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haakje in de muur van de Oude Synagoge, Barcelona 

Inleiding 

Er was een Duitse filosoof in de 19e eeuw, Arthur Schopenhauer 
(1788-1860), die zei: "Het gaat er niet om te zien wat iedereen ziet, het gaat 
er om te zien wat iedereen ziet, maar er dan iets nieuws in te zien". Dat 
moet vandaag ook maar eens gebeuren met deze formule – een vaste 
manier van zeggen, een vaste vorm, denk maar aan formulier – die boven 
iedere Tora-kast in de synagoge staat: dmeA[ hT'a; ymi ynEp.li [D:, dà lifnéé mie 

attá omééd, weet voor Wie je staat. We zullen zien dat er veel méér staat 
dan wat die vertaling kan zeggen. En dat is ook het mooie van deze 'tent' 
hier, in Echten, om daar ruimte voor te geven … Echten is ook een 
werkwoord in de zin van: een 'onecht', onwettig kind 'echt' te maken, 
'onder de wet te brengen'. Ik ga proberen deze bijzondere zin uit de Joodse 
Overlevering ook voor ons wat echter te maken, de diepe zin ervan een 
beetje te ontvouwen. 
 
We gaan beginnen. Ik heb hier een 
plaatje van een muur, een mooie 
oude muur. Het is de muur van een 
huis in de oude stad van Barcelona 
... als die muur eens kon vertellen. 
Maar dat gaat hij ook doen. Let 
maar eens op. Wat is een muur? 
Nou, dat is een verzameling stenen 
en die zitten bij elkaar gevoegd en 
dan is het een stevige begrenzing. 

Hoeveel stenen telde die muur? 
Nou, laten we er maar gewoon 
een getal aan geven: 12. Want 12 is het getal van compleetheid in de tijd, 
denk maar aan de 12 maanden en de 12 sterrenbeelden, 12 uren. Een muur 
van 12 stenen, want die muur is ook overal. Is er verder nog wat te zien aan 
die muur? Het is geen Klaagmuur vandaag, maar het is een Vraagmuur. Ik 
wil openen met een gedicht, iets open maken door er over te dichten, al 
dichtend te openen ... daar zijn de dichters voor! 
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VraagMuur …  
Opening & Gedicht 
 
een muur … maar …  
wat is een muur nog meer? 
iets ondoordringbaars? 
iets ondoorgrondelijks? … en toch 
achter een muur is meer! 
dus, vraag maar 
vóór je hier verdwijnt: 
een goede vraag is als een Zoekend Licht 
waarin het Antwoord als vanzelf verschijnt …  
 
Wie zette die muur hier over-eind 
waarvoor ik nu een Staander ben? 
hoe haak ik aan? ... is er een hoek? 
een haaks moment … zo vraag ik 
als ik zoek daarnaar ... maar 
 
ben ik zelf wel in de haak? ... in orde 
en recht-op?  
of hel ik scheef? ... en sta ik wel 
maar uit het lood? 
weet ik nog waarvoor ik leef? 
voor Wie? ...  
zo schiet ik maar … op die muur 
mijn vragen af … want zie, 
ik sta nog vóór mijn dood …  
 
dan …  
in een flits … als bij ontwaken 
in die muur een Haak te zien 
haast in de steek gelaten 
en dan ... daarmee 
een gat te slaan … een poort te maken 
dóórbrekend met een hakkend 
hakend Woord …  
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en dan ... diezelfde muur  
door Hoekstenen doorboord 
waardoor dan Nu het Zonne-gluren gloort! 
Zo! ... opdat wie uren heeft … Hoort! 
 
Hier kun je eindeloos op doorborduren. Vóór de pauze gaan we het vooral 
hebben over dat staan, want ik stá. En hoe verhoudt zich dat met woorden 
als verstand, wat een vorm van staan is in het Nederlands. En na de pauze 
gaat het meer over een hoek. "Ja", zeg je dan, "maar heeft dat nog iets met 
het thema van deze lezing te maken?" Zeker! Maar dat moet ik dus 
ontvouwen. 
Hoekstenen zijn eigenlijk stenen voor een hecht verband, voor versteviging, 
die ervoor zorgen dat de muur niet afbrokkelt, zeker niet bij de hoeken, die 
stootkanten bij een poort. Maar ook in de 'hoek' van een boog, als 
sluitsteen, die onwrikbaar het gewelf doet staan ... anders wordt het een 
brokkelig geheel. Hoekstenen zijn, als je naar het woord kijkt, haakstenen. 
Ze haken in de muur en houden die muur in zijn verband, zodat die muur 
stand houdt, dat hij blijft staan. 
 
Die zin: dmeA[ hT'a; ymi ynEp.li [D:, dà lifnéé mie attá omééd, weet voor Wie je 

staat, komt uit de Talmoed. Toen rabbi Eliëzer ziek was, kwamen zijn 
leerlingen hem bezoeken en vroegen hem hoe men de komende wereld kon 
verdienen, zeg maar de achtste dag. Hij antwoordde hen: 
 

 "Wees zorgvuldig met de eer van jullie collega's. Laat jullie kinderen niet 

te veel schriftelijke Tora  leren. Plaats hen tussen de knieën van Tora-

geleerden. En als je bidt, weet voor wie je staat. Hiermee verdien je de 

komende wereld"1. 

 
Rabbi Eliëzer is één van de Tannaïem, de rabbijnen die de Talmoed en 
Misjna gecomponeerd hebben, een leerling van Rabbi Jochanan ben Zakkai, 
van wie gezegd wordt dat via hem de mystieke leer is voortgekomen. Hij 
zou de schrijver van de Zohar zijn, maar dat is wel heel erg omstreden. 
 

 
1 Babylonische Talmoed, tractaat Berachot 28b 



Mens Zijnde in Wording 3 – Weet voor Wie je staat 

7 

De uitspraak van Rabbi Eliëzer is interessant genoeg om er nog even bij stil 
te staan. 
Laat je kinderen niet te veel schriftelijke Tora leren? ... Jawel, een Jood leeft 
uit de Talmoed, uit de mondelinge Tora. Hij doet zijn allerhoogste best om 
de zinnen uit de Tora niet te ontkrachten, zou ik bijna willen zeggen, maar 
om ze te relativeren. Als er in de Tora wetten zijn die in bepaalde gevallen 
de doodstraf voorschrijven, en die gevallen doen zich inderdaad voor, dan 
zal de Talmoedische geleerde redeneren: Ja, maar hebben we al gekeken 
naar het standpunt van deze verdachte, en hoe waren de omstandigheden 
toen dit gebeurde, wat voor dagen waren het? Geen oordeel voordat je in 
zijn schoenen bent gaan staan ... En uiteindelijk zie je dan dat er haast 
niemand ter dood veroordeeld wordt, want het leven is heilig. Dus het gaat 
vooral om de mondelinge Tora, zegt rabbi Eliëzer hier eigenlijk. Maar 
natuurlijk ligt daarónder het fundament van de Tora die we van de Eeuwige 
gekregen hebben. Toch gaat het vooral om de mondelinge Tora, om het 
dénken over het Woord van de Eeuwige. Dus, in dit citaat, houdt dat 
verband met: Plaats hen tussen de knieën van Tora-geleerden, met andere 
woorden: leer hen de discussie, leer hen te interpreteren, geef hen oog 
voor nuance, het verhaal er omheen. 
 
Maar is dat geen tegenspraak? ... Misschien, maar het belangrijkste is te 
zien wat het belangrijkste is. Daar geeft de Bijbel zelf ook indrukwekkende 
voorbeelden van. Je woord herroepen, dat kan! Soms moet het zelfs ... In 
verband daarmee eerst even bij Jona luisteren voor we verder gaan: 
 
U kent het verhaal ... De profeet Jona moet een bericht naar Nineve 
brengen, dat de stad zich moet bekeren. En eigenlijk wil hij dat helemaal 
niet, want Jona vreest de barmhartigheid van de Eeuwige, stel dat de stad 
zich toch bekeert ... Jona is van de harde lijn, zeg maar. Uiteindelijk gaat hij 
toch. En inderdaad, wat blijkt: Nineve bekeert zich helemaal. De Eeuwige 
gaf die Ninevieten nog 40 dagen ... Jona zit daar op een heuvel bij Nineve, 
die 40 dagen af te wachten. Maar ja, de koning heeft zich al meteen 
omgekeerd en ook het volk zit in zak en as. Jona baalt eigenlijk. De Eeuwige 
heeft hem er al een keer op aangesproken: waarom ben je er zo chagrijnig, 
zo boos over? En dan laat de Eeuwige een boom opschieten. In de vertaling 
staat: een wonderboom. In het Hebreeuws staat er: !Ayq'yqi, qiqajóón. En 

Jona is blij, want het is heet en hij zit in de schaduw van de qiqajóón. Maar 
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's nachts stuurt de Eeuwige een worm en die knaagt die hele boom kapot. 
En de volgende dag zit Jona weer in de brandende zon. En dan is Jona nog 
bozer! Het beste is om dat toch even te lezen, er staat het volgende, in Jona 
4, vanaf vers 8 tot en met vers 11: 
 

En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten 

waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd 

bevangen. Hij bad om te mogen sterven: Ik ben liever dood dan dat ik zo 

verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo 

kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk 

kwaad. Toen zei de Heer: Als jij al verdriet hebt om die wonderboom waar 

je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten 

groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou 

ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 

120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en recht niet eens 

kennen, en dan nog al die dieren? 

 
Einde van het boek Jona ... Elie Wiesel merkt ergens op dat het boek Jona 
het enige geschrift in de Tenach is dat eindigt met een vraag, met een 
vraagteken. En dan ben je benieuwd: hoe zou Jona op die vraag gereageerd 
hebben? Zou hij gezegd hebben: "Ach ja, inderdaad, wat zit ik toch te 
zeuren" ... Of zou hij juist gezegd hebben: "Nee! Ik ben kwaad! En terecht! " 
... dat had hij namelijk daarvoor ook al gezegd. Het blijft open, we weten 
het niet. 
 
Goed en kwaad ... geluk en pech ...  

Het is vandaag 11 april 2015 ... eigenlijk een heel bijzondere dag voor mij en 
voor mijn vrouw. Wij hebben drie geweldige zoons, maar vandaag, precies 
33 jaar geleden, werd op Eerste Paasdag onze enige dochter geboren. Wij 
noemden haar Janina Suzanna. In die twee namen lagen de intenties van 
Geschenk van de Eeuwige en Mystieke Roos ... dat zij dit mocht zijn voor een 
lang leven. Het gebeurde echter dat zij al na vier dagen overleed aan 
ernstige toevallen, waarschijnlijk door letsel ontstaan tijdens de bevalling. 
We hebben toen geen sectie willen laten verrichten. Na een eerste 
aanvechting van ongeloof en verzet, kwam er een ommekeer ...  
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Hoe ga je om met Goed en Kwaad, met geluk en pech, met vreugde en 
verdriet? Ieder mens kent zulke momenten waarop het er op aankomt. En 
dan bedoel ik vooral de houding van je verstand, 
je verstand-houding met de Eeuwige. Momenten 
van Beproeving. Daar zijn geen regels voor, elk 
leed is in wezen uniek, er zit voor 
iedereen een eigen opdracht in. Voor mij 
betekende Janina met haar korte 
bestaan van vier dagen een lichtflits, een 
openbaring, een inwijding. Ik had het zelf 
zo niet kunnen organiseren ... ter 
overweging gekregen, zou je er nooit voor 
kiezen, en toch, door dit bijzondere geschenk, 
deze 'Vierdagsmaagdelief', zoals mijn zwager 
haar na haar dood in een gedicht noemde, werd mijn leven anders, rijker!  
 
Zou ik kwaad moeten worden of depressief? Of moet er een kracht komen 
die zegt: "Ja maar, luister: ben jij het die het aantal dagen van het leven 
bepaalt? Moeten alle mensen 50 worden? 100? En als ze dan 30 worden, of 
10, of 4 dagen, zijn het dan 'waardeloze levens'? ... hebben ze dan opeens 
niets betekend? ... zijn ze dan opeens betekenisloos?" ... zij was een Kind 

van Vier Dagen ... 
 
Een Bijbels-mystieke notie is dat de leeftijd van een mens 120 jaar is. Of je 
nu 80 wordt, of 10, of 35, of 4 dagen: 120 jaar! Dat is de maat van het 
menselijke leven. Zo moet je dat aanvaarden. Kun je nog zien dat het een 
waardevol leven is, ook al sterft iemand jong? Wordt de impressie die er in 
je leven wordt gelegd, een depressie of een expressie? Een expressie, dat 
wil zeggen, dat je leert: jij hebt het leven niet in de hand. Dat je ook kunt 
zien: ook zo'n kort leven kan waardevol zijn. Dat je daarnaar op zoek gaat. 
Daar kan een enorme kracht in zitten! Maar natuurlijk, geen geval is gelijk ...  
 
