laag, ruimte-tijd, man-vrouw, vuur-water, als dat 

één is, en je denkt: dat kán toch niet? ... Maar áls dat één is, één wordt, dan 

is het vruchtbaar, dan brengt het iets voort! Dan zegt iedereen tot zijn 

verbazing: "Huh, zat dát erin?" ... De grote verrassing in de dualiteit is de 

Eeuwige zelf. 

 

Adam is hb'qen>W rk'z", zaacháár oeneqevá, mannelijk en vrouwelijk4. Bijzondere 

woorden, want rk'z", zaacháár, mannelijk, betekent ook herinneren en hb'qen>, 
neqevá, vrouwelijk, betekent ook leegte, holte, van het werkwoord bq;n', 
naqáv, dat ook boren en doorboren betekent. Wanneer in die holte iets 

herinnerd wordt, dan wordt het echt een baar-moeder, dan komt er ook 

iets uit. In het Hebreeuws heet dat dl;y", jalád, baren, verwekken, verlossen, 

 
4 Genesis 1:27 
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ter wereld brengen. Het kind heet dan ook dl,y<å, jélled, beide begrippen met 

dezelfde bijzondere getalswaarde van 10 + 30 + 4 = 44.  

Kijk maar eens naar de waarde van ~d"a', adáám, mens: 1-4-40, de 1 als 

beeld van de Ene en dan nog 44, ~d", daam, dat ook bloed betekent. 44 is 

dat Kind van de Ene, dat is wat wij zijn. Ondanks alle slechte dingen die we 

misschien hebben gedaan, blíjven wij dat Kind van de Ene, 

onvervreemdbaar. Ook al ervaar je misschien overal leegte en herinner je je 

niet, het zijn de weeën die aan je blijven trekken, weeën van de Ene die je 

misschien vergeten bent. 

 

De verborgen waarde van dl,y<å, jélled, kind, is (10) + (44) + (430) = (484). Het 

is ook de verborgen waarde van dl;y", jalád, baren, verwekken, verlossen, ter 

wereld brengen. 484 = 22 x 22, de vervulling van het getal van de 22 tekens 

van het alefbet, het is de vervulling van het Woord in het kind. De mens is 

woord-dragend, woord-barend vanaf het begin. Het woord is zijn 

uitgangspunt, om door het woord opnieuw het Licht te zien! Ook de atbasj-

waarde van jalád en jélled is hier opmerkelijk. Die waarde is hier 40 + 20 + 

100 = 160; in feite ook te lezen als 16 – de 0 is in wezen alleen maar een 

teken om positie aan te geven, dus dat die 1 en die 6 een plaats opschuiven, 

0 is in het alefbet eerder een leesteken dan een cijfer – en 16, dat is 4 x 4, is 

2 x 2 x 2 x 2, getalsmatig beeld van de grenzeloze uitbreiding van de 

dualiteit. En dan nog de grote waarde, het samengaan van 44, de uiterlijke 

waarde van het Kind, én die blijkbaar grote kracht van dit Kind vanuit het 

Perspectief van de Eeuwige, die 160, geeft hier het getal 204 ... En ja, voor 

wie de 'taal van het getal' niets zegt, staat er dan ook waarschijnlijk niets 

bijzonders, maar voor wie verder ziet, staat hier een bijzonder getalsmatig 

monument, namelijk de som van de kwadraten van 1 tot en met 8 ... zij 

vormen als het ware een uitkijktoren van de achtste dag ... en dát is elk 

Kind! 
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De M/V, het zijn ín en het zijn tegenóver de Eén, maakt van de volwassen, 

volgroeide, beproefde mens weer het Kind. Niet dat we moeten 

infantiliseren, het gaat hier om het kind als die scheppende, zingende, 

dansende, 'nutteloze' spring-in-het-veld, zoals we kinderen in hun spel vaak 

zien. Het kind als de aanwezige, dromende, verwonderde ziener. In het Kind 

is de scheppende, her-scheppende kracht van het begin. Dát is het 

bijzondere van de twee die Eén zijn. Het telkens opnieuw kunnen beginnen. 

Er telkens weer wat nieuws in kunnen zien en niet bij de pakken neerzitten. 

Er is altijd die bodem van hoop, zoals het Israëlische volkslied hw"q.Tih;, 
hattiqwá, de hoop, heet. Een volk dat meer dan 2000 jaar in de verstrooiing 

was en nu tóch weer in dat land woont. Dat mag best een wonder heten. 

Volgend jaar in Jeruzalem, steevast ... vasthoudend Kind. 

 

Dit Kind, die M/V, is ZooN van de Eeuwige, man én vrouw. Adam ín ons met 

een teruggeplaatste rib! Genesis 2:21 vertelt: en Hij, de Eeuwige, nam één 

van zijn, Adams, ribben ... en 'ver'-bouwde die tot een vrouw ... De vrouw als 

hulp tegenóver hem. Nu gaat het erom in onszelf, m/v-breed, weer die 

Adam te zien van het begin, de Mens in wie wij Eén zijn in de Ene, in beeld 

en gelijkenis. Daar is getalsmatig best wel wat voor te zeggen, want kijk 

maar, [l'ce, tselá, rib, de uiterlijke waarde van dat woord is 90 + 30 + 70 = 

190, en de atbasj-waarde is: 5 + 20 + 7 = 32. De grote waarde is daarmee 

190 + 32 = 222. Dat bedoel ik: de twee moet weer terúggeplaatst worden in 

de mens, dus níét dat die twee zich maar eindeloos uitbreidt, maar dat die 

twee-kracht vrijwíllig wordt teruggetrokken, dat je hem terug-houdt. Want 

we hoeven niet overal naar de grenzen te gaan, daar steekt een 'waan-zin' 

in. Iemand die altijd maar naar de grenzen verlangt, ik bedoel dwangmatig, 

die staat helemaal niet meer vrij. Dus terugtrekking is een heel belangrijk 

ding. 

 

We gaan weer even terug naar het tetragram van de Ene, waarvan ik zei: 

het is een Mystieke Formule. Zo'n uitspraak kan ook weer gevaarlijk zijn. De 

Joden zeggen hier niet voor niets Addonáj, dat betekent: mijn Heer. Juist om 

daar het persoonlijke en het nabije mee uit te drukken. Dat is het nadeel 

van alle formules en symbolen, ze kunnen eigen levens gaan leiden, dus los 

gemaakt van wie het teken gebruikt ... Dus, vóór we verder gaan, nogmaals: 

10-5-6-5 kun je beschouwen als een Mystieke Formule, zoals het teken van 

Z en N dat óók is, maar weet dan wel wat je zegt, waar het voor staat.  
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Z en N staan dan voor de twee die Eén zijn, voor Man én Vrouw, maar ook 

voor het beeld van een aantal existentiële werkelijkheden in mijn eigen 

Moeder-Taal, zoals in ZooN, in ZieN, in ZijN, in ZiN en ZoeN en nog wel 

meer. Je kunt er dan een monogram van maken, zoals ik deed, een Eén-

teken, als verwijzing naar het onuitsprekelijke hartsgeheim dat mij draagt, 

maar niet om daarmee te wapperen in parades, maar als teken dat je zélf 

moet zijn, als een innerlijke ets van Gods naam. 

