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Inleiding 
Deze lezingen hebben altijd wel iets met de hemel en de aarde, begin ik 
vandaag even met de hemel en dan meteen terug naar de aarde: 
 
Een priester en een rabbijn zitten in de trein van Maastricht naar 
Amsterdam.  
Het eerste stuk van de reis wordt er geen boe of bah gezegd. Maar na 
Nieuwegein zegt de priester opeens tegen zijn medereiziger:  
"Mag ik u eens iets vertellen: ik heb vannacht gedroomd van de Joodse 
hemel ..." 
"Oh ja?" zegt de rabbijn, "bijzonder! Laat eens horen!" 
"Nou," zegt de priester, "niet zo mooi, het was er vuil, lawaaierig, veel 
ongewassen volk, het stonk ..." 
"Oh ...", zegt de rabbijn, "maar weet je, da's nou ook toevallig, ik heb 
vannacht óók gedroomd ... van de christelijke hemel!" 
"Oh ja?" zegt de priester, "vertel, hoe was het!" 
"Nou dat was héél bijzonder ... ik zag een stralende zon, prachtige bloemen, 
heerlijke geuren ... maar, overal waar ik keek, wijd en zijd … geen méns te 
bekennen ..." 
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Herhaling 
Geometrie is een woord voor de wetenschap van de ruimtelijke 
verhoudingen. Mijn aanspraak of idee is het om te laten zien dat zulke 
ruimtelijke verhoudingen liggen ingebed in het alefbet, zoals het daar ligt in 
zijn gereedschapskistje. Het alefbet is veel meer dan het abc. Want aan elk 
teken van het alefbet kleeft een heel verhaal: het is een begrip, een 
beeldspraak én het zijn getallen. En al deze informatie, deze schat van elk 
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teken, blijft behouden in het verhaal waarin het later gebruikt gaat worden. 
We hebben daar geen oog voor, en bij vertalingen uit het Hebreeuws valt 
het zelfs helemaal weg, het wordt gewoon ont-kend. Maar tóch, die 
getalsmatige, ruimtelijke verhoudingen – een getal is óók een ruimtelijke 
verhouding – die blijven daar bestaan. Mijn verlangen is te laten zien hoe 
bijzonder dat tot uitdrukking komt, natuurlijk in het Hebreeuws, maar óók, 
eigenlijk vanzelfsprekend, in een taal als het Nederlands! 
 
Als we kijken naar dit powerpoint-beeld, dat dáár uit die beamer en die 
computer tevoorschijn komt, dan verbazen wij ons al haast niet meer 
daarover, maar dat zijn puur getallen die daar draaien. Het zijn enkel 
getalsmatige stroompjes, getalsverhoudingen. En het wordt uiteindelijk iets 
dat ons hier op dit scherm aan-spreekt, letterlijk! Aan de andere kant is het 
óók zo dat ik nú met jullie praat door middel van geluidsgolven en jullie 
verstaan mij dan en het wordt een verhaal. Ook in die geluidsgolven, in die 
frequenties is het getal, getal zit ook in die trillingen. Taal en getal, het is 
niet zomaar een grapje, maar het is een verwevenheid. In het Hebreeuws 
kan ik je dat laten zien, is het een bestaande werkelijkheid binnen het 
alefbet. In het Nederlandse alfabet niet meer, hoewel dat ook een heel 
bijzondere taal is, zoals elke taal, waarin ik de nazaten van dit alefbet soms 
bijzondere plaatsen zie innemen. Daar heb ik de vorige keer al iets van laten 
zien in het geval van de Z en de N. 
 
In het beeld van deze dia zie je het hele spectrum zoals we daar de vorige 
twee keer ook al over hebben gesproken. Elk teken zijn 'eigen-waarde' door 
een eigen beeldspraak en een eigen getalswaarde. De atbasj-waarde, het 
onderste getal in dit schema, eigenlijk het 'Bovenste', staat symbool voor 
het 'Volstrekt Andere', wat dit teken ís in het Perspectief van de Eeuwige. 
Het is de transcendente dimensie van het alefbet, zoiets als een Goddelijke 
Vonk die overal in mee-gloeit, mee-trilt, in alles, dus ook hier, júíst hier ... 
een 'Goddelijke Boventoon', zo iets. 
 
In de eerste lezing hebben we gesproken over een soort van drie-deling in 
de structuur van het alefbet: rechts, links, midden. Daar kwam ook al even 
ter sprake dat wat voor ons links is, dat dat in de hemel, voor de Eeuwige, 
zeg maar vanuit de 'Overzijde', rechts is. Dat vind je eigenlijk ook terug in de 
atbasj-waarde. Rechts, voor óns rechts, reikt het alefbet tot 4 ... tot 400, 40, 
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4, tot 444 ... daar is een overgang. Pythagoras leerde al dat als je tot 4 kon 
tellen, dat je dan deze wereld begreep. Denk ook maar aan de vier 
elementen: aarde, vuur, lucht en water. Rechts is hier dan ook dat fysieke 
deel. Links, vanuit de hemel juist rechts, heb ik vorige keer beschreven als 
het domein van de Komende. Daar gaan we deze keer ook op door. In het 
midden is het reiken, de kwintessens van ons handelen, namelijk het reiken 
naar de Komende, die wij niet zien, maar die door het herstel van de 
eenheid, dat wat wij nastreven, ons de 500 zal schenken ... zeg maar de 
achtste dag. De achtste dag in mij, niet ergens, maar hier, nu.  
 
Dat alles is een verhaal, een vertelling, dat je kunt na-lezen in de structuur 
van het alefbet, juist door zijn getalsmatige structuur. Het getal brengt een 
dynamiek in deze grondslag van het geschreven woord, een wakker-
schuddende dialoog, zo van: 'let op, we zijn er nog niet!' 



Robert la Boresa 

6 

De tekens van de taal zijn dus geënt op een getalsysteem dat 'verlangt' naar 
iets dat komt. Als je zegt: die tweeëntwintig tekens, dat is alles wat er is, 
dan zit er in jouw taal ook niet het verlangen dat die taal ergens anders voor 
gebruikt moet worden, om iets, dat van een totaal andere orde is, dichterbij 
te halen, dat jouw taal een gesprek is met de Eeuwige, de Gans Andere. In 
het getal wordt dat schitterend uitgedrukt, want het is niet die 499, die er 
nú staan, maar het is een verlangen naar de 500 die aanstaande is. Een 
verlangen naar de Ene die er níét staat, het wachten is op Eén die zich 
toekeert. En dat is meteen een boodschap voor ons leven: als mijn leven 
zich niet toekeert naar 'iets', zich niet verlangend naar iets uitstrekt, dan 
verstok en versteen ik langzamerhand, verstar ik en kom ik niet meer van 
mijn plaats. Het gaat erom dat je leven een verlangend leven is en dát drukt 
het alefbet exact uit, júíst door die getalsmatigheid. Zat die getalsmatigheid 
er níét in, dan waren het gewoon tweeëntwintig plaatjes, tweeëntwintig 
lettertjes, klaar, genoeg ... het hoeft niet 'langer' ... 
Die 500 is de afstand, de verhouding tot de Eeuwige, tot de hemel. Dáár is 
het verlangen naar. 
 

Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel om één zondaar die zich 
bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig 
hebben (Lukas 15:7). 
 

Ik maak deze zin uit het evangelie van Lukas even van toepassing op het 
alefbet. Daar staan er nu ook 99 klaar: 9 eenheden en 9 tientallen. Hebben 
die 99 genoeg aan zichzelf, of verlangen zij nog naar één die komt ... een 
zondaar, een naamloze? Die ene die komt, staat in het Teken van de ZooN, 
het is degene die aanraakt om de Eenheid te herstellen. De kwaliteit van de 
chassied, de rechtvaardige, is dat hij een 'zoon' is, dat hij een bijzondere 
plaats inneemt in het Hart van 'de Vader', de Eeuwige. Daarom wordt ook 
van Jezus gezegd: hij was de Zoon van God, Zoon des mensen ook. Zoon is 
als het ware een titel, een titel van nabijheid. Ik ben als 'zoon van mijn 
vader' op een andere manier mijn vader nabij dan dat de buurman dat was. 
Daarom is die zondaar als woord daar zo grappig, met die Z en die N erin, 
die ZoN-daar, die ZooN zit er al in, maar dat is natuurlijk een dichterlijke 
vrijheid! 
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De getalstructuur van het alefbet. Je zou kunnen zeggen: deze 22 tekens zijn 
daar gewoon op gezet toen men het schrift uitvond. Het alefbet werd geënt 
op een getalsysteem dat men al kende. Het zijn allemaal enkelingen, 
allemaal 'enen', allemaal rechtvaardigen, daar hoeven ze verder niets voor 
te doen. Maar die Ene waar ik het over heb, is niet zomaar één. Dat is de 
Ene die komt. Wanneer komt die? En vooral, wat betekent dat in mijn leven 
als ik het heb over de Komende in mij? Wat is de Messias in mijn leven? Als 
Weinreb ergens zegt: "Mozes is ín mij, de uittocht is ín mij en al die figuren 
in de Bijbel zijn ín mij", dan is óók de Messias vooral iets ín mij. Misschien 
ook wel dáár, ergens verderop in de tijd, ook goed, maar als de Bijbelse 
Werkelijkheden niet óók iets híér, en nú, en ín mij zijn, dan heeft het dáár 
zijn niet zoveel meer te zeggen, dát bedoelde hij. Dan zit daar misschien 
zelfs een groot gevaar in, het gevaar van idolatrie, van afgoderij, 
afwezigheid hier, verlies van zelfrespect. 
 
De x;yvim', maasjíéach, gezalfde, Messias, die Zoon ín Gods Naam, heeft het 

getal 40 + 300 + 10 + 8 = 358. De atbasj-waarde geeft een aanwijzing dat 
dat echt zo is. Want die atbasj-waarde is hier: 10 + 2 + 40 + 60 = 112. In de 
Bijbel is ~yhil{a/ h-w-h-y, addonáj ellohíém, de Here God, zoals dat dan wordt 

vertaald, getalsmatig 10 + 5 + 6 + 5 plus 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 112. De 
Messias heeft als het ware het Licht van de Eeuwige in zijn tegenkant staan. 
Prachtig! 
 
Het Hebreeuwse werkwoord voor omkeren, zich bekeren, iets opnieuw 
doen, is bWv, sjoev, het is de kern in het begrip hb'WvT., tesjoevá, ommekeer. 

Dat is wat de Messias verlangt, wat Hij met jou en mij kan doen. Hij is 
degene die zich toekeert. hb'WvT., tesjoevá, betekent omkeer, maar óók 

antwoord. In het Nederlands zeggen we tegenwoordige tijd, en we weten, 
dat is nu. We denken er verder niet over na, maar dat woord tegen-
woordige tijd betekent niets anders dan antwoord-vragende, antwoord-
verlangende tijd. Onze tijd vraagt, nee eist, op elk moment antwoorden, 
een tegen-woord op elke situatie, in elke tel, dus telkens: wat is jouw 
antwoord op deze situatie? 
 
