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Inleiding 
Iedereen van harte welkom in deze bijzondere schuur en woorden-stal in 
Echten. Welkom ieder, met zijn eigen God. En dan maar hopen en bidden 
dat het dezelfde God is en dat we ontdekken dat het de Ene is die ons hier 
wil verbinden, de Eeuwige. Of, zoals ik dat las in een boek van Marc Alain 
Ouaknin, getiteld Tsiemtsoem: 
 

  "Een Joods gebed roept God aan op de volgende wijze: God van 
  Abraham, God van Izak, God van Jakob … Waarom drie keer het woord  
  God herhalen, terwijl het toch duidelijk om dezelfde God gaat? Het is  
  omdat de manier waarop Abraham God ervaart niet dezelfde is als die 
  van Izak of die van Jakob. En de manieren van deze drie zijn weer niet  
  dezelfde als die van ieder ander mens die de enige God aanroept. De 
  God die Eén is bezit vele facetten. We hebben niet te maken met een  
  vorm van polytheïsme maar met een levende God voor een pluriform 
  Jodendom, voor ieders vrijheid om het Goddelijke, dat het zijne is, te  
  ervaren". 

 
In de naam van die Eeuwig Ene heet ik u allen hartelijk welkom en hoop ik 
dat de Roeach Haqqódesj, die daarbij hoort, door deze ruimte mag waaien. 
 
Ik begin met een lied. Een lied dat hoort bij de Sederavond. En dat lied 
vraagt: Echad mi yode'a … wie weet Eén? En dan volgt er nog een hele rij en 
die rij is zo lang dat ik dacht: ik knip het maar ergens in tweeën en dan doen 
we na de pauze het tweede gedeelte wel.  
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Wie weet één? Het staat al verklapt op deze sheet: het is Wnyhel{a/, ellohénoe, 
onze God, die in de hemel is en op de aarde. 
 
[;deAy ymi dx'a,, echáád mie jodééa, wie kent Eén? Het is een lange reeks. 
Seder, in het Hebreeuws rd,se, séder, betekent ook reeks, volgorde. En je ziet 
ook gelijk weer hoe belangrijk de getalsmatigheid is, juist ook bij het leren. 
 
Ik heb deze middag gezet onder het motto: Verbazing Op-Wekkende Taal. 
Dat taal dát mag doen. Of met woorden van Ouaknin, de Franse rabbijn die 
ik wel vaker citeer: vertalen is genezen. En dan bedoel ik natuurlijk vooral 
het genezen van de kronkels die in ons hoofd kunnen zijn en wat eigenlijk 
betekent een opgesloten zijn in een bepaald soort taal, een ziek-makende 
zelf-definitie waar je niet meer uitkomt. En dan kan een nieuwe taal, een 
andere vertaling, een nieuwe werkelijkheid toelaten en ontknopend, 
genezend zijn, dichter bij de Levende Werkelijkheid die je bent! Vertalen is 
een belangrijke zaak, vertalen dat is over-zetten, in het Duits is dat heel 
duidelijk: übersetzen. Het is werkelijkheid overzetten in woorden. En de 
vraag is: kan dat eigenlijk wel? Kan levende, wonderbaarlijke werkelijkheid, 
waarvan elke zandkorrel een dimensie heeft van het wonder en het 
mysterie en het onbegrijpelijke, kan die wel in taal? Past die erin? Gebeurt 
er dan niet iets? Ik bedoel: sterft er dan niet iets af? Kan de levende, 
wonderbaarlijke werkelijkheid omschreven worden en vastgelegd in regels 
en afspraken, dat wil zeggen: vertekend worden? Vertekend, op twee 
manieren begrepen: als we zeggen het is een vertekende werkelijkheid dan 
klopt het niet. Maar er staat ook gewoon letterlijk: in tekens vastgelegd. 
Maar je ziet al meteen: dat kan eigenlijk niet, dat wordt een 'vertekende' 
werkelijkheid: hij wordt menselijk gemaakt. Terwijl deze wereld een 
Goddelijke schepping is, een Mysterie van ZijN, van begin tot einde. Dus er 
is wel iets aan de hand! 
 
Werkelijkheid, het ZijN zelf … iets in wezen onbegrijpelijks, Goddelijks, één 
en al geheimenis, waar ik bovendien zélf deel van uitmaak. Ik ben ook zelf 
een deel van dat geheimenis, ik deel daar in, ben ondefinieerbaar. Hoe blijft 
mijn taal lévend, passend, wonderbaarlijk? Grootste gevaar van de taal is 
dat zijn verschriftelijkte staat verward wordt met de levende werkelijkheid 
zelf; dat je denkt: "Wat ik zeg, wat ik heb gedefinieerd, dat ís de werkelijk-
heid". Maar dat is natuurlijk nooit zo, het blijft altijd een foto, een schaduw, 
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een voertuig met gebreken. Dus, hoe kun je je taal levend houden? … zo 
echt, en zo kloppend mogelijk! Ik ben iets – juist omdat ik zo wonderbaarlijk 
ben, en ieder van jullie ook – ik ben iets, dat niet van mij is. En dat merk ik 
op een bepaald moment in mijn leven ook, want dan wil ik mijn leven 
behouden en dat lukt mij dan niet, dan ontglipt het mij, doet het iets wat ik 
niet wil. Dus daaraan voel ik: ik ben iets dat niet van mij is. Ik moet mijzelf 
uit handen geven. Ik ben een overgang …  
 
Zo ik iets ben, dan ben ik een tent. Een tijdelijke woonplaats, samen met die 
Wonder-baarlijke, Onuitsprekelijke die ik soms God noem. Of, misschien 
niet eens zó noem, maar anders, maar waarin, of in Wie, ik toch iets ervaar 
van Wonderbaarlijkheid, van Mysterie, van Geheimenis in mij. In én 
tegenover Wie ik sta, dat is het wonderbaarlijke besef dat je in je leven op 
een gegeven moment kunt ervaren. Ik ben iets dat niet van mij is. Of anders 
gezegd: voor een tijd een plaats in de Eeuwige, en ook van de Eeuwige, om 
daar maaltijd te vieren, dat wil zeggen: omgang te hebben, omgang te 
hebben met de Eeuwige, omgang te hebben met de Naaste die ook ín mij 
woont, die ik zelf ben voor de ander. Maaltijd hebben, dat is een 
beeldspraak, dat betekent: een proces van kneding doormaken, waarin ook 
geslikt moet worden. Liever niet uitgespuugd, maar soms ook dat, er kan 
iets onverteerbaars zijn. Maar in ieder geval: een proces van ontmoeting. Ik 
ben een tent, een wonderbaarlijke plaats, om het leven in te vieren, in 
ontmoeting. 
 
Kijk, en dan komen we bij het Hebreeuws, want we gaan praten over een 
verbazing-op-wekkende taal. En dan heb ik díé taal op het oog. Andere talen 
zijn natuurlijk ook verbazingwekkend. Neem nu mijn eigen moedertaal, het 
Nederlands. Prachtig! Rijk! Bijzonder! Uniek! … Maar in het Hebreeuws is 
nog iets anders aan de hand, daar wordt iets bewaard, in een, zeg maar, 
haast originele staat. En dan doel ik op de 22 oer-tekens van het alefbet, de 
22 consonanten van het eerste consonantische schrift, ontstaan zo 
ongeveer 1500 jaar voor onze jaartelling, in een semitische taalomgeving 
ergens in de Sinaï. Een teken voor een bepaalde uitspraak-attitude van onze 
spraakorganen. Wat een vondst! Wat een eenvoud! … 22 tekens, genoeg 
om elke taal mee op schrift te stellen. Geen tekens die zich richten op het te 
verwoorden object zelf, wat dat ook is, innerlijk of uiterlijk, maar op de 
manier waarop het in een taal wordt uitgesproken. Geniaal! Wij zijn daar nu 
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mee vertrouwd, denken misschien: nou, nou, daar hoef je toch niet zo 
opgewonden over te doen?! … Maar het is net zo revolutionair als de 
digitale revolutie in onze tijd. En wat heeft die niet allemaal veranderd, en 
doet dat nog steeds …  
 
Maar kijk uit, want je zegt wel gauw: het Hebreeuwse schrift, maar in het 
Hebreeuws zelf heet dat schrift: yrIWva] bt'K., ketav asjoerí, het schrift van 
Assur, van Assyrië! Aramees schrift dus. Maar ook hier weer oppassen, want 
de tekens van dat schrift kwamen dáár weer via de Feniciërs, en daar weer 
via het Proto-Kanaänitisch … Het zijn de 22 tekens die in feite passen op 
elke tong. Het Hebreeuws, de taal van Sem en Ever, was er allang, ver vóór 
dat schrift er was. Die taal werd allang gesproken, kende zijn verhalen en 
overleveringen. Maar nu kwam dat revolutionaire schrift. Eerst schreef men 
het Hebreeuws op met een oudere vorm van deze tekens, maar in de 
Babylonische Ballingschap werd het Assyrische hof-schrift overgenomen en 
kreeg het een nieuwe lay-out zouden wij nu zeggen, een andere vorm-
geving: de karakteristieke 'Hebreeuwse letters' zoals wij die nog steeds 
kennen. Maar het zijn nog steeds die 22 uitspraak-motieven van de Sinaï 
met al hun diepgang, waar we het vandaag over moeten hebben. Snap je?! 
Dat schrift huwde als het ware met die taal en met die andere talen en 
verschriftelijkte de manier van uitspreken. Er kwam een interactie tussen 
die tekens van – laten we ze nu maar noemen het alefbet – en de 
gearticuleerde gedachten-inhouden van een taal, en dat is in feite nog 
steeds zo: een taal en een schrift in gesprek met elkaar. Dat bijzondere 
gesprek is in het Hebreeuws, met name in het Bijbelse Hebreeuws levend 
en puur gebleven. Veel talen stierven, andere talen kwamen mede door dit 
gesprek tot leven. Het heeft alles te maken met een wonderbare Levende 
Werkelijkheid. 
 
In het Bijbels Hebreeuws zijn de oude tekens in al hun kracht, hun 
scheppende kracht, nog vol-waardig aanwezig. Die taal is daar niet dood, 
het is zelfs een Levende Bron, met aspecten die deze taal haast – ik zeg het 
heel voorzichtig – stollingproof maken. Maar goed, geen enkele taal 
ontkomt aan verstarring, dat heeft met de mens zelf te maken, met zijn 
grijpende verstand, maar in dit oude Hebreeuws zitten nog heel wat 
waarborgen, heel wat mystieke ingangen en uitgangen. Een taal die haast 
smeekt om interpretatie. Een boeiende, poëtische, exacte, verhalende, oer-
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spronkelijke taal, met een buitengewone zeggingskracht. Taal waarin zowel 
de mens als de Ene, die de mens vormde en riep, aan het woord zijn … en 
dan met name in deze geschreven, verschriftelijkte gedaante! … om weer 
sprekend te worden in mij! … in ieder die openend leest! 
 
Elk 'Hebreeuws Teken', zo zullen we dit in wezen taal-onafhankelijke teken-
fenomeen maar even blijven noemen, is eigenlijk een méér-dimensionaal 
gegeven. Want waar komt het vandaan? In de oude bronnen wordt gezegd: 
het is een gave van de goden, een gave van de Eeuwige. Het is een gáve. En 
tegelijkertijd wordt het daarmee een op-gave om er in vrijheid mee om te 
gaan. Dat wil zeggen: om te openen, om een taal door middel van die 
tekens te openen. En dat wil weer zeggen: om die taal te interpreteren: wat 
staat er … én: wat staat er nog meer! Lees maar: er staat niet wat er staat, 
dichtte Martinus Nijhoff ooit in Awater. In het Hebreeuws is dat in ieder 
geval wel zo. Wat je aan de buitenkant ziet dat is maar een heel beperkt 
deel. Er wordt nog veel meer gezegd, het geschrevene wacht erop om 
geopend te worden en zo op weg te gaan om de Levende Werkelijkheid te 
benáderen. Dus niet: te pakken, maar: te benaderen, dichterbij te komen. 
Zo wordt taal ontmoeting. 
 