Het toe-val, het noodlot vruchtbaar maken, dat is de kunst van het leven – 
een uitspraak die ik eens las bij een andere filosoof. Dat is precies wat hier 
bij mij gebeurde. 
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Hoe kunnen we dat met onze rationaliteit op een rij krijgen? Hoe is de 
verhouding tussen goed en kwaad? Of wat algemener: tussen geluk en 
pech? Je zou kunnen zeggen: het is één-op-één, of 2 op 2, 3 op 3, 10 op 10. 
We zitten hier nu vredig bij elkaar, maar dat dachten die mensen in 
Lockerby ook toen ze rustig lagen te slapen. En toen ineens viel er een 
vliegtuig boven op hun dorp.  
 
Goed en Kwaad. Abraham Joshua Heschel zegt er iets belangwekkends van: 
 

Goed en kwaad zijn coördinaten van de wereldgeschiedenis en niet alleen 

maar gedragswijzen.  
 
Hij wil dat dus even trekken uit een te nauwe begrenzing. Hij zegt: de 
wereld kan niet bestaan zonder het wit én het zwart, het rechts én het links, 
waarover dat Jona-boekje sprak. En daar gaat het om, dat je daar een 
helder beeld over krijgt, over het links en het rechts. Over die verhouding. 
Want ook de Eeuwige zegt, in Jesaja 45:6 en 7: 
 

Ik ben de Ene, er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis 

schep. Die het heil bewerk en het onheil schep. Ik de Ene, doe dit alles. 
 
Ik schep het goed én het kwaad, dat staat er eigenlijk. Hoe sta je daar 
tegenover? Dat is een samengáán en geen samenvállen. We gaan het niet 
hebben over een soort pantheïsme, nee, het staat gewoon tegenóver 

elkaar. We gaan samen met zwart én wit op weg. We moeten zwart wel 
zien, maar niet vervloeken. We mogen ons in wit verheugen, maar het niet 
verheerlijken. Ze staan tegenover elkaar. We maken er geen afgoden van. 
Het gaat om de weg er tussendoor. 
 
Wat is dat voor een houding, hoe is die verstand-houding, want dát is het 
eigenlijk: een verstand-houding is de houding van je verstand. Heschel zegt 
daar weer iets boeiends over, in zijn boek over de profeten. Hij zegt: 
 

De profeten hebben geen idee of theorie van God. Wat zij hebben is een 

verstandhouding ... Voor de profeten is God een overweldigende realiteit 

en een verpletterende presentie ... 
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Dus God is geen constructie, God is niet een object. De profeten wisten 
maar al te goed dat God ook in hen Zich manifesteerde. Er was een 
wederzijdse deelname van die profeet én God. Dus, hoe kun je dan over 
God praten als een object, als God Subject is in jezelf?! Dat gaat niet. Dus 
Heschel zegt: wat zij hebben, is een verstandhouding, een relatie ... Voor de 

profeten is God een overweldigende realiteit en een verpletterende 

presentie – zeg maar: tegenwoordigheid. Tegenwoord, een antwoord-
eisend iets; God is een antwoord-eisend iets ín mij op elk moment, op een 
rustig moment, maar ook op heel moeilijke momenten, tel-kens – in elke tel 
is dat zo. 

 
Een andere verstand-houding ...  

Nu, moeten we toch aan die zin beginnen: weet voor Wie je staat. 
Toch, vóór ik dat doe, nog even iets over dat verstand. Het verstand wil 
stand houden, dat zegt het woord al. Wat is het tegenovergestelde van 
stand houden? Dat is overgave. Hoe doet het verstand dat 'stand' houden? 
Nou, heel simpel, daar kun je wel een woord bij zetten: definiëren. Het 
verstand definieert: dat is dat, dit is dit … en dan daarmee de weg op, een 
logisch-causale weg, zo van: als a = b, en b = c, dan geldt ook a = c, dat kan 
niet anders. Het heet een syllogisme, een sluitrede. Dat is wat het verstand 
doet: definiëren, afsluiten Daar zit het woord einde in, fin, fini ... Het 
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verstand wil het liefst beëindigen. Het wil dat het klaar is, dat het verklaard 
is: het is afgesloten, ik heb het begrepen. Dat is dus wat het verstand in 
deze grote lijn doet: pak vast, grijp, einde, klaar. Maar dát is níét de echte 
werkelijkheid, die werkelijkheid is niet klaar, nooit. De werkelijkheid is een 
levend, eindeloos, oneindig project, dat zegt: ik ben nog niet klaar en jullie 
zijn ook nog niet klaar, er gaat nog een heleboel komen. Dus wat het 
verstand doet, is met elke greep eigenlijk iets doden. Doden is: er een eind 
aan maken. "Eindelijk", zegt het verstand, "ik heb het verklaard. Einde 
verhaal". 
 
Het verhaal van vanmiddag staat daar 'tegenover'. Het verstand zegt: einde. 
Maar wat wij met hart en ziel moeten doen, dat is: ver-ont-einde-lijken, 
want het ís niet af. Volwassen denken houdt juist ópen; doorslaande 
verstandelijkheid gaat op een gegeven moment over in 'afrondingsdwang', 
of in 'voltooiingsdrang'. En als het nóg verder doorslaat, dan wordt het 
'voltooiingswaan'! Dan krijg je nauwkeurig berekende 'eindtijden'. 
Wanneer? Nu! Of: over twee weken! Maar zo werkt het niet, dat is níét de 
Levende Werkelijkheid. 
 
Kijk, ik heb hier een tak uit het bos meegenomen, een mooie 
kromme, met zo'n V-vork. Die heb ik laatst bij een 
voordracht gebruikt, als staf van de 'Boze Fee' ... een losse 
tak. Maar kijk, dít is een tak volgens het verstand. Dit is een dode 
tak. Hij begint hier, en hij houdt daar op. Élke tak, volgens het 
verstand, is een dóde tak. Om dat uit te leggen, zou ik je mee kunnen 
nemen naar buiten, dan gaan we bij een boom staan en dan zeg je: 
"Ja, maar dit is toch ook een tak", en wijs je hem aan."Dit is toch een 
levende tak?" Maar dan zeg ik: "Ga nou eens met je vinger langs die tak 
en zeg me dan eens waar die tak ophoudt". Op een gegeven moment 
ben je ergens en dan zeg ik om je te plagen: "Ja, maar dát is de stam". 
Waar eindigt die tak dan? Tja … dan merk je dat het een verstandelijk 
begrip is. Zou ik de tak echt willen pakken, dan zou ik hem eraf moeten 
zagen: "Kijk, dit is de tak". Maar ja, dan is hij wel dood. Die tak gaat vrijwel 
ongemerkt over in de stam, dus die stam hoort eigenlijk ook nog bij de tak. 
Maar de stam gaat over in de wortels, maar is dat dan ook nog de tak? Nee, 
nu praten we over de boom. Dan haal ik de hele boom uit de grond en zeg 
ik: dit is de boom. Maar eigenlijk is dat de boom niet meer. Want die boom 
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voedt zich – en anders is die boom onbestaanbaar – met water en sappen 
en alles wat in de grond zit. Die boom is onlosmakelijk verbonden met deze 
aarde. Dus is deze tak dan de aarde? Deze aarde is onlosmakelijk verbonden 
met de zon en de planeten en alles er omheen! Is dat allemaal die tak? En 
dan kom je misschien wel dicht in de buurt: ja, dát is die tak. Een tak is dát 
waar het eeuwige óók in doorklinkt. Dus als ik een tak roep, een tak noem, 
en er zit tegelijkertijd nog eeuwigheid in, dán heb je die Levende Tak. 
 
Maar zo is het vaak niet. Als wij het over begrippen hebben, dan hebben we 
het over dode begrippen. En die zijn wurgend. Levende spraak is iets anders 
dan geschreven spraak. En daarom zei rabbi Eliëzer: laat ze niet teveel Tora 

lezen. Want dan krijg je die stenen taal en die versteende gedachten. En het 
gaat toch om een levend Woord. Dat moet het verstand even pakken, want 
het verstand kán het wel, hoewel de valkuil altijd weer klaarligt, maar de 
verstand-houding, de relatie van het verstand, kan een andere zijn. Dat is er 
een van óvergave, maar óók een van stánd houden, niet meteen je zomaar 
in allerlei avonturen storten, je moet en mag best kritisch zijn. Het gaat 
erom dat het verstand niet 'zaligmakend' wordt geacht, want dan kom je in 
die 'voltooiingsdwang': het moet allemaal verklaard. We leven in een 
Mysterie van het ZijN. "Ik weet eigenlijk helemaal niets", zo zou je het 
eigenlijk, heel bescheiden, moeten zeggen. 
 
Weet voor Wie je staat ...  
dmeA[ hT'a; ymi ynEp.li [D:, dà lifnéé mie attá omééd, weet voor Wie je staat, dit 

plaatje komt uit de synagoge in Zwolle, het andere uit de synagoge in 
Apeldoorn. 
 
Er staat helemaal geen vraag hier. Het is eerder een bevel, een opdracht. 
Het eerste woord is een imperatief: wéét voor Wie je staat! Die [D:, dà, 

weet, is van het werkwoord [d;y", jadà, dat betekent weten, kennen, inzien, 

begrijpen. Het betekent ook: Adam bekende Eva, zelfde woord. Betekent 
het dan dat ze naar bed gingen met elkaar? Ja, dat staat er dus eigenlijk, dat 
ze gemeenschap hebben. Dat is óók [d;y", jadà. Boeiend eigenlijk: mannelijk, 

rk"z", Zaacháár, en vrouwelijk, hb'qen>, Neqevá.  



Robert la Boresa 

14 

Dus [d;y", jadà, kennen, is eigenlijk ook Z en N, Zaacháár en Neqevá die zich 

met elkaar verbinden. En wat brengen ze dan voort? Een kind, kind-schap, 
ZooN-schap. Ik kom hier zeker op terug. 
 
Het tweede woord is ynEp.li, lifnéé, voor. Als je dat woord bekijkt, staan er 

meerdere begrippen. Meestal zeggen we hier: voor het aangezicht van ... of 
kortweg voor, zoals hier.  
 
In de kern van deze zin staat ymi, mie, wie. Wie is die mie? Ja, dat is de 

Eeuwige, de Ene, de Levende, de Onuitsprekelijke, je kan een heleboel 
namen verzinnen en dat wordt ook gedaan, natuurlijk.  
Wie is een Naam van Hem. Hij, aWh hoe, is ook een Naam van Hem, 

Addonáj, mijn Heer ...  
De Bijbel is op een paar plaatsen heel bijzonder met het noemen van een 
Naam voor de Ene, de Eeuwige, namelijk op de plaatsen waar God zélf Zijn 
Naam zegt, bijvoorbeeld in het verhaal van Mozes bij de brandende 
braamstruik, waar Mozes vraagt: "Maar wie moet ik dan zeggen die mij 
stuurt?" En dan staat er dat bekende hy<h.a, rv<a] hy<h.a,, èhejè asjér èhejè, Ik 

ben die Ik ben. hy<h.a,, èhejè, ik ben, is een vorm van zijn, een imperfectum, 
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een onvoltooide vorm. Gelukkig maar dat de Naam van God dat 
onvoltooide heeft, want dat heeft alles met dat verstand te maken. De 
Naam hy<h.a,, èhejè, zegt: Ik ben, was, zal zijn. Een deel moet nog komen: Ik 

zal zijn. 
 
Van de Naam h-w-h-y, 10-5-6-5, de Naam die je niet kan uitspreken – dat 

mag ook niet – kun je zeggen dat het een hij-vorm is van dat werkwoord 
zijn. Ook weer een imperfectum. Je zou kunnen zeggen: Hij is, was, zal zijn. 
Dát is deze Wie in de zin die wij nu verkennen. Die eerste naam, hy<h.a,, èhejè, 

Ik ben-was-zal zijn, heeft als getalswaarde 1 + 5 + 10 + 5 = 21 en die tweede, 
onuitsprekelijke naam, h-w-h-y, heeft als getalswaarde 10 + 5 + 6 + 5 = 26. 

Wanneer die twee elkaar nu eens getalsmatig zouden bekennen, dat is dus 
dat ze 21 x 26 zouden doen, wat zouden we dan krijgen? Getalsmatig niet 
zo moeilijk natuurlijk: 21 x 26 = 546, maar wat betekent dat? Dat gaan we 
straks zien ... die Ik en Hij in mij ... want, in Deuteronomium 32:39 staat in 
dat verband nóg een heel bijzondere Naam van de Ene, van deze Wie, die 
ook ín mij is: 
aWh ynIa] ynIa] yKi hT'[; War> , re'óé attá kie anníé anníé hoe, in vertaling: Zie, 

heden, want Ik, – en dan komt er een stukje dat die Ik gaat benadrukken – 
aWh ynIa], anníé hoe. Hoe moet je dat vertalen? Kijk maar eens in 

verschillende Bijbels hoe dat vertaald wordt: op allerlei manieren, of 
helemaal niet.  Je zou kunnen vertalen: déze Ik! ... Ikzélf! ... Ikke! Maar wat 
staat er eigenlijk letterlijk? Er staat: Ik Hij. En dan kijk je meteen naar boven: 
Ik-Hij ... ? Het is in zekere zin een prachtige Naam van de Eeuwige, de Ik-

zeggende-Hij-klinkende Naam. Dát is die Wie, Wie is déze Naam, al deze 
Namen ... en wat heel belangrijk is: zij zijn dat óók in mij! Ieder mensenkind 
neemt deel in de Namen van God. 
 
