
 

De thevah, het schip van de taal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het verhaal van de Grote Vloed, de Mabboel, lWB;m, in Genesis 6, ziet de Eeuwige de aarde, die hij in 

Genesis 1:1 geschapen heeft, met afgrijzen aan en besluit hij haar met al wat leeft te vernietigen…  
Alleen Noach en zijn drie zonen Sem (~Ev, ‘Naam’), Cham en Jafeth en hun vrouwen vinden genade in 

de ogen van de Eeuwige. Het is het verhaal van de Ark van Noach, waarin dan toch van al wat leeft, 

van alle vlees, een paartje in die Ark plaats mag nemen om te overleven… 

Deze Ark, de Thevah, h'bET, 400-2-5 = 407, wordt vrij nauwkeurig beschreven als zijnde 300 el lang, 50 

el breed en 30 el hoog. Er zal een lichtopening, tsohar, r;hoc, 90-5-200 = 295, zijn en de Ark telt drie 

verdiepingen… Het is een voertuig naar Vernieuwing, Verandering, Herstel… een Onderwijzing. 
 

Een nieuw innerlijk begin bestaat ook altijd in nieuwe taal, het opgeven van oude verstarde ideeën 

en zelf-definities waarin wij werden gegijzeld. Het verhaal van de Ark, de Thevah, is een verhaal over 

taal, lashon, !Av'l, 30-300-6-50 = 386, met in het getal van dit woord de maten van de Ark: 30 el 

hoog, 300 el lang, 50 el breed… Noach gaat scheep in het Woord, het Woord dat er al was, het 
Woord komt met de Ark mee van de overzijde, ligt op de tong van Sem en Ever (r,bE[, ‘Overzijde’)… 
Het is de Taal van de Hebreeën. Thevah betekent in die taal behalve Ark ook Woord, en het woord 

thevah wordt later ook gebruikt voor het biezen mandje waarin Mozes wordt gelegd om te overleven 

aan het bevel van de farao die alle pasgeboren jongetjes van de Hebreeën wilde doden. Passende 

Omhulling voor het Onderwijzende Woord. Die thevah is een verbindings-Woord, een overgangs-

Woord, een reddende structuur tijdens de spring-vloeden van de Tijd… een reddings-boei om wat 

wezenlijk is te behouden. Een Woord als een Teken, oth, tAa, 1-6-400 = 407, hetzelfde getal als van 

die thevah…  
 

Deze Ark telt drie dekken vertelt het verhaal, zoals er in het Woord drie getalsmatige niveaus te 

vinden zijn: eenheden, tientallen, honderdtallen… Woorden zijn er in mannelijke en vrouwelijke 
gedaante… Ook in de Ark van het Woord, de Ark van het Aleph-Beth is een lichtvenster aan de 

bovenzijde: bij de Teth, j, 9, laatste van de eenheden, plaats van geboorte, het herstel van de 

eenheid (10)… Teth draagt als beeldspraak de baarmoeder: in haar is het kind van de Hoop. In het 

Aleph-Beth is dat de Yod, y, 10, als de Komende… kleinste teken, druppel, embryo van de Wijsheid. 
Teth is de poort van het teken dat komt: het 23e teken dat hier, na de 22 die er al staan, te binnen 

schiet en schoon schip zal maken… 499 verandert in 500… fundament van een Nieuwe Wereld. 
Bijzonder dus, en verrassend, dat de volle waarde van dat lichtvenster, die tsohar, r;hoc, 629 is…  
(c, tsade = 90-(4-10), h, heh = 5-(10), r, resh = 200-(10-300) = 629)… want 629 is exact de som van 10x10 

en 23x23… en in de getalsmystiek geldt het kwadraat van een getal als zijn vervulling in de Tijd.