Kijk, hier heb ik dat bijzondere alefbet, ba, die 22 meer-dimensionale 
tekens vanaf het begin … Ik heb ze maar even netjes in een kistje gelegd. 
Het is in feite ook een Teken-garnituur. Vroeger had je zo'n leesplankje van 
aap, noot, mies … Ook dit Teken-garnituur heeft alles met didactiek, maar 
de aap die hier uit de mouw komt, is wel archetypisch en vertegenwoordigt 
een existentieel motief, en ook die getalsmatigheid is geen spelletje, maar 
heeft alles te maken met ons logisch-causale denken en hoe we daar mee 
om moeten springen … We gaan één zo'n teken-blokje eens nauwkeurig 
bekijken … Maar wat daar geldt, geldt voor élk blokje. Elk blokje heeft hier 
zes kanten! Het blokje is eigenlijk zelf ook weer een symbool, want het 
heeft iets van een dobbel … En het woord dobbel zegt al zoveel als: het is 
dubbel. Dubbel kan twee kanten op, kan wel meer kanten op, wel víér 
kanten, en ook nog onderste-boven … alle kanten.  
 
Op die dobbels heb ik een aantal aspecten van elk teken gezet. Je kunt wel 
zeggen dat in het Hebreeuwse alefbet dit de a, álef, is, die letter, en dan 
klaar, maar we weten nu: het is een téken, een letter-teken. Het is een 
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begrip. Elk teken heeft ook een beeldspraak, in dit geval: kop van een 
stotende stier, beeld van kracht, beeld van vruchtbaarheid. Je zou kunnen 
zeggen: de álef is de eerste die doorstoot in deze werkelijkheid van taal, 
met al zijn mogelijkheden … dan gaat hij liggen, om nog even te her-
kauwen, want er is nog meer …  
 
Hij heeft een getal. Hij is de eerste, de eerste is 1 … Eerste gezicht van de 
Ene in Taal en Teken … Er volgen nog meer gezichten, in een vaste volgorde: 
2, 3, 4, 5, 6 … Het getal kleeft de tekens aan zolang als men zich kan heugen. 
Was de álef eerst een letter en toen een getal? Of misschien zelfs 
omgekeerd? Wetenschappelijk is dit niet 
aantoonbaar. Ze horen bij elkaar. Alle tekens 
van het alefbet zijn letters, begrippen, 
beelden én getal, vanaf het begin. Het teken 
is meer-dimensionaal. Daarom is die dobbel 
wel aardig: drie ruimtelijke dimensies en de 
tijd als vierde. Vier-dimensionaal … op weg 
om vijf-dimensionaal te worden in een 
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Levend Woord, een woord dat opent, een sprékend woord. Die álef is een 
woord, een begrip, de letter is alleen het openende moment van dat woord, 
het openen van de glottis aan het begin van de uitspraak. Zonder dat woord 
hoort die letter nog niet thuis in de gesproken werkelijkheid. Dat heet heel 
chic: het acrofonische principe. Dat woord is een voertuig om de letter aan 
te wijzen en over te dragen … of een huis, een woning, waarvan die letter 
alleen de voordeur is, met het huisnummer. In het huis zelf vind je kamers, 
kelders, beelden en uitzichten, vergeten hoekjes, verborgen ruimtes … vrij-
staande huizen zijn het, woon-wagens, geen enkel teken is hetzelfde.  
 
Die álef is dus een letter én een begrip. Het begrip álef-lámed-pee, @la … 
Wat wordt daarmee gezegd, behalve die kop van een stotende stier? Nou 
kijk, @l;a', aláf, is in het Hebreeuws onderwijzen, leren, ook in de betekenis 
van africhten … daar begint dus alles mee. En @l,a,ä, éllef, is het woord voor 
duizend, dat schrijf je op dezelfde manier … 1000 … weer die 1, maar nu op 
een veel hoger niveau, het valt zelfs buiten het getalsmatige bereik van het 
alefbet zelf. En een @Lua;, allóéf, is een overste, een aanvoerder. Dat klopt 
hier ook heel aardig. Maar als ik de tekens in een andere volgorde lees staat 
er opeens al,P,ä, pélle, wonder … Mag dat? Volgens kabbalistische 
interpretatie-technieken: ja! Elk teken is immers zelf de kleinste zin-
dragende grootheid. En zie: meteen al een wonder, een wonderbaarlijke 
zaak, geschenk van de Wonderbaarlijke. Er staat dus een heleboel, en dat 
telt allemaal mee in de woorden waarin die álef staat, waarin die álef wordt 
opgeroepen …  
 
En dan nog iets. Omdat die álef een begrip is van drie tekens, zijn er dus ook 
drie getallen. Niet alleen die 1. Die 1 noemen we de uiterlijke waarde. Maar 
ook nog die 30 van de l, lámed, en die 80 van de p, pee. Dat noemen we de 
verborgen waarde van de álef. Die álef wordt gedragen door die 30 en die 
80, die ossenprik en die mond. Samen is dat 110. Onzichtbaar telt dat mee 
in de vertelling. Ouaknin noemt dat semantische energie … mooi gevonden, 
maar daarmee ben je er nog niet … hoe telt die energie mee? Het getal van 
die álef heeft als volle waarde 1 + 110 zeggen we dan, en dat is dus 111 … 
Zo op het oog toch bijzonder voor zo'n eerste Teken! 
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En dan zie je op dat blokje ook nog het getal 400 staan. Alsof 1 en 30 en 80 
nog niet genoeg is. Dat getal noemen we de atbasj-waarde van de álef. 
Waarom 400? 400 is in het alefbet de meest tegenovergestelde getals-
waarde van de álef. Het hele alefbet met zijn 22 tekens gaat niet verder dan 
400. Er zijn eenheden, tientallen en honderdtallen. 400 staat achteraan. 
Ook die waarde krijgt de álef mee, als atbasj-waarde. Absurd denk je. 
Waarom? Hij is toch 1, álef!? … Álef, een aanduiding voor de Eeuwige Zelf … 
en dan krijgt hij die 400 mee?! … De meest verstrooide, meest 
verwijderde?! … Ja, juist, zegt hier de kabbalist, die ontvanger en doorgever 
van mystieke inzichten. Want wat wij één noemen, is bij de Eeuwige 
waarschijnlijk helemaal niet Eén, daar weet je niets van. Misschien is het 
wel het tegenovergestelde van wat jij denkt. Misschien wel het méést 
tegenovergestelde! Wat bij ons links is, is bij de Eeuwige misschien wel 
rechts, wat weet jij daar van? En daarom heeft die oude Joodse 
Overlevering aan die 1 van de álef het getal 400 toegevoegd, een getal als 
transcendent Motief, als een, zeg maar, vijfde dimensie. Om te zeggen: 
zoals de Eeuwige naar dit woord kijkt, kan wel eens volstrekt omgekeerd 
zijn van zoals ik ernaar kijk. Er is een Perspectief van de Eeuwige. En juist 
daarom krijgt die 1 die 400 mee. En bij de t, taw, de laatste letter van het 
alefbet, de 400, doet zij precies het omgekeerde, die krijgt als atbasj-
waarde juist de 1 mee. Want zie je, wij denken soms misschien dat iets 
helemaal mis gaat, dat het alle kanten op gaat behalve de goede, maar de 
Ene, die aan de andere kant van het borduurkleed kijkt, die zegt misschien 
wel: hij is op weg, het gaat de goede kant op, Ik ga met hem mee … hij krijgt 
een 1! … en dat is dan heel mooi! 
 
Je zou kunnen zeggen: die atbasj-waarde vertegenwoordigt het onzienlijke, 
het mysterie, dat álles aankleeft, of je dat nu ziet en erkent of niet. Alles wat 
jij onder woorden brengt, pluk je dááruit. Er zit iets in wat ons in feite te 
boven gaat. Het is het vermoeden van een vijfde dimensie die hier met de 
taal meegaat … en die voor verrassingen kan zorgen, als je daarmee in 
gesprek gaat. De atbasj-waarde kan opeens het beeld dat ik van een woord 
heb totaal anders maken, of ernstig verontrusten … en dat is nu precies de 
bedoeling! Omdat het een Levende Werkelijkheid is waar die taal mee bezig 
is, in feite een Wonder, een Geheim … en die Werkelijkheid moet ná die 
taal-behandeling wel levend blíjven, opdat wij niet zélf verstenen in die taal, 
en leven in een dood jargon, stijf van definities en ideologieën waardoor we 
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ons gelegitimeerd zouden kunnen voelen om een ander, een 'afvallige', een 
'jood', of wie dan ook, dood te slaan, of zijn hoofd op een andere plaats te 
zetten. 
 
Ja, maar … de Bijbel staat toch vol met dat soort verhalen?! … Punt! … Maar 
toch, dan lees je de Bijbel verkeerd, misschien teveel als een receptenboek, 
als een wettisch document en niet als een vertolking en referentie voor de 
individuele mens die je bent. De Bijbel toont een wereld van verhoudingen 
om die in mijn eigen leven te her-ontdekken en er de strijd mee aan te 
gaan. Belangrijkste boodschap van de Tora is dat de Ene ons bevrijd heeft, 
ons vrij heeft gemaakt om Mens te worden, en niet alleen die mensen toen. 
Het gaat niet om een Mozes dáár, maar om de Mozes in je eigen leven, de 
Hof van Eden tussen je oren, de Tien Geboden in je handen. Het verhaal van 
Jozef wil en kán iets zeggen over ons, Nu! … en dat gaat niet zomaar, daar 
zijn al die richtinggevende verhalen voor. Het is een Levensboek dat wil 
opstaan en richting geven … het gaat om een opstanding van de woorden in 
mij! Daarom bestaat in het Jodendom de Talmoed, de mondelinge Tora, het 
gesprek, de discussie. Grootste opdracht binnen de Talmoed is om het léven 
te bewaren, en zeker om de doodstraf te voorkomen. In de praktijk van de 
Talmoed probeert men zover mogelijk bij de doodstraf weg te blijven, want 
het leven is heilig. Men vraagt: ben je wel eerst in de schoenen van de 
ander gaan staan? 
 
Goed, terug naar die atbasj-waarde, dat is de 400 dus hier bij de álef.  
Vijfde dimensie, mystiek getal bij uitstek. Beetje vreemd woord misschien, 
vB;t.a;, atbásj, maar die naam is ontstaan uit de combinatie a, álef, t, taw 
en b, beet, X, sjien: eerste, laatste en tweede, voorlaatste. Een soort 
koppeling van uitersten aan elkaar, beeld en spiegelbeeld. Heel bijzonder 
aan deze taal, die zo buitengewoon in gesprek is met de Ene. Dat herkennen 
wij helemaal niet. Maar als je het Bijbels Hebreeuws leest, dan is dit een 
dimensie die meegaat, een dimensie van de Onzienlijke. 
 
Elk teken heeft dus een uiterlijke kant, een verborgen kant en een 
onzienlijke kant. Je zou kunnen zeggen: die uiterlijke waarde verbeeldt het 
Nu, dat wat zichtbaar gegeven is, wat is, de álef die je zíét, die 1, die letter, 
waarmee ik lees: het is de buitenkant. Terwijl de dimensie van de verborgen 
waarde hoort bij het Verleden, het onzichtbare, het fundament, waar het 
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zichtbare op steunt om er te zijn, dat je niet ziet, maar er wel is, en ook 
meetelt! 
 