Van de vijf woorden waren dat de eerste drie. Dan volgen nog hT'a;, attá, jij, 

dat ben ik dus, en jij, wij allemaal. En tenslotte nog dmeA[, omééd, staande. 

Dat wordt dus: jij staande. Maar met een koppelwerkwoord ertussen 
maken wij er dan van: jij staande bent ... of: jij een staander bent ...  
 
Waar staan we nog meer voor hier in Zwolle op deze afbeelding? Dat zijn de 
Tien Geboden, de Tien Woorden, verdeeld over de Twee Tafelen van het 

Verbond. Je zou kunnen zeggen: de tucht van de Eeuwige, maar dat zijn 
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mijn woorden ... Tucht wil dan zeggen: hoe je jezelf beperkt. Er worden tien 

aanwijzingen gegeven in de Tien Woorden (het zijn er in feite 172) van hoe 
jij jezelf zou moeten beperken, zou moeten terughouden, want dat is 
namelijk heel belangrijk. 
 
dmeA[ hT'a; ymi ynEp.li [D:, dà lifnéé mie attá omééd, weet voor Wie je staat, 

vijf woorden, 15 tekens, een formule van woord en getal. En er staat dus 
een bevel. Is het dan helemaal geen vraag? Jawel, je zou kunnen zeggen, de 
kernvraag is: voor wie? ... Dus: Weet jij, staander, zie je in, jij staander, voor 

Wie jij een staande(r) bent? ... dat staat er eigenlijk, dwars door het gebod 
heen. 
 
Nog even terug naar dat woordje voor, daar is nog zoveel van te vertellen ... 
ynEp.li, lifnéé ... Voor is eigenlijk alleen maar het stukje l., le. Dan staat er nog 

achter het begrip ~ynIP', paníém, in een zogenaamde status constructus, ynEP., 
penéé : de paníém ván. ~ynIP', paníém, betekent gewoon gezicht. Maar als je 

goed naar het Hebreeuws kijkt, dan zie je dat het woord in feite een 
meervoudsvorm heeft, dus iets exacter staat er: gezichten. En dus, gezicht is 
in het Hebreeuws in feite: gezichten. En dat is dan ook eigenlijk weer heel 
begrijpelijk: wanneer je naar mijn gezicht kijkt en je zou daarvan allemaal 
foto's achter elkaar gemaakt hebben, dan zie je allerlei verschillende 
gezichtsuitdrukkingen. Dat zie je vaak op een foto, zodat je soms zegt: wat 
sta ik er slecht op, ben ík dat? Ja! ... dat is één gezicht van jou dat er 
tussenuit is gepakt. Een gezicht is niet één gezicht, het is een rééks 
gezichten. En bij de Eeuwige al helemaal: God heeft zóveel aangezichten. Is 
dit, ik bedoel de plek waar we nu zijn, wij die naar elkaar kijken, is dit een 
aangezicht van God? Ja! ... Wat ons kan overkomen, al onze ontmoetingen: 
het zijn allemaal aangezichten van God. 
 
ynEp.li, lifnéé ... voor, voor de aangezichten van. In onze hoofdzin dus: voor de 

aangezichten van Wie. 
 
~ynIP', paníém, het woord voor gezicht, is afkomstig van het werkwoord hn"P', 
paná, dat betekent toewenden, zich naar elkaar toekeren. In dit verband is 
dat belangrijk om te weten: zich naar elkaar toewenden. Ik, maar de 
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Eeuwige net zo goed. In dat weten zijn er dus twee die zich naar elkáár 
toewenden. 
 
En dit zeg ik alvast voor ná de pauze: die hn"P', paná, toewenden, is zeer 

verwant met het begrip hN"Pi, pinná, zelfde letters. hN"Pi, pinná, is hoek. 

Bijvoorbeeld het begrip hN"Pi varo, roosj pinná, dan staat daar: steen van de 

hoek, hoeksteen. Het leuke van de roosj pinná is, dat het een getalswaarde 
heeft van 200 + 1 + 300 plus 80 + 50 + 5 is samen 636 en dat is 12 x 53 ... 53 
is het getal dat hoort bij de !b,a,ä, évven, steen. 12 stenen staan hier, zei ik in 

het begin; roosj pinná, dat zijn al die stenen, stuk voor stuk. Alle stenen 
kunnen hoekstenen zijn; wij kunnen allemaal hoekstenen zijn, als je je 
plaats maar weet ... als je een échte steen bent, geen half-gebakken, 
afbrokkelende klei ... want dan moet er nog iets gebeuren. 
 
Een staander ben ik ...  

Maar nu dat begrip dmeA[, omééd, staande. Uiterlijke waarde 70 + 6 + 40 + 4 

= 120, wiskundig gesproken faculteit 5, immers 120 = 5 x 4 x 3 x 2 x 1. 120 is 
ook de volle waarde van %m,s'ä, sámech, teken in het alefbet van de slang: 

60 + 40 + 20 = 120. Er zit dus iets van beproeving in dit staan, dat denk ik 
ook. Je kunt elk moment beproefd worden wanneer je in de wereld staat. 
 
Voor een goed begrip ga ik de tekens van dit woord dmeA[, omééd, staande, 

eens helemaal uitzoeken. In het Hebreeuws hebben de woorden een 
verborgen waarde, omdat elk teken een verborgen deel heeft. Hier staat als 
eerste teken een [, ájjin. Die !YI[;, ájjin, is zichtbaar met waarde 70, maar de 

y, jod,en de n, noen, van de náám ájjin zijn hier als het ware verborgen ook 

aanwezig en hebben de waarde (10) en (50), samen (60), dat is de 
verborgen waarde van [, ájjin. Ná de ájjin staat er de letter w , waw. Die wyw", 
waw, met een verborgen waarde van de y, jod, (10) plus die tweede w, waw, 

(6), geeft samen (16). Daarna de m, meem. De ~me, meem, heeft een 

verborgen waarde van nog een m, meem: (40). Tenslotte nog de d, dálet. De 

tl;D', dálet, met een verborgen waarde van een l, lámed, (30), en een t, 

taw, (400), geeft samen (430). Kijk het nog maar eens na op de volgende 
dia. 
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De verborgen waarde (546) is de voeding van het woord dmeA[, omééd, 

staande, het fundament. Je zou kunnen zeggen: het is het deel van mij – 
van deze staander – dat je niet ziet, dat verborgen is in mij, dat mij voedt. 
Wat stelt dat getal hier voor? Dát hebben we zojuist al gehoord. Die 546 is 
het product van 21 en 26, die twee namen van de Eeuwige, die Ik-zeggende-

Hij-klinkende Naam. Het is dus in ieder geval 21 x 26, dat hebben we nu 
gezien. 
 
Zijn er nog andere bijzondere begrippen in de Bijbel die 546 hebben en 
waardoor ik be-sta? Ik vond een heel bijzondere: laer"f.yI rmeAv, sjomeer 

Jisraéél, de Bewaarder van Israël ... y"y> rmeAv, sjomeer addonáj2, de 

Bewaarder 10-5-6-5 ... rs'Wm rmeAv, sjomeer moesáár3, bewaarder van tucht, 

van de geboden, dat is óók een Naam van God. Het woord bewaarder, 
rmeAv, sjoméér, heeft die waarde 546, als uiterlijke waarde: 

300 + 6 + 40 + 200 = 546. De Ik-zeggende-Hij-klinkende is de Bewaarder, de 
Bewaker in mij! ... Hoor ik zijn Stem? 
 
Maar de getalsmensen onder ons hebben misschien ook al iets anders 
gezien, iets dat misschien een beetje deed huiveren. Friedrich Weinreb zegt 
ergens: de volle waarde dat is de essentie van een begrip in deze wereld, 

 
2 Psalm 145:20 
3 Spreuken 10:17 
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zoals het zich in de wereld manifesteert. En nu: de volle waarde van dmeA[, 

omééd, die staander, de uiterlijke waarde plus de verborgen waarde, dat is 
120 plus (546) en dat is … 666. 
 
Een 'gedemoniseerd' getal, dit getal 666. Want waar het voorkomt in de 
Bijbel, wordt het op een heel demonische manier neergezet. Maar er staat 
ook nog iets vóór. Je vindt het in Openbaring 13 vers 18, daar staat: Dit is 

wijsheid: wie verstand heeft, die berekene het getal van het beest, het is het 

getal van een mens. Zijn getal is 666. Wanneer je dit getal noemt in 
nauwdenkende, al te orthodoxe kringen, is dat eng. Men kijkt dan al gauw 
de andere kant op, daar moeten we het níét over hebben, voel je dan. Maar 
wat je hier ziet, is het getal 666 in die beroemde formulering van rabbi 
Eliëzer als de volle waarde van dat begrip: staand. En dus mag ik gewoon 
lezen: Weet voor wie jij 666 bent! 
Daar moet je dus even over nadenken. Word ik aangesproken op 666-zijn? 
Ik? Wat is dat dan? Dat is een goede vraag. Zijn wij dat dan? Ja, dat zijn wij, 
hier, stuk voor stuk zijn wij dat: 666. 
Wij zijn er dus nog niet mee klaar. Eerst nog wat andere inkijkjes ...  
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Weet voor Wie je staat... als vraag én opdracht ...  

Het is een prachtige Formule, een formulering waar je heel wat over kunt 
vertellen. Nu even dit: 15 tekens, 15 is het getal van Hy', Jah, roepnaam en 

eigennaam van de Onuitsprekelijke. Denk maar aan halleloe Jah, looft Jah! 
De zin van rabbi Eliëzer begint met een d, dálet, en eindigt met een d, dálet, 

... een deur om binnen te komen en een deur om weer door te vertrekken, 
daartussen moet het gebeuren. Wij moeten allemaal door deze Zin heen, 
maar vooral: deze Zin moet door óns heen. In het midden, als achtste teken, 
ontmoeten we de y, jod, het getal4 10, de scheppende, her-scheppende 

Hand van God én van de mens. Herstel van de Eenheid, Achtste Dag in mij. 
Daar draait het om. 
Er is meer: 15 is het driehoeksgetal van 5, want 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 ... 8 is 
het kubieke getal van 2, want 2 x 2 x 2 = 8 ...  
De hele Zin is onze weg door de zevende dag. De 'dag' die de Eeuwige in 
Liefde gegeven heeft, want dDo, dód, is liefde, is 4 + 4, begin en eind, 8, 

opnieuw het kubieke getal van 2. Twee, getal van het Huis van deze Wereld. 
 
Het eigenlijke bevel in deze zin is: dmeA[ hT'a; [D:, dà attá omééd, weet! jij 

staander, zie in! jij staander. Dat heeft in deze spreuk een getalswaarde van 
4 + 70 plus 1 + 400 + 5 plus 70 + 6 + 40 + 4 en dat is samen exact 600. Wát 
moet ik dan eigenlijk weten? Dat wil ik je wel vertellen, maar je moet het 
ook zelf zo beleven: jij bent het geliefde kind van de Eeuwige! Dat geloof je 
misschien niet, maar dat is toch echt zo. Jij bent Zijn oogappel! Zijn hb'B', 
bavá5. "Ja", zeg je dan, "maar dat wordt van Israël gezegd" ... Maar Israël in 
de Bijbel, dat slaat op óns mensen die strijden met God, elk moment. Dat 
betekent die naam ook. Mensen die strijden met dat zijn in deze wereld, 
met die aangezichten die we niet kunnen verdragen: kinderen die 
doodgaan, mensen die vermoord worden! Die aangezichten! Maar er staat 
een bevel: weet, jij staander, zie in! Maar wat moet ik dan inzien? Wel, dat 
je het geliefde kind bent. Jij bent de dwID" !B,, ben dawíd, zoon van David. Ja 

maar, er staat David. Ja, maar dat betekent geliefd. De geliefde 'zoon' ben 
jij, wij zijn de zonen van David. Dat is niet Jezus alleen, wij zijn die ben dawíd 
ook! De gematria komt ons hier heel bijzonder tegemoet, kijk maar: dwID" !B,, 

 
4 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) 
5 Zacharia 2:8 
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ben dawíd, is 2 + 50 plus 4 + 6 + 4, samen 66. Weer dat 'rotgetal'? Ja, maar 
liever: néé, want dat bén jij. Samen met die 600 van het dmeA[ hT'a; [D:, dà 

attá omééd, dat zie in, jij staander geeft dat opnieuw 666. 
 
De echte, grote vraag is: ymi ynEp.li, lifnee míé, voor de vele aangezichten van 

Wie? Dat heeft als waarde in deze formule: 30 + 80 + 50 + 10 plus 40 + 10, 
samen 220. Voor Wie? ... dat is al een beetje duidelijk, maar hóé voor Wie? 
Ik kan er een heel kort antwoord op geven: voor het gehele Huis van deze 

Wereld, ml'A[h' tyBe, beet ha'oláám. Waar de schepping ook mee begint, het 

teken b, beet, het getal 2, het Huis van de Eeuwige, dáárvoor staan we. Hoe 

bedoel je dat? Nou, hier voor je neus! Alle aangezichten van deze wereld, b, 

beet, 2. Ja, ik verzin het, maar dit is ook mondelinge Tora, zou je kunnen 
zeggen. Ik mag toch mijn verhaal vertellen, mijn uitleg. En kijk, samen met 
die 220 van ymi ynEp.li, lifnee míé, voor de vele aangezichten van Wie? geeft 

dat hier 222. 

