
   

Het driehoeksgetal als getalsmatige gelijkenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het driehoeksgetal vertelt over een ononderbroken verbindingsweg tussen een getal en zijn 

oer-sprong in en uit de Ene. Eén, de Vóórwereldlijke Ene, werd 2 in een Zich-tegenover-ZijN. 

De Eeuwige werd de Wordende in de Tijd/Ruimte. Eén werd 2, werd 3, werd 4, werd 5 en 

dat gaat zo door in een oneindige reeks. Tijd is volgorde, volgorde is getal. 2 is in wezen het 

eerste getal. 1 is de helft van 2. 1 is een heel bijzonder getal, met twee gezichten: 1 als 

teleenheid, en 1 (Eén) als verwijzing naar de Ontelbare Ene, de Eeuwige. Het kwadraat van 1 

(1x1) is 1, elke macht van 1 is 1, het driehoeksgetal van 1 is ook 1: 1 in de Ene. 

In het driehoeksgetal zoals wij dat hier hanteren, is 1 een directe verwijzing en verbinding 

met de Ene, representant van de Ene, de Heilige, Die Onvoorstelbaar blijft. 

 

Het driehoeksgetal van 2 is de weg 2-1, met als getalsmatig gewicht 2+1=3. In 2 is stap 1 als 

het ware een verborgen verleden, zijn ontwikkelingsweg. Het driehoeksgetal van 2 (dat is 3) 

zou je de volle waarde van 2 kunnen noemen, of zijn interne waarde.  

Elk getal kent zijn driehoeksgetal. Het driehoeksgetal van 4 is 10. Terugkijkend zien we hier: 

4-3-2-1, met als getalsmatig gewicht 4+3+2+1 = 10. Het fundament van 4, zijn verborgen 

waarde is daarmee 6, nl. 3+2+1 = 6. Het zelf-gevoel van 4 is pas compleet met 10 … 

Eigenaardig om dit zo te zeggen, maar in het getal is een gelijkenis met ons zelf-verstaan: 

mijn herinneringen maken wie ik ben. Zou ik mijn geheugen verliezen, dan wordt mij mijn 

identiteit ontnomen. Ik ben een optelling van ervaringen die hoe dan ook bij mij zijn. Ik kan 

en mag en moet zelfs kunnen vergeten, maar niet verdringen, ontkennen, dan ontneem ik 

mijzelf de kans om compleet en volledig te zijn. Dit breekt mij op. Het driehoeksgetal van 4 is 

10, niet 7… dan zou ik 3 in die ontwikkeling loochenen, dan is 4 wel uiterlijk 4, maar innerlijk 

gespleten, verscheurd, niet geïntegreerd en niet meer verbonden met de Ene!... Een getal 

alleen nog maar in de Tijd en niet meer in verbinding met de Eeuwigheid. Een belangrijke en 

fundamentele menselijke uitdaging is nu juist om zelfs dát te herinneren waar je zelf niet 

bewust bij aanwezig was, maar toch in wording. Je met die weg te verbinden, daarnaar te 

vragen, je daarnaar uit te strekken, tot aan het besef van vóór-bestaan en dat zelfs als 

Toekomst te begrijpen. 

 

In Genesis 1:1 komen enkele veelzeggende driehoeksgetallen voor. Bijvoorbeeld die van 37 

en 73. 37 is de uiterlijke waarde, de semantische energie, van het als vóór-wereldlijk 

begrepen begrip yechidah, hdyxy, 10-8-10-4-5 = 37, eenheid, de uniciteit van de Ene, zijn Eén-

Het driehoeksgetal van 5 is 15 

5+4+3+2+1 = 15 
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zaamheid, met daarin de Wil en het Verlangen om te scheppen. Het driehoeksgetal van 37 

