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Gematria en geometrie 
Gematria en geometrie, wat hebben die twee met elkaar? Daar gaan we het 
over hebben deze keer. Welke kant gaat dat op ... wordt het niet een heel 
abstract verhaal? 
 
Geometrie, dat is toch meetkunde, het geheel van de meetkundige 
verhoudingen, Euclides, Plato, Aristoteles …? Heeft dat nog iets met het 
alefbet te maken? Tja, heel zeker, ook al hoef ik deze Griekse filosofen 
verder niet te behandelen. Het gaat over de greep van het denken op de 
werkelijkheid, een menselijke greep. 
 
God begrijpt mij anders, maar dat ben ik vergeten en tóch verschijnt de 
Eeuwige in de vormen van mijn grijpen en mijn vergrijpen. God telt niet, 
dan alleen met de maat van vrede, en toch is er in het tellen een weg terug 
naar de Ene. 
 
Gematria, de getalsmatige verhoudingen in het Hebreeuwse alefbet, ofwel 
het toekennen van betekenis aan de getalsmatigheid die het Hebreeuwse 
alefbet eigen is. Het wordt ook wel getalsmystiek genoemd. Elk teken van 
het alefbet is tegelijk letter, begrip, beeld én getal. Dat is al zo vanaf het 
eerste begin toen deze tekens verschenen. Geometrie, de wetenschap van 
de meetkundige vormen en verhoudingen, heeft alles met getal. De straal 
van een cirkel past bijvoorbeeld met de passer exact zes keer op de omtrek 
van die cirkel. Gematria gaat over getalsmatige structuren in de 
Hebreeuwse woorden, dat wil dus eigenlijk zeggen: in de 'ruimte' van het 
woord. Het woord gematria lijkt misschien ook wel dáárom niet voor niets 
zo op het begrip geometrie, kijk maar eens hoe die twee woorden op elkaar 
lijken, exact dezelfde medeklinkers: 

GeMaTRia 
GeoMeTRie 

 
Hoe begin ik dit verhaal ...? Ik dacht: met een bol! De bolvorm is voor het 
verstand de beste verbeelding van het oneindige. Het oneindige heelal past 
voor het denken het best in zo'n bol. Het universum, het onmetelijke, een 
beetje stiekem toch eindig. Het onbegrijpelijke toch pakbaar gedacht, 
volgens de maatstaven van ons eindige, in definities denkende verstand. 
Voor de verbeelding van een oneindig heelal is de bol het meest geschikt. 
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Het is een denkmodel. Een punt is dat ook. Een punt bestaat niet 'echt'. Een 
punt is niet een heel klein stipje, geen minuscuul bolletje. Een punt is in 
principe nul-dimensionaal, niet ruimtelijk en tóch 'ergens' in de ruimte, als 
een tik in de tijd, ongrijpbaar. Een bolletje met diameter nul, een 
contradictie. 
 
Er zijn dingen van het verstand, die in feite alleen maar dáár bestaan, die 
noumenaal zijn, maar toch heel goed op de werkelijkheid passen, die de 
werkelijkheid grijpbaar maken, begrijpelijk. Je moet die twee alleen niet 
met elkaar verwarren. Een klok werkt in de tijd, maar is niet de tijd zelf. Het 
is een hulpmiddel om de tijd – wat is dat?! – in te richten, te verbeelden. Zo 
kunnen geometrische vormen zoals de tetraëder, hexaëder, octaëder, 
dodecaëder, icosaëder, al deze ideële, Platonische vormen, die exact in de 
bol passen, maar ook cirkels, vierkanten, driehoeken, enzovoort, de ruimte 
wel inrichten, maar het blijven menselijke, verstandelijke creaties. Ze 
passen briljant op de vormen en banen die de schepping rijk is, maar als 
zodanig komen ze alleen in ons denken voor, niet in de werkelijkheid. 
 
Iets dergelijks geldt voor de veelheid die wij overal waarnemen. Dit heelal is 
geen veelheid, geen chaotische verzameling van losse objecten. De 
werkelijkheid om ons heen is samenhangend, heel, zoals het woord al zegt: 
heelal, heel-al. 
 
Toch duizelt het in een mens. Dat duizelen komt door de afstand die hij van 
de Werkelijkheid heeft genomen. Hij viel zogezegd uit het al-verband, stond 
er opeens tegenover. Hij brak uit een onbewust beleefde eenheid en werd 
wakker in een bewust beleefde tweeheid. De mens is hij die onderscheidt, 
die vraagt, die gescheiden is uit het al-verstaan, het al-verband waarin deze 
wereld zich beweegt vanaf zijn eerste ontstaan. De mens is een 
uitzondering, een unicum, een drop-out, volledig schepsel en toch volledig 
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vreemd, volledig erin en erbij en toch ook volledig ertegenover. De mens 
bestaat vooral in die wereld van het tegenover. In hem kwam een nieuwe 
wereld aan het licht, zijn eigen wereld, met eigen maatstaven, een 
menselijke standaard – stand-aard –, om die andere wereld, die hij 
tegenover zich vond, in zich op te nemen, te begrijpen, te overwinnen, te 
beheersen, kortom: om te blijven stáán.  
 
Wat schiep hij zoal? Taal! Om te benoemen, te delen, te communiceren. 
Getal! Om te beheersen, te construeren, te bouwen, handel te drijven. 
Vormen! Om uit te drukken, te schetsen en te schilderen. Kortom: 
verwijzingen, tekens, symbolen. Zaken niet behorend tot het Mysterie van 
het Zijn zelf, maar ontwikkeld in de twee-zaamheid en de afstandelijkheid 
van vervreemde wezens, om er tóch bij te horen, of om over die 
vervreemde werkelijkheid te kunnen heersen, om te overbruggen. Die 
'vreemde realiteit' is voor zichzelf niet zo vreemd, niet zo onsamenhangend, 
niet zo chaotisch, heeft geen letters en cijfers nodig om zichzelf te 
begrijpen, zijn kracht te meten. Die realiteit, zou je kunnen zeggen, is Eén, 
Eén-en-Al-Eén, uit Hoogste Eenheid voortgekomen en zonder onrust met 
Hoogste Eenheid toegerust, telkens en overal onhoorbaar in zichzelf 
terugkerend. 
 
Taal en getal 
Daar begint het verhaal van deze lezing en het zullen er wel meer worden, 
want in de mens is dat alles niet meer zo vanzelfsprekend. Het is daar niet 
zo rustig, niet zo stil, maar vol van vragen, verscheurdheden, angstigheid: 
Waar ben ik? ... Wie ben ik? ... Hoe moet ik handelen? ... Wat is mijn lot? En 
dan ontdekt hij technieken en hij verbetert ze, hij ontwikkelt strategieën. Hij 
schept zijn eigen domein, zijn eigen cultuur. Taal is cultuur. Tellen is dat ook 
en het kan op verschillende manieren. Geen woord, geen getal is de zaak 
zelf, maar een benaderingswijze, een poging om afstand te overbruggen. 
Een vreemdheid die blijft tot ik stil val, en zie door de spiegel heen, en weer 
hoor wat het is om Eén te zijn, en opnieuw te be-horen tot het al-verstaan.  
 
Hoe begin ik mijn verhaal van een taal die ook getal is? Hoe zeg je dat getal 
in wezen niet bestaat? Dat tellen in zekere zin een menselijke dwaasheid is, 
maar wel een geniale dwaasheid. Tellen is doorlopend herstellen van 
eenheid en ondertussen breng ik eindeloos de veelheid onder controle. 
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Veelheid kent structuur, exacte structuren, die zeggingskracht hebben, 
omdat zij onveranderlijk zijn, onafhankelijk zijn, tijdloos ... 2 x 2 = 4 ... een 
kwadraat, een vierkant. Dat was zo bij de oude Egyptenaren, bij de 
Babyloniërs, maar ook vandaag. 4 is een kwantiteit én een kwaliteit, een 
ontvouwde tweeheid, een opening, om daar doorheen te stappen. De 
vierde letter in het Hebreeuwse alefbet is de d, dálet, onze letter D, met de 

betekenis van Deur1, met getalswaarde 4. Drie punten liggen nog in het 
platte vlak, maar met 4 punten opent zich de ruimte en daarmee ook de 
tijd: 4 kwartieren, 4 jaargetijden zijn er, 4 windrichtingen, 4 schijngestalten 
van de maan. In onze 4-wereld staan de waarden op waarvan de Ene 
droomde toen hij ons schiep. Dáár moet ik beginnen! 
 
De Eeuwige trok zich terug, zegt Isaac Luria, en schiep ... een punt, een 
kosmische leegte. Voor ons het eindeloze hier en waar, maar vanuit de 
Eeuwige Zelf iets onmetelijk kleins ... een punt. In de geometrie is een punt 
daarom ook onvindbaar, het verbeeldt alles en niets tegelijk. Dat is mijn 
uitgangs-punt, mijn ingangs-punt. 
 
Het is moeilijk om een punt te beschrijven. Een punt heeft geen lengte, 
oppervlak en volume, geen dimensie, heet: nul-dimensionaal. Een punt is 
dus een denkbeeldige zaak, je kunt het op geen enkele manier weergeven, 
maar toch bestaat het. Het bestaat eigenlijk nog buiten tijd en ruimte, 
vóórwereldlijk zou je kunnen zeggen, woonplaats van de Waarheid, eerste 
Waarde waarop de Ene bouwt … 
 
Abraham Joshua Heschel schrijft in The insecurity of freedom: 
 

Waarden zijn op zichzelf tijdloos, onlichamelijk, los van God en mens. 
Maar waarden zijn betrekkingszaken. Toch zweven waarden niet rond in 
een luchtledig maar je kunt alleen aan waarden denken als iets dat 
gebeurt of gedaan wordt. Niet een voorwerp van beschouwing, maar een 
uitdaging waarop wij ingaan. 