 

Zie in, jij staander! Wat moet ik inzien? 222, dat je dáárvoor staat. Dus dat is 
mijn staan, over-eind, mijn einde voorbij, dat ik mijzelf al levende overleef! 
... in een wereld van stand en tegen-stand, daar sta ik ... en de vraag is dan, 
ben ik daar tegen bestand? Is dat bestand ín mij, als een verbond?  
Hoe lang duurt dat bestand? ... Dat zegt dat getal óók: zolang als ik die 
wereld, dat is de ander in die wereld, zegen! Zegenen in het Hebreeuws is 
dát getal: de wortel $r;B', barách, 2 + 200 + 20 = 222 ... het betekent ook 

knielen, begroeten, gelukkig prijzen. Is dat een houding, een verstand-
houding in mij, daar gaat het om! 
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Staan is niet niets ...  

Hoe bijzonder is dat staan in het Nederlands. We halen de klinkers er eens 
uit: stn. Je ziet meteen dat dat ook steen zou kunnen zijn. Die steen, die !b,a,ä, 
évven, die heeft alles met dit verhaal te maken. 
En weet je wat je ook ziet in het Nederlands? Stel dat het nou uit elkaar 
valt? Want ik heb twee benen. Ik kan nooit in één punt staan. Met één been 
in een punt, dat kan ik me nog net voorstellen... Hoewel, wat is een punt? 
Het heeft geen omvang. Laat staan met twee benen in één punt! Wat zou 
dat voor het woord betekenen, als het breekt op dat punt? ... Niet stn, 
staan, één lettergreep, maar: s-tn, sa-tan, twee letter-grepen. Tjonge, zeg je 
dan, jij bent wel een dichter ... dat ben ik ook, maar toch is dat begrip satan 
wel de tegen-stander, dat is de vertaling van !j;f', satán: hij die jou tegen-

staat. Toch rolt het er zo maar uit. Is het een bewijs? Helemaal niet, je zou 
eerder kunnen zeggen: het is midrasj. 

Stand en af-stand. De oer-moed van het afstand doen, afstand nemen, 
afstand houden. De oer-moed van ieder mens, vanaf het moment dat hij 
wakker is geworden in deze wereld en dat hij weet: hé, er is ook dood, 
verleiding, daar ga je kapot aan. De oer-moed, de moed om afstand te 
doen, zelfs van je eigen leven, dat af te staan. De moed om tegen dat wat 
jou verslaaft, om daar tegen te zeggen: halt, ik doe het niet meer. Je ziet in 
de oer-moed ook al de ar-moed. Maar dan bedoel ik niet de armoede van 



Mens Zijnde in Wording 3 – Weet voor Wie je staat 

23 

mensen die in de goot liggen, maar het gaat dan om de armoe van geest, 
zou je kunnen zeggen. Je herkent de rijke aan zijn ijdelheid, las ik bij Elie 
Wiesel, vanmorgen. Het gaat om de armoe in de zin van afstand kunnen 
nemen, dat is een oer-moedige daad. Want mensen willen vasthouden, dat 
heeft met bestand zijn te maken, stand houden. Maar de oer-moed is 
afstand doen. Mijn standpunt, mijn fundament, daar waar ik sta, is dat 
afstand doen … tenminste, zou dat kunnen, mogen, moeten zijn, want ik 
ben iets dat niet van mij is... 
 
Wat is in die meta-taal, die getal-taal die met het Hebreeuws meekomt, die 
666? Wat betekent dat? Ik heb het al proberen aan te tonen: dat ben ik zelf. 
Ik ben dat in mijn haak-functie, mijn w, waw-functie. Op alle niveaus waar ik 

haak, verbinder kan zijn. Maar de vraag is: doe ik dat ook? Neem ik mijzelf 
ter hand en voeg ik toe? 666 kan hier in de Zevende Dag niet zo blijven. Of 
zeg ik: Nee! ik ben een prachtige mooie steen, ik hoef helemaal niet 
ingevoegd te worden. Ik hoef mijzelf niet ter hand te nemen en te zeggen: 
"ik voeg mij in het verband van de 12 stenen"... want ik pas niet in zo'n 
muur. Als ik mijn ego-toestand houd, dan is dat prachtig én genoeg. ... 
Maar, in uiterste consequentie is dan ook alles, misschien in gradaties, 
ondergeschikt daaraan. En dan kun je snappen, dat toen Johannes dat 
schreef op Patmos, als een balling, in dat boek Openbaring, dat hij daarmee 



Robert la Boresa 

24 

doelde op Nero. Als je keizer Nero in het Grieks hoort: cesar neron, en je 
schrijft dat met Hebreeuwse tekens op, en daarmee doe je niets 
onregelmatigs, dan staat er !wrn rsq, 100-60-200 en 50-200-6-50 en dat is 

samen 666. Dat is al eeuwen bekend. Je zou kunnen zeggen: Johannes deed 
dat om op een cryptische manier deze Romeinse tiran aan te wijzen. Maar 
daarmee demoniseerde hij wel een bijzonder getal. Het is net zoiets als wat 
veel later met het hakenkruis is gebeurd. 666 is een getal dat in principe op 
ons allemaal slaat. Het is met name: ik heb de keus, én: ik heb geen vrijheid 
om níét vrij te zijn. Ik móét mijzelf ter hand nemen. Ik moet mijn steen 
voegen. Want als ik dat niet doe, dan blijf ik die 666 die alles aan zichzelf 
ondergeschikt gaat maken. En tot hoever doe ik dat? Wij weten, is het niet 
van Nero, dan wel van vele anderen: heel ver! Soms afgrijselijk, beestachtig 
ver ... 666 kan in de zevende dag niet zo blijven bestaan, 666 is het voor-
geboortelijke getal van de mens, wie hij in Wezen is, om, eenmaal hier, uit 
de zesde in de zevende dag, aan en in te haken, verband te leggen, om – en 
dat gaat ook heel ver – te heiligen en heilig te zijn6 ... om meer dan 666 te 
wórden ...  
 
De w, waw, in zijn oorspronkelijke betekenis is een haak. Dat is de mens als 

schepping van de zesde dag om te verbinden, om een verbindingshaak te 
zijn in het heiligdom van dit heelal, op al mijn wegen, op elke standplaats 
dat, doorlopend, te zijn. Dat is altijd: zes plus iets. Niet zes op zichzelf! 
 
Die 60 zou je kunnen lezen als het getal van de s, sámech. Die 60, sámech, 

is de beproever, degene die jou in het water van de tijd tegemoet komt om 
je te beproeven. Maar het is eigenlijk ook de Eeuwige zelf. Kern van mijn 
zijn is een beproefd worden, een keuze, een open-staan voor of een weer-
staan van verleiding. Zo ben ik, anders ben ik een steen, een dode steen. 
Maar het betekent hier ook een wachten voor de Eeuwige, af-stand. Ben ik 
vier-gericht of ben ik één-gericht, daar gaat het om. Het Hebreeuwse 
werkwoord voor beproeven is !x;B', bachán. En dat is ook 60: 2 + 8 + 50. Dat 

resoneert dus blijkbaar. De bekende steen des aanstoots, de !x;Bo !b,a,ä, évven 

bochán, de steen van beproeving7. Na de pauze komen we erop terug. 

 
6 Leviticus 19:2 
7 uit Jesaja 28:16: daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een 

beproefde steen,een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. 
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Maar wat moet ik nu met 600, want het alefbet 
houdt toch op bij 400? Jawel, maar er wordt ook 
gezegd dat de sluitletters een getalswaarde 
hebben. En voor deze keer – ik doe dat niet graag 
– maar hier trek ik de sluitletter tevoorschijn die 
staat op die plaats 600 en dat is de ~, sluit-meem. 

De sluit-meem lijkt sprekend op de s, sámech. 

Maar er is een belangrijk verschil: de sluit-meem 
heeft hoekjes. Maar net als de sámech is het min 
of meer een ring-slang die in zijn eigen staart bijt, 
een wurgletter, een beproever. Het verschil zijn 
de hoeken: het gaat hier om de hb'WvT., tesjoevá, 

de ommekeer, het maken van de hoek, 
verantwoordelijkheid nemen, een doorlopend 
zoeken van de Ene en dat houdt in: een hoek 
kunnen maken, kunnen herroepen ... Elk moment 
kan ik een hoek maken: ik heb de keus. 
Ik vond een prachtige tekst bij dit getal in Amos 
5:4: Wyx.wI ynIWvär>DI, dirsjóénie wichejóé, dat is: zoekt 

Mij en leeft, ofwel 4 + 200 + 300 + 6 + 50 + 10 
plus 6 + 8 + 10 + 6, samen 600. 
Mooi moment om even te onderbreken. 

 
Pauze 

 

Z en N als 6 x 6 ...  

We pakken de draad weer op. De draad die ons de weg wijst in het labyrint 
van de getallen. We zijn op zoek naar het wezen van dat beladen getal 666, 
dat dus moet weten voor Wie hij staat. 
 
In het Genesis verhaal staat het zinnetje dat God Adam en Eva – die twee 
zessen, die twee schepselen van de zesde dag, hb'qen>W rk"z", zaacháár 

oeneqevá, mannelijk en vrouwelijk – dat Hij hun roept: hK'Y<)a;, ajjékka, waar 

ben je?8 Hij roept hem, staat er. Eigenlijk Al, loo, tót hem, in getal is dat 

 
8 Genesis 3:9 
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30 + 6 = 36. Hij roept dus zijn '36', maar ajjékka, zijn roep waar ben je? is 
zelf óók 36, namelijk 1 + 10 + 20 + 5 = 36. Er staat daar dus: hK'Y<)a; Alß rm,aYOðw:, 
wajjómer loo ajjékka... 'en hij zei 36: 36!' ... De Ene roept zijn 6 x 6. 
 
Het bijzondere van 36 is, dat wanneer je 36 als uitgangspunt neemt en je 
gaat de weg ononderbroken terug via 35, 34, 33, en zo helemaal tot je weer 
terug bent bij 1, de oorsprong van elk 
getal, gestalte van de Ene, dat je dan 
uitkomt op 666. 666 is het driehoeksgetal 
van 36. Met andere woorden, je zou de 
tekst ook kunnen lezen als: de Eeuwige 
riep 666! Maar het blijkt in dat verhaal, dat er iets fundamenteel veranderd 
is. Er is een andere verstand-houding ontstaan door het eten van de Boom 
der Kennis van Goed en Kwaad, zoals dat ons daar wordt verteld. 666 kan 
niet langer 666 blijven. Een nieuwe dag breekt aan, waarin zijn getal een 
nieuwe dimensie moet krijgen. De vraag waar ben je? maakt dat pijnlijk 
duidelijk. Adam staat tegenover de Eeuwige als een vreemde, hij is 
veranderd. Ook zijn getal zal moeten veranderen. De haak die hij is, zal 
daadwerkelijk moeten gaan verbinden. Er komt dus getalsmatig iets bij, 
tenminste dat zal moeten, anders deugt zijn getal niet meer! 
 
Je kunt je nu een beeld vormen: wanneer is de mens 666? Als hij nog in de 
baarmoeder van de schepping is, in de !d<[e-!G:, gan éden, tuin van Eden, in 

het paradijs, in die heilige omhulling. Dáár mag hij 666 zijn, hij kan zelfs niet 
anders, hij is rechtmatig en in oer-sprong 666. Alleen maar gericht op zijn 
eigen groei, zijn eigen lust en genoegen en kent daar nog geen enkele 
verantwoordelijkheid. Dat hoeft ook niet. Het kind in de buik van zijn 
moeder heeft geen verplichtingen in de buitenwereld. 
Maar dat verandert zo gauw dat mensenkind daarbuiten staat. Dan is hij 
nog heel klein, maar langzamerhand komt dat: jij bent een 
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verantwoordelijke, jij bent in de tegenwoordige tijd gezet, jij moet dingen 
gaan doen, ingaan op de vragen van deze wereld. En wat doe je dan, dát is 
de vraag! Wat ga je doen? Blijf je gericht op je oer-ik, je pre-historie, zoals 
het was, zoals het mocht en moest, in de schulp van de baarmoeder, of raak 
je gericht op al die andere stenen die daar zijn, allemaal net zoals jij? 
 
De mens is dus in die vóór-wereldlijke baarmoeder 666. Maar er is nóg iets: 
als de Eeuwige de mens schept, in Genesis 1:27, dan staat er: En God schiep 

de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem. Dat persoonlijk 
voornaamwoord hem, Atao, otó, wordt hier voor de eerste keer gebruikt en 

slaat direct op Adam. Adam is die hem. De drie tekens die dit woord 
scheppen, vormen een getal met de volgende componenten: uiterlijke 

waarde 1 + 400 + 6 = 407, atbasj-waarde: 400 + 1 + 80 = 481. Samen 
vormen deze waarden de grote waarde en die blijkt hier: 407 + 481 = 888. 
 