 

Uit de kabbalistische traditie kennen we dit monogram:      , de letters van 

het tetragram zo geplaatst dat het een mens voorstelt. Ook prachtig! 

 

"Maar", zegt Abraham Joshua Heschel, en dat vind ik een ongelooflijk 

belangrijk citaat, "er is maar één symbool van God en dat is de mens zelf". 

Daar ligt dus onze missie: symbool te zijn, verwijzing. Je bent niet God-Zelf, 

blijf transparant, anders dreigt het gevaar van de afgoden. Zelfs mijn eigen 

ik, ieders ik kan een afgod worden, een versteende werkelijkheid, los van de 

Levende van wie ik het symbool moest zijn. 

 

De Mystieke Verhouding die ik ben, maakt mij dan tot teken, en nog 

preciezer, tot mens in het Teken van de ZooN, in het teken van de twee in 

mij die Eén zijn, omdat de Ene in mij leeft. Daarmee leef je tegelijkertijd in 

twee werelden: déze wereld van de zevende dag én in de 'Komende 

wereld', de wereld van de achtste dag ... Nu, Zo ... heel gewoon, begrensde 

grenzeloosheid, zeg maar gewoon: héél ...  

 

Het Hebreeuwse woord voor teken, tAa, oot, is hierin heel duidelijk. tAa, 

oot, is de naam voor elk van de 22 tekens in het alefbet: 22 ttoAa, otóót, 

tekens, zijn er. Elk van die tekens wil die Heelheid van de Eeuwige in mij 

bereiken: staande in de zevende dag, tóch ook de achtste dag in mij. En kijk, 

dat vertelt dat woord tAa, oot, teken, ook heel precies: de uiterlijke waarde 
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is 1 + 6 + 400 = 407, maar de atbasj-waarde is 400 + 80 + 1 = 481 ... in dát 

getal kent de Eeuwige dat woord, hoe ik het getal nu ook zou moeten 

duiden. Maar de grote waarde, als ik mij met die atbasj-waarde, met dat 

'onbekende', transcendente deel, tóch verbindt, toont mij het getal 

407 + 481 = 888! ... een proclamatie van 8 op elk niveau. Dat is dus wat elk 

teken wil zijn: een verbindende schakel tussen Boven en Beneden, tussen 

God en Mens, een 

onzienlijke verbinding, een 

streng, noem het maar een 

navelstreng, een zingende 

snaar tussen mens en God. 

 

Ook daar zijn woorden voor, waarin het getal mee-vertelt, omdat getal taal 

ís. Kijk maar: rv', sjaar, zingen, en rvo, sjoor, navel, in de betekenis van 

navelstreng, woorden die reiken en verbinden. Reiken en verbinden met 

iets wat hen te boven gaat, daar zijn getallen voor: beide woorden hebben 

een uiterlijke waarde van: 300 + 200 = 500, en een atbasj-waarde van: 2 + 3 

= 5. Een 5 aan de kant van de uiterlijkheid van deze wereld en een 5 aan de 

kant zoals de Eeuwige er tegenaan kijkt. En zien we in beide gevallen een 5, 

zoals in het tetragram: 10-5-6-5 

Die levensader, die onzienlijke navelstreng, onze verhouding met de Ene, 

mag niet vergeten worden. Want dan kwijnt een mens weg, langzaam maar 

zeker, in vreugdeloze verveling. Dan verspeelt hij zijn ziel en drogen zijn 

bronnen op. 
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Ziektes van de ziel zijn ziektes van de tijd, zegt de Franse rabbijn en filosoof 

Marc-Alain Ouaknin. We leven in een bepaalde tijd en de geest van die tijd 

leeft in alle deelnemers aan die tijd en wordt ook door al de deelnemers 

aan die tijd overgedragen op de kinderen van die tijd en de 

maatschappelijke verhoudingen van die tijd. En dat doet wat tussen onze 

oren. 

Teveel 'hier en nu', zonder een weinig 'ginds en ooit', dus hopeloos 

gekluisterd in déze smalle tijd, geen besef van eeuwigheid, dat gaat niet 

goed. In het beeld van een boom: alleen maar wortels en een stam, géén 

vruchten, dan kan die boom misschien wel optimaal nú zijn, maar ná hem? 

is er dan nog hoop? De tik-tak-tijd moet ontmaskerd worden, dan krijgt 

alles een ander gezicht. 

 

De tik-tak-tijd is een bepaald soort tijdsbeleving, tijd vertaald in 

dwangmatige dualiteit: tik-tak, tik-tak, tik-tak … Dat is de tijd die in 'onze 
tijd' maat geworden is, en die maat van de tijd wordt verward met de tijd 

zélf. Maar tijd is stil en hangt zegen-rijk in de ruimte. Van de twee 

Godsnamen, Addonáj en Ellohíém, is Addonáj vooral de God van de tijd: is, 

was, zal zijn, de altijd durende, stille, staande tijd. Ellohíém is meer de 

benaming van de Eeuwige als ruimte-scheppende, de Ene van het getal. 

Addonáj Ellohíém, de twee die Eén zijn, God van tijd en ruimte, zijn Naam 

als stille getuige in mijn hart. Wij hebben die tik-tak-tijd zelf gemaakt, die 

menselijke tijd, omdat die tijd productief moet worden, en we moeten onze 

afspraken halen. Maar je ziet aan de beweging van die wijzers dat die tik-

tak-tijd een dualistische tijd is. Die tijd is behoorlijk gekmakend, die draait 

soms een beetje door. En dat is ook precies wat die klok doet, die draait 

maar door. En wij draaien dan ook door. Het is heel belangrijk dat die tijd af 

en toe stil gezet wordt, dat je je bewust wordt dat tijd ook kan staan, heel 

stil kan staan, stil kan ZijN. Kijken of dat in de pauze lukken wil ... 

 
Pauze 
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Dualiteit in de Godsnaam 

De Godsnaam in het Hebreeuws heeft vier medeklinkers: jod - hee - wav - 

hee. Wij zeggen en schrijven: JHWH. In plaats van de Godsnaam JHWH zo 

uit te spreken, zegt de Jood: Addonáj, dat letterlijk mijn Heer betekent. Het 

is het persoonlijk maken van deze Naam, deze Onuitsprekelijke Naam. Het 

is een kwestie van eerbied, maar ook van een diep weten over het Wezen 

van de Ene. 