 

 
1 Oneigenlijke hoofdletters in de tekst geven, op verzoek van de spreker, sommige begrippen soms 
een 'hoofdversiersel' mee om hun bijzondere status in het geheel te benadrukken. (JB) 
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Punt één is voor mij: waarheid. Het eerste punt waar we het over zouden 
moeten hebben. Waarheid als een tijdloze, onlichamelijke zaak. Hij is nog 
niet geboren in een ruimte, hij bestaat nog niet in een ruimte, maar hij is er 
wél, als een grondslag, oerknal. Misschien is het alleen een fractie van tijd 
die eraan kleeft, maar nog geen ruimte, licht in zichzelf. Dan verschijnt er 
een tweede punt. 
 
Punt twee. Nu krijgen we een lijn, een lichtstraal, die de twee punten 
verbindt. De Ene, de Eerste, wordt dimensionaal, één-dimensionaal. Maar 
ook de lijn is een moeilijk definieerbare zaak: een continue aan-één-
schakeling van punten. Maar, een punt was niets, nul-dimensionaal. Er 
wordt ook nog gezegd van de lijn: het is de kortste verbinding tussen twee 
punten. Ook de lijn bevindt zich dus in het niet-tijd-ruimtelijke. Daarvóór. 
Toch is er een punt twee denkbaar en ook die lijn, die lijn zónder dikte. 
 

 
Aan Heschel denkend, hoort óók bij dat tweede punt een waarde en die 
waarde noem ik dan: Ontzag – een grondwaarde. Dus tegenover de 
waarheid staat het ontzag, als mijn tweede punt. De relatie tussen de Ene – 
de Eeuwige, de Waarachtige – en wie daar tegenover staat, staat daar in 
een relatie van ontzag, ha'r>yI, jirá. Dat Hebreeuwse woord wordt ook wel 

vertaald met vrees maar zo moet je het niet begrijpen. Natuurlijk kan 
ontzag vrees worden, maar daarvan is hier nog geen sprake. Er verschijnt 
nog een derde punt, haaks op die lichtstraal, die rechte, die in een punt ook 
een eindeloze kromme is. Maar in deze tekening blijft het overzichtelijk. 
 
Drie punten vormen een vlak. Ook met drie punten is er nog geen ruimte, 
het is nog alles twee-dimensionaal en dat is eigenlijk nog steeds 
onbestaanbaar; een vlak deelt een drie-dimensionale ruimte – die er hier 
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dus nog níét is – in tweeën. Het vlak zelf is nog tweedimensionaal. Het is als 
het ware een scheermes in het tijd-ruimtelijke, terwijl het zélf nog geen tijd 
en ruimte is, want het bestaat daar niet. Een vlak is dus een scheidend 
principe in wat ooit een driedimensionale ruimte gaat worden. Het scheidt 
de ruimte in een tweeheid en dán komt de schepping al iets dichterbij. 
Want ook de schepping kent die tweeheid, met de samengevloeide wateren 
aan de ene kant en het droge land aan de andere kant, enzovoort. Dat 
gebeurt in het Scheppingslied op de derde dag. Scheppen ís scheiden! 

 
Bij dit derde punt hoort dubbelheid. In de mystiek is dat óók het geval: de 
derde is dubbel, heeft iets duaals. Dat komt door de scheiding die het zo 
ontstane vlak maakt, maar het derde punt heeft ook twee 
verbindingswegen naar de twee andere punten toe. Er is keuze, vrijheid, 
keuze-vrijheid. Ontzag – punt twee – wordt nu in deze basis aangevuld met 
liefde en vertrouwen, dat is óók vrijheid. Want als ontzag alleen maar op 
zichzelf staat, is het alleen maar vrees en beven, maar het gaat om een 
groot en liefdevol vertrouwen dat nu komt in het vervolg van de schepping 
waarin wij hier nu zijn, iets vrij-makends! 
 
Nu komt dus het grote moment van punt vier: punt vier doet een deur 
open, letterlijk én figuurlijk. Het vierde punt verheft zich uit het vlak en 
creëert ruimte. Nu bestaat er een tijd-ruimte. Met vier gaat de wereld 
letterlijk open, de wereld van het doen. Want die waarden worden nu een 
uitdaging waar wij op in gaan; waarde moet een daad worden in ons 
handelen. Een daad van waarheid, van eerbied, ontzag, van liefde en 
vertrouwen, de hele weg die je gaat. 
 
Alles in die tijd-ruimte, in die nu vier-dimensionale wereld, heeft een begin 
en een einde. Dat geldt voor alles, dus ook voor de mens. Het is goed om 
dat ook altijd met je mee te dragen. Soms overvalt het einde iemand, 
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bijvoorbeeld als er ineens een vrachtwagen door de vangrails komt – je 
bent op het verkeerde moment op de verkeerde plaats – en soms gebeurt 
het wat trager. De wereld van de vier, deze wereld, heet in de Joodse 
mystiek de hY"fi[] ~l'A[, olaam assijá, de wereld van het doen. Heschel zegt: 

De menselijke daad maakt een waarde pas tot een gebeurtenis. 
 
Denk aan het Nederlandse woord beuren, iets optillen. Een gebeurtenis is 
iets dat jou optilt uit het vlak. Vier is een gebeurtenis en die gebeurtenis 
vraagt om een menselijk antwoord. In het Hebreeuws is antwoord  hb'WvT., 
tesjoevá. Dat betekent daar ook omkeer. Vergelijk ook het begrip 
tegenwoordige tijd – tegen-woord of ant-woord – dat is een antwoord-tijd. 
Het nu, ons tijd-ruimtelijke zijn is een zich bevinden in een antwoord-
vragende, antwoord-eisende tijd; dat is wat er van ons verlangd wordt, een 
toekeren naar de vraag: wie ben ik? ... hoe doe ik? 
 
De geometrie van die vier is hier een tetraëder, een regelmatig viervlak. Een 
viervlak bestaande uit vier driehoeken. De hoekpunten van de tetraëder 
liggen alle vier op de bol. Vier is de maat van deze wereld. Wanneer je een 
tetraëder wilt tekenen, teken je in eerste instantie een driehoek, tenminste 
wanneer je niet in perspectief tekent; het zijn immers vier driehoeken. 
Ook in het Grieks zit er een getalsmatigheid onder het alfabet, hoewel die 
niet het gebruik kent zoals bij het Hebreeuwse alfabet – er is niet een hele 
mystiek op gebouwd. Het vierde teken in het Griekse alfabet is de Δ, delta, 
die wordt weergegeven als een driehoek. Maar ís het wel een driehoek, 
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wordt er wel een driehoek bedoeld? Of wordt er eigenlijk een tetraëder 
bedoeld? Ik denk het laatste. 
De Grieken ontvingen hun alfabet van de Phoeniciërs, van de Kanaänitische 
kooplieden, Herodotus spreekt van een zekere Kadmon, daarin hoor je het 
Hebreeuwse ~d,q<å, qéddem, oosten. 

 
In het Hebreeuws is de vierde letter een deur, de d, dálet. Het vier zijn komt 

hier heel duidelijk naar voren: de vier hoeken van de deur, maar ook het 
openen naar de ruimte, naar het zijn.  
 
Ik heb een dubbele tetraëder meegenomen, kijk daar hangt hij... Een 
tetraëder met de punt omhoog en één met de punt naar beneden: vier én 
vier. Samen vormen ze, als je er vanuit een bepaalde hoek naar kijkt, een 
Davidster – misschien is het Magen David, het Schild van David, ook wel zó 
bedoeld. Die twee driehoeken, misschien zijn het wel tetraëders, maar 
zonder perspectief. Twee regelmatige viervlakken, innig verbonden, in 
elkaar verweven, 4 én 4. 
 
Ook de Hebreeuwse naam David, dWID', dawíd, schrijf je zo, als 4-6-4. Hier 

komt ook het getal 14 tevoorschijn, dat later nog ter sprake komt en een 
heel belangrijk getal blijkt, niet alleen omdat het bij David hoort, of het 
getal is van de dwOD, dod, geliefde. Veertien is ook 10 en 4 en dat zijn de y, 
jod, én de d, dálet, de hand en de wereld van het doen, van het wijzen. 
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Ook interessant om op te wijzen is, als het nu eens wél twee platte 
driehoeken waren, als het dus niet 4 en 4, maar 3 en 3 was. Niet dálet-waw-
dálet, maar gimmel-waw-gimmel. De w, waw, staat in het alefbet op de 

zesde plaats, verbeeldt een verbindingshaak, en betekent óók ons woordje 
en. Dán staat er in het Hebreeuws óók een woord: gAG, gog, 3-6-3, een 

woord dat wijst naar de eindstrijd, naar de grote vijand die dan verslagen 
moet worden. Je kunt zeggen: "Grappig ... ", maar ik denk dat de grote 
vijand inderdaad de platheid is die verslagen moet worden, dat is als de 
mens zich niet meer verheft uit het platte vlak. De grote strijd is inderdaad 
de strijd tegen Gog, maar dan niet als een mythisch volk in een ver 
verleden, maar als een volk dat nu tussen je oren kan wonen. Díé Gog moet 
verslagen worden. In David, in 4-6-4, is juist opstanding, ruimte. 
 
Getalsmatigheid 
We gaan ons dus bezighouden met de getalsmatigheid van het Hebreeuws, 
een belangrijke kabbalistische activiteit, een mystieke benadering met een 
buitengewone exactheid. 
Maar dan moet ik nog wel eerst even iets kwijt: wie zich met de 
getalsmystiek gaat bezig houden, moet wel iets van de dwaasheid van het 
tellen kunnen inzien, want anders wordt het iets op zichzelf en kan het een 
eigen leven gaan leiden, een doel op zichzelf gaan worden, of kun je door 
de magie van het getal gegrepen worden, dan wordt het een spelletje. 
Het getal is voor mij een grootheid die de grootsheid van het Woord mede 
ondersteunt, één van de aspecten van het teken zélf. Woord en getal zijn 
áltijd in elkaars nabijheid, niet alleen als het je goed uitkomt, niet alleen om 
er af en toe eens een opzienbarende goocheltruc mee uit te voeren. Het 
getal doet altijd mee in de interpretatie. 
 
