
De afdaling van de Eeuwige… 

  

De afdaling van de Eeuwige is meteen ‘in het Begin’… mét dit Begin is die afdaling reeds begonnen. 
Een iets gewijzigde grammaticale volgorde van de eerste woorden van Genesis 1:1 vertelt dit ook: 

Bereshith Elohim… In een begin van Elohim… bara eth hashamayim… hij schiep de Hemel. Het begin 

van de Eeuwige, de Onverbeeldbare, de Onuitsprekelijke in een Beeld, in een Woord, in de Holte van 

zijn Naamloosheid, als Begin, als Elohim. 
   

Hoe diep is dit dalen van de Eeuwige in het begin van de Tijd/Ruimte?... Alleen poëzie is in staat de 

logica te misleiden die het wonder wil vermalen in grijpbare stukjes, meetbare brokjes, die daarmee 

hun Zin verliezen. Dit afdalen lijkt op een rivier, een stromen van hoog naar laag. De Geest van de 

Eeuwige daalt af, zweeft over het water, is in het water zelf, in wat er leeft in het water, totdat het 

weer Thuis komt, op de bodem van de Zee… Beeld van zo’n rivier is de Jordaan, de Yardein, !dry , de 

Afdalende, van het woord yarad, dry , afdalen, 10-200-4 = 214. In het Hebreeuwse woord ‘zwemmen’ 
getallen mee, als vreemde vissen, die elk woord een getalsmatige semantiek verlenen, een bepaald 

semantisch gewicht meegeven, d.w.z. een betekenisrijke energie… een poëtisch getal als zoekterm, 

als ruimtelijke verhouding, als kwantitatief en kwalitatief moment.  
 

Hoe diep is dit dalen van de Geest van de Eeuwige in de Leegte van een wereld van Tijd en Ruimte 

waarin hij niet als Eeuwige, als Zich-Zelf, kan zijn?... Dat vertelt ons het begrip yeridah, hdyry, afda-

ling, 10-200-10-4-5,  en met dezelde letters: yarad Yah, hy dry , 10-200-4  10-5, het afdalen van Yah.  

Vijf Hebreeuwse tekens met een bijzondere gezamenlijke volle waarde: y, Yod (dwy = 10-6-4) + r, Resh 

(Xyr = 200-10-300) +  y, Yod (dwy = 10-6-4) +  d, Daleth (tld = 4-30-400) +  h, Heh (yh = 5-10) = 999 …  
Zo diep! Dieper kan niet. Met 999 + Eén keert de Tijd-stroom weer terug in de Eeuwige, de Aleph, van 

vóór het Begin. Ook dat wordt heel helder verbeeld in het Hebreeuwse woord voor duizend: Eleph, 

@la, 1-30-80 = 111, met dezelfde schriftelijke structuur als de Aleph, @la, het eerste teken. Naam 

ook voor de Ene, de Eeuwige, de Aleph van vóór het Begin.  
 

Het telraam van het Aleph-Beth telt, evenals de Ark van Noach, 3 dekken… in dit geval 3 niveaus: 
eenheden, tientallen en honderdtallen. Dit venster van de taal, ark van al het benoemde, telt ook 

niet verder dan 999. Met 999 is dit raamwerk uitgeteld, het denken uitgedacht, maar wel vervuld 

met Heerlijke Hoop, omdat het Herstel van de Eén-heid op dat moment al 99 keer werd geleerd… 

De Ene komt!... Het vele heft zich op! 
 