Ons passende antwoord zou moeten zijn: wij keerden om: Wnb.v;, sjavnóé, 

300 + 2 + 50 + 6 = 358. Of, als het nog niet zo ver is: wij zúllen omkeren: 
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bWvn", naasjóév, 50 + 300 + 6 + 2 = 358. Twee keer het getal 358, het getal 

van de gezalfde, de x;yvim', maasjíéach. Het getal is een grootheid die de 

grootsheid van het woord mede ondersteunt. Het getal benadrukt dat 
specifieke van het woord, tenminste in veel gevallen, het is zelfs verbluffend 
hoe vaak. 
 
Op het telraam van het alefbet staat nu nog 499. Bij de komst van de 
volgende eenheid, verdwijnen alle eenheden en alle tientallen lossen op, en 
er verschijnt een nieuw honderdtal en daarmee het getal 500. Dat ziet er in 
het telraam dan uit als vier honderdtallen én dat ene nieuwe honderdtal: als 
een vier-Eén-relatie. 500 duidt in de Joodse mystiek op een 
bovenwereldlijke kwaliteit: de afstand van de aarde tot de hemel, de 
omtrek van de tempel, maar ook de omvang van de Boom des Levens.  
Ook in de Godsnaam 10-5-6-5, heeft 5 een bijzondere kwaliteit. 5 ís heel 
bijzonder, als 4 + Eén, dat begreep Pythagoras ook wel toen hij het had over 
de kwintessens, het vijfde, de essentie van alle aardse dingen. 
 
De ene die komt heeft eigenlijk geen naam, geen plaats. Elk teken heeft een 
eigen plaats-naam: één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen … en 
dan zeggen we: die nu komt is tien. Nee, tien is de herstelde eenheid op de 
volgende regel. De vraag is: wat is die komende dán? ... voor zichzelf? 
Je zou kunnen zeggen: de tiende, maar ik noem hem liever de na-negende. 
Hij is anders. 
Zijn taak is het om aan te raken en alle eenheden mee te nemen, te ver-
énigen, zodat tien ontstaat. Dus nogmaals, die komende ene, wie is dat? 
Dat is het drieëntwintigste teken, dat ook in de Joodse mystiek ter sprake 
komt, de naamloze, die alleen maar komt om te verlossen, níét om plaats in 
te nemen, maar om plaats te máken, één en al beweging, transformatie ... 
een nieuwe tijd in mij! 
 
Het teken-telraam van het alefbet verbeeldt in principe onze gehele 
werkelijkheid. Alles waar woorden voor zijn. Het getal van die be-tekende 
wereld is daar 499. 499 is het raamwerk van onze wereld, het uiterste kader 
van ons bestaan. 22 tekens om daarmee de Eeuwige te vermoeden, door 
het raamwerk van de taal. De Ene is daarin de 'ZiN-gever', die maakt dat je 
hier zinnig kunt zijn. Dat je zomaar ergens 'saai' kunt zijn, zonder spannende 
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films en daverende pretparken. Gewoon omdat de Zin-gevende in jouw hart 
is, want dat maakt een enorm verschil! 
 
Want bínnen deze wereld is de Eeuwige óók. Wordt Hij niet genoemd de 
Here der heerscharen, tAab'c. h-w-h-y, addonáj tseva'óót. Kijk maar eens 

goed: tAab'c., tseva'óót ... in getal is dat 90 + 2 + 1 + 6 + 400 = 499. Dus hij is: 

Addonáj 499, net zoals hij ook nóg anders Addonáj is, Hij is veel meer. Maar 
in deze kleur van tAab'c., tseva'óót, is hij 499, vult Hij de getalsmatige ruimte 

van het alefbet. En ook dit nog: tseva'óót, daar staat bijna letterlijk: macht 
van het teken: ab'c', tsava, leger, macht, heerschaar en tAa, oot, teken. De 

Eeuwige is niet alleen op een plaats waar wij niet kunnen komen, maar de 
Eeuwige is ook hier: de Eeuwige is in het Woord! 

 
Ik heb na een lezing van Pieter van der Horst hem eens gevraagd naar de 
getalsmatigheid van het Hebreeuws. Toen zei ik: "Ik heb het idee dat de 
schrifttekens gebaseerd zijn op een getalsysteem dat daaraan zelfs vóóraf 
gaat, dat er éérst een getalssysteem was, een systeem om hoeveelheden in 
kaart te brengen en dat daarna de schrifttekens daarop gezet zijn. Wat 
denkt u daarvan?" En toen zei hij: "Dat vind ik een boeiende gedachte". 
Toen vroeg ik hem ook: "Hoe lang is die getalsmatigheid al verbonden met 
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deze tekens?" Toen zei hij: "Dat is al zo zolang we dat kunnen nagaan. Het 
yrIWva] bt'K., qetaav asjoeríé, het Assuritisch schrift, had die getalsmatigheid 

ook al". Dus het alefbet heeft die getalsmatige structuur al heel lang. Het 
vertelt in getal een verhaal van 'verlossing', zoals ik dat hier probeer uit te 
leggen. Tellen is in feite niets anders dan een doorlopend herstellen van 
eenheid. Het getal achter het schrift is als het ware een reiken, een hand-
reiking, een gevoelige snaar waarop de Ene meetrilt en iets vertelt, ook al 
wil een mens dat zo vaak niet horen. Onze roeping is nu juist de hemel en 
de aarde te verbinden, dat is de menselijke missie. De levensweg van alle 
leven op aarde is een weg van sterven en opnieuw geboren worden. Ook in 
mijn eigen leven is het toch vaak een sterven en weer opstaan geweest, 
door alles wat mij overkomt en overkomen is. Een weg van op-staan en 
onder-gaan. Een weg ook van verzoening, ook met jezelf. 
 
Maar toch, de belangrijkste verhouding die verzoend moet worden is de 
verhouding Eeuwigheid-Tijd. Eeuwigheid is de dimensie van de Eeuwige, 
van God Almachtig, en ónze dimensie is die van de tijd. Abraham Joshua 
Heschel noemt de tijd: vermomde Eeuwigheid, dat vind ik altijd erg mooi. 
Die twee moeten hier in mij en ook in jou verzoend worden. Dan kom je in 
die bijzondere staat van rust, dat is de hx'Wnm., menoechá, de rust ook van de 

sjabbat. Dat is heilige rust, anders dan "ik heb even niets te doen". Het is 
een rust die er ís, zelfs als je heel hard aan het werk bent, rust die je kunt 
noemen: verzoening. Dit alles vindt een beeldspraak en een gelijkenis in de 
structuur van het alefbet en in de woorden en de verhalen, die met deze 
taal en in dit schrift zijn gevormd. 
 
Het schip van de taal 
De eerste zin in de Bijbel is: In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
Dat woordje en, dat zijn wij. De getalsmatigheid daarvan, van taew>, we'eet, 

en, is 6 + 1 + 400 = 407. Dat getal 407 is hetzelfde getal als van de Ark van 
Noach, de hb'Te, tevá, ark, 400-2-5 = 407, de ark die ons overzet van de ene 

tijd naar een andere tijd. Een bijzonder woord, want het betekent óók 
woord, en het is ook het woord voor het biezen mandje van Mozes 
waarmee hij in de Nijl gelegd werd, waardoor hij overleefde en in een 
nieuwe wereld terecht kwam, met nieuwe kansen. Maar hb'Te, tevá, 

betekent ook kistje, kistje voor de Tora-rol, kistje waarin het alefbet ligt, 
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allemaal 407. Die ark is een bijzondere ondersteuning bij dit woordje en in 
Genesis 1:1, dat resoneert daar allemaal mee. 
 
De atbasj-waarde, zeg maar het Goddelijke Tegenlicht, van taew>, we'eet, en, 

is 80 + 400 + 1 = 481.  
Zo ziet de Eeuwige dit woordje en, wat ik daar verder ook van mag vinden. 
Uiterlijke waarde en atbasj-waarde samen noemen we de grote waarde en 
staat voor een levenshouding die rekent met de 'overzijde', een 
levenshouding in dialoog met de Eeuwige, een gewetensvol handelen, dat 
luistert naar de 'Onderwijzing van God'. De grote waarde van het woordje 
en, hier tussen hemel én aarde, trouwens het éérste woordje en in de Bijbel, 
heeft als grote waarde: 407 + 481 = 888. Bijzonder getal, en zeker op déze 
plaats! De verbinding van hemel en aarde is een zaak van de achtste dag. En 
zoals 666 het getal van het 'beest' wordt genoemd, staat 888 bekend als het 
getal van de Messias, het getal van de Verlosser. 8 heeft de vorm van een 
lemniscaat, het symbool van de verbinding tussen boven en beneden en 
hier is daar sprake van op drie niveaus. 
 
Taal is verbindings-taal en taal is óók die Ark van Noach, met zijn bijzondere 
lading: die ark vervoert het zijn zelf. Taal zet Levende Werkelijkheid om in 
beelden en verhoudingen, taal is een schip met drie dekken waarin de 
dualiteit van het leven scheep gaat om het leven door te geven over het 
sterven heen. Taal is altijd dubbel, woord en getal, maar ook waarheid en 
leugen, mannelijk en vrouwelijk, zichtbaar en onzichtbaar – ik praat hier, 
maar je ziet niets, zet ik het op papier, dan zie je het wel – binnen mij en 
buiten mij, levenloos of in een lied. Die dualiteit van het woord laat zien: 
het is een project van God en mensen. Wij hebben invloed op de taal en 
God heeft ruimte voor taal gegeven. Ik heb mijn strottenhoofd niet zelf 
gebouwd, dat heb ik gekregen. Toen kon ik verder bouwen aan taal ... zoals 
Noach aan die ark. Het is een prachtige beeldspraak.  
 
In het getal vind je die dualiteit in de vorm van even en on-even getallen. Ik 
weet niet hoeveel getallen er zijn, maar één ding weet ik wel: het aantal 
even getallen is net zo groot als het aantal on-even getallen. Daar is nog 
heel wat over te vertellen, maar nu gaan we eerst maar eens zelf een ark 
bouwen. Hij lijkt wel erg veel op het alefbet, maar dat is dus geen toeval. 
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Er wordt verteld in het verhaal van Noach dat de ark drie dekken heeft. Kijk 
maar naar het alefbet, dat heeft óók drie dekken. Er wordt van die ark 
verteld dat hij 30 el hoog is, 50 el breed en 300 el lang. Het begrip taal, 
tong, spraak wordt geschreven met een l, lámed, een v, sjien, en een n, 
noen – en dan nog die w, waw, ertussen – en dat zijn precies de getallen van 

de maten van de ark. Het getal van !Avl', laasjóón, taal, is 30 + 300 + 6 + 50 

= 386 ... en dát belooft nog wat! 
De atbasj-waarde, het Perspectief van de Eeuwige, zeg maar de Goddelijke 
Toelichting, bij dat !Avl', laasjóón, taal, is: 20 + 2 + 80 + 9 = 111. Dat is 

dezelfde waarde als de a, álef, 1-30-80, de eerste letter van het alefbet en 

één van de Godsnamen. Kijk, dat is nou mooi, de Ene glanst door die !Avl', 
laasjóón, die ark van de taal, heen ... Eenheid en rust op elk dek! 
 