Als je nu naar mij kijkt, dan zie je een al wat oudere man met praatjes … 
maar er is een heleboel dat je niet ziet, wat mij draagt, wat mij gevormd 
heeft: mijn vader en mijn moeder … een langharige nozem op zijn Tomos-
bromfiets scheurend door de binnenstad van Amsterdam … Tóch staan die 
hier ook, waar zouden zij anders zijn? Maar hij is ook die man, die zijn 
eerste kindje op zijn arm hield en daar het wonder van zag, en hij is die man 
die een paar jaar later dat dode kindje in zijn armen had, zijn derde, een 
meisje, en dat in ontzag terugbracht en in de aarde legde … Kijk, zo heeft 
iederéén zijn verhaal, dat zijn de verborgenheden, die horen bij het 
verleden, maar die zijn ook uitermate krachtig en bepalend in het heden. Ik 
durf dat hier zo te zeggen, omdat het een levende, geïntegreerde 
werkelijkheid in mij is, en zo moet dat ook zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. 
Dat heeft ook met die getalswaarden te maken. Dus niet zeggen: "Het is een 
spelletje", nee! In die bijzondere taal is die verborgen waarde, een 
semantische energie, het fundament, de voedingsbodem in elk teken. Zo 
kun je het leren verstaan. Ik kán het zichtbaar maken, zoals ik nu mijn 
verhaal vertel over wat ik heb meegemaakt. Het onzichtbare kún je 
veruiterlijken, dan zie je het, maar de werking ervan vindt plaats in het 
verborgene, zoals bij de wortels van een plant. Laat die wortels maar in de 
aarde, anders sterft alles af, is ook de bloei voorbij. 
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Dat is een groot verschil met het onzienlijke, waar de atbasj-waarde op 
doelt. Haar dimensie is de toekomst. Ook niet zichtbaar, zelfs 
onvoorspelbaar, ongrijpbaar. Zoals zich in een vrucht, onzienlijk, een boom 
verbergt, als een kans, een heel bos zelfs. Ik kan de Ene in mij niet zichtbaar, 
niet zienlijk maken. In het beste geval kan de Onzienlijke door ons spreken. 
Dan ontglipt de Ene ons en weet je niet eens dat het gebeurt. Dan heeft de 
Onzienlijke door jou, of door een ander die daar niets van weet, opeens 
gesproken. Daar zijn indringende voorbeelden van, ook in mijn eigen leven. 
De atbasj-waarde staat voor dít Toeval, voor die Inbreng van de Onzienlijke, 
zijn Perspectief. De atbasj-waarde staat voor het zal zijn, een dimensie van 
Toekomst. 
 
Zo hebben we dus drie tijds-dimensies, die plaats vinden in de structuur van 
het Hebreeuwse teken: het is, het was en het zal zijn. Ruimte- en Tijd-
scheppende principes, die mee-tellen in wat dit teken meehelpt om te ver-
tellen, over te dragen … en de mens tot leven te brengen, tot her-leven. 
 
Maar we zijn er nog niet, want nu is er nog het onderlinge verband tussen 
deze waarden. Het verband tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen 
de uiterlijke waarde en de verborgen waarde, tussen Heden en Verleden. 
Wat drukt dat uit? In de getalsmystiek spreken we hier over de volle 
waarde. De volle waarde vertegenwoordigt een volledig Hier en Nu zijn, 
met alles wat ik ben aan heden en verleden. Dat kan zeer krachtig zijn en 
dat kan ook zeer wel zijn. Maar er ontbreekt een belangrijk ding in het 
existentieel besef en dat is dan dat ik hier níét ga en sta in dialoog met de 
Onzienlijke. Dát gesprek bestaat daar dus niet. Mijn gaan en doen en laten 
worden niet gestuurd door een uitzien en zoeken en verwachten van de 
Eeuwige, de Ene die mij te boven gaat en in Wie ik een tastende hand ben, 
uitgestoken in een Wonderbaarlijk ZijN. Dus in mijn volle waarde handel ik 
meer uit mijn eigen, laten we zeggen natuur-wetenschappelijke motieven, 
praktisch, aards. 
 
Het andere verband, tussen het zichtbare en het onzienlijke, tussen wat is 
en wat zal zijn, wat komt, is het verband tussen de uiterlijke waarde en de 
atbasj-waarde. Dat noemt men in de getalsmystiek de grote waarde. Daarin 
schuilt meteen al een grote voorzichtigheid en terughoudendheid … Als we 
deze beide verbanden bij die álef bekijken, dan zie je voor de volle waarde 
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het getal 1 + 30 + 80 = 111 en dat is hier meteen een prachtig getal met een 
bijzondere zeggings-kracht. Het tekent dit eerste Teken immers als een 1 op 
elk niveau van het alefbet: 1 op het niveau van de eenheden, 1 op het 
niveau van de tientallen, 1 op het niveau van de honderdtallen: fundament 
van al het spreken vanaf het begin, een drie-eenheid, want 1 x 1 x 1 is nog 
steeds 1. In de álef verschijnt de Ene in volle kracht, maar niet voor zichzelf. 
De grote waarde van de álef, het verband tussen Heden en Toekomst, 
tussen uiterlijke waarde en atbasj-waarde is 1 + 400 = 401 … en vraag je je 
af: heeft dat getal een boodschap? Nou, reken er maar op dat dat zo is! Ook 
al is het niet meteen duidelijk, óók niet als je de taal van het getal al een 
beetje verstaat. En dán nog de kunst om het uit te leggen! 
 
Er is een grammatica van het getal, een semantiek, een idioom, iets dat zich 
wel laat kennen, maar niet zomaar … een vogel kruipt niet zomaar uit een 
ei, en een larf is niet zomaar een vlinder … het vraagt aandacht en duur. 
Onthoud maar dat 401 toch een heel bijzonder getal is. Natuurlijk is het 
vanuit het alefbet meteen al het getal van de Eerste en de Laatste, maar dat 
ligt voor de hand. 1-400 … ta … één en al verwijzing … als tae, eet, vierde 
woord in het Scheppingsverhaal, zwijgend en verwijzend … woord ook 
waarin de Ene Jij wordt, T.a;, at … 401, eerste aanzet om op weg te gaan 
naar 500. Ik kan er hier niet teveel over zeggen.  
 
In de geometrie van de getallenwereld kan een getal verschijnen als een 
punt, een cirkel, een lijn, een driehoek, een vierkant, een rechthoek, een 
kubus … Er zijn even getallen en oneven getallen, priemgetallen, kwadraten 
… Getal is taal, een heel exacte taal zelfs, niet zelden onbarmhartig … De 
gematria, de getalsmystiek, probeert die taal te verstaan, zin te geven … 
401 is een priemgetal, een ondeelbaar getal … mooi getal voor de 
Ondeelbare die in de álef als eerste Teken verschijnt. In de reeks van 
priemgetallen gerekend vanaf één (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … ) is 401 het 80e 
priemgetal. 80, 8 heeft in de mystiek alles te maken met de achtste dag, de 
Komende Wereld, dus dán als de Eerste de Laatste ontmoet. 
 
Kijk, dat is dan toch heel bijzonder wat ons hier toevalt! De grote waarde 
vertegenwoordigt het gaan met de Ene: twee Jij-zeggers … ik en Gij! … U in 
mij! … een gaan in nabijheid, in vrijheid en vertrouwen, in een levendig 
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gesprek met elkaar … en haast is ver weg … Al zal ik nu toch ook een beetje 
moeten opschieten …  
 

En nu hebben we het alleen nog maar over de álef gehad. Het Hebreeuwse 
alefbet is een sieraad van Taal en Teken, een teken-garnituur, een doosje 
vol geheimen die juist ter sprake willen komen! Schat waaruit ik leef, 
waaruit ik spreek. Op dat doosje staat ba … alefbet, en tegelijk staat daar 
het Hebreeuwse woord ba', aav, vader. Het is het Kistje van mijn Vader. Je 
kunt het vergelijken met de Ark van Noach zelf, de hb'Te, tevá, dat woord 
betekent behalve ark óók woord. Ik zou die ark hier graag openmaken, al 
die kamertjes, die nestjes van ZiN, maar dat is zoveel! Ik kan dat allemaal 
niet vertellen. We kunnen er wel even een blik in werpen … ik heb de 
blokjes even gedraaid …  
 
Kijk, de álef ligt hier vooraan, op het rijtje van de eenheden, daar liggen er 
negen. Dan krijg je het rijtje van de tientallen, daar liggen er ook negen. En 
dan nog het dek van de honderdtallen, daar liggen er vier. En dan zeg je: 
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"Hee, het doosje is nog niet vol, dus er kunnen nog meer komen!" 
Sommigen zeggen: "Die zijn er ook, want daar liggen de sluit-letters". Er zijn 
in het alefbet namelijk vijf letters die, als ze aan het einde van een woord 
staan, een andere vorm hebben: kaf, meem, noen, pee en tsádee. 
Bijvoorbeeld de k, kaf, die ziet er als sluitletter zo uit: $. En die leggen ze 
dan op de plaats ná de t, taw. En de m, meem, die heeft ook zo'n sluitletter 
die er zo uitziet: ~, en die leggen ze dan weer naast de sluit-kaf. En zo liggen 
die sluitletters dan op die vijf lege plekjes. Dat mag je doen, het is niet fout. 
Maar ik zie het liever anders: dit zijn de plaatsjes waar onzichtbaar de 
klánken liggen, de vijf hoofd-klanken: aaaa … eeee … ieee … oooo … uuuu … 
die ik geen vorm geef, geen blokje geef, geen lichaam, want die zijn 
onpakbaar. Het is de Roeach Haqqódesj zelf die de woorden gaat openen, 
het zijn de verlossers van ZiN en betekenis …  
 
Let maar eens op: ik schrijf hier twee medeklinkers op het bord. D en K … 
DK … en ik vraag je wat er nu staat, gewoon in het Nederlands. Je zegt: DiK! 
… Nee hoor, zeg ik dan, het was DaK! Maar een ander zegt: DoeK! … en zo 
kun je nog wel door gaan, maar je ziet wat een klank, een klinker, een 
vocaal doet met die twee medeklinkers, die twee consonanten: zij roept 
een werkelijkheid op, steeds een andere. De klank schept de werkelijkheid 
die wordt bedoeld. Toch hebben die D en die K nog steeds iets te zeggen in 
al die verschillende begrippen … in DiK, DijK, DaK, DoeK, DoK, DeK zijn D en 
K vanuit de lettermystiek nog steeds vertellend aanwezig. Maar dan zul je 
wel moeten weten wat die D en die K in wezen zijn, die d, dálet, en die k, 
kaf. Ook al is de lading van die tekens in onze taal allang verbleekt, hun 
identiteit blijft! 
 
Helemaal bijzonder in onze taal is dat bijvoorbeeld bij de Z en N.  
Met een ó zeg je: ZoN! … met een oo zeg je: ZooN! … met een ie: ZieN! … 
met een ee: ZeeN!, dat is een spier, dat vind je nog terug in zenuw. Een 
ZeeN is een pees, een verbinding tussen vlees en bot om die te laten 
bewegen. Zájjin en Noen hebben daar hun eigen verhaal! Maar waar het 
hier om gaat, wat ik nu wil zeggen: die klank is een soort wondermiddel, het 
is de ongrijpbare adem, de hm'v'n>, nesjamá, het ademen, het spreken van de 
Eeuwige Zelf. En die nesjamá schept die woorden als het ware uit het niets. 
Uit het niets tússen die twee consonanten komen ze tevoorschijn. Dat is het 
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bijzondere, die klinker-loze kier, die in het Hebreeuws nog bestaat! En 
daarom is het niet zo, zoals sommigen wel denken, dat dit een primitieve 
taal is, waarin die Semieten in de Sinaï vergeten waren de klinkers een 
teken te geven. Echt niet! Gewoon een diep invoelen in wat schrift ís, en 
wat schrift dóét, en wat schrift moet blijven: een middel. Een middel om 
Levende Werkelijkheid pakbaar te maken zonder haar te verstarren. Een 
beetje grijpbaar, nog steeds wachtend op commentaar, om te naderen met 
behoud van afstand. Want je weet: de Ene is daarin en de Ene kun je niet 
pakken, dan sterft er iets … meestal iets ín ons! 
Je ziet dus dat elk teken zijn verhaal heeft, en zijn geschiedenis, zijn 
archeologie … dus dit wordt een lezing van uren … dagen … Nee, dat gaan 
we niet doen! 
 
Het Hebreeuwse alefbet tekent een oer-spronkelijk, mystiek wereldbeeld 
en bemiddelt tegelijkertijd bij de schriftelijke overlevering van taal, zij deelt 
zo haar tijdloze inzichten mee in letter en getal, als een Taal- en Teken-schip 
koerst zij door de tijd. Dit Teken-garnituur is een bemiddelend orgaan om 
levende taal, die bij die een Levende Werkelijkheid hoort, enigszins vast te 
leggen en zo door te geven … En dat is tóch een buitengewoon riskante 
onderneming! Vandaar al deze waarborgen in Taal en Teken en de roep om 
interpretatie! 
 