Deze naam is een dualiteit van h-y, jod-hee, en h-w, waw-hee. De h-y, jod-

hee, 10-5, is de kant van de Eeuwige, de h-w, waw-hee, 6-5, is de kant van 

deze wereld, de kant van de Mens. De Godskant van de Naam is 15, de kant 

van deze wereld, de Menskant, de kant 6-5, en-5, is 11. De Menskant is de 

kant van het reiken naar de 5 aan de kant van de Eeuwige: 10-5 ... en-5. 

 

Ik ben geen Jood, maar er is wel iets Joods in mij, dat heeft met die 

verstandhouding te maken. In het woord hd'Why>, jehoedá, Juda, Jood, 

10-5-6-4-5, staat de Godsnaam met daarin nog een d, dálet, met de 

betekenis van deur. Een Jood is hij die door die deur heen gaat, die die 5 

verwerkelijkt, die die 5 erbij haalt, verbindt, die de Naam, hasjém, 10-5-6-5, 

heiligt. Een Jood is hij die de Naam van de Eeuwige heiligt, ~Veh; vWDqi, 
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qiddoesj hasjéém. Het Joodse volk heeft dat bewaard door de eeuwen 

heen, daar mag je met groot ontzag en respect naar kijken. Maar de 

boodschap van de Tora is een ménselijke boodschap, voor de méns, iedere 

mens, om daaruit te leren, om daaruit te leven. 

 

Het stuk 6-5 heeft als getalswaarde 11. Elf ... ik ben dat zélf, en dat bedoel ik 

dan niet eens als een woordgrapje. Elf, 11, twee enen naast elkaar ... e-l-f ... 

a-l-f ... álef ... Elf lijkt op een bijzondere manier verbonden met álef, met de 

Ene, misschien niet etymologisch, maar wel verrassend! Elf, je bent het zelf, 

maar die structuur van 11 zit ook helemaal verweven in dat stuk 6-5 ... in 

dat stuk 5-6-5. Kijk maar eens naar het volgende plaatje, dan wordt dat van-

zelf duidelijk! 

 

11 zelf heeft de structuur van de Godsnaam, tenminste van het deel 5-6-5. 

Het deel hwh, dat je kunt uitspreken als hové, met de betekenis van zijn, 

worden. In die 6 in het midden woont de Ene, maar weet die 6 dat? ... Het 

gaat bij de mens om een diepe erkenning, een herkenning, van de Ene die 

hem riep Eén te zijn in Hem. De mens, die 6, in het midden, die de 5 hier 

beneden moet vormen, dat wil zeggen: de 4-Eén-relatie verwerkelijken. Als 

dat gebeurt, koppelt hij ook die 5 aan de 5 van Boven zodat de 10, de 

herstelde eenheid, ontstaat. Dát is de zin van de twee één te maken, dus 

van de twee delen 5 weer Eén te maken, dat is hier getalsmatig 10.  
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Dus, door zo te doen in de dagelijkse werkelijkheid, koppelt een mens het 

stuk 6-5 aan het stuk 10-5 en heiligt hij Gods Naam. Dat doet hij niet als een 

machine, als een robot, maar als een persoon. Heiligen, zegenen ook, is iets 

hoogst persoonlijks. En zo wordt dan die Formule, dat Onuitsprekelijke 

opeens heel persoonlijk: Addonáj, mijn Heer ... dat staat er níét, maar dat ís 

het wél, omdat de wereld door zo te doen tot leven wordt gewekt ... óók in 

mijzelf, mijn eigen 11, zo onuitsprekelijk Eén! 

  

De letter w, waw, staat in het woordenboek geschreven als ww" , waw, maar in 

de mystieke traditie schrijft men deze letter als wyw, 6-10-6, en ook wel als 

waw, 6-1-6, dus met getalswaarde 22 of 13. Beide heel veelzeggend: in 22 

resoneert het hele alefbet met zijn 22 tekens en in 13 hoor je het getal van 

dx'a,, echáád, één, 1 + 8 + 4 = 13. De Eeuwige is echáád, Eén. Die waw, het is 

de mens hier in het midden tussen die twee vijven, op het smalle koord van 

de levensweg. Het is een smalle draad die God en mens verbindt. De 

aanraking voelt als een Kus, een vrij en vrijwillig, liefdevol en liefhebbend 

staan tegenover, heel dicht, maar nooit samenvallend, altijd weer loslatend, 

en weer opnieuw zoekend ... 

 

De chassidische mystiek kent het begrip tWqbeD>, deveqóét, aankleving, 

éénwording, 4 + 2 + 100 + 6 + 400 = 512. Is het niet buitengewoon bijzonder 

dat de getalsmatigheid van dat woord exact het kubieke getal van 8 

oproept?! 512 = 8 x 8 x 8 ... Die aanraking ís de achtste dag in mij! 

 

En nog iets: hiervoor hadden we het over een ander kubieke getal, dat van 

hr"yI, jirá, vrees, 10 + 200 + 5 = 216 en 216 = 6 x 6 x 6, en weet je wat nu zo 

bijzonder is, die twee getallen 512 en 216 liggen precies 296 uit elkaar. In de 

taal van het getal is 296 de waarde van #r<a'(h', ha'árets, de aarde, 5 + 1 + 

200 + 90 = 296. Tussen 6 x 6 x 6 en 8 x 8 x 8 speelt de zevende dag, om die 

te heiligen en de plaats daarvoor is de aarde, ha'árets, alles wat zich tussen 

jou en mij bevindt. Dat is hier de les. 

 

Dat stuk 6 - 5 is, als het ware, het stuk in de Naam van God dat de Eeuwige 

mist. Het is het stuk dat door de Eeuwige in Genesis 3:9 wordt geroepen, 

wordt gezocht: hK'Y<åa;, ajjékka, waar ben je? klinkt het daar, in die Hof van 

Eden. Dat is eigenlijk yae, eej, waar? 1 + 10 = 11? ... Elf is een bijzonder getal, 
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zesde priemgetal ook, getal dat bij de mens past en ook 

van alles met het getal 6 heeft. Kijk maar eens naar het 

driehoeksgetal van 11. Het driehoeksgetal verbeeldt 

de ononderbroken ontwikkeling van een getal uit 

de Ene, uit één, 1. Je kunt ook zeggen: de weg 

terug, dus hier de weg van 11 terug naar 1, 

de oorsprong. Dus 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, 

voor 11 geeft dat het getal 66 ... en dat is 

ook weer 6 x 11. 6 en 11 zijn innig met 

elkaar verbonden als getalsmatige 

verwijzingen naar de mens. 