Even kort over die atbasj-waarde, dat Perspectief van de Eeuwige. De 
atbasj-waarde geeft een getalsmatig antwoord op de vraag: hoe zou God 
nu tegen de dingen in deze wereld aankijken? Wel, dat weet je niet, dat kun 
je niet weten, maar wat je wel zou kunnen zeggen is: verrassend anders dan 
hoe wij tegen de dingen aankijken! Totaal anders wellicht. Dus wat wij als a, 

álef, als 1 zien, zou je kunnen zeggen, ziet God als t, taw, als 400. De a, álef, 

als de 1, ziet God als de 400. En de b, beet, als 2, is vanuit dat Perspectief 

van de Eeuwige dan 300. Dat is de atbasj-waarde, een verrassende 
mededeling, die meetelt! Over het wezen van de atbasj-waarde kan ik nu 
even niet meer vertellen, maar dat komt ongetwijfeld ergens terug. 
 
Dus toen God hem schiep in zijn missie, zijn bedoeling – "dit gaat Mijn Adam 
worden" – wat wordt die Adam dan in Gods perspectief? ... 888! Dan rijpt 
Adam als het ware in de !d<[e-!G:, gan éden, tuin van Eden, voor zijn roeping 

en op het punt 666 is hij klaar, is de Eeuwige uitgeteld, is Adam klaar om 
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geboren te worden. God roept hem als het ware tevoorschijn: waar ben je? 
Waarom? Om 888 te worden ... Dus 666 + 222! Zo staat de mens ervoor! 
Begrijp mij goed: ook als je nu zit, 'sta' je, als je slaapt, 'sta' je. Je 'staat' altijd 
voor de Eeuwige, altijd en overal. Versta mij dus goed ...  
 
Een tent voor de Eeuwige ...  

Ieder mens is een tent, een tijdelijke woonplaats, een !K'v.mi, misjkáán, 

tabernakel, tent van samenkomst, een plaats en een tijdstip van 
ontmoeting. In die tent is plaats voor Twee, die daar Eén moeten zijn. Eén 
van die Twee ben ik, in de gedaante van Hogepriester. Een soort 
vertegenwoordiger, rijk behangen met verhalen, stemmen en stammen, die 
in mij zijn, die mij vertellen wie ik ben, die ik draag op mijn hart ... 12 
stenen, 12 edele stenen draag ik mee in die tent en leg ze de Eeuwige voor. 
Want ook de Eeuwige 'staat' daar, hij is die Ander, die mij tegemoet komt 
langs een andere weg, een andere ingang. Dan wordt daar gesproken en 
geluisterd, er wordt over-legd, de stilte is immens aanwezig ... Je bent op-
recht, over-eind, je staat daar om strakjes terug te keren naar de wereld 
vóór jouw tent, naar de gezichten die op jou wachten, die verwachten dat jij 
dat oprechte gesprek bent, dat jij te vertrouwen bent, dat de Twee in jou 
Eén zijn als je spreekt en zegent en wijst, aanraadt ... Dat je niet die 'ene' 
bent die in feite nog steeds twee is, twee bleef, méér wordt, méér wíl, die in 
feite onberekenbaar is. Je eigen plannen en bedoelingen, maar nu gehuld in 
een dekmantel van schijnheiligheid en onterecht gezag. Zo kunnen wij zijn, 
zelfs zonder het te beseffen, soms op machtige posities. De gevolgen 
kunnen kwaadaardig en beestachtig zijn.  
Iedereen staat in die tent, tegenover de Ene die ook ín ons Eén wil zijn. Er is 
een fundamentele tweeheid in mij, een lichtheid en een leegheid. Een 
leegheid die boosaardig kan zijn als ik de Ene daar niet óók in herken ... als 
ik de Ene niet wil bekennen, die Ik-zeggende-Hij-klinkende-Naam ... on-
eigenlijk word ik dan, voor mijzelf, maar ook voor de ander. 
 
Kijk nu maar eens hoe dat beeld getalsmatig uitgewerkt kan worden. De 
tent van de samenkomst is: d[eAm lh,aoå, óhel mo'ééd, tent van het tijdstip 

van de ontmoeting; het tijdstip is elk tijdstip. Dit is het tijdstip van de 
ontmoeting met de Eeuwige. lh,aoå, óhel, tent, 1 + 5 + 30 = 36, mijn fysieke 

domein, is een navelstreng naar de Ene, want zoals we al hebben gezien, is 
36 + 35 + 34, enzovoort, de hele weg terug tot én met 1 – getalsmatig beeld 
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van de Ene – samen 666. Maar nu, d[eAm, mo'ééd, ontmoeting, heeft 

dezelfde letters als dmeA[, omééd, staand, en dus ook dezelfde 

getalsmatigheid: een volle waarde van 666 ... 70(60)-6(16)-40(40)-4(430) ... 
Die tent is werkelijk een knoop-punt van 666. 

 
Hoe is de Eeuwige daar dan in die tent? Wel, in het verhaal staat het heel 
duidelijk: Hij is daar in de gedaante van een !n"[' dWM[;, ammóéd anáán, 

wolkenzuil. Elke kolom in de tekst van een Tora-rol is ook een dWM[;, 
ammóéd, een zuil. Vaak begint zo'n ammóéd in de Tora met de w, waw, de 

meeste in ieder geval. Ook niet voor niets. De Eeuwige spreekt uit de !n"[' 
dWM[;, ammóéd anáán, wolkenzuil. Maar kijk: dWM[;, ammóéd dat zijn 

opnieuw de letters van dmeA[, omééd, en ook de letters van d[eAm, mo'ééd. 

Dus ook hier geldt: de uiterlijke waarde van dWM[;, ammóéd, is 

70 + 40 + 6 + 4 = 120 en de verborgen waarde is (60) + (40) + (16) + (430) = 
(546) en dus is de volle waarde 666. De Eeuwige staat de mens te woord in 
zijn eigen getal, de Eeuwige is verstaanbaar. God staat in én boven die tent 
te praten in de gedaante 666. 
 
Dus we zien de staander, de dmeA[, omééd, de 666, daar in die tent, die ook 

buitengewoon 666 is, in gesprek met de Eeuwige in de verschijning van 666! 
Wat vraagt die mens dan? Het is te hopen dat hij wat vraagt! Stel dat hij 
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niets vraag, dat hij zegt: "God bestaat helemaal niet, gewoon een beetje 
poppenkast om te imponeren ...", dan worden die mensen buiten, die staan 
te wachten vóór die tent, toch maar mooi verraden, misleid, gemanipuleerd 
omwille van eigenmacht. Terwijl ze willen horen wat ze in Gods Naam 
moeten doen, en ook denken dat ze dat te horen krijgen ... Maar zo is het 
hier gelukkig niet, mag ik hopen, ik verzin dit maar. Laten we zeggen er is 
wél een dialoog, die mens komt wél met zijn vragen, met de kernvraag van 
ons allemaal, dus hij vraagt: "Waarom?"! 
 
Zo mooi vond ik dat: Herman van Veen in Brief aan God, dat was een 
programma waarin mensen brieven aan God mochten schrijven. Herman 
van Veen was ook gevraagd een brief te schrijven. Weet je wat hij schreef? 
Lieve God, Waarom? U weet mij te bereiken. Hartelijk. Herman van Veen. 
Vraag van een hogepriester met een fenomenaal paradoxaal gevoel ... 
huiver, eerbied en ontzag. In het Hebreeuws had hij waarschijnlijk 
geschreven: [:WDm; maddóéà, waarom, waardoor, waartoe ... ? 

 
Dit waarom is een ander waarom dan het waarom dat Jezus roept, in het 
Nieuwe Testament, aan het kruis. Hij reciteert daar Psalm 22: hm'l', lamá, 

waarom, dat wil zeggen, tot wat, waartoe, tot welk doel heb Jij mij 
verlaten? Lamá is een specifiek waarom, gericht op de toekomst. Het 
waarom waar ik hier op doel is het ruimere begrip [:WDm; maddóéà, waarom, 
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waardoor, waartoe? Het waarom dat óók vraagt naar het verleden, naar 
oorzaak en reden, maar ook met welke bedoeling. De [:WDm;-maddóéà-vraag 

is misschien vooral deze: waardóór is dit alles, de causale vraag, maar ook: 
met welke reden – de vraag die ter verantwoording roept, vragen van het 
verstand. Hoe moet ik hier mee verder? Ik begrijp het niet! Dat is de vraag 
van die mens in de tent, een existentiële vraag. En weet je wat nu het 
bijzondere is, het is weer een woord met dezelfde tekens als in dmeA[, 

omééd, staand, als in d[eAm, mo'ééd, samenkomst, als in dWM[;, ammóéd, zuil, 

en dus weer met dezelfde getalsmatigheid die voor de volle waarde uitkomt 
op 666. Kijk maar op deze dia: 

 
Het is weer die 666. De mens vraagt overeenkomstig het getal dat hij is; hij 
vraagt voor honderd procent zichzelf. En dat is dus eigenlijk heel mooi, want 
dat vragen wijst op een tekort, op iets dat hij nog mist. Dus dat is heel mooi, 
die onrust, die zoekende onvrede. En dan hóórt hij! Bijzonder is dat. 
Wie zich zo opent, wie zo zoekt, wordt zélf een vondst, een vondst van de 
Ene, die ook hém zocht. 
Een ware zoeker zoekt om zichzelf te verliezen, om in het zoeken zelf 
verloren te gaan, het gaat erom juist níét te vinden, maar om gevonden te 
worden, zélf een vondst te worden in de Hand van de Ene ... steeds die 
paradox. 
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Goed, goed, hoor ik je denken, poëtisch, maar wat hoort hij nu echt? ... 
Maar dan denk ik: altijd weer die hang naar het pakbare en het aanbidbare; 
de Ene fluistert hem in, brengt hem onder tranen te binnen, Hem, de 
Eeuwige, te ontmoeten in het aangezicht van de ander, en dus klinkt het 
woorden-loos: om je naaste te zégenen! 
 
De mens vraagt de 666-vraag: "Waarom?" ... De Ene zegt hem: "Om te 
zegenen". Wanneer je zometeen naar buiten gaat, uit de baarmoeder van 
deze tent, dan staan daar heel veel mensen, 600.000 wordt er wel gezegd, 
en die ga jij zégenen. Dat is: het goede op hen leggen, hen klaarmaken voor 
de weg, het vertrouwen uitspreken over het gaan op de weg. Zeggen: "De 
Ene gaat met je mee!" Dat is zegenen ... en dat is ook persoonlijke 
wetenschap, een boodschap voor de stammen en de stemmen in mij, de 
Ene gaat met hen mee. Kern van mijn identiteit is de Ene, die mij vond om 
gave en opgave te zijn. Als ik dat doe, al gaande en zegenende, zal Hij mij 
steeds terugvinden, en weet ik weer wie ik ben. 
 
Zegenen is in het Hebreeuws: %r;B', barách, 2 + 200 + 20 = 222. De 2 van het 

verleden, de 20 van het heden en de 200 van de toekomst. Drie tweeën, drie 
dimensies, het hele huis van heden, verleden en toekomst. De b, beet, als 

huis, staat daar in zijn volheid en dát hele huis moet gezegend worden. 
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De verborgen waarde van %r;B', barách komt uit op (410) + (310) + (80) = 

(800), het zegenen is geworteld in de komende wereld, de achtste dag. 
Zegenen geeft Toekomst. Getalsmatig en in Formule is dit de missie van de 
mens van de zevende dag op weg naar de achtste dag: 666 + 222 = 888. Jij, 
ik, wij allen, die in Wezen 666 zijn, moeten hier verbinders worden in het 
Huis van deze Wereld, het Huis van de Ene. Zodat de Ene hier bestaat in zijn 
barmhartigheid, omdat hij ín ons bestaat. 
 
Want Jij staat in mij ...  

Psalm 23, de middelste zin: ydIM'[i hT'a;-yKi, kie attá immadíé, want Gij staat 

in mij, zo mag je dat vertalen. Het middelste woord is hT'îa;, attá, gij, jij. Dít jij 

is de Eeuwige! In de zin van rabbi Eliëzer, weet voor Wie je staat, staat ook 
attá, je, jij, maar dáár ben jij dat zélf. In deze psalm 'staat' de Eeuwige dus 
óók, in ons! Er zijn twee staanders, want die 666 was ook in de !n"[' dWM[;, 
ammóéd anáán, in de wolkenzuil. De Eeuwige staat net zo goed tegenover 
iemand, tegenover Zijn schepping mens. In een reciproke verhouding zou je 
kunnen zeggen, er is sprake van wederzijdse deelname. Het is niet zo dat 
God daar staat als de grote Machthebber en ons manipuleert, alsof er een 
uurwerkje afloopt en dat de mens gaat doen wat God wil, helemaal niet. Je 
zou bijna zeggen: God staat redelijk machteloos tegenover die mens ... 
ydIM'[i, immadíé, met mij, zegt de vertaling, maar de eerste drie letters zijn de 

wortel van het woord dm;[', amád, staan. Je kan het dus net zo goed 

vertalen met: want Jij staand in mij. Dat is het grote geheim van Psalm 23: 
want Jij staat in mij. Ik sta hier en Jij staat daar ook. Wij staan hier samen. 
En dan kan ik elke uitdaging aan. Daarom kan David Goliath aan, hij stond 
daar niet alleen. Het mooie van Psalm 23 is, dat er 26 woorden aan dat 
middelste zinnetje vooraf gaan en dat er 26 op volgen. Dus dat Jij met mij 
wordt omgeven door het getal 26, het getal van de Naam van de Eeuwige, 
h-w-h-y, 10 + 5 + 6 + 5 = 26. 