22 tekens, als in een tel-raam: 9 eenheden, 9 tientallen, 4 honderdtallen … 
als in een getalsmatige gelijkenis, want na 499 komt 500 … mystiek signaal 
bij uitstek: ontmoeting tussen hemel en aarde! Er gaat iets gebeuren als er 
in dit telraam nog 1 bijkomt! "Schoon schip!", zei mijn moeder altijd als ze 
met de stofdoek door het huis ging en mijn spulletjes niet meer veilig 
waren. Hier ook, als er nog 1 bijkomt, 1 enkeling, zoals die álef, dan 
verandert alles: weg die 9 eenheden! … weg die 9 tientallen! … en dan 
schept die drieëntwintigste dat vijfde honderdtal. Nieuwe tijd, nieuwe 
ruimte, getekend met het zegel van de Vijf! Prachtige vergelijking met de 
verhalen over de komst van de Messias, vindt u niet? Want als in jouw leven 
de Verlosser komt, de Bevrijder, de Ontknoper, dan wordt er ook heel wat 
opgeruimd. Heel wat gewicht en zwaarte kan er dan van je af vallen. Al die 
afgoden van steen die in je opgestapeld lagen en je keuzes bepaalden … 
best een behoorlijk gewicht soms, en dat lost dan op! Het drieëntwintigste 
Teken is eigenlijk het beeld en het getal van de Messias zelf. 'Klinker' die alle 
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woorden openmaakt en weer tot leven wekt, die gevangenen bevrijdt, 
spookbeelden tussen je oren, vastgeroeste zelf-definities waarin je 
opgesloten lag. Verbazing Op-wekkende Taal in mijn eigen ziel … alsof je 
dan weer vleugels krijgt, weer als een Kind mag zijn. 
 
Zo kijk ik naar dat Kistje van mijn Vader, als een ZooN … als zijn erfgenaam. 
Zo mag iedereen dat ZieN … de ZiN ervaren van de Ene in ons … een soort 
Z en N-meditatie, alefbet-meditatie, want elk Teken is een Poort naar de 
Eeuwige. Al deze waarden en betekenissen klinken mee in het gekras van 
deze verschriftelijkte oude taal. En ik gebruik met opzet het woord gekras, 
want ook in de Bijbel heeft men het over tWrx', charóét, het inkrassen van 
de woorden. En dan wijzen de rabbijnen erop: lees niet charóét, maar lees 
tWrxe, cheróét, vrijheid. Dus er staat niet dat je gegrafeerd bent, ingelegd, 
vastgelegd, nee, juist niet! Lees: je bent vrijgemaakt. 
 
Daarom al deze ingrediënten in het Teken, om te voorkomen dat taal 
versteent, dat zij de Levende Werkelijkheid verraadt en mij verziekt, want 
dat is de volgende stap in het verraad. De mens leeft bij het woord, je wordt 
geboren in een woorden-universum. En als bepaalde woorden daarin 
versteend zijn, kiezels geworden, dan is dat ook ziekmakend. Elk Teken is 
een Blik-opener in het woord, toont daarin een nieuw en ander aspect van 
de ZiN van deze wereld – de Levende ZiN – waar je ZiN ín hebt! De wereld 
zoals hij is voor een Levende God en een levende, gezonde Mens in hun 
wederzijds op elkaar betrokken zijn, in hun her-scheppend partnerschap: 
Vader én ZooN. Zo zijn wij in deze wereld, samen met de Eeuwige, de Tijd-
loze, zo stil in mij … een her-scheppend avontuur, tel in, tel uit, tel in …  
 
Als dit een inleiding is, een soort instructie, dan zouden we nu met nieuwe, 
andere ogen kunnen kijken naar het begin van de Schepping in taal … Ik 
bedoel het Scheppings-verhaal. Daar begint als het ware de wereld opnieuw 
maar nu in taal, in een vertelling, in tekens afkomstig uit een bijzondere 
oer- en achter-grond. Dat begin kennen we allemaal, je kunt het bijna 
dromen: In het begin schiep God de hemel en de aarde … maar laten we hier 
maar gauw stoppen, want er staat al veel meer dan we nu aankunnen. 
Want hoe vertrouwd ook, hier telt een heleboel zin-gevende 
inhoudelijkheid niet meer mee! Weg vertaald! Dat kan ook eigenlijk niet 
anders. Maar toch, jammer. Soms meer dan jammer: gevaarlijk! Het 
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voordeel blijft natuurlijk dat ook andere talen nu toegang krijgen tot de 
uiterlijke verschijningsvorm van de Overlevering. Maar laten wij onze 
opdracht om te begrijpen wat hier allemaal staat en kán staan nu eens 
oppakken met de kennis die in de inleiding is genoemd. Dan móéten we 
terug naar de Hebreeuwse tekst. Hier komt die tekst:  

 
In het Hebreeuws te lezen van rechts naar links, van oost naar west, zeven 
woorden, 28 tekens. In de overlevering wordt gezegd: in de oorspronkelijke 
rol staan alle letters achter elkaar, staan er geen spaties tussen de woorden. 
Het is als het ware één Grote Naam van God: de Torat hasjem, de Tora van 
de Naam … maar, dan komt Mozes en die brengt in die zee van zo'n 304.805 
tekens spaties aan, leegtes en dan ontstaat er opeens een leesbare tekst: de 
Torat Mosjè, de Tora van Mozes. Dan kunnen we eindelijk lezen wat er 
staat, maar wát staat er? Tijd voor studie, discussie, interpretatie … Dan 
wordt die rol tot Torat ha'adáám, de Tora van de Mens. In die overlevering 
wordt ook verteld dat als de Messias komt, hij ons leert verstaan wat er in 
de leegtes tussen de woorden wordt gezegd, en dat is dan de Torat 
hamasjíéach, de Tora van de Messias. Mooi zo'n verhaal. Vier gedaantes 
van de Tora. 
 
Goed, ik heb de tekens hier alvast uit elkaar geschoven zoals dat hoort, en 
we lezen: bereesjíét bará Ellohíém et hasjamájjiem we'eet ha'árets, In het 
begin schiep Elohim de hemel en de aarde – Ellohíém laten we maar even 
onvertaald, dat komt zo wel. Wat in de grondtekst opvalt is, dat die eerste 
letter, de b, beet, groot geschreven staat. Het 
Hebreeuws kent geen hoofdletters, dus dat 
moet een bedoeling hebben … Er is iets met die 
beet, die tweede letter van het alefbet. Tja, je 
zou kunnen zeggen: waarom begint de 
Schepping niet met de álef, de eerste, met 1? 
Maar nee, de Schepping begint met de beet, 
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met 2. Die wereld heeft dus iets met 2, het is een wereld van de Twee, een 
dualistische wereld, een wereld met dag en nacht, met goed en kwaad, met 
een hemel en een aarde. Het Huis van deze wereld staat in het teken van de 
2. Het teken beet betekent ook huis. Die beet heeft ook nog een verborgen 
waarde: tyBe, beet, 2-10-400 … Die verborgen waarde is (10) + (400) = (410). 
Daar rust dat huis op, die hemelse tent die God gemaakt heeft, 
uitgespannen heeft. God houdt niet echt van huizen, Hij huist het liefst in 
een tent. Hij maakt dus een Grote Tent. En kijk, wat bijzonder: 410 is de 
uiterlijke waarde van het begrip !K'v.mi, misjkáán, 40 + 300 + 20 + 50 = 410, 
de Tent van Samenkomst: d[eAm lh,aoå, ohel mo'ééd. Een kleine tent die de 
Eeuwige graag wil hebben op Zijn reis met de Israëlieten op weg naar het 
Beloofde Land. Die tent komt hier dus al meteen binnen. Of nog anders: die 
Grote Tent ís een Heilige Tent. Want let nu op: heilig, vAdq", qadóósj, 100-4-
6-300, heeft óók het getal 410 … Toeval! … Toch mooi om te zien, mooi om 
te hóren … De Eeuwige wíl ook graag dat wij horen, het geloof ís uit het 
horen! Horen wat er gezegd wordt en wat er níét gezegd wordt, juist in die 
Tent van Samenkomst, die Tent van Onderweg, maar ook daar buiten, in die 
Grote Tent, wáár je ook bent: Hoor! … Sjemà! … Geloofsoproep bij uitstek: 
Sjemà Jisraéél Addonáj Ellohénoe Addonáj Echáád, Hoor Israël de Eeuwige is 
onze God, de Eeuwige is Een. En kijk: [m;v., sjemà, 300-40-70 … óók 410. Toch 
bijzonder die verborgen waarde van de beet daar in het Begin, daar liggen 
heel wat fundamenten! 
 
Het is natuurlijk ook niet niks als van de 22 tekens, die 22 her-
scheppingstekens, jij het verhaal van de Schepping mag beginnen! Dan heb 
je daar natuurlijk ook meteen iets wezenlijks over te zeggen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor het eerste woord, en die eerste zin, dat eerste vers, 
want het is een lied, geen dorre natuur-wetenschappelijke beschrijving.  
De Ene zingt! Het Scheppings-lied begint met: Bereesjíét, tenminste, zo 
spreken we dat uit. In de grondtekst staan geen klank-aanwijzingen, geen 
puntjes en streepjes. 
 
tyviarEB., bereesjíét, dat is een lezing op zichzelf. Woord van het Begin. 
Woord van 6 tekens. 6 daar is iets mee, daar komen we nog op. Bereesjíét: 
in het begin, zegt de vertaling. En dat mag, maar het staat er niet! Dan toch 
in ieder geval nog: in een begin, en helemaal precies: in een begin van, maar 
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ja, dan komt het met die zin, dat eerste vers, niet goed. Het eerste woord 
zorgt dus meteen voor verwarring. We leven ook in een verwarrende 
wereld: veel is niet wat het lijkt, dat blijkt hier maar weer meteen. Wat er 
wél staat is: met een eersteling …  
 
tyviare, reesjíét, is een eersteling, en die b, beet, is gewoon een voorzetsel, 
dat betekent: met, in de zin van met behulp van. Dus: Met behulp van een 
eersteling schiep Ellohíém de hemel en de aarde. Mooi, maar wat ís die 
eersteling? … De Schepping in taal begint met vragen! Elk antwoord schept 
een nieuwe vraag. We gaan er nu niet te ver op in, maar de Joodse 
overlevering zegt: die eersteling dat is de Wijsheid, de chochmá, de 
Goddelijke Wijsheid van de Ene, van vóór de Schepping. De Ene, de álef, 
vóór Hij begon te scheppen met de beet! … Wijsheid van de Vader! 
 
tyviarEB., bereesjíét, eerste woord van de Schepping, eerstgeborene van de 
Ene op schrift. In de geest van het verhaal kun je zeggen: elke letter van dit 
woord was nog nooit in de wereld. Een bijzonder uitverkoren zes-tal! Een 
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rei-dans van 6 tekens, een vierend gezelschap met de b, beet voorop en de 
t, taw, achteraan, vertellend van een eersteling … blij bericht. Maar even 
later staan ze misschien in een andere volgorde, of vormen ze kleine 
groepjes die bij elkaar horen, of los van elkaar … Nu staan ze verstard, 
gegrafeerd als tyXarb en lezen we iets wat er niet staat. Er staat nog veel 
meer wat er niet staat! De dans gaat door! 
Er staat opeens: T"v.r"äy" ba', aav jaráásjta, vader, jij hebt in bezit genomen. En 
dan opeens: a tr;ybiv., sjevierat álef, het breken van de álef … want dát ging 
natuurlijk aan het verschijnen van dit eerste woord vooraf! Vóór het 
scheppen begon, brak de álef, de Ene, in 22 tekens en 23 leegtes, naar 
beeld en gelijkenis van Zich-Zelf en sprak: "Begin! … dat de Mens komt! … in 
wie ik Mij ontmoet!" … Ik zeg maar wat, maar het getal 45, die 22 en 23, 
heeft wel wat met de mens te maken. Hij heet straks ~d'a', adáám, mens, 1 
+ 4 + 40 = 45 … Die Mens heeft ook met het getal 6 te maken. Hij komt pas 
op de zesde dag in dit verhaal, maar ook al in het zesde woord van dit 
eerste vers, in de w, waw, die verbindings-haak, met uiterlijke waarde 6, en 
volle waarde 22 … tussen de hemel en de aarde, om die twee te verbinden. 
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Wat een woord, vooral een éérste woord, niet allemaal teweeg brengt. 
 