 

Ik ben dat deel waar?, dat vragende stuk 11 in Gods Naam. Adam is een 

vraag vanaf het begin. Adam, 1 + 4 + 40 = 45, heeft dezelfde waarde als het 

vragend voornaamwoord hm', má, wat? 40 + 5 = 45. In het vraag-zijn steekt 

het besef van een gemis, een leegte ... maar juist in die leegte komt de Ene 

hem tegemoet. Tóch kan hier in de mens iets 'omslaan', kan het h-w, waw-

hee, 6-5, verworden tot wh, hee-waw, 5-6, tot Ah, hó, ach, wee, zoals je dat 

kunt lezen in Amos 5:16 ... Het is de klacht van een verdoolde 11, een 

dolend zelf. 

 

Maar tóch! ... de Ene is de Verborgene in dat 'kermende' deel. Kijk maar 

naar de verborgen waarde van die w, waw, 6 + (10 + 6) = (16) en de 

verborgen waarde van die h, hee, 5 + (10) = (10), dat is samen (26) ... en 26 

is het getal van de Godsnaam zelf, het tetragram 10 + 5 + 6 + 5 = 26. De 

mens is soms verloren in zichzelf, maar in de Eeuwige is hij altijd de Eeuwige 

nabij! En dan, er is nog meer in dit stuk hw, waw-hee, te ontdekken, dat stuk 

dat ook zomaar wh, hee-waw, kan zijn, maar voor het getal maakt dat niets 

uit! Let maar eens op de atbasj-waarde van dat stuk, dat is 80 + 90 = 170, 

wat je mag lezen als 17, het getal van het begrip bAj, toov, goed, 9 + 6 + 2 = 

17. Zó ziet de Eeuwige dit mensdeel in zijn Eigen Naam. Het wachten is op 

de dialoog  11 - 170, die grote waarde, met dat bijzondere, 

hartverwarmende getal 181! Dat getal moet ieder mensenkind leren 

kennen! Mozes heeft het ook pas geleerd nadat hij was uitgeweken en een 

dolende geworden was ...  
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"Hier ben ik", zei Mozes toen de Eeuwige hem riep en hem vertelde dat hij 

de kinderen Israëls uit hun ballingschap in Egypte moest leiden. Maar 

Mozes sputterde behoorlijk tegen, wanhoopte aan zichzelf, bracht er ook 

van alles tegenin: "Wie ben ik dat ik tot farao zou gaan, en dat ik de 

kinderen Israëls uit Egypte voeren zou?" En dan staat er daar in 

Exodus 3:12: %M'[i hy<h.a,(-yKi, ki-èhejè immáách, want ik ben met je ... ik zal 

met je zijn ... en dat staat er ook in getal, want elk Hebreeuws teken is ook 

een getal. Dus er staat: 20 + 10  1 + 5 + 10 + 5  70 + 40 + 20 ... en reken het 

maar na, God zegt hier: "181! ... want Ik ben met je!"... dáárom!  En dat 

geldt niet alleen voor Mozes toen, maar dat geldt voor ieder mensenkind, 

ook nu. 

 

Bijzonder, dat getal 181, dat ook nog eens de som is van twee kwadraten: 

(9 x 9) + (10 x 10) = 181. Getal van een Over-stap, van een Uit-tocht, een 

Exodus, van 9 naar 10, maar getalsmatig is het dan zelfs al vervuld! Hoe 

bijzonder is het Verhaal van deze God, in deze Taal, waarin het getal nog 

mee ver-telt. 

 

Hoe zal ik Deze tot woning zijn, tot 'getallentent', tot Paleis?  

Ik dacht: hoe zal ik dat doen? Is er een Bouwplan van Innerlijke Zaken. Als 

dat zo is dan iets met 4 en Eén, en dus met 5, een welsprekend Paleis ... 

 

Paleis van vijf 

Die 5 in mij staat dan bekend als de 4 van deze wereld in verhouding tot de 

Eén van de Ene. Daar is dan een Bruiloft geweest, de Eén tegenóver de 

Ander, in die gedaante 4 én Eén, een Echtverbinding, een echte verbinding, 

of anders gezegd: een verbinding die echt maakt, die heel maakt, heilig ... 
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"Wij zullen allen heilig zijn ...", zei moeder Theresa, toen iemand tegen haar 

zei: "U bent een heilige!" Zij bedoelde: het is een Bijbelse notie zo te zijn. 

 

5 is dus mijn uitgangspunt. 5 als 4 + Eén. 

Maar deze 5 is dus niet de uitkomst van 

een eenvoudig sommetje, want de 5 die je 

kunt tellen is niet de 5 in de Naam van de 

Ene. Die 5 moet uit 3 en 4 geboren 

worden. Dus dan, als man en vrouw Eén 

zijn in mij ... en dat geldt voor iedere man en iedere vrouw. Dán komt die 

bijzondere 5, het Kind van God, het Teken van de ZooN, vanzelf.  

 

3 is het getal van rk"z", zaacháár, mannelijk, en 4 is het getal van hb'qen>, 
neqevá, vrouwelijk. Zij bestaan in ieder mens, maar hoe gaan ze daar met 

elkaar om? Blijven zij daar wonen, of verjaagt, of onderdrukt, of mishandelt 

de één de ander? Kennen zij elkaar, of ont-kennen zij elkaar? Komen zij tot 

vervulling in mij, tot verzoening? Komt het tot een Bruiloftsfeest? ... Dan 

komt ook die 5, dat Kind in mij. 

 

Pythagoras heeft die wijsheid ook ontdekt. Wie heeft er hier nog nooit 

gehoord van de Stelling van Pythagoras? ... Nou, ik zie weinig vingers ... Zijn 

stelling luidt: a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, en dat ziet er dan zo 

uit: a2 + b2 = c2, en in meer concrete gedaante is dat hier: 32 + 42 = 52. 

Formule van de twee die Eén zijn en daarmee vruchtbaar. Nou, dan weet je 

meteen hoe mijn Paleis er uit gaat zien: er is een Kern, met een binnenhof 

van 3 bij 3, omgeven door een galerij van 4 bij 4, en een totale oppervlakte 

van 5 bij 5. Grondplan voor het Paleis van de Vijf in mij! 
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Het paleis heeft 25 schatkamers – de vijf in zijn vervulling – en in het 

midden staat de schatkist van klank, waarin de klinkers parelen, waarin de 

Naam van de Ene in mij wordt lof-gezongen en los-gezongen, omgeven door 

stilte en rust – want het blijft een paradox, het zingen is ook in de stilte, 

misschien juist dan, maar soms is het ook te horen. Het hele verhaal is 

natuurlijk een beeldspraak, een metafoor, een verwijzing, een verwoording 

van iets onuitsprekelijks en onmededeelbaars, waar dan tóch verhoudingen 

voor zijn. Verhoudingen die doorklinken, die zich uitdrukken in getallen, in 

geometrie. Metafysica ... iets buiten- en boven-werkelijks, dat mij toch hier 

zingend en sprekend doet staan ... in Echten! ... hoe echt is dát!? 