(37+36+35+… +1) is 703. En 703 vinden we terug in Genesis 1:1 als de uiterlijke waarde van 

v’eth ha’arets, #rah taw, 6-1-400   5-1-200-90 = 703, en de aarde. De aarde bungelt volgens 

de lezing van dit driehoeksgetal dus niet ergens aan of buiten de hemel, maar wortelt direct 

in de Ene, de Eeuwige, van vóór het Begin. Plaats om je Thuis te voelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hebreeuwse Bijbel begint met het begrip B’reishith, tyXarb , 2-200-1-300-10-400, naar de 

letter staat hier niet ‘in het begin’, dan nog eerder ‘in een begin (van)’. In de rabbijnse en 
mystieke overlevering leest men hier dan ook ‘met een eersteling’, dat is nl. wat er wél zou 

kunnen staan. De vraag wie of wat die eersteling, reishith, dan wel is, wordt dan beantwoord 

uit het boek Spreuken waar de Wijsheid, chochmah, hmkx, 8-20-40-5 = 73 aan het woord is 

en vertelt dat Zij ‘als het begin van Zijn wegen’ tot aanschijn geroepen werd, ‘eer de aarde 

bestond’ (Spreuken 8:22,23), stammend uit de Eeuwigheid, het vóór-wereldlijke…  
Daarmee is 73 evenals 37, het getal van yechidah, een vóór-wereldlijk begrip. Hier zal nu iets 

heel bijzonders blijken als we letten op het driehoeksgetal van 73, deze semantische energie 

van chochmah, Wijsheid. Dit driehoeksgetal van 73 (73+72+71… +1) is namelijk 2701, en 
2701 blijkt het totale semantische gewicht te zijn van de 7 woorden van Genesis 1:1… 
B’reishith (913) bara (203) Elohim (86) eth (401) hashamayim (395) v’eth (407) ha’arets 

(296), samen goed voor 2701!... Dit alles wordt dan nóg bijzonderder doordat deze twee 

vóór-wereldlijke begrippen chochmah (73) en yechidah(37) in hun onderlinge ontmoeting, 

hun dialoog, hun aards verkeren, dat is 73 x 37,  óók uitkomen op 2701!... En vraag je je in 

verbazing af: hoe kunnen getal, woord en rekenkundige bewerking ooit zo harmoniëren als 

die bijzondere harmonie niet vanaf het Begin, en van Daar-vóór, daarin is mee-gegeven! 
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Het driehoeksgetal van 37 is 703 

exact het getal van v’eth ha’arets,  

#rah taw, 6-1-400   5-1-200-90 ,     

en de aarde in Genesis 1:1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander driehoeksgetal dat zich in Genesis 1 opwerpt is het driehoeksgetal van 36. Het 

driehoeksgetal van 36 (36+35+34+… +1) is 666. Een getal waaraan bedenkelijke vooroor-

delen kleven sinds het boek Openbaring (Openbaring 13:18) en waarvoor volgens hetzelfde 

boek wel enige Wijsheid vereist wordt. Dit zou ik hier willen onderschrijven. Het getal 6 in 

het mystieke denken is verbonden met de Mens. De Mens is Gods schepping van de Zesde 

Dag. Zijn missie is het te verbinden, de Een-heid te herstellen. 6 is verbonden met het teken  

Wav, w , dat staat voor het voegwoord ‘en’. Mens is die verbinder, dat voegende-Woord, die 

aan de schepping het Terug-keren kan toe-voegen. Wav (6) betekent ook Haak, verbindings-

haak. Kortom 6, ook in 6x6… 6x6x6… 66… 666, heeft alles met de Mens te maken… maar óók 
met de Eeuwige Zelf! Mens is Gods Geroepene bij uitstek, naar ZijN Beeld geschapen… nu 
nog werken aan Zijn Gelijkenis!... dat is na zijn Gave, zijn Op-gave… een weg van Over-gave, 

Ant-woord, Om-keer, Terug-keer… Teshoevah! We zullen het erover hebben. Ook dit vinden 

we terug in Genesis 1:1. Nu eerst het driehoeksgetal van 36, van 6x6, het getal 666 dus. 