tyviarEB., bereesjíét, eerste Scheppingswoord, aarzelend begin … kijk maar 
eens naar de eerste drie letter-tekens: arb … die worden herhaald in het 
tweede woord: ar'B', bará, scheppen, hij schiep … alsof de tekst even hapert 
en zich her-neemt. Het ís ook een beetje vreemd, zo'n levende wereld op 
schrift, even wennen. ar'B', bará, scheppen, 2-200-1, heeft dezelfde 
getalswaarde als rGE, geer, vreemdeling, 3 + 200 = 203. En inderdaad, de 
tekens gaan in ballingschap, weg bij de Vader, in Wie zij allen Eén waren … 
Wie zal ze bevrijden, een nieuwe ZiN geven? 
 
tyviarEB., bereesjíét, het dansen gaat nog even door … tyvi ar"b', bará sjiet, hij 
schiep een kleed, een omhulling, zegt dat eerste woord als de letters even 
uiteen gaan in hun dans … dát hebben ze ook wel nodig in zo'n vreemde 
wereld … en dan … opeens, is daar een vuur dat midden door de dansenden 
heentrekt, als een fakkel, om iets te bevestigen, als bij een verbond, zoals 
bij Abraham in de woestijn: ty Xa rb. 
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De Twee zijn Eén, zegt dat motief, dát is Mijn Verbond vanaf het Begin. En 
werkelijk, het staat er ook: in het midden Xae, eesj, vuur, een vuur dat 
midden-door gaat, en rechts en links, tegenover elkaar, als twee helften: 
ty - rb … tyrIB., beriet, verbond … niet gekerfd, niet gesneden, maar als een 
Levende Dans! Wie verzint dit? … Ik niet! Het staat er gewoon!  
 
Er is een Begin! … Waarom? … opdat er ook een Eind zal zijn. Zeker aan de 
Tekst van de Tora. De laatste letter is daar niet de t, taw, maar de l, lámed, 
de ossenprik. De lámed, die ook al in de álef huist. De lámed, het lerende 
teken. dm;l', lamád, betekent leren. Wij leven in een Lerend Universum. Die 
letter komt straks als eerste na de zes van het Begin. Want na bereesjíét 
komt wel eerst bará, maar bará brengt in wezen niets nieuws. Bará deed al 
mee in bereesjíét, stond daar zelfs voorop, bij het scheppen van een Begin, 
het begin ook van de vervreemding … Alles is een les, het leren gaat door. 
Het gaat telkens om een anders leren ZieN, een dieper leren horen!  
 
In tyviarEB., bereesjíét, zie je bijvoorbeeld ook het begrip tv,r,ä, résjet, 
vangnet, als een belofte dat die ballingschap eens zal eindigen en alle vissen 
weer worden teruggehaald. 
 
Na dit begin van een Begin, gaat het vervolgens om het begin van de Ene in 
tekst, dus als Heilig Woord. De Eeuwige verschijnt dan allereerst in de 
gedaante van Ellohíém … Je kunt zeggen: ~yhil{a/ tyviarEB., bereesjíét 
ellohíém, in een begin van Ellohíém. Maar let nu eens op wat het getal daar 
dan zegt: 2-200-1-300-10-400 en 1-30-5-10-40, dat is: 913 + 86 = 999 … 
Vóór Ellohíém ook maar iets gaat scheppen, zien we de maat van dat 
scheppen, als een naderen tot @l,a,, éllef, duizend, dat is de @l,a', álef, de 1, 
van vóór het Begin. 1000 is voorbij het tellen, gezien vanuit de 
getalstructuur van het alefbet. Verder dan 999 gaat dat tel- en denk-raam 
nooit. Er moet strakjes nog 1 bij, bij die 999, om weer Thuis te komen.  
 
Wie gaat dat doen? Wie zal de Eenheid herstellen? … Begrijp je?! … Hóór 
je?! … Ik ben dat! … Jij bent dat! … Elke mens is dat! … Mens is dat! … Hij 
moet nog komen! … Zal hij dat gaan ZieN!? Een ding is zeker: de opdracht 
ligt al klaar. Maar, je kunt je voorstellen dat de Eeuwige hier toch even 
aarzelt, en zich inhoudt, nog even wacht … Het vierde woord: tae, eet, is ook 
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eigenlijk een niets-zeggend woord, onvertaalbaar, een pas op de plaats, een 
woordje dat alleen zwijgend verwijst naar wat de Ene straks gaat maken: de 
hemel én de aarde, want dáár komt die Mens!  
 
Nog een ZiN-rijk detail: in tyviarEB., bereesjíét, dansen meteen al een a, álef, 
en een y, jod, mee, zij mochten als een van de eersten mee om de 
Schepping te verwoorden. 1 en 10 … want daar gaat het om: herstel van de 
Eenheid. Er komt een moment, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … na een: hoe lang 
nog? … een: Nu! Een her-nemen, een her-stellen van de wereld, ~l'A[ !WQTi, 
tiqqoen oláám. Je ziet dat hier, in een getalsmatige gelijkenis. En de ene die 
dat doet, dat zijn wij … ieder van ons, want ieder mens is een Enkeling voor 
God. 
 
De Ene verschijnt nu Zelf in het derde scheppingswoord als ~yhil{a/, ellohíém, 
en heeft daar drie nieuwe tekens voor nodig: de l, lámed, de h, hee, en de 
m, meem. Zij verbinden zich met de a, álef, en de y, jod, de 1 en de 10 van 
het Begin … aanwijzingen voor een belangrijke rol bij het herstellen van de 
eenheid! De l, lámed, is het teken van het leren, de h, hee, is het geopende 
venster, de ontmoeting tussen binnen en buiten, en de m, meem, is het 
teken van stromend water, het teken van Tijd, van leven en dood, van 
zwaarte én van opspringend geluid. Maar je kunt het ook zo zien: er komt 
een nieuw begrip in de Schepping: hm'l', lamá, waartoe? … Waartoe dit? 
Wat is de ZiN? Maar, die drie tekens vormen ook het begrip hl'mi, milá, 
besnijdenis. Er komt dus iets in de wereld van onderscheid maken, er moet 
verschil worden gemaakt. Maar dan: hL'mi, millá betekent ook woord: de 
Schepping moet onder woorden worden gebracht, om door de mens door-
zien te worden … de Ene weet het wel! 
 
~yhil{a/, ellohíém is zo'n woord! Een woord vol vragen! Kijk maar eens: hm'l', 
lamá, waartoe? Die heb ik al genoemd, maar ook hm', ma, wat? hoe? 
waarom? … en ymi, mie, wie? … en yae, eej, waar? … Een woord vol 
onzekerheid: ~ai, iem, als, indien, of … De h, hee, is in het Hebreeuws 
bovendien een vraag-partikel, het verandert een zin in een vraag-zin. En 
dan dit: ~yhil{a/, ellohíém, is een mannelijk meervoud … en tóch een woord 
voor de Ene, de Ondeelbare. De overlevering vraag zich hier terecht, met de 
letters van ~yhil{a/, ellohíém zelf, af: hL,aE ymi, mie élè, wie is deze? 
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En de kabbalisten doen er nog een schepje bovenop, die wijzen op de 
eerste en op de laatste letter van ~yhil{a/, ellohíém: ~a … en lezen: ~ae, eem, 
moeder. De Ene in dit meervoudige mannelijke woord is óók de Moeder, en 
in de buik van die moeder zit dan nog een l, lámed, een h, hee, en een y, 
jod, dat wil zeggen: 30, 5 en 10 … dat is 45 … en 45 is het getal van ~d'a', 
adáám, mens … 1-4-40! Zo is ~yhil{a/, ellohíém hier de zwangere Vader-
Moeder-Voeder die straks ~d'a', adáám, de mens, in deze wereld gaat 
zetten … Waar? … in het eerstvolgende nieuwe teken dat zich straks 
aandient in het woordje taew>, we'eet: en, in die w, waw, de 6 … het tiende 
scheppingsprincipe dat dan het licht ziet … in het zesde woord van de 
Schepping, en tússen de hemel en de aarde … om die te verbinden! 
 
Wat een wonder van Tekst is deze vertelling van de Schepping toch! Ik laat 
het wat betreft Genesis 1:1 even hierbij. Ik kan nog wel doorgaan, maar het 
wonder van Taal en Teken zal hier duidelijk zijn. Ik wil nu nog iets meer 
vertellen over die tent die wij zijn, die tent van samenkomst, die hiervoor al 
even werd genoemd, om ook daar woord en getal te laten spreken in deze 
verbazing opwekkende taal. Overal vind je dat wonder terug.  
Maar nu eerst …  
 

Pauze 
 
Ik ben een tijdelijke tent in de Grote Tent van de Eeuwige. Dat is een 
definitie die ik voor mijzelf wel acceptabel vind. Ieder mens is een tent, een 
tent van samenkomst of misschien een eenzame tent. Een tent vol 
onbeantwoorde vragen, dat kan zomaar zijn. Ik denk dat iedereen hier dat 
wel herkent. David in ieder geval wel. In Psalm 113 vers 1, lees ik: 

Hoelang Eeuwige, zult Gij mij voortdurend vergeten?  
Hoelang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 

 
Klacht van David, van de mens in ons. Straks komen we de laatste zin tegen 
van deze psalm in een mooi lied van Mordechai Ben David … Mordechai 
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zoon van David … toepasselijk hier, om dit verhaal mee af te sluiten. Uw 
aangezicht staat daar. Hoe ziet de Eeuwige mij aan? Hoe tél ik bij Hem, is 
eigenlijk de vraag … Maar er is ook een andere vraag mogelijk: Wat ben jíj 
dan? Waar ben jíj mee bezig? … Ben jij een Huis van Gods Heerlijkheid, of 
alleen maar een bouwput van persoonlijke ambities?! Dat zijn dingen die je 
jezelf kunt afvragen. Tellen de wonderen nog mee? Zie je het wonder en de 
geheimen in de gewone dingen nog? Daar gaat het om, niet dat 
spectaculaire, waar iedereen meteen van zegt: oh, wat een wonder! … een 
man op de maan! … of: eerlijk waar, een engel die opeens op mijn schouder 
zat! … kan zijn, maar ik bedoel het wonder, het mysterie dat elk ding 
aankleeft, het wonder van ieder mens, van ieder grassprietje, iedere 
zandkorrel … Hoe kijk je uit je tent naar buiten? 
 