 

Het Paleis van de Vijf is vooral een paleis in de tijd, niet in de ruimte. 

Daarom kan het ook alleen maar in jou en mij zijn, anders kan het niet eens 

bestaan, het is buiten-fysisch, het is een Hof van de Eeuwige, de Ene, 

Addonáj, in mij. Het paleis heeft 25 schatkamers, de vijf in zijn vervulling, 

5 x 5, en het telt 325 bouwstenen: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 24 + 25 = 325  

(Dat is in feite het driehoeksgetal van 25). Er zijn 12 doorgangen, 12 

paleisgangen: vijf horizontaal, vijf 

verticaal en twee diagonaal. Hopelijk 

ís dat bij jou zo, en dat je door al die 

gangen naar binnen kunt en naar 

buiten en dat je door al die 25 kamers 

kunt wandelen, ook door de lelijke 

kamertjes, waar je je rommel 

bewaart, je slechte momenten van 

ooit. 

 

Er zit ook een Hart in het paleis, een centrum, een midden, en daarin staat 

het getal 13, dat is het begrip dx'a,, echáád, één, 1 + 8 + 4 = 13. Dat Hart is 

de Kern van het paleis, daar kruisen de 4 hoofdwegen, daar klopt het 

helemaal. De 13 levende stenen van dat Hart verhouden zich heel bijzonder 

tot de 312 overige stenen in de omhulling van dit Hart, in de twee galerijen 

rondom. Die verhouding is als 13 : 312, en dat is na veréénvoudiging als 

1 : 24 ... Natuurlijk, want het Hart is ook maar 1 van de 25 kamers. Maar 

tóch! ... 24 is hier een bijzonder product: 1 x 2 x 3 x 4 ... een bijzondere vier-

heid van vier die 24 is, met de Eén van de Ene in het midden. Paleis van 

4 : Eén ... het klopt écht! 



Robert la Boresa 

30 

 

Het Paleis van de Vijf is echter óók in de ruimte. Ik sta immers hier, neem 

ruimte in. Maar het is toch vooral een tijdelijke woning, een tijdelijke plaats. 

Voor een tijd een plaats van God, een uitspraak van de Nederlandse 

'Godgeleerde' Harry Kuitert, waarvan sommigen zeggen dat hij van zijn 

geloof afviel, maar ik geloof dat niet zo ... Hof van de Eeuwige zijn wij, de 

Ene, 10-5-6-5, in mij. 

 

Het Paleis van de Vijf is een vreugdevol huis, een ware woonplaats, met 25 

lichte vertrekken. En zoals dat woord al zegt, je kunt er vrijelijk uit 

vertrekken en je kunt er vrijelijk in binnengaan. De gangen zijn ook meer 

danspaden. Het is beslist geen kloosterhof, geen kluisterplaats, hoewel de 

stilte waarachtig heerst, óók in het zingen en dansen. Ook in het spreken 

ademt de stilte. 

 

In het Hebreeuws heet dit Pales van Vijf, hV'mix; lk'yhe, heecháál chammisjá, 

en hV'mix;, chammisjá, vijf, heeft als getalswaarde 8 + 40 + 300 + 5 = 353. Het 

is een Paleis van Vreugde! Het bijzondere daarvan is dat in paleis van de 

vreugde, hx'm.fi lk'yhe, heecháál simchá, dat hx'm.fi, simchá, vreugde, met 

precies dezelfde letters geschreven wordt als hV'mix;, chammisjá, vijf. De 

begrippen vijf en vreugde zijn aan elkaar verwant , hebben dezelfde letters 

en hebben dan ook dezelfde getalswaarde van 353. De kleine waarde van 

353 is 3 + 5 + 3 = 11. Dus het Paleis van de Vijf is ook het Paleis van de 
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Vreugde en is ook het Paleis van de 11, het Paleis van ieder mens, met het 

getal van ons Zelf, het deel dat bewust of onbewust op zoek is naar de Ene, 

naar hy", Jah, 10-5 ... Het Paleis van de Vijf is het Huis 6-5 in mij. Daarom is 

dit Paleis, het Paleis van de Vader en de ZooN. Huis van hun getal, dat gaan 

we nog zien! Huis van hun Verhouding. Een 'ver-houding' die vooral een 

bijzondere 'Verstand-Houding' is. 

 

In het Hebreeuws is het begrip paleis het woord lk'yhe, heecháál,  5 + 10 + 20 

+ 30 = 65, met hetzelfde getal als dat van de Onuitsprekelijke, de Ene, in zijn 

aanspreektitel: yn"doa], addonáj, mijn Heer, 1 + 4 + 50 + 10 = 65. En óók mijn 

zingen in de gangen van het Paleis kent deze getalsmatige toon van 65, 

immers lof-zingen, ll;h', halál, loven, 30 + 30 + 5 = 65! Bijzonder hoe die 6-5 

van mijn verlangen naar de Ene terugkomt in dit getal 65, in het getal van 

de naam Addonáj, in het getal van mijn lied en in het getal van het Paleis 

zelf ... tenminste voor wie dat overtuigend genoeg is. Maar je kunt je hier 

afvragen: als die 65 zo belangrijk is, waarom staat dat getal 65 dan niet nóg 

prominenter in dit Paleis? En dat geldt in zekere zin natuurlijk óók voor het 

getal 26 van de Eeuwige en het getal 52 van de ZooN! 

 

Nog even geduld wil ik je vragen, want de plattegrond 

die wij nu zien met die strakke logische volgorde van de 

vertrekken, is geheel en al vanuit áárds perspectief 

opgesteld. Maar, vanuit de hémel is dit allemaal heel 

anders. Je moet goed begrijpen: tellen is iets menselijks. 

Getal bestaat eigenlijk niet. In een wereld die Eén is, die 

uit de Ene is, is alles Eén. Daarom is het, dat deze aardse 

plattegrond in de Hemel heel anders wordt gelezen. Net als bij een 

weefwerk: aan de ene kant is het prachtig, maar aan de andere kant is het 

een chaos. Als iemand je eerst de achterkant laat zien en zegt: "Er staat hier 
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een hele mooie ster", dan zeg je: "Nee, helemaal niet, dit is een woeste 

zee". Maar dan draait hij het weefsel voor je om en zíé je vanuit een 

omgekeerd perspectief en je zegt: "Ja, tóch, hoe is het mogelijk!" Zoiets 

speelt hier ook. 

 

In de hemel verliest het getal zijn wetmatigheid, zijn logische causaliteit. Dat 

zie je al aan de atbasj-waarde: hoe kunnen nou die 1 en die 400 bij elkaar 

horen, en die 2 en die 300? Waar slaat dat op? In de hemel telt niet het 

vele, maar louter het Ene. En dát blijft na de verbouwing van ons Paleis dan 

ook als enige in het midden, centraal. Het is tijd voor een reconstructie, een 

her-ziening, een anders gaan ZieN. 