Tellen is in de eerste plaats een ménselijke zaak – het hoort echt niet bij 
dieren en het hoort zelfs niet eens bij de Eeuwige, zou je kunnen zeggen. De 
Eeuwige is de Heilige, de Ene. En als Hij je met díé Eénheid aanraakt, dan 
gebeurt er iets wonderlijks in je leven. De mens ziet en voelt het vele. Hij is 
de enkeling die overal enkelingen ziet, juist daardóór overal losse eenheden 
ziet: de veelheid. 
 
Tellen wil zeggen: bemeten van het onmetelijke. Wij zijn in het onmetelijke 
maar we gaan het bemeten. Waarom? Omdat we er anders gek van 
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worden. Tellen: we gaan er de el op leggen – het Nederlands is een mooie 
taal. We gaan het binnen handbereik brengen. De armslag, de menselijke 
maat gaan we erop leggen. En je zou bijna vergeten dat het een mysterie is, 
dat hele zijn, die onmetelijkheid, een Godswonder. 
 
Tellen is voortgaand verdelen, isoleren, afzonderen, fragmenteren, 
vergruizen, er steeds 'meer' van maken. Hoe meer je telt, hoe meer er van 
komt, het wordt steeds meer. Wat je doet is het ene, de Ene, aanzien in 
staat van verdeeldheid. Je kijkt uit je ogen en je ziet de verdeling – je kunt 
ook de eenheid zien. Voorwaarde van al het tellen is distantie: je telt vanuit 
afstand – de mens die zich buiten, ja tegenover, de schepping waant. Die 
menselijke éénzaamheid is de voorwaarde voor het tellen; de scheiding 
tussen ik en Al, de oer-wee van Adams geboorte, het moment dat we als 
mens in deze schepping tevoorschijn komen, de geboorte. 
 
Tellen gebeurt bij twee, fundamenteel en structureel. In het Nederlands is 
dat heel mooi, want in twee zit wee, die geboorte-wee: de mens tegenóver 
de schepping. En wat voor de mens één is, is in feite de helft van twee, of 
een derde deel van drie, of een vierde van vier ... Maar wat Eén is, 
ondeelbaar, Heilig, dat is voor een mens bijna niet te vatten. Wij doen het 
met die één die we losgemaakt hebben. Dat kan. We kunnen hem wel de 
kwaliteit geven van de Eén, dat wil 
zeggen dat hij de Ene symboliseert, 
maar let wel op: de één die wij kunnen 
tellen, is niet de Eeuwige, de Ene, want 
die is niet te tellen. 
 
Kijk, ik heb hier een afbeelding van een 
bekend schilderij van Edward Munck: 
De Schreeuw. Schreeuw en schrik. De 
schreeuw is om het eeuwige, wat je 
ziet, het eindeloze, de afgrond. De 
schrik, is waardoor je ver-ikt, waardoor 
je ik wordt, waardoor je er tegenover 
staat. De eerste herinnering van een 
mens heeft vaak iets te maken met 
schrik, dat je helemaal op jezelf wordt 



Robert la Boresa 

14 

teruggeworpen. Het moment waarop de tweeheid mijn ik-heid wakker 
schudt. Ontluistering. 
 
De mysticus daarentegen kent een groot geheim, een groot Thuis. Geheim is 
ook thuis – heim, home, thuis, de plek waar je vandaan komt. Het geheim is: 
er is maar één tel, één tik, één el, één Ik, en het grote besef is, met deze Ene 
samen te staan, in te stemmen: ik in U en U in mij ... en om mij en in mij en 
boven mij en onder mij … dat wil zeggen: deelname in het grote getal van 
God dat ik niet uitspreken kan, maar wel kan ontmoeten. Dát telt en dat 
klópt voor honderd procent. 
 
Al het andere is diepe, diepe eenzaamheid, waarvoor al het tellen slechts 
een schrale troost is. Een machteloze poging te bezitten waarvan je zelf het 
bezit bent. Meer dan één is véél, té veel. Je moet je richten op de Ene, het 
vele is een enorme afleiding om ons heen, dat geldt op elk gebied: geld, 
voedsel, alles. We zeggen niet voor niets: alles met mate, leg een maat aan. 
Maat houden wil niets anders zeggen dan: probeer het naar de Eén terug te 
brengen, zo dicht mogelijk bij de Eén te houden. Het vele verwart, maakt 
een mens door de war, maakt hem zoek, ziek. Het doet hem duizelen, al die 
duizenden duizendtallen. 

 
Maar hoe krijg je het vele in 
de greep? Want de mens 
ontwaakt nu eenmaal in 
veelheid. Hij zegt: "Verzin een 
list, want ik word gek van die 
veelheid!" 
 
Die list is gevonden en het is 
een boeiende list, een grootse 
list, eigenlijk gekkenwerk, 
maar toch ... daar moet het in 
deze lezing over gaan. Die list 
zit ín het tellen. Ik maak er een 
verhaaltje van. Let op, want al 
het belangrijke gebeurt in een 
flits. 
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Abraham ligt in het zand, nadat hij God gesproken heeft. Hij staat op en hij 
ziet al die sterren, die het volk voorstellen dat uit hem zal voortkomen. En 
hij denkt: hoeveel sterren zouden daar eigenlijk staan? – en dan gaan we er 
even van uit dat hij nog niet kan tellen. Hoe kun je dat pakken? Hoe kun je 
dat aanpakken? Zoveel! Maar dan: hij kan voor iedere ster een balletje 
nemen en die in een doosje doen en dan zeggen: "Zoveel sterren zijn er, als 
ik balletjes in dit doosje heb". Dat is al een list, maar er moet nog een 
andere list komen, want het worden zo bij elkaar toch wel heel erg veel 
balletjes ... wat een gesleep. 
 
De vervolg-list is deze, een eerste vereenvoudiging: ik neem een aantal 
balletjes en dan zeg ik op een bepaald moment: "Dit is de laatste". Die 
laatste geef ik een kleurtje, zeg blauw, en dan doe ik al die vorige weg. Die 
ene met dat kleurtje staat dan voor al die andere die ik heb weggedaan. Die 
blauwe verbeeldt een herstelde eenheid. Dát is tellen, een geniale list. 
 
De vraag is alleen: na hoeveel balletjes geef je er één een kleurtje? Na drie, 
of vier, bij twaalf of twintig? Dat is een kéúze en het blijkt dat men in ons 
getalsysteem, dat ook het getalsysteem is van het alefbet, heeft gekozen 
om dat ná de negende te doen. Het blauwe balletje heet dan tien, een 
nieuwe, hogere eenheid. We schrijven ook gewoon 1, maar het slaat op 
9 + 1.  
 
Tien, daar is iets mee. Ik had 
woorden en eigen symbolen 
voor één: 1, voor twee: 2, voor 
drie: 3, voor vier: 4, voor vijf: 5, 
voor zes: 6, voor zeven: 7, voor 
acht: 8, voor negen: 9, en dan 
zeggen we opeens: we gaan nu 
niet meer verder. Nog één: 1, 
de ná-negende, dát wordt hem. 
De na-negende schilder ik 
blauw, de vorige negen balletjes 
doen we weg. De blauwe staat 
voor die vorige negen én voor 
zichzelf, en dát geheel noemen 
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we tien. Wanneer je tien in cijfers schrijft, krijg je niet een nieuw 
cijfersymbool, je krijgt weer de één: 1. En omdat wij dat opschrijven in een 
taal met nullen, schrijven we er een nul achter2, om niet in de war te raken 
met die eerste één: 10. Dat heet een positioneel systeem, maar die tiende 
zélf heeft geen eigen teken, geen eigen kroontje in de rij, hij lost meteen op. 
 

 
 
En toch, die tiende zelf, die na-negende, is eigenlijk een heel bijzondere 
enkeling, want hij doet iets heel bijzonders: hij verlost van de sleur, hij raakt 
aan, hij brengt samen, hij heft op, heft ook zichzélf op. Maar náám ontvangt 
hij niet, geen eigen teken en tóch zo cruciaal, snap je? 
 
In het Jodendom is die tien heel belangrijk geworden, denk maar aan het 
Minjan, de tien geboden, de tien plagen, de tien scheppingswoorden ... die 
tien heeft wat! Het had ook acht kunnen zijn, of twaalf ... Het een kéúze, 
keuze om dán de eenheid te herstellen. Er zijn ook twaalf- en achttallige 
systemen geweest, computers werken met een tweetallig systeem: binair. 
 
Dat was stap één voor onze Abraham. Het is al wat overzichtelijker in het 
tel-mandje, maar toch ... Een tweede vereenvoudiging ligt nu voor de hand: 
we kunnen hetzelfde doen met die berg bláúwe balletjes die we nu hebben. 
We nemen negen blauwe balletjes en de na-negende geven we opnieuw 
een andere kleur, bijvoorbeeld paars. En dan onthoud ik dat een paars 
balletje staat voor tien blauwe. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij nu 
staat voor honderd van die gewone balletjes. Het is een nieuwe eenheid. En 

 
2 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) 
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weer blijft de tiende zélf zonder status, hij maakt geen pas op de plaats, hij 
blijft niet staan, is niet zelfgenoegzaam genoeg om status te ontvangen. Iets 
van de Ontelbare is in deze laatste, die net zo gewoon is als de eerste, of de 
tweede, of de derde. De laatste, die gelijk de eerste is, transforméért alleen, 
dát is de zin van zijn bestaan! 
 