Een tent in het Hebreeuws is een lh,aoä, óhel, tent, en de mens heet daar 
~d"a', adáám, mens. Als we kijken naar de getalswaarden van die twee 
tenten, dan gaan we bijzondere dingen zien. lh,aoä, óhel, tent, 1 + 5 + 30 = 36 
en ~d"a', adáám, mens, 1 + 4 + 40 = 45. Getal is taal, is de taal van 
verhoudingen, exacte verhoudingen. Maar in de Joodse mystiek is het getal 
niet alleen een kwantiteit, maar óók een kwaliteit. Dat zagen we al in dat 
Kistje van mijn Vader, ons Teken-garnituur. Aan het getal kleven 
betekenissen, een mystiek idioom. 9 is een grensgetal, het kwadraat ook 
van 3, want 3 x 3 = 9. De weg van de g, gíémel, de kameel, het getal 3, is in 
die 9 ten einde. Na 9 komt iets nieuws. 9 is huiver én verlangen. En kijk: die 
óhel, tent, telt 4 x 9 en de mens, adáám, die andere Tent, telt 5 x 9. Hun 
verhouding is 4 : 5 … daar zit óók 9 in. Maar de mens van die óhel, die 36, 
heeft in de gedaante van adáám, als Tent in de Eeuwige, een opdracht te 
vervullen. In die verhouding moet er 1 bij – de 1 van de Ene, die komt ná 9. 
Ieder mens is die óhel, die 36, die 6 x 6, die op weg moet naar de achtste 
dag, boven zichzelf uit. Kijk maar: 36 is ook 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 … 36 
is het driehoeksgetal van 8, zo heet dat dan. Een ononderbroken gaan van 1 
naar 8 zonder dat je een stap overslaat, of een stap vergeet, want dan klop 
je niet meer … dan klop jíj niet meer. Mystiek gaat over mensen, over 
levende mensen! Je bent niet zomaar adáám, Mens naar Gods Beeld … Ja, 
in beginsel! … er is wel een weg! 
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Maar we gaan nu ook nog iets anders bekijken. Bijvoorbeeld de atbasj-
waarde van die twee tent-woorden. Hoe verhouden die zich tot elkaar? 
Want we zijn benieuwd hoe de Eeuwige mij aanziet. Hoe tel ik bij Hem? Wat 
is het Perspectief van de Eeuwige? En dan zien we iets bijzonders, namelijk 
dat de atbasj-waarde van beide woorden dezelfde is. Allebei 510. Voor die 
atbasj-waarde is het handig om er een schema bij te leggen zolang je die 
waarden nog niet uit je hoofd kent. Voor lh,aoä, óhel, tent, vind ik 400 + 90 + 
20 = 510 en voor ~d"a', adáám, mens, vind ik 400 + 100 + 10, óók 510. Vanuit 
de getalsmystiek ziet de Eeuwige die twee aan onder dezelfde noemer: 510. 
Dat is trouwens ook een dimensie van de Messias, zijn verborgen waarde, 
maar dat leidt ons nu teveel af. De Eeuwige wil in mijn óhel zijn, Hij staat als 
het ware steeds voor de deur. In de verhouding 4 : 5 is die óhel de 4 en 
adáám de 5. In het Goddelijk Plan is de Ene in beeld en gelijkenis reeds bij 
adáám, maar de mens in het beeld van die óhel, moet dat wáár-maken. 
 
Die óhel heeft een heel diepe menselijke wortel, want het driehoeksgetal 
van die 36, de hele getalsmatige weg van 36 naar 1, zonder een stap over te 
slaan, is 666. Reken het maar eens na! … 666, mens in zijn Missie! Want 6, 
het scheppings-principe van de waw, heeft als beeld de verbindingshaak. 
Dát moet die mens zijn, op alle niveaus! In elke ontmoeting met de Levende 
Werkelijkheid … de weduwe en de wees … de hemel en de aarde … het 
verkieslijke en het on-verkieslijke, om dat te verbinden met de Ene. Dát is 
de vraag én de opdracht in die óhel, dat moet daar worden gehoord én 
begrepen, beaamd én gedaan … Boeiend, vind je niet?!  
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We gaan nog een stapje verder. Als je nu gaat kijken naar de grote waarde 
van die twee woorden, die we genoemd hebben: de Dialoog met de 
Eeuwige, het gaan en omgaan met de Eeuwige, dan vind je voor die óhel 36 
+ 510 = 546 en voor adáám 45 + 510 = 555. Voor adáám zeg je meteen: oh, 
dat is mooi! … Dat is ook zo, als je weet wat je zegt, maar een mooi getal 
hoeft er beslist niet 'mooi' uit te zien. Natuurlijk, die drie vijven tonen iets 
prachtigs in de gedaante van de Mens naar Gods Beeld, maar misschien was 
dat ook eigenlijk wel een beetje te verwachten. Maar die 546 is misschien 
nog wel veel mooier, die óhel is onvolmaakter, is de mens op weg, de nog 
niet gearriveerde. 
 
Welke kwaliteit zou er kunnen schuilen in 546? Dat gaan we zo dadelijk 
zien, want die 546 komt strakjes terug in het begrip d[eAm, mo'ééd, 
samenkomst, ontmoeting, tijdstip, plaats van samenkomst. De óhel mo'ééd 
die ik ben, die tent van samenkomst, heeft alles met 546 te maken … Mijn ik 
zit in die tent, in afwachting van een ontmoeting met de Ene. Iedereen 
heeft zo'n ik … dat ik is eigenlijk het residu van mijn ervaringen, van alles 
wat ik meegemaakt heb. Hoe ik mezelf onder die omstandigheden 
geïnterpreteerd heb. Hoe ik mezelf heb vertaald en mis-vertaald … allemaal 
verdichtingen en verwikkelingen, waardoor ik hier nu sta en zeg: hier sta ik 
… Dat ik moet in ontmoeting komen met de Eeuwige, dan zal blijken wie je 
écht bent, en wat er van je ik overblijft, welke rol het dan gaat spelen. Want 
hoe dan ook, mijn ik hoort bij mij! De vraag is alleen: hoe hoort mijn ik bij 
de Ene? … of nog anders: hoe hoort mijn ik náár de Ene! 
 
We gaan dus kijken naar de mens als óhel mo'ééd, als Tent van 
Samenkomst. In bén dat tijd-stip en die ontmoeting. Ik ben dat bovendien 
op elk moment, mijn hele leven lang. Dat geldt voor ieder mens. Of je nu 
drie dagen wordt of meer dan honderd jaar. Ieder mens staat in die mo'ééd-
dimensie. En dan zie je meteen iets heel bijzonders, want de uiterlijke 
waarde van d[eAm, mo'ééd, ontmoeting, samenkomst, is 40 + 6 + 70 + 4 = 
120. Dat is meteen de spijker op z'n kop, want 120 is de maat van ieder 
mensenleven in de tijd. Dat wordt in de Joodse mystiek afgeleid van het 
leven van Mozes. Mozes werd 120 jaar. Men wenst elkaar in Joodse kringen 
dan ook een leven van 120 jaar! In een vorige lezing heb ik verteld dat 
Noach 120 jaar aan de ark bouwde. Die ark, dat zijn wij! Ieder mens, hoe 
oud hij ook wordt, volbrengt dat leven Bijbels gezien in 120 jaar. Ik ben 
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doorlopend 120 jaar, tot het moment dat ik omval … en dan moet blijken of 
ik daar overheen ga. Dat komt dan aan het licht, in die tent die ik ben, die 
óhel-adáám, dat is getalsmatig 36 + 45 = 81 … de waarde van ykinOa', anochíé, 
ik, 1 + 50 + 20 + 10 = 81 … van 9 x 9, want dan zit het erop … sta je op de 
grens. Mijn ik staat áltijd op die grens. Er moet iets in mij geboren worden, 
Nu … een antwoord! 
 
De mens werd in deze wereld opgericht, dat heeft hij niet zelf gedaan. Hij is 
een pijl uit de boog van de Eeuwige, een pijler tussen hemel en aarde. Mens 
ging ook zelf van alles oprichten, overeind zetten: grote stenen, zuilen, 
stand-beelden … die beelden zette hij vaak óók weer bovenop hoge zuilen. 
De christelijke traditie kent zelfs pilaar-heiligen, die bleven jaren boven op 
zo'n zuil zitten. In het begrip d[eAm, mo'ééd, staan vier tekens en die hebben 
van alles met de mens én met de Ene te maken: de ~me, meem, 40-(40), de 
wyw", waw, 6-(10)-(6), de !YI[;, ájjin, 70-(10)-(50), en de tl,D', dálet, 4-(30)-(400). 
Élk teken zegt iets van de mens, maar deze vier doen dat wel heel bijzonder, 
zeker als ze bij elkaar komen in woorden als dWM[;, amóéd, zuil en mo'ééd, 
ontmoeting, samenkomst, en we gaan er nog een paar tegenkomen. 
 
De mens is een stáánde tent, en in die óhel mo'ééd, die ontmoetings-tent, 
zit ik met al mijn waaroms … Ik wil antwoorden, redenen, oorzaken. In het 
Nederlands halen we waarom en waardoor en waartoe nogal eens door 
elkaar. Waarom vraagt naar een reden, een uitleg, is erg nú. Waardoor 
vraagt naar een oorzaak, iets dat werd bepaald in het verleden, oorzaak en 
gevolg, iets causaals. Waartoe heeft meer met de toekomst te maken, een 
bestemming, waar het goed voor is, dat wil je dan weten. Maar dat waartoe 
zit ook een beetje in ons waarom, toekomst in het nu. Je wilt weten 
waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Zoals Herman van Veen in zijn Brief 
aan God. Hij werd gevraagd een brief aan God te schrijven en toen schreef 
deze Dichter-mens: Lieve God, waarom? U weet mij wel te vinden, Herman. 
Mooi! … en ook heel toepasselijk in dit verhaal. 
 
Die óhel mo'ééd, is ook de [:WDm; lh,aoå, óhel maddóé'à, de tent van het 
waarom. Het bijzondere van dat begrip [:WDm, maddóé'à, waarom, is dat het 
exact dezelfde tekens heeft als d[eAm, mo'ééd, samenkomst, en daarmee 
hebben die twee begrippen volgens Joods-mystieke inzichten iets met 
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elkaar te maken. Dat is het principe van de @Wryce, tseróéf, het van plaats 
verwisselen van de tekens in een woord. Het teken is immers meer dan een 
letter, daar heeft dat mee te maken. 
 
Die óhel mo'ééd, die tent van samenkomst heeft te maken met mijn 
waarom. Ik sta in die tent met mijn waarom, voortdurend sta ik daar voor 
de Eeuwige, 120 jaar lang … en daarom zegt men: dmeA[ hT'a; ymi ynEp.li [D:, 
dà lifnéé mie attá omééd: weet voor Wie je staat. dmeA[, omééd, staat daar in 
het Hebreeuws. Tegenwoordig deelwoord van dm;[', amád, staan, dus je 
kunt vertalen: voor Wie jij een staander bent, staand. Bijzonder van dat 
woord dmeA[, omééd, is dat het óók exact dezelfde letters heeft als dat 
woord mo'ééd, en dat woord maddóé'à … Tent van Staanders voor de 
Eeuwige … van Vragers … van Vierenden, want mo'ééd betekent ook feest, 
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viering. De ~ydi[]Am, mo'addíém, zijn de Joodse Feestdagen. Wij zijn 
Staanders voor de Ene, ook al zitten we erbij … 120 jaar! 
 
En kijk, nu wordt het tijd voor een 
verrassing: de verborgen waarde van 
die drie begrippen is 546, het getal dat 
we eerder tegenkwamen als de grote 
waarde van lh,aoä, óhel, tent. De dialoog 
van die óhel met de Ene zit in dat staan, 
in dat vragen, in dat ontmoeten, is zelfs 
het fundament ervan. De óhel mo'ééd, 
de tabernakel, de misjkáán, is niet 
alleen die tent in dat oude verhaal van toen en toen … Nee! Ik ben dat zelf, 
nu! En anders is die tent van toen ook niet zo interessant. Ik ben die Vragen-
tent, die Staande-receptie, die Ontmoetings-plek. Het feest is ín mij! … 
Maar is dat ook zo!? In ieder geval zegt de volle waarde van die drie 
begrippen dat ik dat toch echt ben, want schrik niet, 120 + 546 = 666 … Ik 
zeg dat zo, omdat sommige mensen bij dat getal 666 meteen gillend 
weglopen. Maar je ziet, het is een getal dat heel gewoon hoort bij de 
Tabernakel zelf, de Tent van Samenkomst, de Tent van de Ene, waarin wij te 
gast mogen zijn, als Hoge-priesters van ons eigen leven, om met Hem over 
alles te spreken. 666 is het getal van de mens in zijn míssie, en dat betekent 
dat er bij dit getal nog iets moet aanhaken. 666 kan zo niet blijven, dan mist 
het zijn doel en dat is zonde … méér dan zonde, het is ook gevaarlijk. Dan 
blijft die mens een roofdier, dan is hij eigenlijk geen mens. Mens-zijn is altijd 
Mens-worden! Getalsmatig houdt dat in 666 + 'iets'. 
 