 

Kijk nu maar eens naar het volgende plaatje. Alle 

vertrekken liggen door elkaar lijkt het wel, maar tóch, 

de eenheid, de evenwichtigheid en de zeggingskracht 

van deze 325 bouwstenen is groter dan ooit. En het 

getal 65 heerst overal! Van links naar rechts, van boven 

naar beneden en langs de diagonalen, 5 getallen die 

samen telkens 65 zijn! 

Een magisch vierkant zeg je? ... Maar ik noem het liever een Heilig Huis, een 

Heilig Paleis van de Vijf. 

Al die 12 gangen van 65 zijn lofzangen, hier wordt geroepen: "Addonáj', 

mijn Heer!" ... Hier heerst de stilte, sh ;, has, sst! ... stil!, 5 + 60 = 65. 

 

Het 'verbouwde huis' bevat nog steeds alle getallen van 1 tot en met 25. 

Het middelste getal van die 25 getallen is nog steeds 13. Dertien blijft ook 

hier in het midden, 12 getallen links en 12 getallen rechts. 13 is en blijft het 

getal van de Ene, van het Hart, zetel van Verstand, van een hoger en dieper 

bewustzijn, dx'a,, echáád, één, 1 + 8 + 4 = 13. Kleine waarde van 13 is 

1 + 3 = 4. Het is het Hart waarin de 4 Eén zijn en dat blijft ook zo. 
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Dit Paleis is geen amulet, geen magische formule, maar de aardse voltooiing 

van het getal 5 in hemels perspectief. Het Huis waaraan wij moeten bouwen 

door daden van liefde en wel-willendheid. Bouwen, hn"B', baná, 2 + 50 + 5 = 

57 ... het getal van dg,n<å, négged, tegenover, 50 + 3 + 4 = 57 en van x;Bez>mi, 
mizbééach, altaar, 40 + 7 + 2 + 8 = 57. In dat begrip hn"B', baná, bouwen, 

2-50-5, staat ook het begrip !Be, been, zoon, 2 + 50 = 52. En óók 52 is in het 

Bouwplan van dit Heilig Huis beter zichtbaar geworden: Het getal van de 

vier hoeken wordt gevormd door twee paren getallen die beide 26 zijn, 

namelijk 11 plus 15, is 26, én 3 plus 23, is 26. Tweemaal het getal van de 

Eeuwige, 10 + 5 + 6 + 5 = 26, tezamen het getal 52 van de Zoon, !B e, been, 

2 + 50 = 52 ... Paleis van de ZooN! Helder: !Beh ; lk'yhe, 
heecháál  habbéén, paleis van de zoon. De woorden 

!Beh ; habbéén, de zoon, en hn"B', baná, bouwen, bestaan 

uit dezelfde tekens, dragen hetzelfde getal, 57, het 

getal van het tegenover-staan. De vier hoeken van het 

paleis staan tegenover het midden, 52 tegenover 13, 

52 : 13 = 4 : 1, ook hier de 4-Eén-relatie, maar nu in 

harmonie met de eigenschappen van het beeld. 

 

Het Paleis van de Vijf, met zijn vernieuwde, meer wezenlijke Bouwplan, telt 

12 tegenover elkaar staande paren van 26. Kijk maar eens goed. Enkele heb 
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ik omcirkeld, maar het geldt ook voor 7-19, 17-9, 24-2, 20-6, 12-14, 8-18, 

4-22, 10-16. Allemaal 26! En roep je uit: hm'K;, kammá!, hoelang, hoe groot, 

hoeveel, hoe vaak? ... 20 + 40 + 5 = 65! ... Eén en al verbazing.  
 
Er zijn veel meer woorden met getalswaarde 65, maar deze pakte ik er even 

uit: hm'K;, kammá, hoeveel, hoelang, hoe groot, hoe vaak – een 

samenstelling van het voorzetsel K., ke, als, zoals, en het vragend 

voornaamwoord hm', má, wat? 40 + 5 = 45, getal ook van ~d"a', adáám, 

mens, 1 + 4 + 40 = 45. Eigenlijk is het Paleis van de Vijf het Paleis van het 

eindeloze vragen van de mens, of misschien nog beter: het Paleis van alle 

ántwoorden die tóch steeds vragen blijven oproepen. Zoals ik bij Marc-Alain 

Ouaknin las: het is maar te hopen dat er niet dat uiteindelijke, definitieve 

antwoord komt, dan zouden er geen vragen meer zijn. Het gaat erom dat we 

blíjven vragen, blíjven zoeken, opdat het Woord niet verstart. Opdat de 

Tora niet tot 'godsdienst' wordt, maar een Levende Onderwijzing blijft in 

ons midden. 

 

Uit het Hart van het Paleis klinkt een Stem. Geen bevel, geen vraag, maar 

een oproep. De stem van een Roepende, al gauw de stem van een 

roepende in de woestijn. Een arEAq lAq, qol qoré, een roepende stem, 

100-6-30 100-6-200-1, zoals Jesaja die Stem laat roepen in Jesaja 40:3 ... Een 

roepende stem: Bereidt in de woestijn de Weg des Heren, effent in de 

wildernis een baan voor onze God. Die bijzondere 

Roepstem uit het Hart van dit Paleis heeft 

óók een bijzonder getal. De volle waarde 

van dat woord is namelijk 1111, een 

getalsmatig tetragram van 4 enen: 100 

+ (86) + 6 + (16) + 30 + (44) én 100 + 

(86) + 6 + (16) + 200 + (310) + 1 + (110) 

= 1111 ... Toch bijzonder op deze plaats! 

 

Wat roept die Stem?! ... Die Stem roept: "Kom!", yaiBo, bo'íé, kom, 2 + 1 + 10 

= 13 ... Die stem roept: "Geef!", Wbh', havóé, geef, 5 + 2 + 6 = 13 ... Het is de 

Stem van de ZooN, die roept: "Mijn Vader!", ybia', avíé, mijn vader, 

1 + 2 + 10 = 13 ... Stem uit het Hart van het Paleis van de Vijf.  
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Prachtig is het om nu Psalm 29 te zingen. Ik heb daarvan een versie 

gevonden op muziek van Shlomo Karlebach. In die psalm roept de psalmist 

– het is David zelf – op om te géven! Wat? ... z[ow" dAbK', kavood wa'óz, 

heerlijkheid en kracht, 20 + 2 + 6 + 4 6 + 70 + 7 = 115 ... Hoe bijzonder is het 

getal dat hier opnieuw de grootsheid van het Woord mede ondersteunt. 

115, de getalswaarde van alle geroepenen die zeggen: Hier ben ik! ... ynIn.hi, 
hineníé, 5 + 50 + 50 + 10 = 115 ... hun grootste geschenk! 