Kijk, nu legt onze Abraham ze maar eens netjes op een rij, zoveel zijn het er 
nu niet meer: vier paarse balletjes, negen blauwe balletjes en nog negen 
gewone balletjes, tweeëntwintig balletjes 
 
 Maar wat je nu ziet, is het fundament van het Hebreeuwse alefbet. De 
tweeëntwintig tekens van het alefbet gaan zich hechten op deze balletjes 
om het bestaan onder woorden te brengen. 
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Eerst is er de a, álef, dan de b, beet ... tot de j, teet, dat is de negende. En 

toen kwam er een tiende en die raakte die negende alleen maar even aan. 
En toen ... weg! Ze waren allemaal weg en er kwam er maar één terug, de y, 
jod, de tien, 10. Dat was eigenlijk de wedergeboorte, de opstanding van die 
na-negende, inclusief die negen die er al stonden – het lijkt wel Pasen! Dat 
gebeurt vervolgens negen keer en dan komt er weer zo'n tiende, een tiende 
tiental, zo'n na-negende, zo'n naamloze. Dan verdwijnen ook die tientallen 
allemaal en komt er weer één, één nieuwe, hogere eenheid, voor terug, de 
q, qoof, de honderd, 100. Het hele alefbet is gebaseerd op de wil en het 

verlangen om eenheid te herstellen! 
 
Zo ontstaat het alefbet, dat geënt is op een telraam. Het alefbet stelt zo een 
getal voor dat 499 is en in afwachting is van de Ene die komt, die Ene die 
slechts aanraakt, die zichzelf wegcijfert. Weg-cijfert, wat is het Nederlands 
toch mooi! Die ene die eraan komt, zou een naam moeten krijgen. Hij krijgt 
geen naam, geen nieuw cijfer. Hij cijfert zichzelf weg. Na-negende is hij. Zo 
is het leven in een telraam.  
 

 
 
Maar de opstanding is er telkens ook, tot hier aan toe, tot die 499, die 4 
honderdtallen, die 9 tientallen en die 9 eenheden. We staan zelfs in een 
zeer verwachtingsvol ogenblik: na 49 van zulke her-scheppingen, tel ze maar 
na! De alefbetische tel-tijd is rijp voor een nieuwe opstanding, het hele 
systeem ziet reikhalzend uit naar de Ene die nú de 500 zal scheppen! 
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In de Joodse mystiek is 500 een heel bijzonder getal. Het is bijvoorbeeld de 
maat van de tempel en de afstand tussen de hemel en de aarde. Het wil 
niets anders zeggen dan: de Eeuwige en de mens, zij ontmoeten elkaar. Dat 
is het geheim van de 5, de 50, de 500. Met dit systeem, die 22 balletjes, die 
22 tekens, die 22 getallen, 499 vertegenwoordigend, strekt de mens zich uit 
om de Eeuwige te ontmoeten. Tenminste, dat is te hopen. 
 
De na-negende is de herscheppende, die weer 1 maakt. De kwaliteit van de 
tiende, die schier onzichtbare, is dat hij 'herschept', heiligt, heel maakt. De 
na-negende is in het Hebreeuws rv,[,ä, ésser, tien, je zou hem poort naar een 

hogere eenheid kunnen noemen. Met recht een bijzondere beeldspraak: 
poort is in het Hebreeuws r[;v;ä, sjà'ar. En dan zie je dat die woorden ésser 

en sjà'ar getalsmatig gelijk zijn, dat ze dezelfde tekens hebben: de X, sjien, 

heeft waarde 300, de [, ájjin, is 70 en de r, reesj, is 200, samen 570.  

Die 570 noemen we de uiterlijke waarde 3. 

 
3 Betekenis en belang van de gematria-concepten uiterlijke, verborgen en volle waarde, maar ook de 
in dit eerste deel van deze lezing nog niet genoemde atbasj- en grote waarde, zullen in de komende 
lezingen steeds verder worden uitgediept en duidelijk worden gemaakt. 
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Deze drie tekens hebben echter ook nog een verborgen waarde, want elk 
teken is in het Hebreeuws niet alleen een letter, maar een heel woord! Sjien 
is in het Hebreeuws !yvi en heeft behalve de waarde van het teken X, sjien, 

300, het uiterlijk voorkomen, óók nog een waarde van het 'verborgen' 
gedeelte, dat bestaat uit de tekens y, jod, 10, en n, noen, 50. De verborgen 

waarde van de sjien is daarmee (10) + (50) = (60) 4. 
 
Tellen we de uiterlijke en de verborgen waarde bij elkaar op, dan krijgen we 
de volle waarde. Voor de sjien is dat dus 300 + (10) + (50) = 360. 

 
4 De verborgen waarde wordt altijd weergegeven tussen haakjes. 
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Ook de ájjin en de reesj hebben een uiterlijke, verborgen en volle waarde. 
We zetten de tekens van ésser en sjà'ar even op een rijtje: 
!yvi, sjien, 300 + (10) + (50) = 360 

!yI[;ä, ájjin, 70 + (10) + (50) = 130 

vyre, reesj, 200 + (10) + (300) = 510 

 
We zien nu dat de verborgen waarde van ésser én sjà'ar is: (60) + (60) + 
(310) = (430). Beide begrippen hebben daarmee als volle waarde 570 + 
(430) = 1000. 1000 geeft net als 500 het summum aan van het bij God terug 
zijn; het is de hoogste Eén, na de y, jod, de 10, en de q, qoof, de 100. 

 
Een Twee-deling die een Drie-deling is 
Het telraam van het alefbet zou je in twee stukken kunnen verdelen, twee 
helften: de honderdtallen gaan tot vierhonderd, daar ligt een grens. Die 
grens kun je doortrekken naar de tientallen en de eenheden. Dat blok van 
het alefbet, dat overal reikt tot 4, heeft op dat punt dan als uiterlijke 
waarde 400 + 40 + 4 = 444. 
 
Het andere blok bestaat uit vijf balletjes van één, én vijf balletjes van tien, 
samen 55. Dan is er nóg een grens, de grens naar de Komende. De twee 
blokken samen zijn nu nog 444 + 55 = 499. Maar je weet: nog één heel 
gewoon 'één-tje', een heel gewoon balletje, en alles verandert. Ik zeg dat 
zo, want je kunt die 'ene' wel heilig verklaren en bijzonder maken, maar het 
is toch maar een heel gewone één, net zo gewoon als al die andere balletjes 
die al op het telraam staan. Het bijzondere is vooral het moment waarop hij 
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verschijnt, want op het moment dat déze hele gewone één de andere 
balletjes aanraakt, verandert het hele spectrum. Eenheden verdwijnen, 
tientallen verdwijnen en er komt een nieuw honderdtal bij, en dán: 500, 
door die Ene, die zichzelf wegcijferende, hele gewone één... snap je?! 
 
Zo is het alefbet een bijzonder venster, een bijzonder raamwerk. Aan dit 
denkraam – want het is een denkraam – hecht zich de waarheid van het 
woord, haar taal, haar tekens, het Hebreeuwse alefbet, met zijn 
onvertaalbare diepten. 
 
Ik heb hier nog een bijzonder gedicht van Abel Herzberg, een gedicht uit het 
boekje De drie rozen. Het gaat over een Jood die in de oorlog al zijn 
familieleden is verloren en verder door het leven dwaalt. En die 
hoofdpersoon zegt dan in dat boekje: 
 

Ja, ooit wilde ik dichter worden en ik wilde drie zangen maken over het 
leven en over alles, maar het is me nooit gelukt. Maar goed, ik schrijf toch 
maar even iets op, ook al is het dan maar even iets minder. Dit schrijf ik 
op: 
 
Van drie zangen de eerste 
En van de eerste een fragment 
Vraag niet waar het geheel is 
Aanvang en end 
 
Want alles is fragment 
 
Al door het zeggen van het woord 
Deelt men, scheidt men en schendt 
Het alomvattende dat men niet kent 
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed 
Dat ik niet uitspreken kan maar toch uitspreken moet 
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt 
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet 
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Een troost blijft: 
 
Er is in ieder woord een woord 
Dat tot het onuitspreekbare behoort 
Er is in ieder deel een deel van het ondeelbare geheel 
Gelijk in elke kus, hoe kort, het hele leven weergegeven wordt. 

 
Prachtig! Een kus is eigenlijk een hele korte aanraking, een tik. Je zou die 
kus kunnen vergelijken met dat punt waar we het in het begin over hadden. 
Die één zonder dimensie, geen lengte, geen breedte, geen inhoud, geen 
oppervlakte, niets. Toch is 'ie er. Hoe dan? Ja, als een mysterie is het er. Je 
zou die één kunnen vergelijken met een tik; ook die tik kan je niet pakken. 
Je kunt de tik wel maken, maar niet pakken. De kus is een heel bijzonder 
ding. Twee mensen komen elkaar tegen. Ze slaan elkaar niet, maar ze 
ontmoeten elkaar wel, zuigen zich zelfs even aan elkaar vast – je zou 
kunnen zeggen: nou, dat is toch niet goed!?... en dat is het ook niet, en 
daarom laten ze elkaar ook weer los. Het is alleen maar even de zoete 
aanraking, de liefdevolle ontmoeting, die even Eén wordt en weer loslaat. 
Tik ... Zo is ook de na-negende, de drieëntwintigste, een tedere verschijning, 
die alles anders maakt ... Maar goed, dit is dus wat er alleen maar gekomen 
is van de drie zangen die hij had willen maken. Maar het is schitterend en 
het heeft ook nog drie strofen. Voor mij de drie strofen van het alefbet. 
 