In die 546 deelt de Eeuwige ons iets mee. Hij is daarin als het ware sterk 
aanwezig. De Ene die zich in de Bijbel doet kennen als hy,h.a,, èhejè, ik ben, of 
beter: ik zal zijn, met uiterlijke waarde 5 + 10 + 5 + 1 = 21 … en ook als de 
Onuitsprekelijke, als h-w-h-y, addonáj, 10 + 5 + 6 + 5 = 26 … als 21 én 26 dus, 
maar wel de Ene … en kijk: 21 x 26 = 546 … In 546 is de Ene die Aanwezige. 
Hij is daar mijn fundament! Dat moet ik leren ZieN, door goed te luisteren. 
Bijvoorbeeld in Exodus 25 vers 22: En de Eeuwige sprak tot Mozes: … en Ik 
zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide 
Cherubs op de Ark van het Getuigenis, over alles met u spreken wat ik voor 
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de Israëlieten gebieden zal. yTid>[;Anw>, weno'addtíé, en ik zal samenkomen, 
verschijnen, ontmoeten, staat daar, maar getalsmatig staat daar ook: 6-50-
6-70-4-400-10 … samen is dat als uiterlijke waarde, de waarde die je kunt 
horen, 546! De Ene houdt zich aan zijn afspraak: yTid>[;Anw>, weno'addtíé, en Ik 
zal samenkomen … die Ik is de Eeuwige Zelf, ín mij. 
 
En hoor ook maar eens in Psalm 25 vers 21, waar David net staat te zingen: 
Volkomenheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 
^ytiäyWIqi, qiwwietíécha, U verwacht ik, staat daar … U stel ik altijd tegenover 
mij, staat in een andere psalm. ^ytiäyWIqi, qiwwietíécha, daar staat ook, heel 
goed te horen, weer de uiterlijke waarde: 100-6-10-400-10-20 en dat is 
opnieuw 546! Heel belangrijk dat die Staander, die Vierende en Vragende 
dat ziet, dat hóórt, daar in de diepte van zijn verborgen waarde, want dat is 
zijn voedingsbodem, zijn innerlijke kracht … waardoor hij een Heilige Tent 
kan zijn, ook als hij naar buiten komt en zich naar de ander begeeft om hem 
te zegenen, te ontmoeten, te ontvangen, om met hem op weg te gaan, als 
Mens en niet als een wolf in schaapskleren. 
 
In 546 is de Eeuwige mijn Bewaarder, mijn Bewaker. Zoals in Psalm 121 vers 
5 wordt gezongen: de Eeuwige is jouw Bewaarder, ^r,m.vo h-w-h-y, addonáj 
sjomrécha, en daarvoor, in vers 4: zie, de Bewaarder van Israël sluimert 
noch slaapt, want kijk: rmeAv, sjoméér, bewaker, bewaarder, 300 + 6 + 40 + 
200 = 546. Sjoméér is een van de Namen van de Eeuwige. 
Iets verderop, in nog steeds diezelfde psalm, staat dan in vers 8: de Eeuwige 
zal jouw uitgang en jouw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid … 
De Eeuwige toont zich mijn Bewaker en Bewaarder in de verborgenheid van 
mijn ziel, maar ook in de gangen van mijn ziel, mijn in-gangen en mijn uit-
gangen. Hij staat als het ware aan de poort en ziet op mijn daden. En de 
vraag is: Zie ik Hem? … Hoor ik Hem? … Want kijk ook hier: ^a,AbW ^t.ace, 
tseetchá oevo'écha, jouw uitgang en jouw ingang: 90-1-400-20 en 6-2-6-1-
20, dat is 511 + 35 … echt waar: 546! … 546 op weg naar de ander. Neem ik 
de Ene in mijn gangen mee? Ik, die samen met dat getal 546 die Staander 
ben, die Vragende en Vierende, die 120 + (546) … die 666 …  
 
Mens is een tent, een Heilige Tent, hij weegt 666, dat is zijn semantische 
energie, op weg om aan te haken, 888 te worden of 676, of iets anders, in 
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ieder geval iets boven die 666 uit. Mens is een Boven-dier en anders krijgt 
hij iets beestachtigs. Dan wil hij die 666 consolideren met een machtig en 
sterk eigen ik, dat heerst. Daar horen stenen huizen bij. Dat is een gevaar 
dat ons bedreigt, niet alleen toen, maar ook nu. Er is in onze tent een 
verleidelijke stem, een soort drang om huis te worden, te verstenen, in 
weerwil van de Ene, de Hoofd-Bewoner van die tent, want Die wil dat liever 
namelijk helemaal niet!  
 
Als je dat echt wil weten, lees het dan maar eens na in 1 Kronieken 17: 1-15. 
Daar staat een gesprek tussen David en de profeet Nathan. David wil een 
Huis voor de Eeuwige bouwen, maar Nathan denkt daar over na en hoort in 
een nachtgezicht de Eeuwige zeggen dat David dit niet mag doen: … want Ik 
heb in geen huis gewoond van de dag af dat Ik Israël hierheen voerde, tot nu 
toe, maar Ik verkeerde steeds van tent naar tent en in tabernakel. 
!K'v.MimiW lh,aoä-la, lh,aoäme hy<h.a,w", wa'èhejè mee'óhel el-óhel oemimisjkáán, ik 
ging van tent naar tent en in misjkáán. Dus: wat wil jij met je huis, een huis 
van steen?! Waarom wil jij verstenen? Mij opsluiten in Jeruzalem … en 
anders wel in je eigen hart! Zo lees ik dat. 
 
En Nathan profeteert in dat stukje nog meer: … één van uw zonen … die zal 
Mij een huis bouwen … en Ik zal hem tot een Vader zijn en hij zal Mij tot een 
ZooN zijn. Eigenlijk zegt de Eeuwige hier: dat huis, dat is iets van de 
toekomst. En dat is wel goed, en dat zal dan ook eens en dat mag, maar Ik 
woon liever in een tent, een huis als een tent, waar Ik in en uit ga, waar de 
wind doorheen waait, met kieren en zonder hang- en sluitwerk … waarin wij 
samen-ZijN en samen Staan, samen op weg gaan. Maar goed, in de 
Toekomst, in het zal zijn, zal er een Huis zijn, dat Huis is er al … En dan gaat 
het nog verder in die profetie van Nathan: … en ik zal hem doen staan in 
Mijn huis voor altijd … Nou, dat is nogal wat. En Ik zal hem doen staan, 
WhyTiäd>m;[]h;w>, wehà'ammadtíéhoe … 9 lettertekens, van de stam dm;[', amád, 
staan, waar ook die omééd van is afgeleid. En kijk, die 9 tekens op een rij, en 
ik zal hem doen staan, luister goed naar hun uiterlijke waarde: 6 + 5 + 70 + 
40 + 4 + 400 + 10 + 5 + 6 = 546 … weer verschijnt die 546 van 21 x 26 als een 
soort lichtstraaltje in huis, in dat tent-huis. Dus, wat is de kwaliteit van die 
546, van dat 'lelijke' getal, dat lelijke eendje dat een Zwaan blijkt te zijn:  
Ik zal hem doen staan! … U verwacht ik! … Ik zal met u samenkomen! … 
Waarom? Opdat ik niet versteen in die 666, daartoe! Er moet nog iets bij, 
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zegt de Ene, zonder dat kun jij iets monsterlijks worden, jij, mijn 
Eerstgeborene, mijn Kind. 
 
Tent van Zegen en Heiliging, dat is waar die tent naartoe moet, misschien 
via een lange weg, stap voor stap, maar de Ene is erbij voor wie aandachtig 
hoort. Als die tent opengaat dan moet daar een zegenend man tevoorschijn 
komen, of een zegenende vrouw, een Gezegende van de Ene, want dat ben 
je als je weet van die 546 als verborgen waarde. Dan staat en gaat die 666 
doorlopend in het Teken van de ZooN, het Teken dat de Eenheid herstelt. In 
getal is dat 9 + 1 of mystieker: 9 + Eén, waaruit een nieuwe Eenheid geboren 
wordt: 10 … ZehN heet dat in het Duits, woord van Z en N, Zájjin en Noen, 
zoals bij ZooN en ZiN en ZieN en ZijN in het Nederlands. ZehN, 10, waarmerk 
in zijn handen, waardoor de Naam van de Ene gloort in deze wereld, en de 
Ene mee-gluurt om te genieten van zijn kinderen … Poëzie van de handen! 
Kijk maar eens naar mijn handen: 5 
vingers rechts en 5 vingers links, 
samen 10, verbonden in het midden 
door die duim. Een duim rechts en een 
duim links, over elkaar heen, een 
beetje aangehaakt. 6e van links, 6e van 
rechts … Zo schrijven die twee handen 
de Naam van de Ene, h-w-h-y, addonáj, 
10-5-6-5, en leggen die Naam op deze 
wereld, om die te zegenen en te 
heiligen. 
 
Maar ook om te veranderen, te vernieuwen, te groeien, Mens te worden 
bóven het dier in de mens. Kijk, dan wordt die Staander, die Vrager, die 
Vierende, opeens 666 + 10, getalsmatig dan, en dat is 676. Weer zo'n 
prachtig 'lelijk' getal, want 676 is 26 x 26, het getal van Addonáj, 10-5-6-5 = 
26, in zijn vervulling. Want dát is het wezen van een kwadraat in de mystiek 
van het getal. Getal is taal. Het heeft een eigen idioom, een eigen 
grammatica en semantiek.  
 
Óhel mo'ééd, ik ben dat, 120, tent van samenkomst met de Eeuwige, de 
Ene, zijn misjkáán, dat bleek al in die eerste letter van het Scheppingslied, in 
die verborgen waarde van de beet, dat Huis van de Twee … Huis om in te 
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dansen, er een Dans-Tent van te maken, zonder de Ene en de Ene in de 
ander te vergeten en uit het oog te verliezen … 666 moet worden wie hij is, 
dat gebeurt als hij zichzelf loslaat en in verbinding treedt, beantwoordt aan 
zijn Hoogste Roeping, dan verandert zijn getal, en krijgt hij een meer-
waarde, een complement, in de gedaante van de waarde van %r;B', barách, 
zegenen, 2 + 200 + 20 = 222. 
 
Of nog anders: in de gedaante van de grote waarde van de wyw", waw, die 
waw zélf, het scheppings-principe van de Mens, die grote waarde is óók 
222: uiterlijke waarde plus atbasj waarde, 6 + 10 + 6 plus 80 + 40 + 80. Zo 
wordt 666 veranderd in 666 + 222 en dat is 888, het getal van de Messias, 
de Mens zoals de Ene hem ziet. Dat is dan het moment dat de achtste dag 
gekomen is. Het geluk van de achtste dag in mij, in jou, in ieder die dat 
verstaat … Niet ergens ver weg, achter deze wereld, geen Achter-kamertjes 
hier, maar Nu! … Zo! … gewoon in de Zevende Dag zelf. 
Dan wordt die Mens tot Teken, want het Teken van de ZooN is in hem. Hij 
dráágt dat Teken dan. Niet op een vlag, of gedrukt op een T-shirt, ook niet 
als een tattoo op zijn arm, maar als een besnijdenis in zijn hart. Het Teken 
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draagt hem! Hij neemt dat Teken mee als hij uitgaat en als hij ingaat, dat is 
wat je dagelijks doet. En hij biedt plaats, geeft ruimte. Hij verbindt dan de 
eerste en de laatste, die 1 en die 400 … die opgave van de álef in het begin 
van dit verhaal. En kijk dan nog maar eens naar het verbazing op-wekkende 
van deze taal, want teken schrijf je in het Hebreeuws zo: tAa, oot. Letterlijk: 
álef én taw, álef-waw-taw … ofwel 1-6-400 en dat is 407. Dezelfde waarde 
en dezelfde tekens als het zesde woord in het Scheppingslied, het woord en 
tussen de hemel en de aarde: taew., we'eet, en, 6-1-400, ook 407. Mens is dat, 
vanaf het Begin, zo wordt hij daar letterlijk al opgeroepen om Teken te zijn 
… én om 888 te zijn! Maar dat zie je pas als je naar de grote waarde kijkt 
van tAa, oot, en van taew., we'eet, want van die drie tekens álef, waw, taw, is 
de atbasj waarde 400, 80 en 1. Dat is 481. De grote waarde is dan 407 + 481 
en dát is 888 … Zie! … de roeping van de mens! Niet als een spelletje met 
getallen, maar als een Boodschap, een Openbaring in de taal zelf! 
 

