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32 paden: 10 sefiroth en 22 basisletters 

 

3 moederletters: horizontale verbindingswegen - a m X 

7 dubbele letters: vertikale verbindingswegen - b g d k p r t 

12 enkele letters: diagonale wegen - h w z x j y l n s [ c q 

 
Schema volgens Isaac Luria (1534 - 1572) en de School van Safed. 
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Geruststelling 
   

Er zijn altijd mensen die schrikken als er zich iets ‘nieuws’ voordoet. Iets wat 

‘ongekend’, of ‘ongehoord’ is binnen het reeds overgeleverde en reeds 

bevestigde. Hoe verrassend dit boekje hier en daar misschien ook mag zijn, 

het maakt gebruik van zeer oude kennis en reeds lang beproefde inter-

pretatie-technieken binnen de Joodse Overlevering. Deze kennis en die 

interpretatie-technieken worden alleen wel heel serieus genomen en niet 

incidenteel, maar structureel toegepast op Taal en Teken, zowel in het 

Hebreeuws als in het Nederlands. Technieken als temoerah (Letter-

omzetting), het toepassen van Gematria (de relatie tussen teken en getal),  

het veel-omvattende begrip g’zeira shava (interne dialoog), het ‘eerste 

voorkomen’ van een woord, het aantal voorkomens van een woord… om 

enkele van de belangrijkste hier te noemen. Het zijn allemaal beschouwings-

wijzen van oude Mystieke Meesters en ook niet meer dan dat, want het gaat 

om Inzicht, om Onderzoek. Het zijn werktuigen, geen geloofsartikelen. 

Ik ben niet op zoek naar een ‘nieuwe leer’, en ook niet zo onverantwoord om 

zomaar iets te beweren en daarmee op te willen vallen. Ik beproef. Tekst is 

een avontuur van ZiN, en dat geldt helemaal voor ‘Mystieke Tekst’, en ‘Heilige 

Tekst’, Tekst die gaat over het ‘Verborgene’, met daarbij helder voor ogen dat 

niet ik deze Verborgenheden kan onthullen, maar omgekeerd, dat deze 

Verborgenheden mij zullen onthullen als ik stil genoeg ben, goed luister, goed 

herinner, de juiste vragen stel, ermee werk. De Eeuwige Zelf is de Verborgene, 

zijn Kracht is vernieuwing, opstanding, ontmoeting, een anders leren ZieN, 

een anders leren ZijN, Rust in het gemoed, wetenschap van een ge-Heim: 

Identiteit die zich glans-rijk verklapt en waar je op kunt bouwen!  Kortom, 

wees maar gerust als er straks getalswaarden voor woorden voorbij schieten, 

zij dienen als stethoscoop op een Levend Tekst-lichaam en baseren zich op de 

getalsmatigheid die het Hebreeuwse alfabet (Aleph-Beth) al vanuit een verre 

Oer-sprong heeft meegekregen.  
   

Het Mystieke Lichaam waar we ons mee gaan bezighouden is de ‘eser sefiroth 

belimah’, de ‘tien onuitsprekelijke sefiroth’, 10 getallen, krachten, energieën. 

Ze worden voor het eerst genoemd in een mystiek traktaat binnen de Joodse 

Overlevering genaamd: Sefer Yetsirah, ‘Boek van de Schepping’. Zoals zo vaak 

weet men niet precies hoe oud deze Tekst wel is, maar vrij algemeen wordt 
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dit zeer invloedrijke werkje  vroeg gedateerd (1e - 6e eeuw CE). Er wordt 

verteld over 10 Sefiroth en 22 othioth yesod (basis-letter-tekens: het 

Hebreeuwse Aleph-Beth). Zij worden genoemd: de 32 paden van de Eeuwige. 

Pas veel later (12e /13e eeuw) horen we de meer vertrouwde namen van 

deze 10 Sefiroth (Keter, Chochmah, Binah, Chesed (Gedoelah), Gevoerah 

(Din), Tifereth, Netsach, Hod, Yesod en Malchoeth). Zij vormen het hart van 

de z.g. ‘Mystieke Kabbala’ (= Overlevering). Een woord waardoor veel 

mensen al meteen onrustig worden. Vaak terecht, want het aantal 

‘Onthullers van de Kabbala’ is groter dan het aantal ‘Verstandigen’ die weten 

dat er niets te onthullen valt. Zoals ik al probeerde: wie eerst zwijgt, goed 

luistert, dan juist vraagt, zich te binnen brengt, die het geleerde ook probeert 

te doen, en misschien zelfs probeert te onderwijzen, wordt zelf onthuld. Deze 

bijzondere Kennis onthult mij, en ik mag zwijgen, dat doe ik ook bijzonder 

graag, maar in dit boekje nog even niet. Het is een soort excursie met 

gereedschappen, een practicum, een onderzoek, maar ook een commentaar. 