Waarheid 
Het Hebreeuwse alefbet telt met inbegrip van vijf sluitletters – en die zullen 
toch ter sprake moeten komen – niet 22 maar 27 tekens. De sluitletters 
krijgen in deze lezingen dezelfde waarde als de gewone vormen. Zet je deze 
27 letters volgens die getalswaarden op een rij, dan is de m, meem, het 

centrum van het alefbet. De eerste en de middelste en de laatste letter van 
het alefbet vormen zo het woord tm,a/, emmét, waarheid. 

 
Waarheid is de hoogste standaard van het woord. Waardoor wordt het 
woord gerechtvaardigd? Dat is toch met de eigenlijke bedoeling om 
waarheid te spreken; om te zeggen wat iets is. Je moet daarop kunnen 
vertrouwen, kunnen geloven. Je moet degene die het spreekt, kunnen 
liefhebben. Wezen en werkelijkheid één, waarachtig en integer. 
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De getalswaarde van tm,a/, emmét, waarheid, is 1 + 40 + 400 = 441. Dat is 

21 x 21. We zullen zo zien waarom dat zo bijzonder is. Zonder de a, álef, 

staat er tme, meet, dood. Wanneer waarheid dus de Eén mist, de a, álef, dan 

mist daar iets heel wezenlijks. Dan blijft er dood over. Ik zou het zo willen 
zeggen: zonder de Ene sterft de waarheid en wordt ook het spreken louter 
een techniek, een kunstje, herhaling en na-praterij. Zonder de Ene wordt 
het woord vals, een aaneenschakeling van dorre woorden die niet opnieuw 
geboren zijn in jouw ziel en daar tot een wáár woord geworden zijn.  Dan 
wordt het alleen maar een riedel, van die luchtbelletjes, maar het gaat erom 
dat het woord écht wordt, dat het een levend woord wordt. Dat is ook het 
mooie van deze lezingen in Echten: we proberen hier de woorden te echten, 
dat ze weer kwaliteit krijgen ... maar, ik zie dat we allang even hadden 
moeten stoppen voor de koffie en de koek. Strakjes verder met waarheid ... 
wat dat is... 
 

Pauze 

 
Waarheid verdraagt het liegen niet 
Het tegenovergestelde van waarheid is leugen, rq,v,ä, sjéqqer. De leugen 

hangt aan het einde van het alefbet, tendeert als het ware naar de veelheid, 
naar de 400 en verstoort het evenwicht dat met tm,a/, emmét, waarheid, 

juist zo duidelijk gegeven is, zoals we vóór de pauze hebben gezien. Die X, 

sjien, 300, q, qoof, 100 en r, reesj, 200, van rq,v,ä, sjéqqer, leugen, staan alle 

drie met hun hele gewicht bijna achteraan in het alefbet, doen het alefbet 
haast een beetje 'hellen' ... het is een beeldspraak, maar toch ... Waarheid 
en leugen, ze verdragen elkaar niet. Maar, wat is waarheid? 
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In Johannes 18 vers 37 staat Jezus voor Pilatus en zegt: 
 

Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te 
getuigen. Een ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg. 
 

In mijn achterhoofd onthoud ik altijd dat hier in Jezus-gedaante de Tora 
staat. Hij is de gedaante van de Tora, het Levende Woord. Zoals in het 
Evangelie gezegd wordt: het Woord is vlees geworden, levend geworden. 
De Tora spreekt ons hier aan en zegt: een ieder die die lering, die 
onderwijzing, die Tora is toegedaan, die een leerling is van Mij, die luistert 
ook naar wat ik allemaal te zeggen heb. 
 
Ik was laatst in een Benedictijnenklooster en degene die de opening deed 
zei: "Er wordt vaak gevraagd naar je geloof en dan hoor je: de ene is 
protestant en de ander katholiek enzo ...". En toen zei hij: "Ik zeg liever 
altijd: ik ben een leerling. En als ze dan vragen: van wie ben je dan een 
leerling? dan zeg ik: ik ben een leerling van Jezus van Nazareth. Zo worden 
de discipelen ook altijd genoemd: leerlingen van Jezus. Dat blijf je eigenlijk 
je hele leven. Dus ik ben eigenlijk altijd een leerling ...". Prachtig, dacht ik, 
dat nemen we mee naar Echten. 
 
Dit is dus het Woord dat de Tora daar spreekt voor Pilatus, vóór het 
moment dat het gaat kantelen in de richting van een executie, een 
eliminatie. Dus dat de Onderwijzer definitief wordt weggecijferd. En Pilatus 
zegt dan: "Wat is waarheid?" Natuurlijk, een geweldig goede vraag van 
hem. Want alles is koopbaar en omkoopbaar, zeker voor hem, want Pilatus 
staat echt niet bekend als een prettige man die even tijd vrij maakt om 
uitgebreid en vriendelijk te staan luisteren, met wijsgerig inzicht, naar onze 
Jezus van Nazareth. Dat moeten we toch een beetje tot de polemiek van 
het verhaal laten, om in die tijd de Romeinse overheerser wat milder te 
stemmen. Want Pilatus was ronduit een bruut, een meedogenloze killer, 
maar ook een twijfelaar, durfde soms niet goed een beslissing te nemen. 
Hier wordt hij voorgesteld als een filosoof die vraagt: "Wat is waarheid?" En 
in de mond van deze niet-Jood is dat een goede vraag. 
 
Waarheid, zou ik dan willen zeggen, is dat niet dat het klópt? Dat woord en 
wezen in over-één-stemming zijn. Eén stem spreekt mijn innerlijk én mijn 
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uiterlijk. Het is daar eenstemmig: ik ben wat ik zeg. Het klópt, zeggen we in 
het Nederlands en dat is prachtig, want iets dat klopt, dat leeft, heeft een 
hart. Omdat mijn hart hier klopt, ben ik hier. Wil dat niet zeggen dat het 
waar? geworden is tot een hier!? Het nog 'onbestemde', dat wat nog geen 
'bestemming' had, is geworden tot het 'bestemde', is sprekend geworden, 
aanwezig, aangekomen, geland. Die stem klinkt mee in die Nederlandse 
woorden. Dat is niet alleen in het Nederlands zo, maar ook in andere talen, 
dat zulke 'resonanties' meeklinken. Waarheid zou moeten zijn: hier. Niet 
iets ver weg, maar hier, voor je neus. Dat is eigenlijk wat Jezus tegen Pilatus 
zegt! 
 
Bij Abraham Joshua Heschel las ik:  

Waarheid is niet een object, maar een staat van zijn.  
 
Niet meer wie of waar ben ik, maar hier ben ik. Dat is ook het eerste wat 
profeten zeggen wanneer ze worden aangesproken in een visioen door de 
Eeuwige, dan zeggen ze: ynIn>hi, hineníé, hier ben ik. Het maakt je present. 

Waarheid maakt je present, aanwezig, tegenwoordig. Waarheid is een staat 
van zijn. 
 
Wat houdt dat in? Ik heb een kern, ik zou dat mijn ego kunnen noemen. 
Mijn kern resoneert met de Kern van Wie mij heeft geroepen. Ik ben een 
fragment in de eeuwen der eeuwen. Ik sta hier zomaar. Tweehonderd jaar 
geleden stond ik hier niet, honderd jaar geleden ook niet, vijftig jaar 
geleden al wel maar in een andere gedaante en over vijftig jaar ongetwijfeld 
niet. In die grote zee van tijd ben ik een fragment, zoals Herzberg dat ook zo 
mooi zei. Maar ondanks dat fragment is iets van de Eeuwige bij mij, dat kan 
niet anders. De Eeuwige omvat mij, maar is ook dóór en ín mij. En niet 
alleen bij míj, maar in ieder van ons. Het gaat erom: herinner ik mij dat, 
wordt het waarheid? Wordt het hier? 
 
Hier staat stil; waar is onrustig, is heen en weer aan het schuiven: waar? 
waar? ... Met ander woorden: weer-klink ik met de Kern van Wie mij 
geroepen heeft? Hoor ik Zijn kloppen, ben ik open genoeg? Ik hoef me dan 
ook niet meer te verklaren, ik bén dan een verklaring. De mens die zo is, is 
een verklaring van de Eeuwige. En zo staat Jezus daar, als Gestalte van de 
Tora, als een Verklaring. 
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Waarheid kan uitermate stil zijn, ook dát is in het Evangelie te vinden, 
namelijk als Jezus voor Herodes verschijnt. Hij zegt daar níéts. Hij hoeft zich 
niet te verklaren, zeker niet voor Herodes. Waarheid is levend, het klopt, 
het is een werkwoord, een staat van zijn. Waarheid is wat je doet, want je 
bent uit het vlak omhoog gekomen. En die waarde van waarheid vraagt nu 
om een gebeurtenis. Ben jij die gebeurtenis, is de vraag. Waarheid bén je, 
met andere woorden – dat is ook wat Jezus zegt – en anders weet je, of iets 
ín je weet dan, dat je liegt! 
 
Het getal 21 
Waarheid heeft iets met het getal 21. Want waarheid, tm,a/, emmét, is 1 + 

40 + 400 = 441 en dat is 21 x 21, het kwadraat – de vervulling zegt de 
mystiek – van het getal 21. Het heeft alles te maken met een staat van zijn: 
hy<h.a,, èhejè, ik ben. Dit woord heeft als getalswaarde 1 + 5 + 10 + 5 = 21. Als 

je het getal laat meespreken, kun je dus zeggen: de vervulling van het ik 
ben, van het ik zal zijn, is: waarheid. 
 

Maar Mozes zeide tot God: "Wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan en 
de Israëlieten uit Egypte zou leiden?" Toen zeide Hij: "Ik ben met u" 
(Exodus 3:11-12a). 

 
Mozes zegt dus: ykinOåa' ymi, mi anóchi, wie ben ik? Het antwoord dat hij krijgt, 

is: %M'[i hy<h.a,-yKi, ki-èhejè immáách, want Ik ben met u. hy<h.a,, èhejè, ik ben, ik 

zal zijn, is de Naam zélf van de Eeuwige. 
 