 
Het Hebreeuws kent het woord lZ'm;, mazzáál, sterrenbeeld. Dat kan ook 

vertaald worden met: toeval, dat wat je toevalt. Dat is je sterrenbeeld ook, 
dat heb je, dat valt je toe. Je weet niet wat je allemaal toevalt. Daarom 
zeggen Joden: mazzel. Eigenlijk zeggen ze: mazzel tov, goede mazzel, goed 

gesternte. Krachtig woord. Je schrijft dat woord met een m, meem, en een l, 

lámed, de 40 en de 30: 40-7-30. De 4 als het vrouwelijke getal en de 3 als 
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het mannelijke getal en de 7 in het midden. Bij mazzal staat het mannelijke 
en vrouwelijke tegenover elkaar in de zevende dag. Als uiterlijke waarde 
geeft het woord 77, ook weer een sterke verwijzing naar de zevende dag. En 
we zouden ook zomaar bestuurd kunnen worden 'door de sterren', door de 
'krachten van de zevende dag'. Maar er wordt gezegd: Israël staat boven de 
tAlZ"m;, mazzalóót9 – degene die in de verhouding met de Eeuwige staat, die 

als het ware óók leeft in, of vanuit, de achtste dag, staat boven de 
mazzalóót. Hij heeft een antwoord, een keuze, hij kan her-scheppen, her-
roepen, hij hoort bij een andere orde, hij is ondefinieerbaar.  
 
Die man en vrouw die tegenover elkaar staan, die ook ín mij tegenover 
elkaar staan … daar is iets bijzonders mogelijk, iets wonderbaarlijks, in één 
woord: vruchtbaarheid. Het gaat in deze wereld van de dualiteit om de 
éénwording en de daaruit volgende vruchtbaarheid. Niet dat de een de 
ander overmeestert, opslokt, vervloekt, wegzet. Het gaat om éénwording, 
dus dat de tegenstellingen vruchtbaar worden, niet dat de één de ander 
ontkent, of erger: probeert te elimineren. 

 
9 Babylonische Talmoed, tractaat Sjabbat 156a 
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Vergelijk het met een zoen. Wat is een zoen? Twee mensen die zich kort, 
vluchtig, met de lippen aan elkaar vastzuigen, als het ware even één 
worden, en elkaar dan weer loslaten. Een zoen is niet een overrompel-zoen, 
een zoen die de ander helemaal in zichzelf wil trekken, zo'n opvreet-zoen. 
Een echte zoen is een kus, een tedere ontmoeting, en een daarna elkaar 
weer vrijlaten, elkaar laten bestaan, hoewel die aanraking je verandert. Dat 
zit ook in verzoening, dan laat je de ander ook bestaan, dan eis je niet de 
doodstraf, doe je niet net of die ander niet bestaat. In dat Nederlandse 
woord ZoeN zie je trouwens ook die Z en die N weer, dat zijn hele 
diepzinnige oer-oude letters, die iets heel bijzonders vertellen. Tekens zijn 
het, die je terugvindt in de naam van het teken z, zájjin, 7, ZeveN. In feite 

bestaat !yIz: , zájjin, uit drie tekens: z, zájjin, y, jod, n, noen. Het teken dat een 

hele reis gemaakt heeft, via het Grieks en het Latijn en dat toen opeens niet 
meer op de zévende plaats stond, maar, in het Latijnse alfabet, op plaats 26 
... de wegen van de Ene zijn spectaculair ondoorgrondelijk, denk ik dan. En 
nu staan die z, zájjin, en die n, noen, dus hier in onze taal in woorden als 

ZoeN, ZijN, ZiN, ZooN, ZoN, ZieN ... tekens met de kwaliteit van een 
existentiële tegenstelling, ook getalsmatig: Z = 7 en N = 50 = 7 x 7 + 1, de 
zevende én de achtste dag! Tekens ook van de tegenstelling in de 
Hebreeuwse woorden voor mannelijk en vrouwelijk: rk"z", Zaacháár, hb'qen>, 
Neqevá. Elk teken heeft zo zijn geschiedenis. Elk teken bewaart zijn eigen 
diepte en zeggingskracht, waar het ook terecht komt! De Frans-Joodse 
rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin noemt dat met een nieuw woord: 
archeografie ... Waar het hier om gaat: het tegenover elkaar staan, en laten 
be-staan, van de tegendelen om het wonder van de vruchtbaarheid te laten 
geworden. Voor de mens houdt dat in: Kind-schap, ZooN-schap, en een 
bestemming in relatie tot de Eeuwige, boven de tAlZ"m;, mazzalóót uit. 

 

Beproefd worden ... ZiN-dag, of on-ZiN-dag 

Gebeurtenissen van beproeving, van noodlot en kans, die je kunnen optillen 
en uittillen, losmaken en bevrijden uit je verknooptheden, je 
verknochtingen. Gebeurtenissen die je wakker schudden. Zo was het ook 
met onze 'Vierdagsmaagdelief' ... iets noodlottigs dat tot zegen werd, door 
een hartstochtelijk en ontvankelijk waarom?, waarin ook een bijna 
wanhopig hopend waartoe? naar voren kwam. 
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Een beproeving ... Alles gaat zoals ik het wil, zoals ik het verwacht. En dan 
plotseling gebeurt er iets onherroepelijks, slaat het noodlot toe ... waarom? 
Maar alles is een wonder, vergeet dat nooit, ook een mens die maar vier 
dagen oud wordt, die zich even toonde en toen weer vertrok, is een 
wonder, blijft een wonder, is nog lang niet dood! Vraag liever: wat is hier de 
boodschap, wat wil het, of beter, wat kán het nog meer voor mij betekenen, 
in levensvatbare zin? Dat is een heel andere vraag, een heel andere 
bereidheid, dan dat je van een fatale impressie in een misschien nog 
fatalere depressie schiet. Maar dat je zegt: "Nee, van deze impressie naar 
een ándere expressie, het is iets dat op een andere manier tot leven wil 
komen. Ik herken het nog niet, maar ik ga het zó zien, zó aannemen". Dat is 
een verschil in zien. Dat is wat Schopenhauer bedoelde toen hij zij: "Het 
gaat er niet om te zien wat iedereen ziet, maar het gaat erom te zien wat 

iedereen ziet en er dan iets nieuws in te zien". Want dat is het vitale. Dát 
telkens, in vertrouwen, zó zoekend, te ZieN.  
 
Nu gaan we naar die hoek kijken, ik bedoel naar die zeven. Want wij zijn in 
de zevende dag, zegt de mystiek. En daar is een cijfer-teken bij gekomen: 7. 
Dat is zo gewoon, wie stelt daar nu vragen bij? Maar als je er tóch vragend 
naar kijkt, zeg je misschien: "Hé, 7 is gewoon een scherpe hoek. En 6 dan?" 
 
Nou, zes lijkt wel een draaikolk. En dan zeg ik er meteen bij: het gaat erom 
dat je op elk moment in die draaikolk zegt: "Oei, ik moet daar uit. Want als 
ik er niet uit ga, dan ga ik straks de diepte in". 
Dus op elk moment: maak een hoek! ... en 
dan: eruit! In het begin van die draaikolk lukt 
het nog wel ... (bij 1) een stukje verder weet ik 
het zo net nog niet ... maar hier (bij 2), op dit 
punt, lukt het zeker niet meer, (bij 3) dan ga je 
mee in de sleur. Er is een belangrijk moment 
van keuze, dat je zegt: in deze slavernij van het 
gaan, moet er soms zijn een stop, tot zover! en 
nu: eruit! 
 
De hoek symboliseert dat in de mystiek. In het 
begrip zájjin, zeven, steekt dat moment van 
onderscheid en dan krijg je er in het 
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Hebreeuws ook nog eens het teken van het zwaard bij: om te hakken, te 
kappen, te doorsnijden, moment van keuze. En dan kijk je ook nog eens hoe 
je dat in het Hebreeuws schrijft en hoe je dat vervolgens uitspreekt: zájjin. 
En dan denk je als Amsterdammer: krijg nou wat ... dat lijkt wel op ons 
woord zijn, een beetje plat uitgesproken dan ... Er staat gewoon: zijn – 
zájjin: !YIz:å, in getal 7-10-50. 

 
Met zájjin, 7, zijn we in de zevende dag en we gaan naar de achtste dag, dat 
is die 50. Want dat is 7 x 7 en nog één erbij. Hoe gaat dat dan? Nou, kijk 
maar eens goed, er zit nog een teken tússen, de y, jod: 10, en dat wijst op 

het herstel van de eenheid. Zájjin: van 7 via 10 naar 50. De zevende dag 
vraagt om het herstel van de eenheid. Hier staat gewoon opnieuw een 
formule zou ik haast zeggen: 7-10-50, van 7 via het herstel van de eenheid 
naar de vervulling van die 7, naar 7 x 7 dus, en daarmee een brug naar de 
Ene, dus 7 x 7 + 1 ... 50, het begin van de achtste dag. 
 
Ín die zevende dag moet dat gebeuren. Aan het teken z, zájjin, kun je dat 

ook zien. Ten opzichte van het teken w, waw, het teken van de zesde dag, is 

die y, jod namelijk verschoven! We noemen dat ook wel een jod-

verschuiving. Kijk maar, het bovenste deel van de z, zájjin, is eigenlijk een y, 
jod. Die jod is 10; de zájjin 
is eigenlijk een w, waw, 

maar dan met een 
verschoven handje, een 
gebroken pols ... de tien is 
verschoven. Dáár is dat 
keuze-moment, er móét 
een keuze worden 
gemaakt. Je bent niet vrij 
om niet-vrij te zijn, 
iedereen móét keuzes 
maken. In de zevende dag 
gaat het om Herstel! 
 
Wordt het een zin-dag of 
wordt het een waanzin-dag, een onzin-dag? Een bezeten dag van de 
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voltooiingswaan: het moet allemaal klaar! ... Of laat ik los?! Dat is de keuze. 
Telkens sta je daar, elk moment is zo'n hoekpunt, een keerpunt, een punt 
van tegenstand en beproeving. Tijdstip voor een keuze. Dat is eigenlijk de 
filosofie van wat hier staat. Symbool van tegen-stand, dat ís die hoek, die 7. 
Essentieel bij het nemen van een hoek, een échte hoek, een breek-punt, is 
dat ik stop, opnieuw overweeg, mij keer en een nieuwe weg insla. De zes 
gaat immers óók in een bocht, maar dan merk je ineens dat je op een 
verkeerd spoor zit en er niet meer uit kan. Nee, want het keer-punt 
mankeerde! Dat is cruciaal! die steen op de weg, daar waar het denken 
moet struikelen, en ook struikelt op een steen des aanstoots, een punt van 

beproeving en ik, het geldt voor iedereen, in een benauwde droom word 
geholpen en daar opeens uit wakker word geschud, keuze-plichtig: er móét 
iets gebeuren!  
 
Het beeld van beproeving bij uitstek, is Abraham die zijn zoon Izaäk moet 
offeren, de akeda, de binding van Izaäk. Abraham die eindelijk zijn zoon 
heeft, zijn enige echte, en dan komt er een Godsspraak die zegt: geef hem 
aan Mij terug als een hl'[o, olá, brandoffer. En Abraham gaat dat doen. Dan 

zeg je toch: "Wat een bruut!" Maar zo moet je het niet zien. Want dit is óók 
een beproeving voor de Eeuwige in dit verhaal, een beproeving voor de 
beide jij-en. Die Jij die daar bij Psalm 23 ín mij stond en de jij die ik denk te 
zijn, die moet weten vóór Wie en ín Wie hij staat. Een beproeving voor 
Vader én Zoon, het smeltpunt van Vader én Zoon, dat is wat hier gebeurt. 

 
Een smeltoven van ZieN ...  

Als je dat opzoekt in het Hebreeuws, om te zien waar je het over hebt, dan 
heb je het over een smeltoven, een rWK, koer. Als er in de Bijbel staat de 

ynI[o rWK, koer óni10, de smeltoven van ellende, dan wordt daar Egypte mee 

 
10 Jesaja 48:10 
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bedoeld. De Eeuwige zegt: Ik heb je uit de ynI[o rWK, koer óni, gered. Als je 

vervolgens ook nog even naar de getalsmatigheid kijkt, dan merk je dat de 
uiterlijke waarde, het perspectief van de mens, hier dus de Zoon, en de 
atbasj waarde, het Perspectief van de Eeuwige, hier dus de Vader, zich 
verhouden als 226 : 113, dat is exact als 2 : 1. Bijzondere verhouding in dit 
smeltproces van ba' aav, en !Be ben, van Vader en Zoon, tot een Heilig 

Fundament. 
 