 

Ik ga voor u zingen ... 
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Zeven keer klonk het: Kol Addonáj ... Stem van de Eeuwige ... Het is een lied 

voor de werkelijkheid van de zevende dag, dat is nu!  

 

De Paleisvijver 

We gaan weer verder, want het Paleis van de Vijf heeft ook nog een Vijver. 

Gelukkig maar, want als er geen water zou zijn, zouden we van dorst 

omkomen.  

 

Vijver, in het Hebreeuws is hk'rEB., bereechá, 

dat hetzelfde wordt geschreven als hk'r'B., 
beraachá, zegen. Beide woorden komen van 

het werkwoord %r;B', barách, zegenen, 

knielen, 2 + 200 + 20 = 222. Wat is daarvan 

de betekenis? Dat de twee Eén zijn! Daartoe 

wil die zegen ook dienen, daartoe ben je 

gezegend om dat te doen. En als dat zo is, 

dan zie je dat de atbasj-waarde is 
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300 + 3 + 30 = 333. Samen geeft dat een grote waarde van 222 + 333 en dat 

is 555, net zoals dat bij de mens, bij ~d"a', adáám, zo is, dat hebben we voor 

de pauze gezien. Daarom, het staat als het ware in het program, het 

voorteken van de mens, hij is de gezegende en hij moet de zegenende zijn. 

Dat mag hij dus niet vergeten, dat moet hij zich herinneren, te binnen 

brengen, tot zijn eigen geluk, tot het welzijn van deze wereld, tot vreugde 

van de Eeuwige, een moment van herkenning in de spiegel van het ZijN. 

 

In het hart van het paleis is ook het zegenende 'Oog van de Ene', waar alle 

kleur en vreugde ontspringt, en de levensbronnen, daar waar we weer 

vitaal worden, opleven, als je daar mag zitten aan de oevers van het water. 

Zoals in Psalm 23 zo mooi gezongen wordt. Daar in het midden van de 

Vijver is dat Oog, !yI[;. ájjin, oog, dat ook een teken is in het Hebreeuwse 

alefbet. Het betekent oog, maar ook bron. De getalswaarde van die bron, 

van dat oog, is 70 + 10 + 50 = 130, eigenlijk dus 13!  

De verborgen waarde van !yI[;. ájjin, is (60) + (10) + (56) = (126). De 

verborgen waarde is de getalsmatige uitdrukking van waaruit het uiterlijke 

gedeelte leeft. Samen met de uiterlijke waarde geeft dat een volle waarde 

van 256, en dat is 4 x 4 x 4 x 4 ... vier tot de vierde macht: 44.  
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Hoe bijzonder is dat zien! ... Het zien van Eénheid in de Vierheid! Er is een 

'Heilig ZieN', maar er is ook een zien, dat alleen maar het vele ziet. Dit Oog 

in de Vijver is het Oog van de Ene, het Oog dat hij mij leent om werkelijk te 

ZieN de 4 die Eén is ... dát ZieN openbaart die bijzondere 5 in mijn hart. 

 

Die bijzondere 5 is in wezen de n, noen, het veertiende teken in het alefbet, 

met het beeld van de vis die boven het water van de tijd uitspringt, heel 

even ... 50 is het getal van die vis, 7 x 7 + Eén, en dat staat voor het ZieN ín 

en het ZieN ván de achtste dag, maar wel als een vis van de zevende dag. 

Het is en blijft een heel gewone vis. Het bijzondere is een gebeurtenis aan 

de binnenkant, een bijzonder ZieN, een andere ZiN, een veranderd ZijN, 

ontsprongen aan de slavernij van de dualiteit! Die n, noen toont dat ook. Kijk 

maar eens goed naar die n, noen in dat alefbet, die je schrijft als !Wn, noen, 

50-6-50. Kijk maar eens naar de kleine waarde, die is 5-6-5, en dat is het 

deel van de Godsnaam 10-5-6-5 in staat van Verbondenheid. Die vis staat, 

bestaat, in het Teken van de ZooN. 
 

Wie zo is, is een ZooN van de Vis. Bijbels is dat !Wn !B,, ben noen, zoon van 

een vis. Jozua wordt zo genoemd, hij was de Zoon van Noen. Zo staat het 

onder andere in  Exodus 33:11: !Wn-!Bi [;vuäAhy>, jehosjóéà bin-noen, Jozua, zoon 

van Noen. Jozua, dat is ook de naam Jehosjóéà. In het Nieuwe Testament is 

dat ook de naam van Jezus. Het is díé naam, maar dan in het Grieks. De 

betekenis van [;vuäAhy>, jehosjóéà is: Hij redt. Zo kunnen wij zijn, met die naam 

in ons hart. De Redder is dan heel dichtbij. Voor deze wereld is het een stap 

naar zijn komst. 

 

Het bijzondere van die naam [;vuäAhy>, 
jehosjóéà, 10-5-6-300-70, is ook de 

gelijkenis met de Naam van de Eeuwige, 

het tetragram 10-5-6-5. In die naam is 

de tweede vijf van de Godsnaam als het 

ware vervangen door het getalsmatige 

stuk 300-70. De waarde daarvan is 

300 + 70 = 370. Friedrich Weinreb wijst 

er in één van zijn lezingen op dat die 
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370 de waarde vertegenwoordigt van het begrip ~lev', sjaléém, compleet 

zijn, 300 + 30 + 40 = 370. Dat is dus die tweede 5 van het tetragram in de 

naam [;vuäAhy>, jehosjóéà, zoon van de Vis, dat is zijn missie, dat is wat daar 

moet gebeuren: herstellen, voltooien, vergoeden, vergelden, voldoen, al die 

betekenissen van het begrip ~lev', sjaléém. Dat is waartoe die Vis in mij 

geroepen is, om dat te doen, om dat te vol-doen. De naam [;vuäAhy>, jehosjóéà, 

Zoon van de Vis, ín mij is de herstellende, de voltooiende, de vergoedende. 

 

Die !Wn, noen, 50-6-50, die vis die uit het water opspringt en die 'ziet' – hij 

ziet eigenlijk een fractie van de achtste dag – heeft nog meer 

bijzonderheden. Kijk maar eens naar de grote waarde, de som van de 

uiterlijke waarde 50 + 6 + 50 = 106 én de atbasj-waarde 9 + 80 + 9 = 98, dat 

geeft 106 + 98 = 204. Die Vis in dialoog met de Eeuwige is als het ware een 

uitkijkpost van de achtste dag, want 204 vertegenwoordigt getalsmatig de 

piramide van 8. In die waarde 204 is hij ook de qyDIc;, tsaddíéq, 

90 + 4 + 10 + 100 = 204, de godvrezende, de rechtvaardige van de Ene, zijn 

Visserman, zijn Visservrouw ... Visser én Vis is die mens. 

