
Verleden, Heden en Toekomst… 

  

In de structuur van het Aleph-Beth leest men in de mystieke benadering ook een chronologie van 

Verleden, Heden en Toekomst. Dat kan op verschillende manieren. Men kan het uiterlijk van de 

tekens en hun directe (uiterlijke) waarde beschouwen als het ZiN-rijke Heden. Zo hoort men het 

Woord in het Nu. De verborgen waarde van elk teken, het onzichtbare deel in het acrofonische 

verband, geldt dan voor het Verleden, het Fundament waarop het teken rust. Bijvoorbeeld bij de 

Aleph: a = 1 (uiterlijke waarde, het Heden)… @la Aleph = 1-(30-80) …(110) de verborgen waarde, het 

Verleden. De Athbash waarde van elk teken, zijn spiegelwaarde, het ‘Perspectief van de Eeuwige’, 
het onzienlijke aspect, wijst vervolgens op de Toekomst. Bij Aleph, de eerste, is dat het getal 400, het 

getal van de laatste… Toekomst, dan, als 1 en 400 weer Eén zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               444       333       222      111 

In deze cursus hebben we ook een andere chronologie van Heden, Verleden en Toekomst besproken: 

het Verleden als het gebied tot en met 444… De 4 mystieke Werelden als complete getalsmatige 
gehelen: 111, Olam Atsiloeth, de Wereld van Nabijheid… 222, Olam B’riah, de Wereld van de 

Schepping… 333, Olam Yetsirah, de Wereld van de Vormwording… 444, Olam Asyah, de Wereld van 

de Daad, het Doen. De Wereld van het Doen is de Olam Hazeh, Deze Wereld. Voorbij de grens van 

444 strekt deze wereld zich uit in het Heden, het gebied van 5-6-7-8-9 en 50-60-70-80-90. Het getal 

van het Heden in die beschouwingswijze is 385. De Toekomst krijgt nu gestalte als het na-negende, 

het komende, de aanrakende Tik die de Kracht heeft om alles te her-scheppen en het getal 500 voort 

te brengen. Het telraam van het Aleph-Beth staat immers in de stand 499 (9 eenheden, 9 tientallen 

en 4 honderdtallen). Het moment van transformatie is nabij voor wie zich er naar uitstrekken. 

 

Er is nog een andere manier om in het Aleph-Beth een afspiegeling te zien van de chronologie 

Verleden, Heden, Toekomst. Daarbij beschouwt men de 9 eenheden als het Verleden, de 9 tientallen 



als het Heden, en de 4 honderdtallen en wat daar nog bij komt als de Toekomst. In dat Beeld staan 

Verleden en Heden dan getalsmatig in het teken van de Mens. Immers 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45 en 

ook 10+20+30+40+50+60+70+80+90 = 450 (óók 45, op een ander niveau) en 45 is het getal van de 

Mens: Adam, ~da, 1-4-40 = 45. De Toekomst staat in deze Visie in het teken van de Eeuwige, 

waarnaar die mens zich uitstrekt, op zoek is… Immers 100+200+300+400 = 1000 … Eleph, @la, 1-30-80 

= 111… getal van Aleph… getal van de Eerste en de Laatste! 
 

In het getal 99 (in deze visie Verleden + Heden, 9 eenheden + 9 tientallen) strekt de mens zich uit 

naar de Eeuwige, tenminste dat is de onderliggende vraag: doet hij dat? In het Nederlands is een 

eeuw een periode van 100 jaar… men voelt aan: 100 heeft iets met de Eeuwige. In het telraam van 

het Aleph-Beth is dat zeker het geval: de Komende, de na-negende, verbindt de mens (in zijn stand 

99) na zijn transformatie (tot 100… als Eén-gewordene…) direct (zonder verdere bemiddeling) met de 

Eeuwige!... In dit licht krijgt het verhaal van de 99-jarige Abraham (Genesis 17) een verrassende 

inkijk. Het p’roe oer’voe, Wb.rW Wr.P, ‘wees vruchtbaar en vermenigvuldig je’, 80-200-6  6-200-2-6 = 500 

van de Eeuwige in Genesis 1:28 gaat hier in het leven van Abraham toch gestalte krijgen. De Ene die 

alles anders maakt (Isaäc, Mens in de gestalte van het ‘Kind van God’, de ‘ZooN’) breekt door, als de 

onmogelijk geachte… De Eeuwige geeft Zich-Zelf om Mens te worden, om weer-te-keren, op weg 

naar ‘Hier-ben-Ik’ in jou… in mij… dat te horen als Diepste Geheimenis. Een Nieuwe Toekomst. 

 

In Genesis 1:1 doet zich nu iets bijzonders voor… Na het scheppen van de Hemel door Elohim gaat er 

nóg iets komen… Was de Hemel niet voldoende? Is de Aarde dan geen deel van de Hemel?... Zeker 
wel: bara eth hashamayim, ~ymXh ta arb, ‘Hij schiep de Hemel’, 2-200-1  1-400  5-300-40-10-40 = 

999… Dit is alles wat er is, wat hier kan zijn! Meer past niet in deze Schepping van Elohim, deze 

Sterke Hand van de Eeuwige, die gaat tot het uiterste. De Aarde zit daar ontegenzeggelijk gewoon bij. 