Daarop zei Mozes tot God: "Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en 
hun zeg: de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij vragen: hoe 
is Zijn naam? Wat moet ik hen dan antwoorden?" Toen zeide God tot 
Mozes: "Ik ben die Ik ben". En Hij zeide: "Aldus zult u tot de Israëlieten 
zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden" (Exodus 3:13-14). 
 

Hier komt heel duidelijk naar voren dat de Eeuwige zegt: Mijn naam is: Ik 
ben, hy<h.a,, èhejè, 1-5-10-5, dat is: 21 

 
We kennen de Godsnaam ook als het onuitgesproken tetragram: 
h-w-h-y, 10-5-6-5, maar hy<h.a,, èhejè, is een heel directe naam van God.  
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hy<h.a, rv<a] hy<h.a,, èhejè asjér èhejè, Ik ben die Ik ben. Je kunt ook zeggen: Ik 

zal zijn die Ik zal zijn. Die werkwoordsvorm is niet, zoals in het Nederlands, 
een heel duidelijk omschreven tijd. Je kunt ook zeggen: 21 waarvan geldt 
21, want rv,a;, asjér, betekent ook waarvan geldt. Dat klopt dus exact: 21 is 

21. Volmaakte overeenstemming, de twee die Eén zijn.  
 
Ook mooi dat we met ons tientallig systeem die 21 schrijven met een 2 en 
een 1. Het gaat hier ook daadwerkelijk over de twee die één zijn en dat 
resoneert hier door in het getal-systeem. Zouden we een ander stelsel 
hebben, dan zou je 21 heel anders hebben geschreven. Het resoneert ook 
nog op een andere manier want 21 x 21 is 441, het getal van waarheid. De 
taal van het getal doet helemaal mee in de essentie van wat dit woord hier 
wil zeggen. 
 
De mens, ~d"a', adáám, is naar Gods beeld en gelijkenis, staat er in Genesis. 

Als schepping van de zesde dag, draagt hij het getal zes. Zes hoort ook bij de 
zesde letter, de w, waw, het voegwoord en. De mens ís die en, hij is de 

verbinder en hij moet de verbinding leggen tussen boven en beneden, 
tussen buiten en binnen. De waarden waar we het in het begin over 
hadden, met God verbinden, tot een gebeurtenis maken. Hij is Gods 
waarheid hier op aarde, zo kun je het óók zeggen. Hij is de gevolmachtigde 
van de Eeuwige, met Scheppers-kwaliteiten, met een aangezicht. Ieder van 
ons heeft zijn eigen aangezicht, niemand lijkt op elkaar. Wij zijn naar Gods 
beeld en gelijkenis, uniek. 
 
In het reiken naar de Ene wordt 
Adam wie hij is. Want als een 
zes gaat reiken naar de Ene, dan 
gaat er het volgende gebeuren: 
hij reikt via de vijf, via de vier, 
via de drie, twee en via de één, 
die dan resoneert met de Ene. 
En op dát moment is hij 21: 6 + 
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. Op het 
moment dat die zes in zijn 
reiken naar de Ene tot 
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vervulling komt, zo'n gebeurtenis wordt, in het opheffen van alles, de héle 
weg, dán wordt hij 21, naar beeld en gelijkenis van de Ene, dan wordt hij 
dus hy<h.a,, èhejè, ik ben, ik zal zijn. 

 
Het alefbet staat in principe in dienst van de waarheid. Het Woord is van 
God – in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God, Johannes 1:1. Als dat waar is, en daar gaan we vanuit, dan is de 
pretentie van dat Woord: Waarheid – hoewel zij óók de leugen van schrift 
voorziet. Maar er zijn alarmbellen, ingebouwde structuren, verborgen 
indicatoren. Bij elke vertaling verdwijnen die lagen jammer genoeg het 
eerst. Maar je ziet dat in het Nederlands een heleboel woorden toch óók 
een verrassende betekenis hebben. Dat je met dag ook zegt: licht. Toen je 
dat nog niet bedacht, kon je makkelijk doeg zeggen en doei. Maar toen je 
hoorde dat je dag zei, niet nacht, dat als ik je gedag zeg, dat ik je licht wens 
en geen duisternis, dan zeg je nooit meer doei. Tenminste als je het goed 
met die ander meent. Dan zeg je dag. Zo zitten er in taal allerlei lagen 
allerlei bodems. En het Hebreeuws is zeer rijk aan allerlei dimensies. Daar 
moeten deze lezingen over gaan, over die dimensies. 
 
Toen taal teken werd – want denk eraan: taal werd gespróken; taal werd op 
een gegeven moment pas schrift en gaat dan gebruik maken van grafemen, 
van tekens: er wordt iets aan gehecht, een betekenis, en als je dat ziet, weet 
je wat er wordt bedoeld. Een grafeem, een teken, is een spiegel. En de 
diepste essentie van het Woord is dat het teken de Ene moet spiegelen en 
de Ene wil dan in overeenstemming met Zichzelf in jouw hart aankomen. Zo 
moet het zijn. Maar het kan zijn dat die spiegel vertroebeld is, dat hij 
vervalst of vertekend is. En dan komt het woord op een andere manier in je 
hart. Dus, toen taal teken werd – toen het stoffelijk ging worden, het 
gesproken woord voorbij, grafeem werd, lichaam, orde – hechtte zich aan 
het woord iets uit de wereld van de veelheid en de gestructureerde poging 
– lees: het getalsysteem – om die veelheid te beheersen. De mens wil greep 
op de veelheid krijgen. En in het woord dat hij concipieerde in tekens, daar 
ging, in het Hebreeuws, het getal in mee. Terecht! Want de mens is getal. 
Hij is getal, want ik sta tegenover jou, ik bén twee. 
 
Dat zal een dier niet beseffen, dat hij twee ís. Maar ik ben twee. Er wonen 
een vader en een moeder in mij, een man en een vrouw – in ieder van ons is 
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dat zo. Ik ben twee. Ik ben ook half, dat weet ik heel duidelijk. Ik ben ook 
getrouwd en in dat twee zijn kunnen we ook weer één zijn. 
 
Het is een belangrijke essentie voor het mens-zijn dat in dat stoffelijk 
worden van de taal het getal mee ging. Tal en taal, in het Nederlands klinkt 
het nog na ook. Getal is taal. Er ontstond een wisselwerking tussen woord 
en getal. In het Bijbels Hebreeuws is die wisselwerking een grootheid die de 
grootsheid van het woord mede doet verstaan, zo zie ik de gematria. Je 
moet wel eerst zien dat het woord een grootsheid is, iets buitengewoons. 
Dat mijn woord hier als een schip is, een luchtschip, en heel gewichtsloos 
jouw oor als haven binnenvaart en aanlegt in jouw ziel en daar iets kan 
overgeven, iets heel gewichtigs misschien, iets met gewicht, wat jij eruit wilt 
halen – je kunt er ook níéts uithalen. 
 
Het woord is een wonder: als ik brood zou gaan uitdelen, krijg jij een stukje, 
dan jij … en dan jij ... en die anderen maar wachten tot ik daar eindelijk ben. 
Maar met een woord ben je in één keer overál, bij iedereen. Een woord is 
grootsheid. Het schrift geworden woord, taal in grafemen, is ook heel 
bijzonder, zeker als je ziet dat die getalsmatige kant er ook nog een keer bij 
zit. Het woord is ook getal, zo mag je het gewoon stellen. Een getalsmatige 
verhouding is het. En: getallen zijn niet onverschillig. Er zijn allerlei soorten 
getallen: priemgetallen, kwadraten, driehoeksgetallen, kubieke getallen, 
oneven en even getallen … dat heeft allemaal een kwaliteit en een 
betekenis. Elk getal telt en vertelt en benoemt een kwaliteit, een 
verhouding in deze schepping, een zin-rijke verhouding. 
 
Het alefbet als teken-garnituur 
Het alefbet, alfabet zeggen wij, het teken-materiaal van de taal, hier nog 
onbewogen in een doosje, onbestuurd, voertuig voor nog te vertalen 
werkelijkheid. Want ik ga mijn werkelijkheid, of de werkelijkheid die ik 
waarneem, in schrift zetten. Ik ga 
de tekens met hun afspraken en 
getalswaarden daarin leggen zodat 
dat schip, dat nu door de lucht in 
jouw oor kan komen, dat dat schip 
over honderd jaar misschien in het 
oor van een kleinzoon kan komen, 
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in het hart van mijn achterkleinzoon. Het schip vaart dan door die tijd heen 
en mijn woord is daar dan nog steeds. Dat is het bijzondere van het schrift, 
dat het als een schip door de tijd gaat en mijn leven overstijgt, want dat is 
precies wat er gebeurt. 
 
Het alefbet is dus een teken-garnituur om de werkelijkheid te vertalen, te 
über-setzen, over te zetten, te verschriftelijken – medium met een 
geweldige potentie, omvang en bereik. En de tekens in dat kistje liggen daar 
als volgt: 
 

 
 
Het grote wachten is op de 500, maar die komt nog niet. Die komt pas als 
dat ene, gewone knikkertje, die drieëntwintigste tevoorschijn komt en 
alleen maar aanraakt, aantikt, het sein geeft om de eenheid voor de 
vijftigste keer op rij te herstellen. In al zijn bescheidenheid zal die ene dan 
zeggen: "Ik raak je alleen maar even aan", en dan verdwijnt hier bij de 
eenheden alles. "Want waarom deed ik dat aanraken? Ik deed dat opdat 
een hogere eenheid zou ontstaan, het tiental. Maar ook in dat tiental zal ik 
zijn en doorwerken in nog diepere lagen, en ook dáár zal ik de eenheid 
herstellen, dat is mijn roeping. En dan komt honderd, 100 ... en zie: 500, 
hoge helft van de Ene in mij". 
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Het is een krachtige beeldspraak die er in het telraam ligt, dit reikende 
denkraam van taal. Het is die tweede 5 in de Onuitsprekelijke Naam, het 
tetragram h-w-h-y, 10-5-6-5. Die 10-5-6, dát is het wachten van de Ene. 10 + 

5 + 6 = 21, dat is het wachten van Ik ben dat duurt tot: Ik zal zijn ... in jou! 
 