Wat ook bijzonder is: je kunt de inhoud van de ark uitrekenen: gewoon 
lengte keer breedte keer hoogte, dus 300 x 50 x 30 = 450.000, een enorm 
groot getal, maar schrap de nullen eens weg: 45, het getal van ~d'a', adáám, 

mens, 1 + 4 + 40 = 45. Dus de ark is het beeld van de mens waarin het 
woord is. Zoals ik hier sta met een lading woorden die nu naar buiten komt. 
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We gaan weer verder met naar dit alefbet te kijken. Wat is er nou zo 
bijzonder aan die structuur? Nou, als het alefbet niet verder ging dan dit 
streepje (na de 4, 40 en 400) dan stond er het getal 444. Ik noem dat de 
linkerkant. Ja, zeg je dan, maar dat is toch rechts? Nou, dit moet je zien 
vanuit hemels perspectief en dan is het links. Vier is links, want vier heeft te 
maken met het materiële. 
Wat je óók ziet is dat de verborgen waarde, het stuk dat voorbij is, dat dat 
666 is. Dan zeg je misschien: die 666, heeft dat getal niet een beestachtige 
bijklank? Zeker, daar komen we op terug …  
 
Doorbreken 
Kijk, ik heb een ei meegenomen, die ligt ook op de sedertafel,  
om te gedenken dat er geen offers meer in de tempel 
mogelijk zijn. Maar ik heb hem nu voor een andere bedoeling 
meegenomen. 
Die 444 moet je vergelijken met deze kalkschaal, die je niet op- 
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eet maar weggooit. Maar die kalkschaal is ongelooflijk belangrijk,  
zonder kan het ei niet bestaan. Hierín zit de dooier. Dát moet een kuiken 
worden, als erop gebroed wordt, met zeer veel liefde, zorg en geduld. En 
dan pikt er op een dag, van binnenuit, iets levends een gaatje in die schaal 
en dan breekt dat levende naar buiten. Kijk, als dat alfabet zou kunnen 
spreken en als dat linkerdeel zou zeggen: dit is genoeg, we gaan niet verder, 
we hoeven niet te reiken, dan verklapt het alefbet dat je dán een verborgen 
waarde van 666 hebt. Een kuikentje dat er níét uit gaat komen, dat in zijn 
eigen universum zit en daar ook blijft en denkt dat hij dat helemaal kan 
beheersen. Het wordt zijn dood ... maar hij zou de illusie kunnen hebben 
dat hij zijn wereld compleet beheerst, dat hij de machtigste is in zijn 
universum, de alleenheerser. Dat is het gevaar van die 666. Want dat getal 
666 is drie keer het getal van de mens, drie keer de 6, op drie verschillende 
niveaus, dat zijn alle niveaus. Het ontbreekt die mens aan de roeping om te 
reiken, te reiken naar de Ene, om boven zichzelf uit te stijgen, dat is ook: de 
ander te zegenen.  
 
Hij moet zich dus uit die schaal pikken. Dat kuiken doet dat ook! Wat ik wil 
zeggen: de mens is als het ware een ei dat geboren wordt in een ei. Want 
als het alefbet verder gaat, en dat dóét het, dan wordt dat ei hier opnieuw 
geboren, in dat reiken, dat middenstuk, maar dat is eigenlijk wéér een ei. 
Want ook dát ei moet hij doorbreken: die 99 moet naar 100 ... je kunt ook 
zeggen: die 385 moet naar 386. Maar dat komt straks. 
 
In het Hebreeuws is er het woord rWst', tasóér, jij zult afwijken. Dat heeft als 

getalswaarde 400 + 60 + 6 + 200 = 666. Je voelt de dreiging, het kan de 
verkeerde kant op gaan. Er zijn wel meer Hebreeuwse woorden met deze 
getalswaarde, maar deze is hier wel heel toepasselijk. 
 
Het alefbet is een voertuig om te overbruggen, rechts en links, tijd en 
Eeuwigheid. De feitelijke brug ligt hier in het midden. Brug van de zevende 
dag kun je hem noemen. Een uitgestrekte hand, een loper voor de 
Verlosser, de Zoon, de Ene die de 500 brengt, de achtste dag. Een brug die 
tot doel heeft: de schepping van een Nieuwe Eenheid, en die brug is al ver 
gevorderd, het reiken is maximaal, de brug is klaar! ... Maar daar schuilt dus 
ook het gevaar, net als bij die 444: het ís nog niet klaar! 
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Is er nog meer te vertellen van het gedeelte links, vanuit de hemel gezien, 
van die 444 dus? 
 
Het is de kwaliteit van het materiële, de schil van het ei, een uiterste grens, 
het vier-dimensionale, tijd-ruimtelijke fundament van deze wereld, dat is 
waar de 4 voor staat en die in 444 zijn verste verte bereikt. Maar ook 
steunpunt, draagvlak, omhulling, huis, want vergis je niet … het is een Heilig 
Huis.  
Je zou gemakkelijk kunnen zeggen: ach, die 444 is maar het lichaam, het 
uiterlijk. Maar vergis je niet, want het aardse heiligdom bij uitstek, de 
tempel in Jeruzalem, de vD'q.mi, miqdáásj, 40-100-4-300 heeft dit getal 444. 

Het gaat erom wat er in dat huis gebeurt, de essentie die in dat huis 
plaatsvindt, en hoe je dán naar buiten komt. Maar het huis zelf heeft dat 
getal 444, daar is niets mis mee, en ook niet met zijn verborgen bewoner, 
dat getal 666 ... nog niet, ik ben het zelf! ... in vóór-geboortelijke staat ... 
dáár mag ik zó zijn, daar bén ik zo! 
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444 is dus de omhulling, het huis. Oók het huis van het Woord. Plaats waar 
het Woord neerdaalt vanuit de hemel, waar het bij aankomst, zeg maar, 
ingeschreven wordt. Ik doel op de Stenen Tafelen van het Verbond tussen 
God en Mens. In dit geval een soort Twee-onder-Eén-kap: de tAxlu, 
loechóót, 30 + 8 + 6 + 400 = 444, de twee stenen tafelen waarmee Mozes 
van de berg af kwam, waarop het Woord gegrift staat. Dat is eigenlijk het 
huis van het Woord, en kijk, dat heeft óók 444. De omhulling, de draagstoel 
van het Woord heeft dus ook 444, níét het Woord zélf! 
 
Oók voor het christendom is er een goede boodschap, want er wordt 
verteld van het Kind: zij vonden hem gewikkeld in doeken. De Messias 
wordt in dat beeld ook ontvangen in een 'omhulling' en dat zijn hier doeken. 
Het staat daar in het Grieks, maar in het Hebreeuws zijn dat dezelfde tekens 
als voor het woord tAxlu, loechóót, namelijk: lWTxi, chittóél, doeken, 

windsels, 8-400-6-30, óók 444. 
Dus de kwaliteit van die 444 is óók draagstoel, zetel, heilige ruimte, 
kostbaar ogenblik ... Dat is niet onbelangrijk, 444 stelt dus bepaalde eisen 
aan een daarná. En, wat je hier tussen twee haakjes óók leest is, dat het 
Kind, de ZooN, hier beschreven wordt als gestalte van de Tora ... mooi hè?! 
 
444 is echter ook het getal van het stabiele, het aloude, het bestaande, 
waar we ook zo snel naar teruggaan, de vaste vormen. Het is heel 
verleidelijk om daar te blijven. Het getal 444 heeft daardoor ook te maken 
met de afgoden, het aanbidden en verheerlijken van het zichtbare, 
maakbare, telbare, het vele, de begoochelingen daarvan, de bekoring van 
de macht. Daarom is er tóch een voorbij aan dit getal 444, zoals het alefbet 
dat ook laat zien. 
 
Rechts, vanuit de Vader gezien, de ZooN, dus degene die komt om de 
Eenheid te herstellen, die verlossende Ene. Als die ene komt, hij is dan de 
drieëntwintigste, dan verandert er veel: 9 wordt 10, 90 wordt 100, 499 
wordt 500. Maar dan moet die brug wel werken! Dat wil zeggen: bereid zijn 
zichzelf op te geven, bereid tot overgave. Want uit die 499 kun je ook nog 
iets anders leren, het is namelijk een priemgetal en dat is een hardnekkig 
getal. Een priemgetal wil zeggen: niet deelbaar, een on-deelbaar getal. Ja, 
zeggen we dan: alleen door 1 en door zichzelf ... hier dus door 499 ... maar 
daar schieten we niets mee op! In de getalsmystiek wordt elk priemgetal 
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begrepen als grens tussen Tijd en Eeuwigheid, tussen het deelbare en het 
Ondeelbare. Maar het gaat er juist om dat die grens, die schil, die kalkschaal 
hier doorbróken wordt! 

Een priemgetal is dus, zeg maar, een hard-nekkig getal, een getal aan 
zichzelf gehecht, aan de één-heid van zichzelf, aan zijn eigen vóórkomen. 
Hardnekkig, dat wordt ook van het Joodse volk gezegd, als ze niet bereid 
zijn het Woord van God te doen, dan wordt het een hardnekkig volk 
genoemd. Maar die 499 is eigenlijk óók hardnekkig. Als die 499 bij zichzelf 
blijft, het is een priemgetal, een cirkel – je kunt een priemgetal ook een 
cirkelgetal noemen – als die cirkel níét doorbroken wil worden, dan kan die 
Ene wel voor de deur staan en kloppen, maar dan wordt er níét 
opengedaan. 
 
Over de brug 
Laten we nu eens wat beter naar die 'brug' kijken, dat 'tweede ei', waarin 
het alefbet getalsmatig ná 444 opnieuw geboren is. Je kunt van die brug 
zeggen: hij heeft een uiterlijke waarde, een volle waarde, een verborgen 
waarde en een atbasj-waarde. We gaan ze allemaal eens bekijken. 
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Die uiterlijke waarde is dan gewoon de grens, de uiterste buitenrand, de 
linker oever van óns uit gezien, het is de 9 en de 90, de 99, die 100 wil 
worden ... tenminste, dat hopen we hier dan. 
De volle waarde van deze brug is dan de som van alle getallen van die brug, 
dat zijn tien getallen: 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 385. 
De verborgen waarde daarvan is dan het stuk : (5 + 6 + 7 + 8) + (50 + 60 + 70 
+ 80) = (286)  
Je zou het ook zo kunnen zeggen: de verborgen waarde is de volle waarde 
minus de uiterlijke waarde, ofwel: 385 - 99 = 286. 
De atbasj-waarde blijkt in zijn totaliteit hetzelfde als de volle waarde, alleen 
staan de getallen nu in een andere, tegengestelde volgorde: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 
+ 90 + 80 + 70 + 60 + 50 = 385. 
 