Er is veel uit te leggen, het is beslist geen zoete koek, er is veel om je eerst 

eigen te maken: hoe het instrumentarium werkt bijvoorbeeld, in relatie tot 

de getalsmatige eigenschappen van de Hebreeuwse Tekens. Je krijgt het niet 

cadeau. Joodse Mystiek is ‘éducation permanente’, permanent leren, dat is 

tegelijk het schitterende ervan, haar glans. Ik ben nooit klaar met mijn 

waarheid, met mijn weg, met mijn leven. Door te blijven leren zeg je 

eigenlijk: ik ben er nog niet, wie ik ben ligt vóór mij, ik herinner mij dat in elke 

stap, in elk staan, en terwijl ik ga staat U in mij. 
  

Fijn als jij, Lezer-lerende, een stukje onbevangen met mij meeloopt en mee-

denkt. Weet wel waar je aan begint, 40 jaar is niets. Voor de zekerheid 

beginnen we eerst maar even met het overzicht van de 22 othioth yesod, de 

22 Hebreeuwse letter-tekens en hun getal. Dan spring ik daarna meteen 

tussen de 10 Sefiroth en doe ik maar gewoon of je daar al het een en ander 

van weet. Het kan ook niet allemaal in één zo’n klein boekje. Maar er staan 

genoeg uitdagingen en uitgangspunten in voor zelfstudie en verdere 

verdieping. En, er is ‘Overlevering’ genoeg!... Dat ter geruststelling.     

 

 

                                                                                                           Robert la Boresa 
                                                                                                                                 Augustus 2019 
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Overzicht van het Hebreeuwse Aleph-Beth, 22 othioth yesod 
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Overzicht van de 10 Sefiroth… niet 9… geen 11… en toch… 
  

Sinds het verschijnen van dat kleine mystieke traktaat: Sefer Yetsirah, ergens 

in die eerste eeuwen van onze jaartelling, spreekt men over 10 Sefiroth 

(meer-voud van sefirah, h'ryip.s , getal, telling) , 10 Krachten, 10 Energieën uit 

‘Niets’. Dat is bijzonder, omdat er in feite maar 9 cijfers zijn (0 is eerder een 

lees-teken dan een cijfer), en er in de mystieke traditie, zeker sinds de 13e 

eeuw, over 11 Krachten wordt gesproken. Hier, aan het begin van onze 

Wandeling, eerst een korte kennismaking met deze 11, die toch in Wezen 10 

zijn, maar daarover meer tijdens het wandelen.  
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Sefirah Karakteristiek 

 
      

Keter – Kroon  
Punt van Oer-sprong, Leegte. Overgang tussen het Oneindige  
en het Eindige, tussen Niets en Iets. De Wil en het Verlangen  
vanuit Ein Sof, de Oneindige, om te scheppen.   

 

 
      
 

Chochmah – Wijsheid  
Eerste scheppende impuls van de Scheppende. 
Eerste Licht dat opgaat. Eerste spoor van een Idee. 
Het Goddelijk Plan dat zich ontplooit.   

 

 Binah – Verstand 
Het zwanger worden en vormgeven van de eerste Ideeën uit Chochmah. 
Kanaliseren, analyseren, structureren.Het ondervragend temperen: 
vanwaar?... waartoe?... Inzicht, Begrip.   

 

 Daäth – Kennis  

Bewustwording van een transcendente oorsprong. Besef van het ZijN als 
‘Mysterie van ZijN’. Daäth als gedaante van Keter, als kind van Chochmah 
en Binah. ‘Verborgen Sefirah’, het Wezen van Daäth ligt reeds in Keter.   

 

 Chesed – Liefde  

Onvoorwaardelijk geven, onbegrensde sympathie, welwillende goedheid. 
Volledig altruïsme.  De vrije, onbeperkte, actieve expressie van liefde, 
ongeacht de verdiensten van de ontvanger. Genade.   