Het afdalen is tot 999. Dit wordt ons in het begin van Genesis 1:1 dan ook meteen meegedeeld. De 

Ongeschapene, die als Elohim begint, verklapt ons dit meteen in de getalsmatigheid van dit Bereshith 

Elohim, ~yhla tyXarb, in een begin van Elohim, 2-200-1-300-10-400  1-30-5-10-40 = 913 + 86 = 999 … 

De diameter van het Heelal wordt niet gemeten in lichtjaren, maar met Inzicht, haar Diepte is in mij, 

in elk van ons, die in Vertrouwen het tellen weten te staken… Verder dan 999 komt deze wereld niet. 
Daarvoor is Elohim, als gedaante van de Eeuwige, teveel van deze wereld. Maar, Elohim wordt wel 

gedragen door de Geest van de Eeuwige. De Ruach Elohim (Genesis 1:2) is de Ruach van de Onuit-

sprekelijke Zelf, om daarmee af te dalen, stem te worden, bestemming… Ruach, xwr, Geest, 200-6-8 = 

214, hetzelfde getal als van yarad, dry, afdalen, 10-200-4 = 214, wat wij hiervoor al tegenkwamen… 
Maar het is óók het getal van de verborgen waarde van Elohim!... ~yhla :  a (30-80), l (40-4), h (10), 

y (6-4), ~ (40) = (214)… Elohim is als Ruach Elohim, de scheppende Geest van de Eeuwige Zelf! 

 

Genesis 1:1 vertelt wat deze Scheppende Geest voortbrengt: bara eth hashamayim, ~ymXh ta arb , 

hij schept de Hemel, 2-200-1   1-400   5-300-40-10-40 … Bijzonder, en tegelijkertijd haast vanzelf-
sprekend, om vast te stellen dat het getal van deze drie woorden, hun semantische energie, óók 999 

is! De Eeuwige schept zijn wereld naar Beeld en Gelijkenis… 999 is de maat van deze Tijd/Ruimte, 



deze ‘vermomde Eeuwigheid’ zoals Abraham Yoshua Heschel haar ergens noemt. Verder gaat het 

niet. Haar inhoud is de Hemel, waarin ook de Aarde is. De Aarde wordt  alleen hierna voor een 

bepaald doel apart gezet, onder een eigen, eveneens opzienbarend, getal. Daar zullen we het nog 

uitgebreid over hebben.  
 

Bereshith Elohim… ~yhla tyXarb , in een begin van Elohim… 999. Begin waarin tegelijk ook Einde 
klinkt. Twee die Eén zijn… Beweging… Weg. Zoals bij vloed en eb, het komen en gaan, Eerste en 

Laatste, getij van het Worden. 

Bara eth hashamayim… ~ymXh ta arb , hij schept de Hemel… 999. Ha-Shamayim, ~ymXh , de Hemel, 

met de klank van Stromend Water… Mayim, ~ym , water, 40-10-40 = 90… Shamayim, ~ymX , Hemel, 

300-40-10-40 = 390… Water dat vol is van de volle waarde van Elohim, 86 + (214) = 300 , vol van de 

Ruach Elohim, ~yhla xwr , de Geest van de Eeuwige, 200-6-8  1-30-5-10-40 = 214 + 86 = 300… 

Wateren Boven én Wateren Beneden… Tijd met daarin de Geur van de Eeuwige… 

In deze context van tweemaal 999, dat is driemaal 666, zesmaal 333, achtmaal 222… in deze context 
van rijke verhoudingen, daalt het scheppen af tot zijn diepste grond in de Ene, dat is ‘de Aarde’.  
V’eth haärets, #rah taw, en de aarde, 6-1-400  5-1-200-90 = 407 + 296 = 703 … Plaats waar de Eenheid 

van de Ene wil wonen, opnieuw geboren wil zijn in Beeld en Gelijkenis… in Ontmoeting!  De yechidah, 

hdyxy, de Eén-heid van de Ene, 10-8-10-4-5 = 37, Twee en toch Eén!... V’eth haärets, heeft alles met 

dit getal 37, loopt ervan over, ontbrandt erdoor!... Een brandhout brandend in de Eeuwige, een 

vurige tong die naar de Hemel lekt, met al zijn Kracht. 
 