Wat valt hier allemaal uit af te leiden? Om te beginnen: uit die 'twee eieren' 
zo náást elkaar ... dan denk ik: deze 'ei-brug' van het Midden, is in principe 
voortgekomen, weggetrokken, uit het gebied van de 444, met zijn 
verborgen waarde 666 ... en dat is niet verkeerd, want kijk maar:  
Het verschil van die verborgen waardes: 666 - 286 = 380 ... en 380 is in het 
Woord exact de maat van Egypte, ~yIr;äc.mi, mitsrájjiem, 40 + 90 + 200 + 10 + 
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40 = 380, en dat Egypte, dat verschil, zit aan de linkerkant, dat hebben we 
dus achtergelaten, daar zijn we vanaf, we zijn er vrij van ... Blijft dus wel de 
vraag: waartoe? Vrij ... tot wat?! 
 
En dan is er het verschil tussen de twee uiterlijke waardes, hoe we ons 
manifesteren, het verschil tussen 444 en 99. Dat verschil is 444 - 99 = 345. 
Laat dat nu exact de getalswaarde zijn van Mosje, de Leidsman uit onze 
ballingschap in Egypte: hv,mo, mosjè, 40 + 300 + 5 = 345. Hoe wonderlijk 

neemt het getal hier aan de vertelling deel!  
 
En nu staan we dus dankzij deze Leidsman op deze brug, deze woestijn, om 
even in het verhaal te blijven! ... Maar tóch, níét om in die woestijn te 
blijven! Daar is die woestijn niet voor, maar wél om er te leren lúísteren 
naar de Woorden die de Eeuwige tot ons zal spreken ... waar hij ons zijn 
Naam bekend zal maken ... iets met tien! Is daar iets van te merken op die 
woestijn-brug? Laat je verrassen! Kijk nog maar eens goed naar die 
verborgen waarde van ons 'tweede ei' ... die brug met twee bogen. 
 
In de eerste boog gaat het om (5 + 6 + 7 + 8) = (26) en in de tweede boog 
van de tientallen gaat het om (50 + 60 + 70 + 80) = (260). Samen een 
verborgen waarde van (286). Was het aan de kant van 444 in elk van de drie 
niveaus de waarde 6, het getal van de mens ... want kijk nog maar: bij de 
eenheden (1 + 2 + 3) = (6), bij de tientallen (10 + 20 + 30) = (60) en bij de 
honderdtallen (100 + 200 + 300) = (600), samen (666) ... hier in het Midden, 
op de brug, die overgang, verwijst de verborgen waarde naar de Eeuwige, 
naar het getal van het tetragram 10-5-6-5 = 26! 
 
Maar, die verborgen waarde 286 zegt nog meer. In de verborgen waarde 
woont de potentie van een begrip, het plan, de bestemming, het pro-gram, 
zeg maar het voor-teken. 
 
In 286 schuilt een bijzondere getalsmatige structuur, van iets wat hier nu 
juist heel erg speelt: 286 is namelijk de som van alle kwadraten van 1 tot en 
met 9 én dan nog 1. Dus: 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + Eén. Het 
kwadraat van een getal drukt de vervulling uit van dat getal. Een kwadraat 
heet ook wel vier-kants-getal, het getal dus in zijn '4-heid'. Hier, in deze 
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verborgen waarde van onze brug, komen dus alle negen echte cijfers tot 
hun vervulling én realiseert zich de komst van de Ene. Wat een vóór-teken! 
 
rx;V'ä hr"y[iäa', a'íéra sjááchar, ik zal wakker maken de ochtend, staat er in 

Psalm 108:2. hr"y[iäa', a'íéra, ik zal wakker maken, 1 + 70 + 10 + 200 + 5 = 

286, de ochtend, rx;v;ä, sjáchar, staat er dan achter. Dat is hier de ochtend 

van de achtste dag!  
 
Ook bij Jesaja vond ik een prachtige invulling van dit getal 286 als het gaat 
om zoiets als opstanding. Jesaja 52:1 zegt: Waak op, waak op, bekleed u 
met sterkte, Sion. In het Hebreeuws begint dat met yrIW[ yrIW[, oeríé oeríé, 

waak op, waak op. yrIW[, oeríé, is 70 + 6 + 200 + 10 = óók 286. Dus daar 

staat: 286! 286! bekleed je met jouw kracht, ZioN. Zo mag ik dat gewoon 
lezen. Het klinkt wel even vreemd, maar Hebreeuws is nu eenmaal óók een 
getal-taal. En ik zeg dat alleen maar even zo om de bijzonderheid van 286 te 
laten horen. 
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Die brug is dus héél bijzonder! Maar wat nóg bijzonderder is: die brug te 
overwinnen, te over-komen, er overhéén te komen en dat je niet onderweg 
ergens blijft steken en midden op die brug zegt: het is wel goed hier, wat 
een mooi uitzicht heb je hier! Dát is een groot gevaar, een gevaar in de orde 
van het gevaar rond het getal 666 daar aan de linkerkant, die kant van 444. 
Deze brug in het midden is onze levensbrug met als volle waarde 385. Een 
héél gevaarlijk getal voor een brug, die werkelijk brúg wil zijn en geen 
uitkijk-tóren. Dat kan ik laten zien met allerlei voorbeelden, maar ik kies er 
nu één: 

 
385 is 5 x 77. In het midden van deze brug, op het hoogste punt zit dit getal 
77, als 7 en 70, dáár in die boog zit voor de bruggenbouwers de sluitsteen 
van de brug, die sluitsteen heeft dus dat getal 77. En die sluitsteen staat in 
verhouding met de rest van de brug in een 1-4-relatie. Wat een verleiding 
om dáár midden op die brug te staan en te zeggen: "We zijn er al, het is 
goed toeven hier, we gaan niet verder". Dan is het geen brug meer, maar 
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een verblijf-plaats. Juist daar in het midden van die brug, daar op de helft, 
moet het niet misgaan. Hoe gaat het dan mis? Nou, dat kun je lezen in de 
Talmoed en bij de rabbijnen. Het belangrijkste is wel dat ze zeggen, het gaat 
mis door z"[, ájjin zájjin, een afkorting van hr'z" hd'Ab[], àvodá zará, vreemde 

dienst, dienst aan vreemde goden. Dat schrijf je met een [, ájjin, 70, en een 

z, zájjin, 7, samen 77 ... en precies ook díé twee tekens bivakkeren hier op 

dat punt van de brug. Een echte brug van de zevende dag, een 'plaats' om 
ónderscheid te maken! 
 
Het gaat mis door het blijven staan in de bekoring van dit punt 77 en het uit 
het oog verliezen van de Ene die 'niet van hier' is. Er is iets 'niet van hier', 
waarnaar ons oog uit zou moeten gaan, dat is: iets aan de Overkant, 
waardoor wij blijven doorlopen, naar 8, naar 9, verder nog ... Het ájjin- 
zájjin-volk wil de Ene het liefst híér vinden als een uiterlijke werkelijkheid, 
binnen het gelijke, dat wil zeggen: binnen onze materiële context, als iets 
van makelij 444, zonder overgave. Dán wordt die brug een tóren, een 
bastion, een bolwerk, een verblijfplaats, een roes-plek ... geen overgang, 
geen loslating. 
 
Ook hier komt het Bijbelse verhaal ons tegemoet, want die toren, die lD'g>mi, 
mikdáál, toren, die met name de toren van Babel is, heeft het getal 40 + 3 + 
4 + 30 = 77, en is het ájjin-zájjin-bastion bij uitstek in de Bijbelse verhalen1. 
En kijk, het getal ondersteunt dit. We moeten op die brug dus níét blijven 
staan in die verleidelijke z[o, oz, kracht, 70 + 7 = 77 ... ook weer zo'n 

verleidelijk woord, want de toren van Babel wordt genoemd een z[o lD'g>mi, 
mikdáál oz, een sterke toren, een 77-77 ... Kan het nog duidelijker? 
 
Het verhaal van het alefbet is het verhaal van de taal, van schrift en spraak, 
hoe die twee elkaar hebben gevormd in wederzijdse bespiegeling. Er zitten 
spiegels in het alefbet, bijvoorbeeld de spiegel tussen de uiterlijke waarde 
en de atbasj-waarde. Spiegels zijn tegelijk vensters. We naderen op dit 
moment in ons verhaal zo'n venster, of is het een luik, zoals het daklicht in 
de Ark van Noach? Het alefbet ís immers die Ark. Waar kan dat luik beter 
zitten dan hier bij 9, bij j, teet, die baarmoeder, waar het leven zich spiegelt 

                                                           
1 aan de Toren van Babel is een hele lezing gewijd, namelijk Blokje rond de toren van Babel  
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en tot een verrassende ontmoeting leidt, met het nog naamloze dat zich 
aan mij toevertrouwt, als een Wonder in mij opkomt ... 
 
Waar kan dat luik beter zitten dan hier, waar de weg over de brug lijkt te 
eindigen! Is er een uitzicht? In de Ark van Noach heet dat luik, dat venster, 
rh;co, tsohár, 90 + 5 + 200 = 295, dat is de uiterlijke waarde. De verborgen 

waarde is hier (14) + (10) + (310) = (334). En dus is de volle waarde van het 
venster in de Ark: 295 + (334) = 629. Is er door dat venster iets te zien van 
de Komende, de Tien-makende, dat drieëntwintigste teken? ... Vragen is 
hier een blik werpen in de structuur van dat getal 629. En zie, hoe bijzonder 
is dat: 629 = 102 + 232 , het kwadraat van 10 én het kwadraat van 23 
verschijnen in dat vizier. In 629 vinden zowel 10 als 23 hun vervulling als 
getal, komen daarin tot hun recht, zo zou ik dat óók kunnen zeggen. 
 
Dát zie ik dus door dat luik, een hoopvol gezicht in de spiegel! ... Het is 
beeldspraak, ik weet het, maar het heeft ook te maken met een andere 
verstand-houding, en daarmee bedoel ik in de eerste plaats een andere 
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houding van mijn verstand, waardoor ik de wereld, en vooral die 'andere' 
wereld beter leer verstaan en er dus pas echt een verstandhouding mee 
krijg, een dialoog ... een dialoog tussen stilte en een nóg Grotere Stilte. 
Dialoog van wederzijdse ondervraging!  
 
Met die nieuwe verstandhouding léés je anders, lees je vooral ook 
gebeurtenissen anders, lees je momenten anders, hoor en zie je anders ... 
Lees je ook die y, jod, die nu verschijnt anders, symbool van Herstelde 

Eenheid: dAy, jod, 10-6-4 , kleinste teken van het alefbet, maar óók als 

druppelvorm uitgangspunt van álle tekens. Uiterlijk 10, maar verborgen óók 
10: (6 + 4) = (10). In die jod is 10 verbonden met 4 ... 10 én 4, dat is: 1 én 4 ... 
dát staat er! Want die w, waw, in het midden betekent in het Hebreeuws 

gewoon en ... Missie voltooid! 
 