 

 

Het getal van de Thevah, die Ark van het Woord (407) is ook het getal van v’eth, tEa.w, en, 6-1-400 = 

407, in Genesis 1:1… Het woord dat verraadt dat er na ‘de hemel’ nog iets komt… Woord waarin de 
Ene nog even zal huiveren over zijn genomen besluit: het maken van haärets, #,r'a'h, de aarde, deze 

broedplaats voor de Mens… die nu zeker komt. Mens is al geborgen in die Ark, in dat woordje v’eth, 

tEa.w, als het teken van de Wav… na Beth, Resh, Aleph, Shin, Yod, Thav, Lamed, Heh en Mem, na deze 

9, nu als 10e teken in Genesis 1:1, de Wav… Er is een vrezen en huiveren in die thevah, zwalkend op 

het woeden van de zee… Zo is er ook vast een vrezen en huiveren in dat woordje v’eth… het zijn 
jamim noraïm, ~yia'rAn ~yim'y , vreeswekkende dagen… zal het goed komen?! 
 

Jamim noraïm noemt men in het Jodendom de eerste tien dagen van de zevende maand Tisjri, tussen 

Nieuwjaar en Yom kippoer, dagen van omkeer en boetedoening… zal het goed komen met mij? 

Hierna volgt het Loofhuttenfeest met op de 23e dag van deze maand Simchat Thora, Vreugde van de 

Onderwijzing. Deze datering geldt voor de diaspora, de verstrooiing, de ballingschap van Mens, God 

en Woord… 407 is ook het getal van deze jamim noraïm, ~yia'rAn ~yim'y , 10-40-10-40  50-6-200-1-10-40 

= 407… getal van de thevah, getal van v’eth, getal van oth, teken, tAa, 1-6-400, de Eerste en de 

Laatste, ook Deze gaat scheep in de Ark. 

 

Het Aleph-Beth met zijn getalsmatige structuur, verankerd in het Hebreeuws, slaat zich door het 

gewoel der tijden, overleeft, vindt weer nieuwe grond om verder te werken aan het Verlangen van 

de Eeuwige: Eén-wording… Ontmoeting… Herstel… ik in U, U in mij… 

Vier Werelden zijn reeds voltooid (111 Atsiloet, 222 B’riah, 333 Yetsirah, 444 Asyah). Leven wij 

slechts in een Verleden?... Er is in dit Aleph-Beth het weten van een Komende Wereld. Er is een zich 

uitstrekken naar het Einde, daar overheen… het is het gebied tussen 444 en 499… 5 eenheden en 5 
tientallen, hopend op die Ene, die Verlossende: de 10e , de 23e , de Aanraking van Klokslag 1, die 499 

transformeert in 500, fundament van de Olam haBa, de Komende Wereld. Dat is het gebied van ons 

Heden… gedragen wij ons daarnaar? Leven wij wel met Toekomst?... of leven wij slechts om de Tijd 

te doden? Die 5 eenheden en 5 tientallen hebben ook een eigen semantisch gewicht: 5-6-7-8-9 en 

50-60-70-80-90, samen 385… wonderbaarlijk: getal van Asyah, h'Yif][ , doen, daad, handeling, 70-300-

10-5 = 385! Het Heden is het werkterrein van de Olam Asyah, de Wereld van het Doen. Maar 385 is 

ook het getal van de Shechinah, de Inwoning van de Eeuwige in deze wereld, zoals de Joodse 

Overlevering dit verwoordt: h'nyik.v, shechinah, 300-20-10-50-5 = 385… en ook van een ander woord 
voor ‘taal’: safah, h'p'f, taal, lip, oever, rand, 300-80-5 = 385… heel bijzonder, want we staan hier 
immers in het grens-gebied van taal en spraak, tussen de oevers van het Verleden en de oever van de 

Toekomst… Maar bovenal is 385 de som van de kwadraten (= vervullingen, ontmoetingen) van 1 tot 
en met 10, immers: (1x1) + (2x2) + (3x3) + (4x4) + (5x5) + (6x6) + (7x7) + (8x8) + (9x9) + (10x10) = 385! 

Maar de cruciale vraag blijft: reikt 385 over zichzelf heen? Verlangt zij naar de Ene die komt? Die Ene 

die alles anders maakt… 385 + Eén … 385 + 1 … geen 386, maar 500! Hier dreigt een grote vergissing. 