 

666 is het getal van de Goddelijke Scheppingskracht zelf. De Energie waarmee de Eeuwige de 

Schepping bouwt en in stand houdt, elke dag opnieuw. Energie die in de hand van de mens 

een werktuig zal worden ten goede of ten kwade, als hij eenmaal van de Boom der Kennis 

van Goed en Kwaad gegeten heeft… Een Kracht die hem haast goddelijk maakt, en tegelijk 
een Kracht die hem kan verwoesten… 

In Genesis 1:1 blijkt de aanwezigheid van het getal 666 in de eerste plaats in het 6 keer 

voorkomen van het teken Aleph, a… elk van de zeven woorden van dit vers schrijf je namelijk 

met een Aleph, behalve hashamayim, de hemel… Aleph is bij uitstek het teken dat verwijst 

naar de Ene, de Enige, de Eerste. Aleph is zelfs één van de vele namen voor de Eeuwige, Hij is 
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     exact 

   halver-  
wege 

73 

2701 



De Aleph… Deze Aleph schrijf je voluit: @la, 1-30-80 = 111, dit is de volle waarde van Aleph, 

ook al komen de Lamed (l = 30) en de Peh (@Æp = 80) in Genesis 1:1 nog niet voor. Het is de 

semantische energie van de Aleph in zijn volledige wereldse uitdrukkings-kracht die hier aan 

de orde is.  6 x 111 = 666, Kracht van de Scheppende Schepper, de Aleph, hier aan het werk! 

666 is het driehoeksgetal van 36 (36+35+34+… +1). In verband met v’eth ha’arets, en de 

aarde, 703, het driehoeksgetal van 37, zullen we hierop in deze cursus terugkomen, want 

666 is dus de verborgen waarde van 703, gezien als driehoeksgetal van 37, zijn weg terug 

naar de de Oer-sprong. Zonder de intentie en het verlangen om de Eenheid te herstellen 

(dat is getalsmatig: 703 + 10 te doen…) is 703 overgeleverd aan deze innerlijke, verborgen 

tijdbom 666 waarop hij rust (703 = 37 + 666). Kan hij dat beheersen, of wordt hij er door 

beheerst? Genesis 1:1 poneert hiermee meteen één grote gewetensvraag, die later in de Hof 

van Eden opnieuw ter sprake komt. Thora is Onderwijzing, Mens op weg naar zelf-kennis in 

de Eeuwige. 

 

Elk drie-hoeksgetal is in wezen een op-één-stapeling van 3-hoeksgetallen. 3 is het getal van 

de Weg… Met 1 komt de Openbaring, met 2 de Dualiteit, met 4 de Begrenzing, met 5 de 
Ontmoeting, met 6 het Verbond, met 7 Onderscheid… 3 is de Gimmel (g), de gamal, l'm'G, de 

kameel, 3-40-30 = 73, met het getal van Chochmah, wijsheid, 8-20-40-5 = 73. Al komt de 

Gimmel als teken nog niet voor in Genesis 1:1 toch gaat de Ene hier zijn Wijze Weg. In 3 is 

Keuze, er is een alternatief: links of rechts. In 3 is het dubbele, heeft een kameel niet twee 

bulten? Met 3 zijn wij definitief op weg door de Tijd. Een driehoeksgetal vraagt naar de ‘hele 
weg’, geen stappen die daarin worden overgeslagen, of vergeten. Het driehoeksgetal vertelt 
van een Heilige Weg. Bijzonder als dit getal in een woord of groep van woorden (zoals in 

Genesis 1:1 met 703 en 2701) naar voren komt. Kans om daarin iets te leren dat van belang 

is voor mij als Lezer… Mens is een Lezer-van-Tekens op zoek naar het ge-Heim dat ik in mij 

draag… Kans, want in de Mens is de vrijheid van Keuze. De Mens is niet vrij om niet te 

kiezen… ook niet-kiezen is een Keuze. De Eeuwige wil Zich-Zelf niet verliezen, Hij hoopt Zich-

Zelf in Liefde te hervinden… In de Mens wordt Hij Zich-Zelf tot Experiment, een Gebed dat 

zich in die Mens kan verhoren tot Zegen. Een Zegen waarin Mens ten volle deelt tot zijn 

Geluk… 

 

Met 22 Tekens telt het Aleph-Beth 9 eenheden, 9 tientallen en 4 honderdtallen, dat is 499… 

Tellen is Volgorde… Volgorde is Tijd… het Woord is Getal, gearticuleerde Tijd… Reiken onze 
woorden naar 500? Voorbij zichzelf?... Dát is spreken met het 23e Teken, spreken met een 

Levend Woord. Wie zo denkt en spreekt, realiseert het getal 500 in zijn leven… een ‘Halve 
Tijd’… Tijd die niet meer losstaat van de Eeuwigheid en daardoor zou verstikken in zichzelf. 