We gaan dit verhaal afronden. Alles draait om ZieN en Horen … een ZieN 
dat ook een Horen is, een Horen dat ook een ZieN is, een bijzonder ver-
staan … een bijzonder staan dus, een staan in een andere ver-stand-
houding. Dat moment van verstaan, van dat ZieN, van Herstel, van tiqqoen 
oláám, waarmee het verbeteren van de wereld begint, is een moment van 
ommekeer. Het Hebreeuws heeft daar een woord voor: hb'WvT., tesjoevá, dat 
betekent antwoord, maar ook ommekeer. Wie antwoord geeft aan de Ene, 
die hij eerst niet zag, keert zich om, maakt een hoek en staat even stil in 
verbazing en wordt vervolgens ‘opgewekt’ … wakker gemaakt betekent dat, 
maar ook vrolijk, om te doen wat nodig is om de wereld te herstellen. Wat 
dat is, dat zie je wel als het op je weg komt … het is een privaat domein, in 
gesprek met de Ene, geen wetten en codes hier om anderen jouw 
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'veranderde wil' op te leggen, dat is tirannie en geen bevrijding, geen 
geloof. Geloof maakt vrij, anders is het iets anders. 
 
We laten het getal nog één keer spreken, dan is het tijd om te gaan zingen 
en vrolijk te zijn. In Genesis 1 vers 1, dat bijzondere eerste vers van het 
Scheppingslied, schept de Ene de hemel en de aarde. De hemel is vooral het 
domein van de Eeuwige, daar kijkt hij naar ons. En de aarde is het gebied 
van de mens, om daar zijn weg te zoeken. De Eeuwige hoopt op een 
ontmoeting, daarom heeft hij de mens náást zich neergezet, in zijn eigen 
getal, met alle mogelijkheden die dat geeft. Dat domein en de aarde heet in 
het Hebreeuws #r,a'h' taew., we'eet ha'árets, en heeft zijn getal, zijn eigen 
vertelling. Het is hier 703 … 6-1-400 en 5-1-200-90, samen 703. Ook weer 
een prachtig getal, maar dat nu terzijde. Op die aarde moet dus iets 
gebeuren: herstel, herstel van de Eenheid, 9 moet worden tot Tien … Als dát 
gebeurt is er hb'WvT., tesjoevá, want kijk maar: 703 + 10 is 713. En 713 is de 
uiterlijke waarde van hb'WvT., tesjoevá, omkeer, 400 + 300 + 6 + 2 + 5 = 713. 
Tesjoevá, dán, als mijn huis een tent wordt. 
 
We gaan een lied zingen. Die Psalm 113 van daarnet, die begon met: 
Hoelang Eeuwige, zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij Uw 
aangezicht voor mij verbergen? Die Psalm eindigt met: Ik echter, vertrouw 
op Uw Goedheid, mijn hart juicht in Uw verlossing, ik zal zingen voor de 
Eeuwige, want Hij heeft mij welgedaan! Prachtige Psalm en daar moest 
Mordechai Ben David wel een mooi lied van maken, dat kan haast niet 
anders. 

 
 
 
 

Einde 
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De meeste liedjes die in deze lezingen ten gehore zijn gebracht kunt u via 
internet beluisteren. Kies daartoe de volgende link: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/ 

 
 
Op dezelfde site vindt u ook de Hebreeuwse tekst, de partituur bij elk liedje 
en een bespreking van de tekst door Jos Bremer.  
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Terugblik, Dankwoord, Aankondiging 
 
Terugblik 
Een jaar geleden werd het plan voor de Echten-reeks geboren. Het plan om 
de lezingen, die ik in de Hummelhoeve in Echten tot dan toe gegeven had, 
uit te schrijven en te voorzien van illustraties ontleend aan de PowerPoint-
presentaties die ik daarbij altijd gebruik. Het verzoek daartoe had ik al wel 
vaker gehoord, maar er was een bijzondere impuls voor nodig om het ook 
werkelijk te ondernemen. Die impuls kwam toen Jos Bremer op een dag bij 
mij op de stoep stond met een door hem uitgetypte tekst van een lezing, en 
zei dat hier toch eigenlijk iets mee moest gebeuren … en als ik het niet 
deed, dat hij het dan wel zou doen. 
Ik las voor het eerst mijn eigen verhaal en was verrast en verbaasd, zo 
ongeveer als iemand moet zijn die voor het eerst zijn eigen spiegelbeeld 
ziet. Mijn lezingen verlopen altijd een beetje half om half: deels strak 
geregisseerd door de lijn van de PowerPoint en deels vrij intuïtief, zoekend 
naar woorden, in het commentaar dat ik op die presentatie geef. Het 
resultaat van dit schetsen zag ik nu op schrift. Aan de ene kant schrok ik van 
mijzelf, door de hiaten die ik meende te zien, de vreemde sprongen die ik 
soms maakte, de gemiste kansen, maar ook van een tekst die het beeld zo 
ontbeerde, en, niet in het minst, de onmogelijke hoeveelheid stof die ik 
aandroeg. Aan de andere kant zag ik de enorme kans en uitdaging om dit 
geheel op deze manier uit te werken. Een lezing organiseert een bepaalde 
hoeveelheid kennis in een zeker verband. Het geeft een bepaalde vrijheid, 
maar ook een bepaalde communicerende toon in de tekst. Door het 
initiatief van Jos liet ik mijn scrupules los. Natuurlijk moest de tekst bewerkt 
worden tot lees-tekst, maar de lijn en de toon van het verhaal waren 
gegeven.   
Drie jaargangen liggen er nu. Drie keer drie lezingen: 2014-2015, Gematria 
& Geometrie, 2015-2016, Mens Zijnde in Wording, en 2016-2017, Mystieke 
Verhoudingen. De jaargang 2016-2017, Sprekende Leegte, is al wel 
gesproken, maar moet nu eerst nog even wachten.  
Na deze Echten-reeks 1, misschien over een paar jaar de Echten-reeks 2. 
Dat we dat nog mogen beleven! 
 
Dankwoord 
Ik dank de Ene voor zijn Voorzienigheid, dat Hij mij zag, met die bijzondere 
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opmerkzaamheid waardoor je ergens bovenuit getild wordt, boven je eigen 
leventje uit … Voor de engelen in Zijn Dienst, die iets zagen, iets zeiden, iets 
deden, wat er toe doet, terwijl ze het zelf misschien niet eens wisten: ik 
bedoel gewone mensen … de mevrouw van de sigarenwinkel die op een dag 
zomaar tegen mij zei: jij moet onderwijzer worden! ... Wat ik toen ook ben 
geworden. De student theologie die mij, via een vriend, het boek De Bijbel 
als Schepping van Friedrich Weinreb aanreikte, ik heb hem zelf niet eens 
gezien. Er waren zoveel van dit soort engelen op mijn weg … Zij hielpen mee 
aan de Echten-reeks … 
Ik dank mijn lieve vrouw en metgezel Carla voor haar liefde, steun en begrip 
in deze lange tocht rond Taal en Teken, zij is mijn aartsengel met vele 
vingerwijzingen. In deze reeks steekt haar kritische bijdrage, haar 
corrigerende werk en meedenkende blik.  
En dan natuurlijk Jos Bremer voor zijn vriendschap en voor zijn 
stimulerende en kundige ondersteuning als leraar Hebreeuws. Mystieke 
geheimen verklappen zich graag, maar lang niet alle oren kunnen ze 
verstaan, daar is een bijzondere verstand-houding voor nodig. Bedankt 
daarvoor.  
Dan dank ik hier Matje Hummel voor haar moed en vertrouwen om de 
Hummelhoeve als Boekbindcentrum en plaats van ontmoeting rond het 
geschreven en gesproken Woord zo dapper in stand te houden. Te mogen 
spreken in een 'heilige stal' is echt een grote eer.  
Ik dank Riny Keijser die in de verte, als een van die vele engelen op mijn 
weg, tijdens een cursus van Sjef Laenen ooit eens uitriep: "… daar moet je 
over gaan vertellen!" En toen ik zei: "Maar waar dan?", dat zij toen zei: 
"Nou, te beginnen bij mij." … Mijn eerste lezing over de Joodse Mystiek gaf 
ik daarna bij haar in De Rijp, in een 'heilige schuur' vol verraste mensen. 
De Echten-reeks ligt hier nu, jaren later, als een 'rijpe' vrucht, negen 
deeltjes, drie keer drie … en een volgend drietal staat al in de wacht. 
Dank al die mensen, die hele mengelmoes van oplettende luisteraars en 
lezers, die daardoor ook meespreken met de engelen in deze reeks, verwekt 
in Echten. Jij hoort daar nu bij! 
 
Aankondiging 
Tijdens de voorbereiding van dit negende deeltje gebeurde er iets 
bijzonders: ik raakte ongemerkt zwanger van een woord dat ik al heel lang 
kende, het woord dat ik zo heel vaak noem in mijn lezingen, waarvan de 
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medeklinker-tekens het symbool vormen dat de deeltjes van de Echten-
reeks is gaan begeleiden: de gekruiste Z en N … het Teken van de ZooN …       
Het Teken dat mij ooit als artistieke vondst tegemoetkwam, mij vervolgens 
choqueerde en tegelijk intrigeerde … waarmee ik in 1986 naar Friedrich 
Weinreb stapte om hem hierover te raadplegen. Dit Teken van de ZooN 
bloeide ooit op in een gekalligrafeerd handschrift, maar nu wilde het 
opeens minder omwonden, directer van zich laten horen. Dat overviel mij 
dit jaar tijdens een uitstapje naar het Nietzsche Haus in Oberengadin in 
Zwitserland. Midden in de nacht, na een dag van wandelen rond Sils-Maria 
en Bivio wilde deze ZooN opnieuw geboren worden, kondigde hij zich aan 
tegen een achtergrond van stortend water, een bruisende bergbeek, pal 
onder het geopende venster van mijn verblijf. Twee uur was het … 
Plotseling begon er iets in mij te spreken. Dat iets werd een beekje, 
uiteindelijk een boekje dat deze 'Negen van Echten' compleet wil maken … 
 
Echten, in het woordenboek staat: wettig verklaren, een kind echten, 
wettigen, een vóór het huwelijk geboren kind door opvolgend huwelijk 
wettigen … dat is precies wat hier gebeurt: In het Teken van de ZooN, dat 
handschrift uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, opgewekt door een 
andere engel, Janina Suzanna, het kind dat niet kon blijven, nu met een 
meer volwassen gezicht, ernstiger, maar niet minder dansend, niet minder 
echt. Zij komt met deze Negen als een Zegen mee, als tiende … en wie mij 
goed begrijpt weet wat dat betekent. 
                                                                                                        Robert la Boresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986                                                              2017 
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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 
 
en dan nu ook: 
#0 In het Teken van de ZooN – Zinnebeeld en Logenstraf 

 
www.robertlaboresa.nl 
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Mystieke Verhoudingen 
deel 3 – Verbazing Op-Wekkende Taal 
 
De Bijbel is ooit op schrift gesteld, schriftelijk geworden. Het verhaal van 
mond tot mond, van hart tot hart, van Vader op Zoon, kreeg er een 
dimensie bij: een 'vertekend' beeld, dat wil zeggen: een beeld in tekens, 
schrift-tekens. God werd tekst … maar dat is heel vertekenend! De Levende 
werd aangelijnd, in lijntjes gegrafeerd … Kan dat eigenlijk wel? Het kan, 
maar de Eeuwige vraagt dan wel ruimte, ruimte tussen de woorden, ruimte 
tussen de regels, ruimte in de Tekens zelf, ruimte van denken en 
interpreteren. Het schrift waarin de Bijbel werd vast-gelegd zit vol met 
waarborgen om verstening en verstarring van de tekst te voorkomen … het 
is immers een Heilige Tekst. Elk Teken is niet alleen een letter, maar een 
hele wereld van beeld, begrip en getal. 22 scheppingsprincipes, waarin 
zoveel meer te vinden is dan er oppervlakkig gezien staat. Verhoudingen die 
in elke vertaling als eerste verdwijnen. 
In dit deeltje gaan de Tekens weer dansen, tonen ze hun veelzijdigheid en 
de kansen die dat geeft om te horen en in te zien … en opgewekt te 
worden! Laat je verrassen!  

 
~ 

 
De Echten-reeks is een serie bewerkingen van lezingen door Robert la 
Boresa in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joodse 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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