 

 Gevoerah – Sterkte  

Macht en kracht. Wordt ook Din genoemd: rechtspraak en wet.  
Gevoerah beperkt en stuit de overvloed van Chesed. 
Oordelend vermogen op grond van rechtvaardigheid.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al deze namen worden in de Heilige Tekst genoemd, en kregen van daaruit 

hun bestemming als aanduiding voor deze Sefiroth, zij het dus niet meteen 

vanaf het eerste begin in het Sefer Yetsirah. Chochmah, Binah en Daäth vind 

je bijvoorbeeld terug in Exodus 36:1…’Nu zal Betsal-el (in de schaduw van 

God) en Oholie-av (de Vader is mijn tent) en iedere man die wijs is van hart, in 

wie de Eeuwige wijsheid (chochmah) en inzicht (binah) gegeven heeft, om te 

weten (daäth), hoe al het werk ten dienste van het heiligdom vervaardigd 

moet worden, alles maken, zoals de Eeuwige geboden heeft’.  

Voor de andere namen kun je bijvoorbeeld terecht in 1 Kronieken 29:11. 

Bijzondere Namen, als Energieën van de Ene, Heilige Concepten om daarmee 

te bouwen aan de ZooN die de Eeuwige verlangt, om daarin Thuis te komen. 

‘10 Sefiroth… 10 en geen 9… 10 en geen 11… begrijp dat met Wijsheid en  

wees wijs met Verstand’ (Sefer Yetsirah I:4)… We lopen weer door!...

 

Sefirah Karakteristiek 

 
      

Tifereth – Schoonheid  

De kracht van harmonie, evenwicht en transitie. 
Het tot elkaar brengen om voortgang te creëren. 
Plaats waar tegenstellingen leren buigen voor elkaar.   

 

 
      
 

Netsach – Overwinning  

Volharding, dominantie, overheersing. 
Aanhoudend in kracht, indringend. 
Niet opgevend.   

 

 Hod – Majesteit 

Inleving in anderen, empathie, dankbaarheid. 
Het rekenschap afleggen, verantwoordelijkheid nemen. Het aan banden 
leggen van dominantie als gevolg van een teveel aan Netsach.   

 

 Yesod – Fundament  

Bodem, grondslag, doorgang, filter. 
Yesod werkt als een trechter, een vertaler en bemiddelaar. Hier wonen  
de bruggenbouwers, de mensen van het veer, de veer-krachtigen.   

 

 Malchoeth – Koninkrijk  

Soevereiniteit, plaats van Keuze en Kans. Brug tussen het zichtbare,  
het onzichtbare en het onzienlijke. De Eeuwige weer Thuis, de mens als 
Zijn Stal, Zijn Stoel. Eén-voud van hart.   
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                                                   Overzicht tot Inzicht 
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Als de Leegte spreekt… 
 

Er is een een Taal van de Leegte, van de Stilte, van het Teken dat er niet staat, 

maar in een bepaalde context toch merkwaardig ontbreekt, mist. Tekens die 

daardoor spreken in afwezigheid, vanuit het Verborgene. Daar zijn bijzondere 

voorbeelden van, denk maar eens aan het boek Esther, rtsa, ‘Ik die verborgen 

ben’, waarin de Naam van de Eeuwige (hwhy) in het geheel niet voorkomt, een 

stilte die dan spreekwoordelijk boekdelen spreekt. Dat geldt zeer zeker ook in 

mystieke contexten zoals hier bij de tien Sefiroth, de 10 energieën, kwalitei-

ten, krachten van de Ene in zijn Wording.  

In 10 Namen straalt de Ene vanuit Ein Sof, het Zonder Einde, het wezenlijke 

van Zich-Zelf uit, datgene wat in Wezen onbevattelijk is… en de vraag is dus 

meteen: kan dat eigenlijk wel? En toch, volgens deze bijzondere Joods-mys-

tieke overlevering gebeurt het, en wel in 39 letters. Daarmee al enigszins 

verborgen belijdend: Adonai echad, d'x,a hwhy, de Eeuwige is Eén, 10-5-6-5   

1-8-4 = 26 + 13 = 39  

 

Het gebeurt met de volgende 10 Hebreeuwse Namen:  

  1. Keter ( rtk ), Kroon 

  2. Chochmah ( hmkx ), Wijsheid  

  3. Binah ( hnyb ), Verstand 

  4. Chesed ( dsx ), Liefde 

  5. Gevoerah ( hrwbg ), Sterkte 

  6. Tifereth ( trapt ), Schoonheid 

  7. Netsach ( xcn ), Overwinning 

  8. Hod ( dwh ), Majesteit 

  9. Yesod ( dwsy ), Fundament 

10. Malchoeth ( twklm ) Koninkrijk 

 