Wie weet heeft van de Helft, heeft Kennis van het ge-Heel, de ‘Hele Tijd’… Tijd om Tijd te 
heiligen. In wezen is die Mens uit-geteld, klaar om te ver-tellen van de Ene die in ons rust. 

De Ene telt met de maat van Vrede. 

 

Vergelijk Psalm 22:1 met Psalm 23:1… Psalm 23 is niet voor niets op deze plaats terecht 
gekomen. In het hart van die Psalm zingt David: ki atta imadi, ydm[ hta yk, dat vertaald kan 

worden met: ‘want Jij bent met mij’… maar ook: ‘want Jij staat in mij’… Een staander is een 

biddende. Deze Psalm telt 55 woorden (het driehoeksgetal van 10…) ‘Jij’, atta, de aanduiding 

voor de Eeuwige als hoogste intimiteit, staat precies in het midden… Vóór ki atta imadi 26 



woorden, na ki atta imadi 26 woorden. 26 is het getal van Adonai, de Onuitsprekelijke, hwhy, 
10-5-6-5 = 26. Ki atta imadi zelf 3 woorden, met de Eeuwige, als atta, Jij, in het midden, 

Berijder van mijn kameel, mijn aanwezigheid in de Tijd. Ik rijd niet… Hij rijdt.  Ik en Jij lopen 

hier Hand in Hand met elkaar op… 

23 is het getal van de ZooN, die Mens, man en vrouw, in wie de Eeuwige rust. Herstelde Eén-

heid, Onuitsprekelijk harts-geheim. 

Hieronder de tekst van Psalm 23 in het Hebreeuws en in een vertaling van het Nederlandsch 

Bijbelgenootschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          (Vertaling NBG)  

diw'd.l rAm.zim  
  

r's.x,a a{l yi[{r h'wh.y 
yinEl]h:n.y tAxUn.m yEm-l:[ yinEcyiB.r:y a,v,d tAa.niB 
Am.v !:[:m.l q,d,c-yEl.g.[:m.b yinEx.n:y bEbAv.y yiv.p:n 

t,w'm.l:c ayEg.B %ElEa-yiK ~:g 
["r a'ryia-a{l  

  

yid'mi[ h't:a-yiK  

  

yinUm]x:n.y h'mEh ^,t.n:[.vimW .̂j.biv 
y'r.r{c d,g,n !'x.lUv y:n'p.l %{r][:t 
h'y'w.r yisAK yiva{r !,m,v:b 't.n:vid 

y'y:x yEm.y-l'K yinWp.d.riy d,s,x'w bAj %:a 
~yim'y %,r{a.l h'wh.y-tyEb.B yit.b:v.w 

Mizmor leDavid – een psalm van David 

Ki atta imadi – want Jij staat in mij 

26 woorden 

26 woorden 

55 woorden 

10 

1 

De Heer is mijn herder,  
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil. 
Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, 

Uw stok en uw staf die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 

voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij 
volgen al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het Huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. want Gij zijt bij mij; 



Een Mystieke Kubus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleph, @,l'a, 1-30-80 = 111, de Eerste, is ook Eleph, @,l,a, 1-30-80 = 111, de Boven-Wereld-

lijke, Duizend… Wie weet van 500, weet óók voorbij 999, de grens van het Tel-raam van het 

Woord, het Aleph-Beth… De Naam van de Eeuwige, Adonai, hwhy, 10-5-6-5, vertelt hiervan. 

Met 1000 keert de Ene weer terug bij Zich-Zelf. Het tellen heft zich op in de Ene…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duizend past hier niet meer in!... maar de ZooN is Thuis… DZND 

 
Robert la Boresa 

Oldenzaal 2019-2020. Cursus: Het Aleph-Beth als venster op de Eeuwige. Les 5, Bara 

+ Eén 

Hoeksteen om te weten van de Helft. 

Plaats van het 23e Teken… Maat voor 
mijn spreken… 499 + Eén 