In Openbaring 3:20 staat: 
 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en 
de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden 
en hij met Mij. 

 
Die beeldspraak is hier helemaal van toepassing. De maaltijd is op het 
moment ~yIr;h\c', tsohorrájjiem, in het Hebreeuws het middaguur, de 

Hoogste Tijd, zeg maar twaalf uur in de middag, wat wij in het Nederlands 
aangeven als de noen, het 'hoogste' van de dag. Maar noen betekent wél 
negende! Dat is eigenlijk best wel een bijzondere bijkomstigheid, dat bij ons 
de noen negen is, van de none uit de monnikenwereld. Als we kijken naar 
het begrip ~yIr;h\c', tsohorrájjiem, middaguur, dan zie je dat het het begrip 

rh;co, tsohár, venster in zijn naam heeft staan, het is eigenlijk een verlenging 

van rh;co, tsohár, met een meervoudsuitgang. ~yIr;h\c', tsohorrájjiem, staat 

hier in een zogenaamde dualis, een meervoud van twee ... en denk ik: er is 
een blikken door het venster van twee kanten: God en mens, van 
aangezicht tot aangezicht ... hoe bijzonder is dat! 
 
De uiterlijke waarde en verborgen waarde van ~yIr;h\c', tsohorrájjiem, zien er 

nu anders uit dan bij rh;co, tsohár: de uiterlijke waarde is nu 90 + 5 + 200 + 
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10 + 40 = 345 en de verborgen waarde is nu (14) + (10) + (310) + (10) + (40) 
= (384). De volle waarde van ~yIr;h\c', tsohorrájjiem komt daarmee op  

345 + (384) = 729. rh;co, tsohár, venster, telde hier 629. Het verschil is 

precies 100 en dat is natuurlijk heel mooi, want het betekent dat door dit 
wederzijds aanschouwen van God en mens er getalsmatig 10 x 10 bijkomt. 
Maar 729 verbergt nog een andere getalsmatige bijzonderheid, het is 
namelijk het kubieke getal van negen. 729 kent in zichzelf de structuur 
9 x 9 x 9. Negen in zijn volmaakte ruimtelijkheid, we gaan in 729 werkelijk 
over van 9 naar 10. Dat begrip ~yIr;h\c', tsohorrájjiem, zegt: het is de Hoogste 

Tijd, de tijd van de maaltijd, van de ontmoeting, het herstel van de eenheid. 
Het is een moment van open-baring hier bij die j, teet, die negen, met 

pictogram baarmoeder, want het is werkelijk een moment van baring, van 
geboorte, als dat gebeurt, dán als de deur open gaat en die ontmoeting met 
de Ene er is.  
 
Nog één ding: de atbasj-waarde van die j, teet, is 50, getal in het alefbet 

van de noen, van de vis die boven water komt en opeens een 'Andere 
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Wereld' ziet, die zijn eigen wereld opeens 'van Boven' ziet! Hij valt na dat 
Ene Moment wel weer terug in het water, terug in het gewone, maar hij 
heeft ge-ZieN, en dát verandert zijn hele leven! ... Mooi moment om nu 
even te onderbreken. 
 

Pauze 

 
Het volgende gedicht kreeg ik op een dag zomaar aangewaaid in de stilte 
van het bos.  
Het staat nu op mijn CD Danser, Dienaar, Dichter, Dwaas ... 
 
Wonderwel 
 
ik ben U zo dikwijls 
zienderogen tegemoet gegaan 
door een lange laan met hoge bomen 
en 
 
ik heb U van mijn reis verteld 
van geuren en geneugten, geluiden 
en dingen die niet deugden 
en 
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dringend, heb ik 
in verweende nachten 
bij U aangescheld, U was altijd 
in mijn gedachten, U hebt zo vaak 
mijn wankel evenwicht hersteld 
en 
 
nu, in eenzaam staren 
staat U weer in mij  
een adempauze  
stil 
om klaar en wonderwel 
in taal en teken te gebaren 
dat ik, in deze ene tel 
zelfs Eeuwigheid kan evenaren 
en 
 
ik geloof het 
maar ik lachte om het wonder 
wel 
 
Het drieëntwintigste teken, een naamloze 
We gaan weer verder met ons verhaal. We stonden bij die j, teet, bij dat 

venster in het alefbet ... Want dat teken j, teet, staat niet op zomaar een 

plaats. Dáár is de aankomsthal, de ontmoetingsplek van wat ik heb 
genoemd: het Teken van de ZooN, het drieëntwintigste teken in hoogst 
eigen persoon! 
 
Dus als je zegt: Ik sta aan de deur en Ik klop … dan is dat dus dáár, bij die j, 

teet, dáár is dat. Niet bij die c, tsáddee, daaronder, nóg niet. Dus die j, teet, 

is het venster, zou je kunnen zeggen, de deur, daarop wordt geklopt. Wat is 
er met die j, teet, aan de hand? Daar zal toch wel iets bijzonders mee zijn? 

We willen graag dat het overal klopt. Nou, dat kloppen kun je daar heel 
goed horen: 
De j, teet, het negende teken, schrijf je als tjE , teet-taw, 9 + 400 = 409, en 

daar is iets mee, want 409 is een priemgetal. En dat niet alleen, het is het 
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81e priemgetal in de rij van priemgetallen vanaf 1. En, tja, toeval? ... 81 is 
9 x 9. Dus er zit een bepaalde glans aan dat getal 409. Priemgetal, kring-
getal, hij wil zich niet opgeven, een gesloten cirkel, een ondeelbaar getal. 
 
Maar er is nog meer: j, teet, is het minst voorkomende teken in de Tenach. 

Ik bedoel het zo: kijk, we zeggen wel a, álef, is de eerste en t, taw, is de 

laatste, maar zou je gaan kijken hoe vaak de letter j, teet, in de Tora 

voorkomt, dan staat niet taw, maar teet op de 22e plaats, als laatste dus. 
Maar het kan nog anders: kijk je naar het moment waarop een letter voor 
het eerst in de Tora verschijnt, dán staat teet op de 17e plaats. Dat gebeurt 
dan in Genesis 1 vers 4, in het woord bAj, tov, 9-6-2, goed, als de Eeuwige 

aan het eind van de Eerste Scheppingsdag ziet dat het goed is, tov. Toch 
mooi voor die teet, die blijkbaar iets heeft met einde, nieuw begin! 
 
Een belangrijk onderdeel van de Joodse gebedsriemen zijn de tApj'Aj, 

totafóót, de hoofd-versierselen, met een dubbele j, teet, aan het begin van 

dat woord. De totafóót, in het bijzonder een klein zwart doosje met daarin 
teksten uit Deuteronomium. Aan de buitenkant staat een merkwaardig 
teken gegrafeerd. In het Engels fourheaded shin genoemd, vanwege zijn 
gelijkenis met de letter X, sjien – sjien met 'vier hoofden'. Beter zou het zijn 

hier te spreken van 'vier haken', want de fourheaded shin bestaat eigenlijk 
uit vier w's, waws, wwww, op een gezamenlijke voet. De w, waw, kent als 

pictogram de haak, de verbindingshaak, en dus ligt het voor de hand hier 
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eerder te spreken van een vierhakige, of een vierhoekige sjien in plaats van 
een vierhoofdige, of een vierkoppige sjien. 
 
Er wordt in de mystieke traditie gezegd dat deze bijzondere sjien het 
drieëntwintigste teken is, waarnaar wordt uitgezien. Een betere plek dan op 
deze totafóót kan zo'n sjien zich dan ook niet wensen: 'knoop-punt' tijdens 
het gebed tússen de hemel en de mens die bidt. De vierhakige sjien komt 
nergens anders voor, alleen hier, als antenne naar de Eeuwige ... Hoor! Uw 
Gezalfde ... dat hij mag komen! Spoedig! ... Ik verzin maar wat, maar die 
boodschap ligt er zeker in.  
 
De vierhakige sjien komt als drieëntwintigste teken in de Tora dus niet voor. 
Dat geldt ook voor het Teken van de ZooN, dat teken van Z en N, van 
hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNekevá, mannelijk en vrouwelijk, van de twee die 

Eén zijn, en dan bedoel ik dus met name dat monogram ervan. Wonderlijk 
genoeg telt dat monogram óók 4 hoeken, 4 haken ... vierhoekige N, of 
vierhakige Z, zou allemaal kunnen, evenals vierhoekig kruis, want ja, er zit 
ook heel veel verwantschap in met een hoekenkruis, een swastika, of 
hakenkruis. Daar heb ik al eerder iets over gezegd2. Prachtig teken in zijn 
oorspronkelijkheid, als Zon-symbool, de dágelijkse opstanding van de zon, 
van het licht, van het leven, een doorgaande dagelijkse vernieuwing ... dat 
moeten we echt weer opnieuw leren ZieN! 
 
Vier-hakige Sjien, en het Teken van de ZooN, twee symbolen met 
transformerende intenties. Twee goede kandidaten voor het 
drieëntwintigste teken in het alefbet. We gaan er niet om strijden! Het gaat 
om die verándering, het teken mag náámloos blijven, dat is ook beter ... 
Hoeveel kostbaarheid is door misbruik en idolatrie al niet geworden tot 
drek. Het gaat om het getal 500 in mij, waardoor ik zélf tot teken word. Of 
zoals Abraham Joshua Heschel eens zei: "Er is maar één symbool van God, 
en dat is de mens zelf". 
Het drieëntwintigste teken, is het teken 9 + Eén, de Aanwezigheid van de 
Ene in mij. Laten we wel wezen, het gaat om ons léven, alle verhalen zijn 

                                                           
2 zie deel 2 van deze lezing Gematria en Geometrie, maar ook in Roberts boek Zien door Rozetten is 
dit uitgewerkt 
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illustratie. Het gaat om ons Doen in de Huidige dag, de dag in onze huid, dat 
is: wie ik ben aan de binnenkant in verhouding tot Wie mij te boven gaat. 
 
 
Schema van het vóórkomen van Hebreeuwse tekens in de Tora: 
 

rangnummer 
frequentie 

teken aantal 
voorkomens 

volgorde van 
binnenkomst in de 

Tora ... 

rangnummer in 
het alefbet 

1 y 31.522 5 10 

2 w 30.509 10 6 

3 h 28.052 8 5 

4 a 27.057 3 1 

5 m 25.078 9 13 

6 l 21.570 7 12 

7 r 18.109 2 20 

8 t 17.949 6 22 

9 b 16.344 1 2 

10 X 15.592 4 21 

11 n 14.107 16 14 

12 k 11.960 13 11 

13 [ 11.244 14 16 

14 x 7.187 12 8 

15 d 7.032 18 4 

16 p 4.805 15 17 

17 q 4.694 19 19 

18 c 4.052 11 18 

19 z 2.198 20 7 

20 g 2.109 21 3 

21 s 1.833 22 15 

22 j 1.802 17 9 
    304.805     
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Als je kijkt naar het schema van het voorkomen van letters in de Tora, dan 
zijn er in totaal 304.805 letters3. Het méést voorkomend is de y, jod, de tien, 

31.522 keer. Het mínst voorkomend is de j, teet, de negen, 1802 keer. Hier 

in het alefbet zijn het buren, staan ze naast én tegenover elkaar. Best heel 
bijzonder, want die laatste, die j, teet, zal hier die eerste, die y, jod, worden, 

als hij veranderd wordt, dat wil hier zeggen: opnieuw geboren. De 
getransformeerde komt het meeste voor en degene die getransformeerd 
moet worden, komt het minste voor en degene waarom het draait, de 
drieëntwintigste, komt helemaal niet voor. In ieder geval spant 10, de 
Herstelde Eenheid in de Tora, wel de Kroon! 
 