Wij kunnen de Ene wel uitdrukken in onze kwantitatieve 1, maar het blijft hier een kwalitatief getal. 

Zolang 386 wordt gelezen als 385 + Eén kan zij in elk Woord met dat getal dienen als verwijzing naar 

Verlossing en Herstel, maar zonder dat inzicht vallen deze woorden ten prooi aan idolatrie. Dat zou 

dus kunnen gelden voor het begrip lashon, !Av'l, 30-300-6-50 = 386, taal, met de maten van de Ark… 
maar ook voor de Nieuw Testamentische Yeshua , ;[WvEy , Jezus, 10-300-6-70 = 386…  In 385 + Eén 

woont het ontzag en het tegenover, en tegelijk ook de ontmoeting en de verzoening, en een hoog 

gehalte van deemoed, shiphloeth, tWl.piv , 300-80-30-6-400.   

In 385 + Eén is de ontmoeting van Vader en ZooN, een buigen voor elkaar. Als aan de lezers van 386 

dit inzicht ontbreekt, maken zij de Eeuwige aan deze wereld gelijk. 386 is niet het getal van de 

Messias, de Mashiach, de Ene die opstaat in mij, die mij verandert. Het getal van de Gezalfde, de 

Mashiach, ;xyiv'm , 40-300-10-8 is 358… en wie goed ziet, begrijpt dat Deze reeds een verborgen 

werkelijkheid is in 385… alleen nog een omkering. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oever van de Toekomst                                    Oever van het Verleden 

 

Toekomst heeft alles te maken met her-schepping, ont-knoping, ont-moeting, reiken naar… met 

bewogen taal en transcendent besef. Dat is 385 + Eén… een Geest van Ontvangst, een Geest van 
Verlangen naar Herstel, een Geest van 385 + 10 … getal van hashamayim, ~iy;m'V;h, de hemel, 5-300-40-

10-40 = 395… getal ook van de neshamah, h'm'v.n, 50-300-40-5 = 395, de Geest die levend maakt, de 

Geest van de Eeuwige in de Tijd. Een getal is nooit een bewijs, alleen een verwijzing. 386 is een 

verwijzing, 385 + Eén is een Inzicht, waar 386 naar kan verwijzen…   

 

Nog een ander voorbeeld… 

r,f,[, eser, tien… In 10 schuilt het geheim van het Herstel van de Eén-heid, het geheim van de 

getalsmatigheid van het Aleph-Beth. Bijzonder is nu dat de volle waarde van dit woord exact 1000 is: 

[, ayin, 70-(10-50)… X, sin, 300-(10-50)… r, resh, 200-(10-300) samen: 1000 … dit getal verwijst hier voor 

wie het kan zien naar die bijzondere verhouding 999 + Eén, waarover wij in onze cursus spreken.  

1000 op zich bewijst hier hoegenaamd niets. Dat wordt duidelijk met het woord voor slecht, onrecht-

vaardig, goddeloos zijn: rasha, ['v'r, met dezelfde tekens in een andere volgorde, maar met dezelfde 

volle waarde als r,f,[, eser, tien… Hier verwijst dit getal eerder naar een pijnlijke houding zonder 

eerbied en ontzag, waarbij alles profaan is, werelds, aards… 1000 is weliswaar een rijk en kwalitatief  

getal, maar schrijnend leeg in de ogen van een rasha, een slechterik. 

Ayin-Shin-Resh staat ook voor ashar, r;v'[, rijk zijn/worden. Ook hier dus die volle waarde van 1000… 
Staat dit getal hier voor 999 + Eén, het overbruggende Inzicht tussen Hier en Ginds, dan spreekt dit 

Woord van echte, geestelijke rijkdom… zo niet, dan kan dezelfde rijkdom deze mens gemakkelijk 
maken tot een rasha, een onrechtvaardige… kwaadwillende… die de hele wereld naar zich toe wil 
trekken… nooit genoeg… 
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