De sluitletters – sommige Hebreeuwse letters worden als ze aan het einde 
van een woord staan anders geschreven en dan sluitletters genoemd –
worden in de traditie van het Hebreeuws gelegd op de lege plaatsen na 400, 
als de serie honderdtallen die er nog achteraan komt, zodat het een doosje 
is met drie keer negen, zevenentwintig tekens: 
 

 
 
De k, kaf, heeft dus eigenlijk waarde twintig, en de $, sluit-kaf, heeft ook 

twintig, maar in dit garnituurdoosje is de $, sluit-kaf, even vijfhonderd. 

Maar bij het rekenen met getalswaarden is mij opgevallen dat zeker 
Weinreb5 dat heel weinig doet. Die rekent de waarde van sluitletters 
meestal als van gewone letters. En daar houd ik ook van, want ik ben ervan 
overtuigd dat de getalsmatigheid van het Hebreeuws een hele 
verstandelijke, logische, rationele bodem heeft. Daar moet je niet mee gaan 
goochelen, want zo voelt dat hier een beetje en dan haal je de waarde 
ervan weg. Ik houd het op de meest basale, oorspronkelijke waarde. 

 
5 Friedrich Weinreb (1910-1988), is bekend om zijn vele publicaties m.b.t. de getalsmystiek 
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De hoogste missie van dit doosje is het Hoogste Woord en dat is het woord 
dat Waarheid is. Dat is een Levend Woord, dat is een zin-sprekend woord, 
een woord dat zin heeft, dat laat zien hoe het ís, hoe iets bij de Eeuwige is. 
Een klaarblijkelijk woord, méér dan voertuig van eigenbelang, nut, 
oppervlakkigheid, pretentie. Je zou kunnen zeggen: een venster, een icoon, 
licht-doorlatend, transparant naar de essentie, dat is: Degene die ís. Een 
onder-woorden-brengen om ontmoeting te zijn, bevrijdende ont-moeting, 
dat is de hoogste missie van het Woord en daarmee van dit kistje met het 
alefbet. Dan stralen deze tekens pas echt! 
 
Elke letter heeft zijn eigen betekenis, de beelden die aan de letters kleven, 
de waarden, de getalswaarden ... er ligt hier een boekenkast, een 
bibliotheek, nog niet ontsloten, nog niet in werking. 
 
Woord dat echt maakt, dat is de hoogste roeping van dat woord. Zicht 
gevend op de Ene, de Kern oproepend, stralend van binnenuit, zo binnen zo 
buiten, glans gevend. Daarom is het mooi dat één van de grote mystieke 
boeken van het Jodendom, de naam Zohar draagt, wat glans betekent. En 
dat is ook het meest briljante dat het Woord in ons kan doen, dat het je 
doet stralen en je glans geeft. 
 

Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, […] wist hij niet, dat de huid van 
zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had (Exodus 34:29). 

 
Zijn huid straalde, staat er dan. Michelangelo geeft zijn beeld van Mozes 
twee horentjes. Dan wordt er gezegd dat dat verkeerd begrepen is, dat er 
andere klinkers zijn gelezen: !r,q,, qérren, hoorn, lichtstraal, in plaats van 

!r;q', qaráán, stralend. 

 
Maar ik denk het niet, want dat qaráán resoneert met qérren op een heel 
bijzondere wijze: de getalswaarde van die drie consonanten is: 100 + 200 + 
50 = 350. De verborgen waarde is (86) + (310) + (56) = (452). De volle 
waarde is dan 350 + (452) = 802, en dat is 2 x 401. Dat is twee keer de 
waarde van het eerste én het laatste teken van het Hebreeuwse alefbet. 
Dus hier staat twee keer: de eerste en de laatste. Bovendien heeft 401 een 
bepaalde kwaliteit in het getalsmatig denken, want het is een priemgetal, 
een ondeelbaar getal: alleen maar deelbaar door 1 en door zichzelf. In de rij 
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van de priemgetallen is het het 80-ste priemgetal. De kwaliteit van de 8 is 
een heel bijzonder begrip. Een geweldige resonantie van dit getal in dit 
Hebreeuwse woord juist op die plaats ... én in elk van die twéé horens. 
 
Die horen is stootkracht, een instrument om door te dringen, van de eerste 
tot de laatste. Het aldus stralende woord, die uitgekristalliseerde angel van 
licht, is hier als het ware de straal die Mozes verstoffelijkt op het hoofd 
draagt. Maar goed, het staat er niet, zul je zeggen. Misschien … maar in het 
Hebreeuws schrijf je qaráán op exact dezelfde manier als qérren, dus het 
getalsmatige verhaal blijft precies hetzelfde. 
 
Je kunt dus beter de vraag stellen: hoe kwam het dat hij straalde? Dat 
kwam doordat hij de Eerste en de Laatste had ontmóét. En waarheid is een 
ontmoeting, is een gebeurtenis en die gebeurtenis was daar gebeurd, van 
aangezicht tot aangezicht. Dat kan niet, wordt er gezegd, maar het staat er 
van Mozes tóch, dat hij de Eeuwige zag van aangezicht tot aangezicht. Hij 
had begin en einde in één blik geschouwd, van de a, álef, tot de t, taw, van 

de 1 tot de 400. En van de 400 tot de 1. Hij zag als het ware door deze hele 
kosmische zaak heen. Transparant. En die transparantie lag nog op zijn 
gezicht: 2 x 401. Begin en einde tegelijkertijd. Dát is waarheid: als die twee 
één zijn. De grote geloofsuitspraak van het Jodendom: sjema Jisraël Addonáj 
Ellohénoe, Addonáj echáád, dat is: hoor Israël, de Eeuwige, onze God, de 
Eeuwige is Eén. Het transparante zíjn, om te doen wat nodig is, om 
eenvoudig te zíjn, zíjn in eenvoud, als Eén te zijn. Waarheid klopt, 
appelleert, raakt aan. 
 
Er staat ook in het Evangelie: 
 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem luistert en 
de deur opendoet, Ik zal bij hem binnengaan en maaltijd met hem houden 
en hij met Mij (Openbaring 3:20). 

 
Deze maaltijd, dit met elkaar verkeren, is een heerlijke dialoog, vraag én 
antwoord tegelijkertijd. Waarheid is daar hier-heid: "Wie ben ik?" … het 
antwoord luidt: "Hier ben Ik". En bij die Hier ben Ik straalt die vonk van de 
Eeuwige, die ín ons is, door in dit woord, vandaar die Ik in deze dia met een 
hoofdletter. Die Ik is de vonk van de Eeuwige die in ons allen wacht op 
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verlossing. Dus dan, als mijn ego smelt, openvalt, transparant wordt en het 
Enig Ego van de Ene zich identificeert met mij en mij stilzwijgend en in alle 
bescheidenheid een hoofdletter geeft, als een onzichtbare gebedsriem om 
mijn hoofd, ook al zíé je daar dus niets. Zo mag je het beluisteren. En 
waarom dan? Waartoe? Nou, om te doen wat nodig is. Dat kan van alles 
zijn, gewoon wat voor de hand ligt. 
 
Gaan we die 441 nu ook nog even geometrisch bekijken, als vorm in de 
ruimte. Want 441, de waarde van tm,a/, emmét, waarheid, is eigenlijk het 

kwadraat van 21, dus 21 x 21. 
 
21 is de uiterlijke waarde van hy<h.a,, èhejè, ik ben, 1-5-10-5. Hier zie je de 

vervulling, de ontplooiing van 21, dit getal van de Eeuwige en tegelijk de 
vereenzelviging daarmee van het getal van het begrip waarheid. Een 
venster met getalswaarde 441. Het centrum van deze figuur is het 221e 
vakje, en je zou kunnen zeggen: dát is de getalsmatige kern van het begrip 
tm,a/, emmét, waarheid, het hart. 

 
221 bestaat uit de twee priemgetallen 13 en 17: 13 x 17 = 221. Dat zijn het 
7e en 8-ste priemgetal. En de roeping van ons, hier in deze wereld, is om 



Robert la Boresa 

36 

deze zevende dag te dragen naar de achtste dag. Nee, de achtste dag te 
zíjn, dát is onze missie, die Heilige Dag. Een bijzondere getalsmatige 
bijkomstigheid, om niet te zeggen: toevalligheid. Het valt hier zomaar toe. 
 
Maar er is nog meer: 21, het getal van de Ene, die zegt: Ik ben, is ook 6 + 5 + 
4 + 3 + 2 + 1, het driehoeksgetal van 6, het getal dat bij de mens hoort. Ook 
dáár resoneert dus het Goddelijke in het menselijke, het Hier ben Ik in het 
Wie ben ik? Mijn Waarheid is mijn Hier-heid in de Ene. Dan sta ik dáár, in 
het Midden, die Ene in het centrum van 441, een gewone 1, net als de rest, 
eerste letter van tm,a/, emmét, waarheid, 1-40-400. 

 
Die 40 zie je in die kruisvorm, die 4 verbindingswegen: links - rechts, boven - 
beneden, terwijl de vlakken de vier honderdtallen zijn: 1-40-400. Dit is het 
blazoen van de Waarheid, zou je kunnen zeggen, het tm,a/ !gEm', makeen 

emmét, het Schíld van de Waarheid. 
 