Het alefbet, kijk nog eens hoe je het schrijft: Alef-Beet, ba. ba', ááv, dat 

betekent ook vader. In plaats van alefbet kun je ook zeggen: vader. De 
tekens zijn uit de Vader. En ín die Vader is het moment 9 + 1 het moment 
van 'ineenstorting'. Want als die Ene komt, die drieëntwintigste, dan storten 
1 tot en met 9 in, en óók 10 tot en met 90 storten in. Maar óók wordt er 
een 'hogere eenheid' gevormd. Dus het is een moment van 'ineenstorting' 
én het is een moment van 'herstel'. Waar kennen we dat van? 
 
Ik zal je helpen, het lijkt op de gebeurtenissen die herdacht worden op de 9e 
Av, Tisja be'av. Av, ba', alef-beet, is óók de naam van een maand op de 

Joodse kalender en de 9e Av is nou net een dag van treurnis over 
verwoesting en ineenstorting. En tegelijk, zegt de overlevering, is het de dag 
waarop de Messias wordt geboren. Hoe bijzonder is dat! Op de 9e Av, de 9e 
van Alef-Beet, viert het Jodendom zijn 'ineenstortingen' en tégelijk weten zij 
en herinneren zij elkaar eraan dat de Messias wordt geboren! Negen is geen 
feest ... en tóch! 
 
Tisja be'av, de negende 'alefbet', wat wordt daar eigenlijk allemaal 
herdacht? De verwoesting van twee tempels, die van Salomo en de tempel 
die Herodes herbouwd had. De verloochening van het Beloofde Land door 
de verspieders en de daaropvolgende veertigjarige zwerftocht door de 
woestijn. De verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492. De strijd van Jakob 

                                                           
3 dit is het aantal letters zoals de Tora is opgetekend in The Koren Bible, de eerste gedrukte 
Hebreeuwse Bijbel die in 1962, zo'n 500 jaar ná de eerste gedrukte Hebreeuwse Bijbel, helemaal 
door Joden is gemaakt; in andere uitgaven, zoals de Leningrad Codex, omvat de Tora 304.850 letters 
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met de engel van Ezau – of was het God zelf? – aan de Jabbok. Allemaal 
dramatische momenten van spanning, kans op ineenstorting of die 
ineenstorting zelf. En tóch ... Hij komt! ... Hij zal komen! 
En dát zie je eigenlijk ook hier gebeuren in het alefbet, daar bij die j, teet, 

aan het eind van de brug. 
 
Want, zeg ik dan, als dáár die Ene komt, die drieëntwintigste, dan wordt er 
óók een heleboel opgeruimd. Dan wordt er ook plaats gemaakt en 
verdwijnt er óók een heleboel. En dat loslaten gaat ook niet vanzelf. Nee, 
sterker, die 499, vanuit zijn getalsmatigheid gezien, die zal zich verzetten. 
499 is immers dat priemgetal, een cirkelgetal, iets ronds, iets ondeelbaars. 
En het ronde moet wel doorbroken worden. Dat kun je óók in die Bijbelse 
verhalen lezen, bij het bh'z" lg<[,, éggel zahááv, het gouden kalf. Weinreb 

wijst erop dat lg<[,, éggel, hetzelfde wordt geschreven als lgO[', akól, rond, 

gesloten, dus de gouden kring. Dat gouden kalf, dat ging ook niet zomaar. 
Loslaten voelt soms ook als een trauma. Volgens de Joodse kalender smeet 
Mozes op de 17e Tammoez, de Stenen Tafelen, de tAxlu, loechóót, die we 

hebben leren kennen als het getal 444, aan gruzelementen, uit woede om 
deze 'kringverering'. 
Als je het getalsmatig bekijkt: daar komt Mozes aan met die 444, en hij slaat 
die 444 aan net zoveel stukken. Er is géén terug! Want met 444 alleen 
broed je op een vreselijk ei, met die 666 in zijn verborgen waarde, en dat 
belooft niet veel goeds. 
 
Op de kalender heten de 21 dagen tussen de 17e Tammoez en de 9e Av de 
21 dagen van rouw. In het Hebreeuws heet die periode ~yrIc'M.h; !yBe, been 

hammetsaríém, tussen de benauwdheden. En het zijn ook benauwdheden: 
eerst worden de tafels kapot gegooid en het eindigt met die 9e Av. Het is de 
zomerperiode op de kalender. Het is ook de werkelijkheid van de zevende 
dag: het zijn-in-de-verstrooiing, onze ballingschap in de tijd. In het getal 
wordt dat duidelijk: ~yrIc'M.h;, hammetsaríém, de benauwdheden, 5 + 40 + 90 

+ 200 + 10 + 40 = 385. Dat is de volle waarde van de brug van het alefbet. 
Oók de atbasj-waarde van de brug is 385. Dat kleeft dus aan die brug. 
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Er is nog zo'n woord waarin je iets kunt voelen van het gevaar en de 
verleiding van het zijn-op-die-brug: de Israëlieten verlangden tijdens die 
uittocht opeens terug hm'y>r:c.mi, mitsrájma, naar Egypte, dus die kant op, 

naar die 444. Getalsmatig ziet dat er zo uit: 40 + 90 + 200 + 10 + 40 + 5 = 
385. In die 385 steekt dus het verlangen naar de vleespotten van Egypte. Ze 
willen, vanuit de hemel gezien, naar links. Maar het hele alfabet zegt: "Nee, 
je moet naar rechts!" 
 
Het verlangen van 385 
We gaan nog eens naar die alefbetische-brug kijken, want dat getal 385 van 
die brug is echt een héél bijzonder getal. Die brug overbrugt twee oevers: 
Links en Rechts. Het is een spannings-gebied, een over-spannings-gebied, 
een dynamisch parcours, het leven zélf. Twee grote gevaren liggen op de 
loer: regressie, terugval én verstarring, genoegzaamheid. Het is een brug, 
een weg naar de Overkant, een bepaalde on-rust is nodig, geen onnodige 
waaghalzerij, maar wel voortgang, een dóór-lopend op-breken, zoals het 
volk Israël dat moest leren gedurende die 40 jaar in de woestijn. Ook het 
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Woord moet telkens open-gebroken, door-dacht, door-kruist worden. Die 
brug is een Woord-Wereld, een 'talende weg'. Als we allemaal stom waren, 
waren we hier niet geweest. Het Woord is ons denken, voelen, zien en 
horen. Die brug is onze 'stroombedding', daar stromen wij sprekend door 
de tijd! Kijk nu maar eens naar het woord hp'f', safá, lip, taal, oever, rand, 

300 + 80 + 5 = 385 ... Snap je?... Dat mag toch haast geen toeval heten! 
 
In de Joodse mystiek heet deze wereld van de zevende dag ook wel de 
vierde wereld, de hY"fi[] ~l'A[, olaam assijá, wereld van het doen, wij 

ontkomen daar niet aan. Dit is een wereld van daden doen. En kijk, die 
Daad, dat Doen, hY"fi[], assijá, 70 + 300 + 10 + 5 = 385. Ook daar ... 

 
En dan nog iets: op die brug, tijdens onze levensreis, onze levensweg, zijn 
wij niet alleen. Niets gaat buiten de Eeuwige om. De mystiek spreekt in dat 
verband van Gods inwoning, zijn Sjechiná. Wij mogen weten dat de Ene bij 
ons is op onze weg, wij gaan niet buiten de Eeuwige om. En kijk, dat woord 
hn"ykiv., sjechiná, 300 + 20 + 10 + 50 + 5 = 385. Wie heeft dat zo bedacht? ... ik 

niet! 
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Deze wereld van de zevende dag is een even wereld, deelbaar door twee, 
een gebroken dag. Het is niet alleen maar feest daar, het is ook de wereld 
van de sjoa, van dood en verderf, van verbijstering. 
Daar is in het Hebreeuws een woord voor: hm'm'v., sjemamá, ontreddering, 

verwoesting ... 300-40-40-5 = 385. Dus ... wij zijn er nog niet! Ga vóórt! Dat 
is nodig, want is 385 niet óók de som van alle kwadraten van 1 tot en met 
10!? ... Als het ware een heerlijke formule om te zeggen: Wij zijn er al! ... 
Het onderscheid steekt in de richting waarheen wij gáán, niet zitten, maar 
gaan! Degene die de eenheid herstelt moet nog komen, maar gaande ín de 
Ene komt die Ene met mij mee ... met een ieder die zo gaat, die zo reikt, die 
zo de hand reikt. Natúúrlijk heeft 385 ook díé glans van 10, ik zou haast 
zeggen na al het voorafgaande: vanzelfsprekend! ... Maar níét om daardoor 
te verstarren in torens van 10! 4 

 
De 3, 5 en 8 die de 385 constitueren, dat zijn ook de cijfers die in een 
andere volgorde het getal van de Messias vormen. Het is een anagram, zou 
je kunnen zeggen. De Messias, x;yvim', maasjíéach, gezalfde, 40-300-10-8, 

heeft als getal 358 – er moet alleen iets omkeren. Het gaat erom die brug 
óver te trekken. Getalsmatig is dat een heel gemakkelijk sommetje: 385 + 1. 
                                                           
4 zie over deze toren verder deel 2 van deze lezing Gematria en Geometrie 
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Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Als ik hier íéts wil vertellen, dan gaat 
het niet om rekenpuzzeltjes, maar om gedrag, om een visie op het leven, 
om wel-bevinden, hoe ik hier mag zijn! Dan gaat het in werkelijkheid óók 
om dat bijzondere handelen om niet. Het handelen omwille van de 
Eeuwige, niet omdat ik er beter van word. Waarbij de mens ook in alles de 
Eeuwige ontmoet, in elke stap die hij doet. Dat je in elke aanraking als het 
ware beseft dat je iets van Goddelijke Integriteit aanraakt, dat je dat stukje 
in je meest dagelijkse werkelijkheid daarmee terugbrengt naar de Eeuwige, 
zoals de chassidiem dat leerden: alle vonken terug te leiden naar de 
Eeuwige, met als hoogtepunt het teruggeven van je eigen leven. En dat 
moment kan er altijd zomaar zijn. 
 