 

Er is een ander ZieN ... daar waar je in het aangezicht van de ander het 

aangezicht van de Eeuwige kunt lezen, daar verandert de wereld. Dat is 

soms niet gemakkelijk, want sommige gezichten zijn ook wel heel 

verwrongen en verwilderd geraakt. Om dan tóch in het gezicht van de ander 

de Eeuwige te blijven zien, dat gezicht op te sporen, dat gezicht te 

bevrijden, op te roepen ... dát is het ZieN, het ver-gezicht van de noen in zijn 

ware gedaante. 

 

Rust in de stal 

Het loopt al weer richting december, richting Kerstmis. Nog een laatste 

beeld in dit verhaal van de 5. Het Paleis van de Vijf is in wezen óók de Stal 

van Bethlehem, Paleis van de Eenvoud. Dat is niet 2000 jaar geleden, maar 

dat is nu, een Plaats ín mij, geboorteplek van [;vuäAhy>, jehosjóéà in mij. Dat is 

de Loofhut die ik ben. De hut die je zelf moet zijn, het doorzichtige, het 

transparante, waarin alles mee kan tellen, mee móét tellen. Dat is niet maar 

een mooi praatje ... soms heb je heel wat te versjouwen. Maar je moet 

weten dat het uiteindelijk zo moet zijn. Dat je uiteindelijk ziet, zoals ik dat 
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Weinreb ook hoorde zeggen, dat je dan eindelijk ziet dat het altijd al goed 

wás, alleen dat zág je toen nog niet. 

 

Dit is ook geen beeld om je 'te bekeren', het is een beeld om te léren. De 

verhalen van het Evangelie zijn verhalen uit een Joods gedachtengoed, 

verhalen in de Geest van de Tora en de Profeten, waarin de Ene onze 

bevrijder is uit de ballingschap. Egypte is overal. In het Woord is een Weg, 

een bevrijdende weg. Zó die verhalen lezen en leren begrijpen vanuit 

Hebreeuwse perspectieven, het is Levende Tekst, geen leer, geen 

bewijsvoering. Dat is het wel geworden, maar daar houd ik mij ver van! Er is 

maar één Redder en dat is de Eeuwige Zelf, in vele gedaanten. Gedaanten 

die mij kunnen ontroeren en ontdooien, waardoor het ijs smelt en de vis die 

ik ben boven water uit kan springen. Ik ben iets dat niet van mij is, dat ziet 

die Vis, en dan ligt hij opeens in een kribbe, in een stal ... metaforen zijn het 

om de Eeuwige naderbij te komen, totdat Hij komt! 

 

In die Stal heerst een bijzonder soort rust, die rust heet hx'Wnm., menoechá, 

en dat is eigenlijk de rust van de Eeuwige, de sjabbatsrust ook, de rust die 

de Eeuwige schiep op de zevende dag. Wij mogen in die rust participeren. 

Die rust ís er al, hij laat zich ook vinden. En als het getal ergens meespreekt, 

mee ver-telt dan is het hier wel. 

 

Kijk maar eens als de uiterlijke waarde van hx'Wnm., menoechá, rust, 

40 + 50 + 6 + 8 + 5 = 109 zich verbindt met de atbasj-waarde, het 

Perspectief van de Eeuwige, zoals de Eeuwige die rust ziet en heeft bedoeld. 

Die atbasj-waarde is hier 10 + 9 + 80 + 60 + 90 = 249, en 109 + 249 = 358. In 

de taal van het getal is 358 het getal van de Messias, x:yvim' , maasjíéach, 

40 + 300 + 10 + 8 = 358, de Gezalfde, de Reddende Bevrijder, de 
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Bevrijdende Redder van Gods veelheid in de verstrooiing. Dat is Hij dus in 

een dialoog met mij, niet zonder mij, niet buiten mij om. 

 

Die atbasj-waarde van 249 is heel bijzonder, het is eigenlijk een tetragram 

van 4 kwadraten, een 4-teken: 62 + 72 + 82 + 102 = 249, het hemelse getal 

dat mij draagt. Want daar staat eigenlijk een uitnemende formule. Voor hen 

die de kwaliteit van het getal verstaan, staat daar óók een vervulling van 

onze levensdagen: de zesde dag – de laatste dag van de schepping – waarin 

de mens, als man en vrouw, verdreven werd uit het paradijs, misschien ook 

wel uit elkaar gedreven werd, ook in mij ... die zesde dag is hier vervuld: 

6 x 6. Maar ook de zevende dag, waarin wij elkaar weer tegenkwamen, 

strijd leverden, is hier vervuld: 7 x 7. En ook de achtste dag, die dag van 

Verzoening, is hier vervuld: 8 x 8. En waarom? ... Omdat door ons handelen 

in Naam van de Ene, omwille van de Ene, de Eénheid werd hersteld: 10 x 10 

... ook dat is volbracht. Alle tijden komen hier in vervulling, voor een nieuw 

Begin. Zo bijzonder is dat! 

 

We gaan eindigen, het moet maar eens stil worden. Die hx'Wnm., menoechá, 

rust, is óók de stilte, het is de stilte die blijft als je spreekt en als je zwijgt. 

Het spreken vanuit de stilte is eigenlijk pas het echte spreken. Als je spreekt 

vanuit het lawaai, dan maak je met je woorden ook alleen maar lawaai. 

Maar spreekt iemand vanuit de stilte, dan valt die stilte ook – in de stilte 

lijken wij op God. 

 
Einde 
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Mystieke Verhoudingen 

deel 1 – Het Paleis van de Vijf 

 

Het leven is een Mystieke Verhouding, een M/V, voor ieder mens, voor man 

en vrouw, m/v, gelijk. Ieder mens staat tegenover een wereld waarvan de 

diepste zin voor hem/haar verborgen is. Elk facet van die wereld deelt in dat 

Geheim, blijft een Mysterie, hoe herkenbaar en 'gewoon' die werkelijkheid 

misschien langzamerhand ook geworden is. 

Het geldt óók voor je eigen persoon, je eigen ik ... zo vertrouwd misschien, 

maar nog steeds een Mysterie van Zijn. Het zichzelf leren kennen als een 

gekend-zijn door de Onkenbare is de Mystieke Verhouding bij uitstek. Daar 

gaan deze lezingen over. Deze keer onder andere over het Paleis van de Vijf. 

Vijf als mystiek getal, belangrijk element in de Naam van de Eeuwige Zelf, 

het tetragram 10-5-6-5. 

5, meer dan 4 + 1 ... 5 als essentie, als kwaliteit, de Heelheid van 4 en Eén ... 

de Ene in mij. Mystieke Wetenschap die zich delen wil met iedereen die het 

horen wil. 

 

~ 

 

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.  

© augustus 2016 – eerste druk 