Wat is een smeltoven? Daar komen verschillende materialen in, in dit geval: 
vader en zoon, en die komen bij elkaar en smelten door een alles verterend 
vuur. Wat gaat het worden, als alles als een nieuwe, onscheidbare eenheid 
wordt uitgegoten? Het wordt een bijzondere staaf, een bijzondere steen, 
een broodje van goud ... !b,a,, évven, steen, dat is ba' aav, én !Be been, zelfde 

tekens, maar nu Eén.  
Buitengewoon is dit alles, maar er is hier nóg een getalsmatige 
bijzonderheid te vermelden: die rWK, koer, smeltoven, heeft ook nog een 

verborgen waarde, het verborgen innerlijk van dit woord, het is  
(80) + (16) + (310) = (406) ... de getalswaarde van hT'a;, attá, jij, 1 + 400 + 5 = 

406. Het Jij van de Eeuwige en het jij van mijn ik ... in de vuurgloed van die 
rWK, koer, die smeltoven. Heel exact. 

 
De !x;Bo !b,a,ä, évven bochán, is de steen van de beproeving in de Bijbel. Het 

begrip steen wordt heel vaak gebruikt. !x;B', bachán, beproeven, had de 

waarde van 60. De !b,a,ä, évven, steen, eigenlijk dus een samengaan van ba', 
aav, vader, en !Be, been, zoon, de eenheid van vader en zoon, heeft als 

uiterlijke waarde het getal 1 + 2 + 50 = 53. De !x;Bo !b,a,ä, évven bochán, steen 

van beproeving, verklapt op een verrassende manier ons het getal 113, de 
atbasj-waarde van de oven: 53 + 60 = 113. Kortom, jíj zit in die oven, in die 
ynI[o rWK, koer óni, de smeltoven van ellende. Maar je kan het ook anders 

zien: hier smelt samen de Vader en de ZooN. Die ynI[o rWK, koer óni, wordt 

daarmee tot !yI[;oä rWK, koer ájjin, oven van ZieN, dat zijn dezelfde letters in 

een iets andere volgorde! 
 
Ik heb in deze dia alle stenen maar eens opgesomd die er in de Bijbel te 
vinden zijn. De ene steen is een beproevingssteen, de ander is een 
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plaagsteen, de @g<n< !b,a,ä , évven néggef11, en je kunt het hebben over de 

lAvk.mi rWc, tsoer michsjóól, het struikelblok12. Allemaal 

beproevingsmomenten. Maar er is in het eerste boek van Samuël ook de 
rz<[eäh' !b,a,ä, évven ha'ézer, steen van de hulp13, dan zie je dat de steen ook de 

hulpsteen kan zijn. In ieder geval: in de smeltoven worden Vader en Zoon 
Eén, tenminste … dat kán. Dat is dan ook dankzij jouw kracht, jouw ZieN, als 
dat gebeurt. 

 
Een hoeksteen ben ik ...  

Het mooiste en machtigste om dat uit te leggen, is aan de hand van de 
hoeksteen, de hN"Pi varo, roosj pinná. Waarvan de uiterlijke waarde 200 + 1 + 

300 én 80 + 50 + 5, samen 636 is. Is dat dan wat? Vanzelfsprekend! Dat is 
namelijk 12 x 53 ... 12 keer de !b,a,ä, évven, steen, 12 stenen dus, álle stenen. 

Deze bijzondere steen is te vinden in de Psalmen: De steen die de bouwers 

verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden14. 
 
Die hoeksteen, het staat er zo: hN"Pi varol., leroosj pinná, getalsmatig 30 + 

200 + 1 + 300 = 531 en 80 + 50 + 5 = 135, dus 531 en 135. Het valt al meteen 
op dat deze getallen zijn gespiegeld. Als je ze in de poort zou zetten, dan 
zou je kunnen zeggen: 531 is de linker hoeksteen en 135 is de rechter 
hoeksteen. Maar wat als dat nu eens de echte sluitsteen is, de steen 
bovenin de poort? Dat het één steen is? Steen 531 + 135 ... dan staat er 
666! Letterlijk staat er getalsmatig dus: De steen die de bouwlieden hebben 

 
11 Jesaja 8:14 
12 Jesaja 8:14 
13 1 Samuël 7:12, bekend als Eben-haëzer 
14 Psalm 118:22 
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versmaad is 666 geworden. En daar is niets aan gebeiteld om het zo te doen 
lijken! Het toont zich zo op deze plaats, en daar is vooralsnog niets 
'beestachtigs' aan! Het is zelfs heel mooi! Heel wezenlijk, want die 
hoekststeen, die sluitsteen, dat ben ik, die staander! 

 
Je zou je bijna afvragen: wat hebben die bouwers dan versmaad? Wie zijn 
die bouwlieden eigenlijk? Nou, daar kunnen we nu achter komen, want de 
bouwlieden, dat zijn wij zelf. Want als die steen toch weer tot hoeksteen 
geworden is, dan is dat wel een bouwvakker die dat gedaan heeft. Die steen 
is daar niet op eigen pootjes gaan staan. Er is dus een bouwvakker die heeft 
gezegd: "Dat is een heel mooie steen, die laat ik niet zomaar links liggen, die 
laat ik niet zomaar op zichzelf bestaan. Die geef ik een plaats in het 
verband!" De steen die op zichzelf blijft, is logischerwijs natuurlijk de 666-
steen, dat is de steen die niet gevoegd is. Maar hij wordt tot hoeksteen 
door een bouwvakker die tegen zijn 'eigen steen' aankijkt en zegt: "Hé, die 
steen moet iets betekenen in het verband". En dan kan élke steen een 
hoeksteen zijn. Iedere steen kan een hoeksteen zijn, niet alleen een 
zeldzame, buitengewone steen die we ergens ver weg vinden. Nee, jij bent 
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het zelf! Je kunt hem aanraken, voelen, bewaren ... en verwerpen! Maar dat 
laatste gaan we dus niet doen. 
 
Elke steen draagt het beeld van de vader en de zoon, in de smeltoven 
worden zij samengevoegd door beproevingen, door hete vuren. Zowel van 
de vader als van de zoon, zo werden zij Eén Steen. 666 is gewoon de 

versmade steen, door jezelf misschien wel. De vraag moet dus eigenlijk zijn: 
welke van de bouwvakkers, ~ynIABh;, habboníém, ziet en plaatst verantwoord 

die ene, unieke, aparte steen, die !x;Bo !b,a,ä, évven bochán, die beproefsteen 

in het verband? – Wij zíjn een beproeving, jíj bent een beproeving, ík ben nu 
een beproeving voor iedereen en straks ben jíj weer een beproeving voor 
een ander, wij zijn allemaal een beproeving voor een ander én voor onszelf. 
Wie plaatst die unieke, aparte steen, die !x;Bo !b,a,ä, évven bochán, steen van 

de beproeving, als hN"Pi varo, roosj pinná, hoeksteen ... niet als hN"Pi varol., 
leroosj pinná, maar als roosj pinná – dat had dat andere getal, want l., le, 30, 

is er niet bij – en voegt hem – dat wil zeggen: zichzélf – tot zegen in het 
verband? Dáár gaat het om. En dan kan deze steen, in dit bijzondere vers 
van Jesaja, best 666 heten. Juist!  
 
Die ~ynIABh;, habboníém, de bouwlieden, zij die torens en poorten opwerpen, 

zijn ook de bouwlieden ín mij. Zij scheppen mijn verhaal, werpen van alles 
op en werpen van alles tegen, kunnen mij zelfs verwerpen, zodat er niets 
van mij overblijft. Wie is dan de Bouwer die mij redt, die mij oppakt en 
terugzet, die mij ziet zoals ik was bedoeld in de Hand van mijn Maker? 
~ynIABh;, habboníém, de bouwlieden, het zijn de stemmen in mijzelf, 

waardoor ik ben opgebouwd of ben afgebroken: ouders, broers en zussen, 
vrienden, bekenden, onbekenden, rotzakken, opvoeders en beulen, zij die 
spoken in mijn verhalen en daar vertellen wie ik ben ... wie ik zou zijn ... die 
ik misschien heb geloofd, tot het moment dat de Bouwmeester mij hervond 
en ik alles losliet wat mij zo bond, zo gevangen hield, mijn gevangenschap, 
mijn definities, mijn zelf-definities ... Ik ben een ander verhaal! 
Ondefinieerbaar, elke morgen nieuw, zo her-plaats ik mijzelf en de 
Bouwmeester is voor Wie ik sta! ... Die ook ín míj is gaan staan, die daar is 
opgestaan, uit de stoel waarin ik Hem had weggezet ... 21 x 26 ... 546, dát is 
wat mij beweegt, die verborgen waarde van die staander, van die 
samenkomst, van die zuil, van dat waarom ... Wat ik ben, is wie ik daardoor 
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zal worden, gedurende mijn 120 jaar die ik leef en nog te leven heb! Daarin 
is zoveel Heerlijkheid en Kracht, dat is zo sterk! 
 
Kijk, er is getalsmatig nóg iets: die ~ynIABh;, habboníém, de bouwlieden, 5 + 2 

+ 6 + 50 + 10 + 40 = 113. Weer diezelfde waarde zoals de Eeuwige tegen die 
rWK, koer, smeltoven, aankijkt. Die 113 die bij die oven de 1 voorstelde in de 

verhouding van de atbasj-waarde tot de uiterlijke waarde. Dat woord 
~ynIABh;, habboníém, de bouwlieden, staat in deze verhouding als het ware 

voor die 113, híj is die uitvoerder daarvan. Die habboníém, die 
bouwvakkers, die hele rij beproevende stemmen en stammen in mij, zijn 
ook beproevingen van de Ene, zoals hij mij levenslang beproeft, ook door de 
ander, om zo te weten voor Wie ik sta en voor wie ik tot zegen moet zijn! 
 
Een Wachtende Stap ...  

Dit brengt mij – om nu toch ook nog even praktisch te worden – tot de 

mystieke weg van de Wachtende Stap. Als je gaat … en gaan is een 
doorlopend staan ... kijk maar: ik sta op mijn been, ik beweeg mijn andere 
been door de lucht en ik ga weer staan. Dát is lopen: staan met talloze 
openingen daar tussen, een langgerekte afwisseling van links en rechts, een 
reeks stand-punten waarin ik al gaande stá. Als je mijn benen niet zou 
kunnen zien, bijvoorbeeld omdat ik achter een muurtje loop waar ik maar 
voor de helft bovenuit steek, dan zou het net kunnen lijken of ik voorbij rol 
... maar dat gebeurt dus niet. De verborgen waarde van mijn gaan, is die 
afwisselende stap, dat doorlopende staan ... dát is die 21 x 26, die Ik-

zeggende-Hij-klinkende-Naam die mij beweegt. Het product van Ik en de 
Ander ... de Ander die net zo is als Ik, en ook Ik ben in de Ander, zoals de 
Ander is in mij. De mystieke weg is een doorlopende stap, een wachtend 
gaan. 
 
Je ziet in het woord wachten in het Nederlands ook het woord acht staan. 
Zoals je in zeven het begrip even, évven, steen, ziet staan. Natuurlijk, het is 
poëtisch, maar het staat er toch. Even betekent wel: deelbaar door twee, en 
dat slaat wel degelijk op de zevende dag: de dualiteit van deze wereld, goed 
en kwaad, dag en nacht, enzovoort, de keuze van links en rechts. Zoals de 
mensen van Nineve, die niet wisten wat links en rechts was. Maar het is 
belangrijk dat je dat wél weet, dán kun je die keus maken: nóch links, nóch 
rechts ... en links is niet rechts, en rechts is niet links, ze staan tegenover 
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elkaar ... de een vervloek je niet, zoals je de ander niet verheerlijkt, je weet 
voor Wie je staat, en daardoor laat je los, til je je voet weer op en je gaat, 
om weer te gaan staan in een ander stand-punt. Telkens 666 plus iets ...  
 
Hoe ziet de weg van de Wachtende Stap eruit? Dat is in vier stappen: 
 
Stap één: Stop, sta stil! Eerst is er het stoppen, dat is cruciaal. In het 
stoppen, in het stíl-staan, wordt eerst het echte keren mogelijk. Stap één is 
dit stille staan in het keer-punt, en hóren naar de stemmen en de stammen 
in jezelf. Staan in het brand-punt van de smeltoven van ellende, de ynI[o rWK, 

koer óni, die in stap twee zal worden tot !yI[;o rWK, koer ájjin, de smeltoven 

van het ZieN. Maar eerst dus het hóren, het lúísteren. In het Hebreeuws is 
dat luisteren de stam !z:a', azán, 1-7-50 ... een a, álef, verbonden met een z, 
zájjin, en een n, noen, ... de Ene in verbinding met de Z en N brengen, met 

mijn tegenstellingen ... Dus: stop, sta stil. Een belangrijke beslissing: 666 wil 
zó niet verder, er móét iets veranderen. Getalsmatig uitgedrukt: er moet 
iets bij, iets dat nu nog mist, het moet naar 666 + ...  
 