De afdaling van de Eeuwige is tot het punt 999, verder kan niet, tot zover is het genoeg! De Naam-

loze, met zijn vele Namen en getallen… Elohim (86), El (31), El Elohim (31 + 86), Adonai (65), Adonai 

Tsevaoth (26 + 499), Shaddai (314), El Shaddai (31 + 314), Ehyeh (21), Ani-Hoe (61 + 12), hwhy (26)… 
haShem, ~Xh , de Naam, 5-300-40 = 345, daalt af en begrenst tegelijkertijd. Dit spreekt vooral in de 

Naam El Shaddai, wat men omschrijft (het is geen vertaling) met: God Almachtig. Onder die Naam 

heeft Abram in Genesis 17:1 een ontmoeting met de Eeuwige, en Jakob (die Israël wordt genoemd) 

in Genesis 35:11 bij Beth-El, bij zijn terugkeer naar Esau. De Talmoed verklaart deze Naam El Shaddai  

als: mi sh’amar dai l’olamo, wmlw[l yd rmaX ym , dat is: ‘Wie heeft gezegd: Genoeg!... tegen zijn 

wereld’ (Talmoed, Hagigah 12a) verwijzend naar: ‘en de zeeën verdroogden’ (Nahum 1:4)… dat wil 
zeggen: de Tijd komt tot zijn einde… Sterker dan omschrijvingen en gissingen in nieuwe woorden 

spreekt hier echter het getal, dat door de eeuwen heen onveranderlijk bleef staan: El Shaddai, 

ydX la , 1-30  300-4-10 = 31 + 314 = 345, met de uiterlijke waarde van haShem, ~Xh , de Naam, 5-

300-40 = 345 … tevens het getal van de Begrenzer en Berisper bij uitstek: Moshe, hXm, Mozes, 40-

300-5 = 345 … maar vooral met zijn volle waarde van 999!.. Immers daarvoor geldt hier: a, Aleph 

(@la = 1-30-80) + l, Lamed (dml = 30-40-4) + X, Shin (!yX = 300-10-50) + d, Daleth (tld = 4-30-400) + y, 
Yod (dwy = 10-6-4) = 999 … 

    

El Shaddai, de Roepende: Genoeg!... Het voldoet! Nu nog de ijver om te zoeken en te vinden, want 

Mens is wel naar Gods Beeld, maar voor de Gelijkenis met zijn Maker moet hij op Weg, een Leer-Weg 

die hem in afzondering misschien wel brengt van Aangezicht tot Aangezicht, maar waarbij het 

aangezicht van de ander niet vergeten noch vermeden kan worden… Het Voornemen van de Eeuwige 

in Genesis 1:26 is wel een Mens naar Beeld en Gelijkenis, maar in vers 27 schept Elohim hem 

daadwerkelijk naar zijn Beeld alleen, en verder mannelijk en vrouwelijk… Gelijkenis wordt in dat vers 

niet gegeven, maar ongetwijfeld wél als opgave ingefluisterd vanuit het vers daarvóór! 
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De afdaling van de Eeuwige in de Tijd… yarad Yah 

   

                  , yeridah, afdaling… 5 letters met een bijzondere volle waarde. 

 

  y, Yod  dwy  = 10-6-4 =     20 

r, Resh  Xyr  = 200-10-300 =  510 

  y, Yod  dwy  = 10-6-4 =    20                 999 

d, Daleth  tld  = 4-30-400 =  434 

h, Heh   yh  = 5-10  =    15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het telraam van het Aleph-Beth, dit kosmische venster en stroomgebied van taal en 

teken reikt niet verder dan 999… 

Yarad Yah, hy dry … het afdalen van Yah, de Eeuwige, met hetzelfde getal als yeridah, maar 

met als extra bijzonderheid dat de uiterlijke waarde van yarad, afdalen, 10-200-4 = 214, het 

getal is van de Ruach, xwr ,de Geest, 200-6-8 van de Eeuwige… de Eeuwige daalt werkelijk 
neer met zijn Geest, en zweeft bover het water van de Tijd!    
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