Er is in het Hebreeuws een begrip voor dat om niet, ofwel gratis: ~N"xiB., 
begináám, 2 + 8 + 50 + 40 = 100, 10 x 10. Bijzonder! In dat geven om niet 
steekt het herstel van de eenheid op het hoogste alefbet-niveau. In dít 
geven, al is het maar iets daarvan, steekt het dichterbij-komen van de 
Messias. En dat was óók de boodschap van een bijzondere Joodse man uit 
het begin van de eerste eeuw. Hij heette Jesjóéa, Jezus, man van Nazaret. 
Dat heeft te maken met het werkwoord jasjà, helpen, redden. Eigenlijk staat 
er: hij redt, [v;y", jasjà. Jesjóéa, [;Wvy>, 10 + 300 + 6 + 70 = 386 en dát is: 

385 + 1. 
 
Tja, ík heb dat niet bedacht. Het staat er gewoon. Al heel lang. Maar ... "wil 
je me bekeren tot het christendom?" Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil 
alleen dat je ziet dat zich hier een getal aandient met een in dit verband 
buitengewone proportie. En dat het getal op een bijzondere en exacte 
manier meespeelt en meedenkt in de Bijbelse verhalen. Want hoe je ook 
over deze 'Hoofdrolspeler' in de verhalen van het Nieuwe Testament denkt, 
hij is daar wel de 'ver-tegen-woord-iger', de Nu-Worder, de Antwoord-Gever 
op het Joodse verlangen naar de Maasjíéach, degene die komen zou om de 
Eenheid te herstellen in Gods Naam. 
 
In het Grieks is die naam veranderd in Ιησους, Iesous, Jezus. En het 
merkwaardige is nu dat de getalsmatigheid van het Grieks – die niet zo 
evident is als de getalsmatigheid in het Hebreeuws; in het Grieks bestaat die 
getalsmatigheid wel, maar die is niet zo functioneel als in het Hebreeuws, 
zeg maar latent aanwezig – dat de getalsmatigheid van Iesous daar 888 
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oplevert! Dat zit zo: Ιησους = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888 ... En dan 
denk je: hé ... die 888 kwamen we toch tegen bij de verbinding tussen 
hemel én aarde?! Inderdaad. 888 is in de getalsmystiek van het Hebreeuws 
de kwaliteit van de Messias en dát getal past dan 'toevalligerwijze' net bij de 
Griekse naam Iesous, de naam van Jesjóéa, [;Wvy>, die ook al 385 + 1 had! ... 

"Wil je me dan tóch bekeren tot het christendom?" Nee, dat wil ik beslist 
niet. Ik wil je alleen maar laten zien hoe bijzonder het getal resoneert in 
deze woorden. En dat je op grond daarvan er op een bepaalde manier naar 
mag kijken en over kan gaan mediteren, stil van kunt worden en verheugd. 
Het zijn geen ideologische bewijzen! 
 
De Komende, die de aardse brug doet 'opgaan', heeft geen naam, hij is een 
één-ling. Hij komt om te verlossen, op te heffen, heel te maken, hij is slechts 
knecht, dienaar van de Ene, van de Vader. In de Bijbel staat: Hij had gestalte 
noch luister, dat wij hem zouden aanzien, noch gedaante dat wij hem 
zouden hebben begeerd (Jesaja 53:2). Over wie gaat dit? Het gaat over de 
Gezalfde des Heren, Jesaja stelt hem voor als de man van smarten, wie zou 
hem willen zijn? Het komt overeen met die ene, die één-ling in het alefbet 
die geen naam heeft. Maar hij doet wel een uitermate bijzonder werk: hij 
verlost dat alefbet uit zijn 499 en maakt de 500. Zowel in het Oude als in het 
Nieuwe Testament is het beeld van de Messias dat van een verachte, een 
onaanzienlijke, die níéttemin verlossing brengt. In het Oude Testament heet 
hij Knecht des Heren en in het Nieuwe Testament Zoon des mensen, Zoon 
van God. Het drieëntwintigste teken van het alefbet staat dus echt in het 
Teken van de Zoon, kun je nu wel stellen. 
 
385 + 1 dat lijkt een eenvoudig sommetje, maar die 1 is wel de Ene, de 
Eeuwige, de Ontelbare, die Eén is in jouw hart, om, door jou heen, mee te 
kunnen tellen in deze wereld. Een Eenvoudige Eén en toch zo 
buitengewoon onpakbaar. Het lukt alleen met een nieuwe Verstand-
houding, een andere kijk op de Werkelijkheid. Een andere kijk op het 
Woord, want wij zien door Woorden, door de letters in die Woorden, door 
de Waarden in die letters, die ook eigenlijk geen letters, maar Tekens zijn, 
met maten, verhoudingen, essenties. Dán zal het gebeuren. Kijk nog maar 
eens naar de volgende woorden, die ik vond bij de voorbereiding van dit 
verhaal: 
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En zij zullen wonen, WnK.v.yI, jisjkenóé, 10 + 300 + 20 + 50 + 6 = 386, zoals 

gezegd in Jesaja 65:9. 
En óók: !Kov.YIw:, wajjisjkón, en Hij zal wonen, 6 + 10 + 300 + 20 + 50 = 386, 

zoals óók de Ene voor immer zal wonen te Jeruzalem te midden van zijn 
volk Israël, lees maar in 1 Kronieken 23:25. 
 
Maar goed, de vraag is gesteld: "Gaat het erom Christen te zijn?" of 
"Moeten we nu Joods worden?" "Welke beweging is het beste?" Nee, hier 
even géén beweging ... Ik wil je laten stilstaan bij het Goddelijke Feit dat jij 
Gods Kind bent, dat de Ene ín jou genóég is om bewogen te zijn. Alle 
groeperingen zijn belangrijk om iets tot stand te brengen, om iets te 
bewaren, om iets te beschermen, maar het mag je nooit ertoe brengen de 
Ene in jou daaraan ondergeschikt te maken. Er is maar één kerk, één 
synagoge, één  !K'v.mi, misjkáán, tabernakel, en dat ben je zélf! Een 

gemeenschap van Tijd én Eeuwigheid in mij en als zodanig ben ik vríj om 
overal te vertoeven. Ik hoor bij de Ene en verder durf ik iedereen van 
daaruit te ontmoeten, al is het Goliath! ... Zoiets moet David óók gedacht 
hebben. Toen was er van Jodendom en Christendom zoals wij dat nu 
kennen nog geen sprake! Lijf mij dus ook niet in, het zal je ook niet lukken. 
De Ene staat in mij en ík weet vóór Wie ik sta en dat is 'stand-punt' genoeg. 
Waar het in deze lezingen om gaat is: dóór de woorden heen een 
ontmoeting te hebben met de Levende, die tegen Mozes zei: hy<h.a,, èhejè, ik 

ben, 1 + 5 + 10 + 5 = 21!... en wat nog belangrijker is: ik zál zijn! 
 
Wie is een Jood? 
Dat brengt mij vanzelf tot de vraag: wie is eigenlijk een Jood, een Jehoedi? 
Was Adam een Jood? Noach? Abraham? Waar begint het Jood-zijn? Kwam 
de Tora naar de Joden, of kwam de Tora naar de mensen? Als ik uit mezelf 
mag spreken: een Jood is degene die deze wereld verbindt met de Eeuwige. 
Jood ben je als je in alles van deze wereld de Eenheid van God herkent en al 
doende die eenheid probeert te herstellen, met geheel je hart, met geheel 
je ziel, met geheel je verstand en met al je kracht. Dat staat in 
Deuteronomium 6 vers 5 maar dat is ook wat Jezus zei tegen die man die 
hem ondervroeg over de essentie van de Tora, in Markus 12:30-35. Dat is 
dus: 4 + 1 dóén, en dat is dus eigenlijk: 4 + 10 doen, de eenheid herstellen, 
want deze wereld is gebroken, even. 
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Ik benader de Werkelijkheid vanuit het Woord. Dat zei Weinreb ook altijd. 
Het woord is nu eenmaal, weliswaar een gefixeerde, maar tóch doorleefde 
benadering van een Levende Werkelijkheid. Die Levende Werkelijkheid ligt 
ongrijpbaar, onkenbaar in zijn 'diepste bedoelingen', achter en onder en 
rondom dit woord. Wijsheid en Wetenschap die alleen bij de Maker is, en 
daar ook blijft. Het woord verwijst naar die Levende Werkelijkheid, vraagt 
om interpretatie, om onder-vraging, wíl en móét aan scherven worden 
gelezen, zoals de Franse rabbijn Marc-Alain Ouaknin betoogt. Niemand kan 
zich die Levende Werkelijkheid toeëigenen, we kunnen wel naderen.  
 
Dus: Wie is een Jood, een Jehoedi, en dan vanuit het Woord? Niet vanuit 
bepaalde pretenties, voorop-stellingen, of vanuit 'vanzelfsprekende' 
aannames, maar vanuit de tekens zelf, in de taal die dit woord heeft 
voortgebracht, in het getal van die tekens, verwikkeld in een diep en ernstig 
gesprek met God ... waarin de Eeuwige ook mééspreekt. 
Wat staat er dan? Er staat ydIWhy>, jehoedíé, Jood, 10 + 5 + 6 + 4 + 10 = 35. Dat 

is in feite het begin van de Onuitsprekelijke Naam van God, van Addonáj, 
10-5-6-... en dan niet 5, maar 4-10. Dus 21 én 14 ... een ontmoeting tussen 
Ik ben, hy<h.a,, èhejè, 1 + 5 + 10 + 5 = 21, Addonáj én 14. 

Wat is dat voor een stuk, 14? Dat stuk dalet-jod, 4-10, op de plaats van die 
tweede 5 in de Godsnaam 10-5-6-5, is in het Hebreeuws ook een woord: 
het begrip daj, yd, voldoende, genoeg, er is niet meer nodig. Het doet 
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denken aan één van de Namen van God: yD:v; lae, eel sjaddáj, God 

Almachtig.  
 
Er is een oude Joodse overlevering die vertelt dat als de zesde dag dreigt te 
ontsporen door een mateloos uitdijen en dóórontwikkelen, door krachten 
die demonische proporties aannemen, dat God dan ingrijpt in zijn gedaante 
van yD:v; lae, eel sjaddáj, God de Almachtige. In de overlevering wordt die 

Naam dan uitgelegd als: God voor wie geldt: genoeg! of: Hij die zegt: het is 
genoeg! Zo blijft de wereld bestaan en gaat zij niet te gronde aan zichzelf. 
Hier, in de naam van de Jood, Jehoedi, klinkt dus óók een genoeg! En dat is 
fraai, want in die eerste boog van die brug in het alefbet is het getal exact 
35: 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35, evenveel als in die naam ydIWhy>, jehoedíé, Jood, 1 + 

5 + 6 + 4 + 10 = 35. Genoeg dus, niet verder, ook hier.  
 