Stap twee: Zoek de Ene! En dat is hier dus eigenlijk: ZieN. Als die dmeA[, 

omééd, die staander dat meteen had gedaan, dan had hij meteen gezien 
voor Wie hij/zij stond. Kijk maar eens goed naar dat woord dmeA[, omééd: 

die [, ájjin, dat is het beeld van het zien. In de mystiek is de [, ájjin, het 

beeld van het oog, het betekent ook oog, zien. Als die [, ájjin, werkelijk zou 

zien, dan zou hij zien, dat in het vervolg van dat woord waarin hij hier staat, 
het getal 50 staat, namelijk nog een w, waw, 6, nog een m, meem, 40 en nog 

een d, dálet, 4, samen 50. En 50 is niet alleen 7 x 7 + 1, formule van de 

achtste dag, maar het is óók de waarde van ymi, mie, wie, 40 + 10 = 50. Als 

de [, ájjin, hier op dit punt kan ZieN, dan ziet hij deze Wie reeds, die is 

namelijk ín hém! Hij kan die Wie in zichzelf reeds zien staan. Dus: zie de 
Ene, en dat betekent in de eerste plaats: zie de dwID" !B,, ben dawíd, de zoon 

van David, de Geliefde in je eigen hart. Kun je die nog zien? Hij staat daar 
echt! ... te wachten! 
 
Stap drie: Keer om! Dat is het keuzepunt. Je bent gestopt, je hebt geluisterd, 
de Ene gezocht. Nu gaat het erom te verleggen. Je staat in het punt van 
keuze, het punt van feitelijk dóén, van het keren zelf, het máken van de 
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draai. Daar is een Daad voor nodig. Het maakt hier nog even niet uit 
waarheen, dat is de volgende stap. Dit is alleen maar: keer om, oriënteer. 
Hier is het breek-punt, de breuk. Wat zie je dan? Dan zie je misschien wel 
duizenden wegen. Vanuit de getalsmystiek zou ik zeggen, ik zie er vier. Ik 
teken er dan ook maar even vier, maar dat zijn ze in feite allemaal. Nu moet 
je daar één van kiezen ... want wie naar honderd hazen op jacht gaat, vangt 
er geen een, zegt een oud spreekwoord. Je kunt ook zeggen: ik kies niet. 
Maar dan blijf je daar staan, dan ver-steen je en dan word je een zoutpilaar, 
denk ik. Je móét zo meteen een weg gaan. Het kan zelfs dezelfde weg zijn, 
die dan toch een andere weg is geworden, na het stoppen en luisteren, het 
ZieN en het keren en weder-keren. Het belangrijkste van het gaan is dat je 
tijdens het gaan de Ene tegemoet blijft gaan. En dan is élke weg 'de juiste 
weg'. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit welke weg dat 
is, als die oprechte relatie maar blijft bestaan. Je komt dan vanzelf op de 
juiste koers, gewoon met je gezonde verstand.  
 
Het is natuurlijk heel extreem uitgelegd, want als ergens een ravijn is, dan 
loop ik daar natuurlijk niet met open ogen in. Maar stel dat je het ravijn in 
zou springen, omdat jou geen andere, betere keus is overgelaten om aan je 
vijanden, je haters, te ontkomen, die van je willen weten waar je vrienden, 
je geliefden zijn, om zich aan hen te vergrijpen, die tot alles in staat zijn om 
jou te dwingen hen te verraden ... er lopen zulke ontheemde beesten rond 
... dan is jouw juiste weg misschien tóch dat je zegt: en nu over de rand. 
Maar dan springt de Ene, denk ik, ook gewoon met je mee ... om je op te 
vangen.  
 
Stap vier: Ga Hem tegemoet! Dat is van die vier wegen de 'juiste' weg, de 
weg 666 + 10. Waarom 10?  
Ach, het had ook 666 + 222 mogen zijn. 10 is het symboolgetal van het 
Herstel van de Eenheid. 10 is de Her-scheppende Hand in ons tel-systeem. 
De juiste weg is de weg die je gaat om de eenheid te herstellen, om te 
heiligen en om te zegenen. Elke weg die je zo gaat, gaat Hem tegemoet. 222 
is het getal van %r;B', barách, zegenen, 2 + 200 + 20 = 222. Zo wordt 666 

veranderd in 676 ... in 888 ... want 666 kan als zodanig in de zevende dag zó 
niet blijven.  
 
Dat is dus die weg, die mystieke weg van de Wachtende Stap: 1, stop, sta 
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stil ... 2, zoek de Ene ... 3, keer om ... 4, ga Hem tegemoet ... en dat 
doorlopend, totdat het de Ene wel goeddunkt. Maar voorlopig dus zo nu 
voort ... waarbij in Zo en Nu weer die bijzondere tekens z, Zájjin en n, Noen 

tevoorschijn komen om ons toe te lachen. 

 
Naar een opening in het slot ...  

'ZijN' is een beproeving, een beproefd worden, om te kiezen voor de Ene, 
om daardoor te leven. Dit kiezen voor de Ene krijgt gestalte door het 
Heiligen van de Naam ín míj en daardoor ook in de ander. Het gaat in deze 
wereld om het zegenen van de ander, die mij op mijn weg tegemoet komt, 
die voor mijn tent staat. Dit lichaam is mijn tent. Wij zijn als Abraham, die 
op een dag drie mensen voor zijn tent kreeg en toen bleek het ook de 
Eeuwige te zijn15. Als een mens deze openheid nalaat op zijn weg, maar 
leeft als een gesloten wereld, verwordt zijn getal langzaam maar zeker tot 
iets dodelijks, misschien iets monsterlijks. Het paradijs is namelijk níét op 
deze aarde, we zitten níét meer in de baarmoeder van de !d<[e-!G:, gan éden, 

de tuin van Eden, daar mocht ik 666 zijn. Het getal 666 an sich schiet in deze 
wereld tekort, blijft een ego-toe-stand, een toestand van 

 
15 Genesis 18:2 
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meedogenloosheid, van ik-verbeelding, een eind-punt. Eindpunt voor die 
mens zelf, maar in een kwaadaardige nasleep soms ook voor de ander. Dus: 
nee! ... niet zo. Welk getal dan wel? 
Nou dat ligt nu voor de Hand ... Gebaseerd op de gematria, gaat het hier 
dus om, 666 + ... En dan liggen er twee goede voorstellen: de mens moet 
%r;B', barách, zegenen, 2 + 200 + 20 = 222, daarmee voldoet hij aan het getal 

888, de grote waarde ook van het begrip tAa, oot, teken, want de uiterlijke 

waarde en de atbasj-waarde zijn hier samen ook 888: 1 + 6 + 400 plus 400 + 
80 + 1 = 888. En zoals we hebben gezien, Adam ís het Teken van de 
Eeuwige. In het boek Openbaring wijst Jezus hier ook openlijk op, als Hij 
zegt: Ik ben de Eerste en de Laatste, want dat staat hier in dit woord ook 
letterlijk én getalsmatig ... ik ben de a, álef, 1, w, waw, 6, t, taw, 400. Dus 

666 moet worden 666 + 222 = 888.  
 
Of nog anders, je kunt zeggen: het Herstel van de Eenheid moet erbij, die 10 

dus, dáár gaat het om bij alles wat wij doen, in elk moment, in elke 
beweging. Dat is ook het geheim van de chassidiem. Overal de vonken van 
de Eeuwige in zien, om die te bevrijden, te verlossen ... in het aanraken van 
een kopje of het geven van een boek ... Die chassidiem, in hun eindeloze 
bescheidenheid, die voerden dat heel ver door. Maar zo is dat: in alles 
ontmoeten wij de Ene, in dat tegenover-staan, en alleen zo vervult zich dat 



Robert la Boresa 

48 

getal van de Barmhartige, de Eeuwige, zijn Heilige Naam. In dit geval wordt 
dat dan: 666 + 10 = 676. En kijk: dat is precies het kwadraat van 26, het 
getal van het tetragram 10-5-6-5, want 26 x 26 = 676. Dat is dus de 
'vervulling' van de Naam van de Eeuwige. Het is (10-5-6-5) x (10-5-6-5) en 
dat is 676 ... Wonderbaarlijk! ... Mystieke wiskunde ... exactheid die zomaar 
op zijn Plaats valt. 
 
Tot slot nog een lied. Het lied heet x:koB. aN"a', ana bechóach, och, in kracht, 

een lied van 42 woorden, met 42 eerste letters, 42 hoekstenen, de 42-
letterige Godsnaam. Die bestaat dus, net als het tetragram, de 4-letterige 
Godsnaam en de 304.805-letterige Godsnaam ... de hele Tora! ... De tekst is 
een gebed van rabbi Nechunia ben Hakana. Maar voor ik het ga zingen, 
eerst nog even een mystieke, kabbalistische vraag: welke letter, of welke 
letters van het alefbet staan er niet bij in de tekst van dit lied? Er zijn 22 
letters in het alefbet, dus die zullen er allemaal wel in staan, denk je. Nee 
dus. Dan denk je: de minst voorkomende letters in de Tora zullen er wel niet 
in staan ... Maar nee, ook dat niet, er ontbreken zelfs twee letters die juist 
zeer veel voorkomen in de Tora. En er staat ook nog een letter níét in, die in 
deze lezing prominent naar voren kwam ... Zal ik het maar verklappen? In 
deze 42 namen ontbreken als eerste letter: de m, meem, de h, hee, en de s, 

sámech. Samen vormen zij 'toevallig' het woord hS'm;, massá, beproeving ...  
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Je denkt meteen aan Massa en Merida … Op de tocht door de woestijn is 
het volk aan het klagen en dan slaat Mozes ten einde raad op de rots en 
komt er water uit16. Later in dat verhaal zegt God tegen Mozes: "Jij komt 
niet in het Beloofde Land, want je hebt Mijn Naam niet geheiligd bij Massa 
en Merida"17 – daar waar het Volk en Mozes beproefd werden. Die drie 
letters van hS'm;, massá, beproeving, komen niet als eerste letters in deze 

tekst voor. En juist daardoor klinken ze haast het sterkst! Vormen zij haast 
de Kern van het Gebed en van deze lange Naam. De Eeuwige is óók mijn 
Beproever ... En, als het bij Mozes al zo is, in dat Bijbelverhaal, dat hij 'faalt', 
terwijl je denkt: "Man, wat heb je allemaal wel niet gedaan voor dat Volk?! 
... en dan tóch dat falen in het Oog van de Eeuwige!?" Maar het is niet zo 
dat je daarom moet zeggen: "Dus je faalt altijd", want daar zou je dan zeker 
een depressie van krijgen. Dat is de bedoeling niet! 
 
Er is van dat verhaal echt nog veel meer te zeggen. Mozes ziet uit over dat 
land, hij sterft heus niet in een depressie. Het gaat hier weer vooral om een 
belangrijk inzicht: de beproeving is doorlópend, je ontkomt er niet aan! En 
het gaat er telkens om: wat doe je nu? En wat Mozes deed, dat water 
geven, was helemaal niet zo heel verkeerd! Er werd ook niet met 
donderslagen van boven ingegrepen om het te verhinderen en het water 
verdampte ook niet, God liet het gewoon gebeuren, volgens het verhaal. De 
les is: de beproeving is óveral en altíjd. Maar dat moet je niet tot wanhoop 
brengen, zo van: oh, maar dan doe ik niets meer ... geen beslissingen meer. 
Nee, je móét, je moet zo vrij zijn, je bént zo vrij, je kan niet anders.  
 
Nu het lied en dank ik jullie hartelijk voor het luisteren naar mijn verhaal. 
 

Einde  

 
16 Exodus 17:7 
17 Numeri 20:12 
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Mens Zijnde in Wording 
deel 3 – Weet voor Wie je staat 
 
Weet voor Wie je staat is een spreuk die je kunt vinden in elke synagoge, 
boven de kast met de Schriftrollen, dus als een soort 'wacht-woord' vóór je 
naar de Woorden grijpt. Weet voor Wie je staat is misschien wel de 
belangrijkste mystieke verhouding die denkbaar is. Dit heeft alles te maken 
met de verhouding tijd - eeuwigheid, met de vraag wie ík ben en Wie Gód 
is, en met hun ontmoeting. 
In deze lezing komt het allemaal naar voren, krijgen God en mens hun getal, 
niet omdat zij getallen zijn, maar omdat zij een Verhouding hebben, omdat 
zij in Verhouding stáán, en daarbij is getal als taal zeer behulpzaam. Getal ís 
verhouding. 
Een indringend getal voor de mens is het getal 666. De Eeuwige heeft vele 
Namen en dus vele getallen, maar 21 en 26 springen er toch duidelijk 
bovenuit. Zij wonen ín die mens, die dan 666 is, maar weet die mens dat 
ook? Weet hij wel Wie er ín hem staat en weet hij wel vóór Wie hij staat? 
Daar staan we voor in dit verhaal. 

 
~ 

 
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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