Maar wat we zien in Genesis 1:1 is, dat ‘de Aarde’, haärets, apart wordt gezet voor een bijzondere 

bestemming, die je nu al haast benoemen kunt… De Aarde is straks de Plaats van de Mens, Adam, 1-

4-40, Kind uit het stof van Adamah, 1-4-40-5 = 50, aarde… Kiest hij straks voor de Ene? Doet hij dit 

Ontmoetings-Werk, breekt hij door zichzelf heen, reikt hij over zichzelf heen?... Doet hij 99 + Eén? 

 

Daartoe daalt nu uit de Hemel de Aarde af, sterk daarmee verbonden, immers door het woordje 

v’eth, tEa.w, en, waar we het in les 9 nog uitgebreid over gaan hebben. Hashamayim, ~ymXh… haärets, 

#rah… 5-300-40-10-40 = 395 en 5-1-200-90 = 296… een getalsmatig verschil tussen die twee in hun 

uiterlijke waarde van 395 – 296 = 99… Daar op de Aarde wil de Ene worden volbracht om het Worden 

te transformeren in een Eeuwig-ZijN. Dat is geen stad, geen land, geen reis, maar een Wel-Bevinden. 

Op Aarde ligt een Toekomst waarin het Wezen van de Eeuwige Aanwezig is. De Aarde is niet de 

Hemel, wel een stukje ervan… De Hemel kan er wonen als de mens het 99 + Eén volbrengt. 

De onlosmakelijke Verbintenis van ‘Vader en ZooN’. Een Zaak van Woord en Daad. 
 

In de mystiek zegt men: de Vader bouwt in de Zoon, daarin maakt hij Toekomst. De Eeuwige is hier 

de Vader, de Mens zijn Enig-geboren ZooN, Zachar oeNekevah, Mannelijk en Vrouwelijk. Onder de 

mensenkinderen is het krijgen van een kind, jongen of meisje, een Wonder van Toekomst, een appèl 

op verantwoordelijkheid, een verbazing-wekkende belevenis. Ook de mens bouwt zich een nage-

slacht. In het Hebreeuws komt dit in het Woord heel bijzonder tot uiting rond de stam Beth-Noen, 

!ÆnÄb, 2-50 (52… 2 x 26). Ben, !EB, 2-50, is het woord voor zoon… banah, h'n'B, 2-50-5, is het woord voor 

bouwen… even, !,b,a, 1-2-50, is het woord voor steen… In het woord steen staat ook de Aleph, en zo 

lijkt het dat in dit woord het begrip Vader, Av, b'a, 1-2, en het begrip ZooN, ben, !EB , 2-50, onverbre-

kelijk aan elkaar geklonken zijn tot een Hemelse Bouwsteen: even, !ba ,1-2-50 = 53… ondeelbaar en 
Eén… is 53 niet ook een Priemgetal?... en wel het 17e in reeks van priemgetallen? Hoe tov is dit alles!  



In 52, het getal van !EB , ben, zoon, ontmoet de 2 (de dualiteit) het getal van de Eeuwige (Adonai, hwhy, 
10-5-6-5 = 26… Immers 52 = 2 x 26… De Eeuwige in de Vader, de Eeuwige in de ZooN… De Eeuwige 
tussen hen in, als een onverbrekelijke Band. Ook het woord voor ‘tussen’ schrijf je in het Hebreeuws 
met deze Beth-Noen, maar dan nog met een Yod er ‘tussen-in’: !yEB, bein, 2-10-50, tussen… Exact! Heel 
precies: de ZooN is de Verbinder met in zijn midden de Herstelde Eén-heid (dat is getalsmatig: 10). Zo 

staat ‘die Mens’ tussen de mensen, om te doen wat nodig is… 

De mystieke overlevering wijst ook op het voorkomen van deze Beth-Noen in het begrip binah, h'nyiB , 

2-10-50-5, inzicht, verstand… En in nibba, a'Bin , 50-2-1, ‘profetisch spreken’… een soort spreken 
waarin de Levende Aanwezig is, als een Levend Woord (met dezelfde letters als even, !,b,a, 1-2-50, de 

Steen van Vader en ZooN)… Jozef was zo’n ZooN, de Bijbelse oer-gestalte van de Mashiach, van wie 

farao sprak: ‘Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de Geest Gods is (ruach 

Elohim)’… en vervolgens tegen Jozef: ‘Aangezien God (Elohim) u dit alles bekend gemaakt heeft, is er 

niemand zo verstandig (navon, !Ab'n , 50-2-6-50) en wijs (chacham, ~'k'x , 8-20-40) als gij’…  
(Gen. 41:38-39) 

 

Beth-Noen, 2-50, maar in iets meer uitgevouwen getalsmatige voorstelling: 2 - (7 x 7 + Eén) … In de 
ZooN komt de Ze-veN-de Dag, die gebroken dag, tot zijn Bestemming. De ZooN… Zachar oeNekevah, 

Man en Vrouw schiep Hij hen… Ieder Mensenkind is in dit Beeld in Gelijkenis met de Vader. ZooN is 

hier meer dan een mannelijke nakomeling, het is de Opstanding van de Eeuwige in de Mens (Man en 

Vrouw schiep Hij hen…), een Nieuwe Schepping, en daarmee een mystieke Eén-heid van Man en 

Vrouw in de Eeuwige. In deze ZooN zijn wil zeggen: leven met Toekomst in het Heden vanuit een 

Verleden dat aan die-zelfde Toekomst raakt. 
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