Maar, er is nog iets met dat stuk 14 achter die 'aanzet' van de Naam van de 
Ene, dat stuk 10-5-6-... 
14 is immers het getal van David, dwId", dawíd, 4-6-4 = 14, de Geliefde, dat 

betekent dat woord ook. 
 
David, die dansend voor de Ark van het Verbond uitging toen hij die naar 
Jeruzalem overbracht. Náákt nog wel! De dochter van Saul spreekt er 
schande van, maar David legt dan uit waarom hij dat doet. Waarom? Omdat 
er bij hem geen schaamte is in zijn relatie met de Eeuwige. Geen schil, geen 
verborgenheden tussen hem en de Ene, daarom dánst hij ook, lopen had 
niet eens gelukt! Dus niet om aanstoot te geven, of indruk te maken, geen 
exhibitionisme, maar zich tonend als Kind van God, zoals ik laatst mijn 
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kleinzoontje nog in z'n blootje door de badkamer zag springen, één en al 
vreugde! 14 is het getal van de mens naar Gods Hart zou je kunnen zeggen. 
 
In de naam ydIWhy>, jehoedíé, Jood, steekt het geheim van het Zijn zelf: de 

heiliging van Gods Naam door een vrijwillig het is genoeg! ... ik kom niets 
tekort! Op de plaats van die tweede 5 in de Godsnaam staat nu dat stuk 
4-10, en dat ís eigenlijk óók die 5, kijk maar: die 10 is eigenlijk 1, een 
herstelde eenheid, en samen met die 4 is dat die al eerder genoemde 4-
Eén-relatie, die bijzondere 5 ... zo bijzonder, omdat het de tweede 5 is in de 
Naam van de Eeuwige: 10-5-6-5! 
 
Wie is een Jood? Hij én Zij die dát doen: het maken van díé bijzondere 5. 
Dat is in 'Gods oog' echt heel tov! heel 17! Want bAj, tov, goed, schrijf je 

met teet, wav, beet, 9 + 6 + 2 en dat is samen 17. Dat is evenveel als de som 
van alle eenheden in de Godsnaam 10-5-6-5, maar óók van alle eenheden, 
alle 'individualiteiten' in het woord ydIWhy>, jehoedíé, Jood, 1-5-6-4-10 ... Kijk 

maar: 1 + 5 + 6 + 5 = 17 en ook 1 + 5 + 6 + 1 + 4 = 17! In de getalsmystiek 
heet dat de kleine waarde, daar zal ik een andere keer nog wel eens wat 
meer over vertellen ... 10 is eigenlijk gewoon 1 tiental ... 100 is 1 honderdtal 
... 30 zijn dus gewoon 3 getalsmatige individualiteiten ... tellen met louter 
zulke eenheden dat is de kleine waarde. 
 
Het woord ydIWhy>, jehoedíé, Jood, 1-5-6-4-10 is echt héél bijzonder en zeker in 

verband met ons verhaal over de structuur van het Hebreeuwse alefbet. 
Het stuk 10-5-6-..., het deel van de Godsnaam Addonáj, staat als het ware in 
dat woord vóór de deur, en klopt ... op die d, dálet, dus, op die 4, die deur in 

dat woord Jehoedi. Die dalet is heel bijzonder, het is eigenlijk de Poort naar 
die 5 die moet komen, zeker híér! Als je kijkt naar de getalsmatige structuur 
van het teken dalet, dan zie je dat ook. De uiterlijke waarde van tl,D', dálet, 

is 4 + 30 + 400 = 434 en de atbasj-waarde is 100 + 20 + 1 = 121. De grote 
waarde, de getalsmatige 'Dialoog met de Eeuwige', laat hier maar liefst drie 
vijven zien: 434 + 121 = 555, een 5 op alle mogelijke niveaus dus! Die y, jod, 

die áchter die deur staat is ook helemaal klaar om op die klop te reageren. 
Vóór de pauze hebben we de structuur van die dAy, jod, als 10-6-4 al even 

besproken en gezien dat dat in wezen is: Eén en 4 ... een houding voor de 
mens. 
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In het woord ydIWhy>, jehoedíé, Jood, 1-5-6-4-10, staat als het ware een soort 

Formule van de verstandhouding God én Mens, en dat wordt nog veel 
indrukwekkender als we nu gaan kijken naar de atbasj-waarde van dat 
woord, het Perspectief van de Eeuwige, zoals we dat hebben genoemd, hoe 
de Eeuwige ons 'gans anders' ziet. 
En kijk, dat is hier: 40 + 90 + 80 + 100 + 40 = 350 ... Tien keer de uiterlijke 
waarde, gans anders, en tóch ook ergens hetzelfde: 35 en 350 ... 35 en 35 ... 
1 op 10 ... 1 op 1 ... Mens en God, hetzelfde en tóch anders! En dan ook 
maar meteen de grote waarde: 35 + 350 = 385 ... het getal van onze hele 
'alefbetische brug', beide bogen, die hele Weg naar de Overkant! Het woord 
ydIWhy>, jehoedíé, Jood, ís die Weg, ís die Brug, ís die Poort, zie je dat?! Ik stel 

het alleen maar vast, ik sta erbij en kijk er naar ... 
 
Wie is een Jood? Vanuit het woord zeg ik: wie geen toren bouwt, maar een 
brug, wie geen muren opricht, maar een poort neerzet, en dat met hetzelfde 
materiaal!... met die 385 waarmee je óók piramides kon bouwen! Dán 
draait er iets om in dat getal, dan wordt 385 opeens 358, het getal van de 
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Gezalfde van Israël, de x:yvim', maasjíéach, 40 + 300 + 10 + 8 = 358, dat getal 

lijkt anders, is het ook, maar ergens blijft óók hier alles hetzelfde: 3 + 8 + 5 = 
16 ... en 3 + 5 + 8 = 16 ... 4 x 4, de vervulling van 4! En ook 3 x 8 x 5 = 120 ... 
en 3 x 5 x 8 = 120 ... getal volgens de Joodse overlevering van onze 
Levenstijd, 120 jaar ... op elk moment ben ik dat. Wat een rust! 358 is een 
getalsmatig anagram van 385! 
 
Jood is: wie zichzelf overwint in Gods Naam. Wie zichzelf uit handen geeft, 
in de Hand van de Ene. 
Die brug van deze lezing, die 'alefbetische brug', is daarmee een 'Joodse 
Brug', een ydIWhy rv,G<, gésjer jehoedíé, of een 'Joodse Poort', een ydIWhy> r[;v;ä, 
sjà'ar jehoedíé, altijd 'op weg' naar de Ene, een doorgang naar de Eeuwige. 
En denk ik: een Jood is Wie je dóét en dat bén je dan ... daar zitten ook heel 
veel gewone mensen bij, die je misschien in de kerk en de synagoge niet 
tegenkomt. 
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385 is dus in wezen die stap, vlak vóór je voet op de grond komt. Het is 385 
in beweging. Je kunt in die stap ook niet meer terug, die stap kómt tot een 
eind ... en in die landing word ik dan 385 + 1 ... maar eigenlijk óók al vóór 
die landing: het 'Eén-zijn' steekt in de intentie van het gaan ... maar dan 
wel: ga ik in de richting van de Ene, of ga ik van hem vandaan!? 
 
Maar goed, we willen graag concrete antwoorden zien, dus 385 + 1 = 386 ... 
is dat wat?! 
Er waren al een paar bijzondere voorbeelden. Nog één, die mag hier zeker 
niet ontbreken, want alle Wonder steekt in het Woord. Een toverstaf is het 
Woord in de hand van de dichters. Het schip van de taal zelf, die 'Ark van 
het Woord', !Avl', laasjóón, taal, met de maten van de Ark, heeft óók 30 + 

300 + 6 + 50 = 386 ... die 385 + 1! En, oh wonder, in de atbasj-waarde wordt 
dat nog eens 'van Harte' door de Andere Kant benadrukt ook, daar lees ik 
immers: 20 + 2 + 80 + 9 = 111 ... en denk ik: Zie! de Eeuwige is in het Woord! 
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Want óók de kleine waarde ziet hier werkelijk dat het goed is, want 3 + 8 + 6 
= 17, tov! 
 
Zo gaan we deze serie van drie lezingen over Gematria en Geometrie dan 
beëindigen. Het was werkelijk tov om hier in Echten dat te mogen doen. 
Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. 
Ik heb er 40 jaar over gedaan om dit alles te doordenken, om het een beetje 
te leren doorgronden. Door er steeds weer over na te denken. Ik dacht: áls 
het wat betekent, dan wil ik het ínzicht hebben erin, anders kan ik er niet 
over praten. Dus steeds maar weer erover nadenken en dat gaat nog altijd 
door. En het wonderlijke is, en dat is écht zo, dat dat denken als het ware 
gesteund wordt door die gedachten zélf. Ik ben wel eens wakker geworden 
door zeg maar 'appellerende' dromen, gedachten, stemmen, die mij 
onderwezen, waarvan ik dacht: tjonge, dit moet ik echt opschrijven! En dus: 
'het' dacht in mij, ik kan het niet anders uitleggen, er 'taalde' iets in mij. 
Langzaam vielen al deze dingen zo op hun plaats. Deze serie lezingen is 
eigenlijk een extract daarvan, want er zit zo veel materiaal in dit domein van 
Taal en Teken, zo zorgvuldig en trouw bewaard in dit Hebreeuwse alefbet!  
 
Tot slot, in een paar woorden, zeg maar de ll;K., kelal, de samenvatting, de 

hoofd-som, van dit verhaal in drie delen: het alefbet is méér dan alleen 
maar een rijtje letters om daarmee van alles te communiceren, het zijn 
vensters, portretten, boekdelen, openingen naar de diepste ZiN van dit 
Heel-Al, deze Schepping, dit Sieraad van de Eeuwige, de Ene, die daarin ook 
méé-spreekt, vanaf het Begin, vooral dán, als wij beseffen slechts 
stamelaars te zijn in Zijn Naam. Ik dank U wel ... 
 

Einde  
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Gematria en Geometrie 
de structuur van het Hebreeuwse alefbet – deel 3 
 
In dit derde en laatste deel van Gematria en Geometrie weer veel 
verdieping en herhaling van wat in de vorige twee delen is besproken. 
Toch naderen we in dit deel in zekere zin het hoogtepunt, het Hoogste Punt. 
Er schuilt een brug, een overgang in het Hebreeuwse alefbet. Je zou het ook 
een poort kunnen noemen, een doorgang. Je zou het hele alefbet een 
springplank kunnen noemen, maar ook een Loper voor de Ene om daarover 
binnen te komen in ons leven.  
In dit deel gebeurt het allemaal.  
Die brug blijkt zelfs een 'Joodse Brug', in ieder geval een brug in beweging.  
Ook in dit deel gaan er weer vensters open, valt er nieuw licht op oude 
zaken, doet de gids zijn best om dit allemaal te tonen, maar weet hij: zonder 
de Ene valt dat niet mee, maar mét de Ene gaat het bijna vanzelf.  

 
~ 

 
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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