Het Hebreeuws telt in wezen tweeëntwintig verschillende tekens – die vijf 
sluitletters rekenen we dus tot de gewone letters. Tweeëntwintig 
verschillende tekens om de Ene te zoeken. Het driehoeksgetal van 22 is 253:  
253 knoop-punten terug tot de oer-sprong, het brandpunt, de één van het 
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begin, maar dan de één als afspiegeling van de Eén van God, de Ene. Die 
Ene, Ontelbare, schilder ik hier toch even als een stralende zon, want je 
moet bij het onderwijzen toch een beeld scheppen, je ontkomt er niet aan. 
De waarachtige weg van het alefbet is van de 22 terug naar de 1, de Ene, 
zonder een enkel kruispunt, een enkele knoop over te slaan, alles hoort 
erbij, opstijgend naar de Ene, in een laatste sprong, van aangezicht tot 
Aangezicht, zodat de straling van de Ene door het hele spectrum resoneert. 

 
Wat je hier ziet, is de grote driehoek, van het driehoeksgetal van 22, met 
daarin allemaal kleine driehoekjes, tussen al die punten. Het zijn 253 snij-
punten, maar het zijn óók 231 kleine grijze driehoekjes met de punt 
omhoog en 210 kleine witte driehoekjes met de punt naar omlaag. Al die 
driehoekjes doen mee, want dit is de 'ruimte' waarbinnen ik mij terugtrek 
op weg naar de Ene, weliswaar langs lijnen en punten, maar in wezen is hier 
alles stralende leegte. 
 
En toch: 231 + 210 = 441. De leegte spreekt: samen 441 driehoekjes. Dat wil 
dus zeggen dat het getal voor de ruimte zélf, behorende bij het 
driehoeksgetal van 22, die overlopende leegte, 441 is, het getal van tm,a/, 
emmét, waarheid! 
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De hartstocht van het alefbet – als het tot zijn recht komt – is waarheid. 
 
"Maar", zul je zeggen, "er zitten ook tegenvallende driehoekjes bij, 
driehoekjes die er tegenin gaan, die met de punt naar beneden staan!" Het 
is een spannend en gevaarlijk spel waarin de mens de waarheid tot een 
gebeurtenis moet maken. Maar, de driehoekjes met de punt naar boven, 
die dus wijzen naar de Ene, zijn met een verschil van 21 in de meerderheid! 
En interpreteer ik: de Ene gaat met ons mee!  
 
Hebreeuws: een bijzondere taal met bijzondere wortels. Het is de taal van 
de Tora, taal met een door God gegeven pretentie, taal van het Joodse volk, 
taal met diepe vergezichten. 
 
Hier zie je als het ware één van die vergezichten: je ziet in deze figuur dat de 
davidsterren er gewoon vanzelf in tevoorschijn komen. Misschien is dít wel 
waarheid: wij zijn in Hem én wij zijn naar Hem op weg. Dat is eigenlijk een 
tegenspraak, maar toch, het kan: in ontzag, vol liefde en vertrouwen, om bij 
die grondwaarden in het platte vlak, aan het begin van mijn verhaal, terug 
te komen: waarheid, ontzag en liefde en trouw ... daar draait het om. 
 
Dank u wel. Graag tot de volgende keer. 

Einde 



Gematria en Geometrie – deel 1 

39 

Toelichting: Getalswaarden in het Hebreeuwse alefbet 
(zie het schema van het Hebreeuwse alefbet achterin)  
 
In deze lezingen is, naar aanleiding van de getalsmatige structuur van elk 
teken in het alefbet, sprake van vijf verschillende getalswaarden: 
1. Uiterlijke waarde 
2. Verborgen waarde 
3. Volle waarde 
4. Atbasj-waarde 
5. Grote waarde 
 
Hoe zit dat? 
Elke Hebreeuwse letter heeft een bepaalde getalswaarde in het 'telraam' 
van het alefbet. Er zijn 9 eenheden, 9 tientallen en 4 honderdtallen. Dus: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en ook nog 100, 
200, 300, 400. Deze waarde heet de uiterlijke waarde, het is de 
letterwaarde.  
Maar, aangezien elke letter in wezen een teken is, een begrip, een woord, 
bestaande uit meerdere letters, waarvan alleen het eerste teken de 
feitelijke letter voorstelt (het zogenaamde acrofonische principe) heeft elke 
letter nog een 'verborgen kapitaal'. Enkele voorbeelden kunnen hier veel 
verduidelijken: 
 
Gimel, g, 3, de derde letter in het alefbet schrijf je als woord: lM,GI, gíémel, 3-

40-30. Drie is hier de uiterlijke waarde van de gimel, en het stuk 40-30, de m, 

meem, en de l, lámed, vormen de verborgen waarde van de gimel. We 

schrijven dan (40) + (30) = (70). De volle waarde van gimel is de som van de 
uiterlijke waarde en de verborgen waarde: 3 + (70) = 73. 
 
Een ander voorbeeld: Samech, s, 60, de vijftiende letter in het alefbet 

schrijf je als woord: %m,s', sámech, 60-40-20. Zestig is hier de uiterlijke 

waarde van samech, en het stuk 40-20, de m, meem, en de k, kaf, vormen 

weer de verborgen waarde van samech. We schrijven de verborgen waarde 
als (40) + (20) = (60) ... dus óók 60. De volle waarde van samech is weer de 
som van de uiterlijke waarde en de verborgen waarde: 60 + (60) = 120. 
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Nóg een voorbeeld: Reesj, r, 200, de twintigste letter in het alefbet schrijf je 

als woord: vyrE, reesj, 200-10-300. Tweehonderd is hier de uiterlijke waarde 

van reesj, en het stuk 10-300, de y, jod, en de v, sjien, vormen de verborgen 

waarde van reesj. Dat schrijf je weer als (10) + (300) = (310), dus tussen 
haken. De volle waarde van reesj, dus de som van uiterlijke waarde en 
verborgen waarde, is: 200 + (310) = 510. 
 
Toepassing: 
Het Hebreeuwse woord rg:s', sagár, 60-3-200, betekent sluiten. In dat begrip 

kunnen we nu spreken over de uiterlijke waarde: 60 + 3 + 200 = 263. Over 
de verborgen waarde: (60) + (70) + (310) = (440) en over de volle waarde: 
263 + (440) = 703. Vergelijk maar met het bovenstaande. 
 
Vervolgens is het heel belangrijk inzicht en kennis te hebben van de 
'grammatica van het getal'. Welke zeggingskracht hebben deze getallen? 
Maar ook: wat is het verschil in betekenis van de uiterlijke waarde, de 
verborgen waarde en de volle waarde? Wat betekent het in dit begrip 
sagár, dat die uiterlijke waarde een priemgetal is? Dat de verborgen waarde 
'iets' met 44 heeft? Dat de volle waarde het driehoeksgetal van 37 is? 
Kortom: vóórdat deze getalsmatigheid deel kan nemen aan de interpretatie 
van het begrip sagár, op zich, is er nog heel wat studie vereist. Helemaal 
boeiend wordt het als we ontdekken dat deze getallen ons op het spoor 
brengen van talloze andere begrippen met dezelfde, of gedeeltelijk dezelfde 
getalsmatigheid. Dan gaat er pas echt een onvermoede wereld open en 
wordt interpretatie een boeiende en bloeiende zaak, zonder dat we de 
kaders van de 'Onderwijzing', het Woord van de Tora, uit het oog en vooral 
uit het hart zouden verliezen. 
 
Voor de atbasj-waarde en de grote waarde geldt hier: lees de toelichting in 
deel 2 van Gematria en Geometrie in deze reeks. 
Inzicht in de atbasj-waarde vergt een diepe bezinning. De atbasj-waarde 
voegt aan elk woord een 'transcendente dimensie' toe, en dat móét, want 
elk woord heeft de pretentie een stukje 'Levende Werkelijkheid' te 
beschrijven, of het zich daar nu van bewust is of niet. Woorden beschrijven 
niet het Zijn, maar het Mysterie van het Zijn, met andere woorden: zie ik 
nog het Wonderbare Gehalte van het Zijn? Zie ik nog, dat ik eigenlijk 
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helemaal niet weet wat ik zie, ook al ben ik met alles zo dodelijk vertrouwd? 
Sterft de 'Levende Werkelijkheid' in de groeven van mijn schrift, of is er een 
kans, in het schrift zelf, om daaraan te ontsnappen. De atbasj-waarde 
rekent met die kans, de Eeuwige rekent daarin mee, verbeeldt het 
perspectief van de Eeuwige. Getalsmatig komt dit neer op een gespiegelde 
getalsmatigheid voor elk teken. Is a, álef, uiterlijk 1, maar volgens de atbasj-

waarde juist 400. Is b, beet, uiterlijk 2, maar volgens de atbasj-waarde 300, 

en dat zo door voor alle tekens. Tenslotte is t, taw, uiterlijk dus wel 400, 

maar volgens de atbasj-waarde tóch 1.  
Zo telt de Ene volstrekt anders dan de mens. Een telling om toch rekening 
mee te houden. Dat gebeurt met name in de grote waarde die de som is 
van uiterlijke waarde en atbasj-waarde. Getalsmatig beeld van het gaan in 
Dialoog met de Eeuwige.  
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Gematria en Geometrie 
de structuur van het Hebreeuwse alefbet – deel 1 
 
In deze eerste van een serie van drie lezingen over gematria en geometrie 
gaat het over de getalsmatige structuur van het Hebreeuwse alefbet. Wat is 
tellen? Hoe tellen wij? Waarom tellen wij? Al deze vragen komen in deze 
lezing aan de orde. 
Het gaat erom weer inzicht en gevoel te krijgen voor het Herstellen van 
Eenheid, wat tellen in wezen is. Een lezing ook over waarheid, ontzag, liefde 
en vertrouwen als fundamentele waarden onder de telling, die alleen zo tot 
waarachtige ver-telling wordt. 

 
~ 

 
De Echten-reeks is een serie bewerkingen van lezingen door Robert la 
Boresa in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joods 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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