Toch ‘ontbreken’ er met deze 39 Hebreeuwse letter-tekens nog steeds 5 

tekens uit het Aleph-Beth. Er zijn voor deze 10 Namen slechts 17 tekens nodig, 

dat is Goed!... maar toch, waartoe ‘verbergen’ deze 5 ‘ontbrekende’ tekens 

zich? Is hun roeping hier dan anders? Willen zij hier misschien spreken vanuit 

het Verborgene?... En zou dat hier ook eigenlijk niet ‘moeten’, bij deze 10 

woorden, die wij in feite ‘klakkeloos en onomwonden’ uitspreken, alsof het 
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geen Heilige Mysteriën zijn?... Bij de Naam van Adonai, de Eeuwige, hwhy, 

spreken en denken we wel anders daarover! 

   

Het is geen ongepaste vraag: de Eeuwige is de Schepper, de Gever van het 

Woord, en bovendien, met deze 10 Sefiroth worden de 22 tekens ook nauw 

verbonden, zij staan immers voor de 22 Paden tussen deze 10 Sefiroth. 

Waarom ‘missen’ er dan 5 tekens in de Namen zelf?  

Om ze nu maar meteen te noemen, het zijn, in de volgorde van het Aleph-Beth, 

dat is in de volgorde van hun getal: Zayin (z, 7),  Teth (j, 9),  Ayin ([, 70),  

Qoph (q, 100) en Shin (X, 300).  
 

Bij Ayin ([, 70) zou je nog kunnen inbrengen dat hij voorkomt in de ‘Sefirah’, 

Daäth, t[d, Kennis. Er zijn 10 Sefiroth, maar met Daäth is er in zekere zin toch 

nog sprake van een ‘elfde’… en waarom ook niet, de Naam van de Eeuwige 

vraagt daar ook eigenlijk om: hwhy = 10-5-6-5 , en het is aan de mens in die 

Heilige Naam het stuk 6-5 te volbrengen. Met het stuk 10-5, de Naam Yah, 

komt de Eeuwige ons tegemoet. 6-5, dat is en-5, het heeft alles te maken met 

11. Toch is ook Daäth in deze mystieke context reeds een ‘Verborgene’: beeld 

van Keter, die anders als Eerste Sefirah onkenbaar zou blijven.  

Verbonden met Daäth is er dus nog zoiets als een ‘elfde’, ‘verborgen’ Sefirah, 

naast de 10 bekende, hierboven genoemde Sefiroth. Een onzichtbare, 

ongeziene, elfde Potentie, met een eigen getal, een eigen zin, een uitspraak die 

wij niet kennen. 5 tekens in een volgorde die wij niet weten, maar voor het 

getal maakt dit weinig uit. Die 5 tekens zijn dus in de volgorde van het Aleph-

Beth, van rechts naar links: Xq[jz… en is de eerste vraag: staan ze daar niet 

verkeerd, verdraaid, in een verkeerde volgorde? Dat kunnen we niet weten, er 

is geen bestaand begrip dat hen bindt. Deze 5 tekens kunnen in principe 

1x2x3x4x5 = 120 woorden vormen, genoeg meditatie voor een heel mensen-

leven… q[zjX, Dwalende Schreeuw… jqXz[, Kracht in Rust… Goed dat het zo is: 

opdat wij niet verstarren in schijn-begrip en eigen-macht! Maar… misschien 

heeft het getal van al deze 120 woorden, dat immers bij al die onbekende 

betekenissen toch hetzelfde blijft, ons nog iets te zeggen? Zeker! 
   

Uiterlijke, Verborgen en Volle waarde 

We zwijgen nog maar even over de Athbash-waarde en de Grote waarde,  

dat komt later wel, dan krijgen we nu allereerst: 
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z,  ZaYiN, !yz, 7-(10-50)  

   Uiterlijke waarde 7, Verborgen waarde (60).  

j,  TeTh, tj, 9-(400)  

   Uiterlijke waarde 9, Verborgen waarde (400). 

[,  AYiN, !y[, 70-(10-50)  

   Uiterlijke waarde 70, Verborgen waarde (60). 

q,  QoPh, @wq, 100-(6-80) …  

   Uiterlijke waarde 100, Verborgen waarde (86). 

X,  ShiN/SiN, !yX, 300-(10-50)  

   Uiterlijke waarde 300, Verborgen waarde (60). 

 

Voor alle ‘120 woorden’ die deze 5 verborgen tekens kunnen scheppen,  

geldt hier dus: 

Uiterlijke waarde: 7-9-70-100-300 = 486 

Verborgen waarde: (60)-(400)-(60)-(86)-(60) = (666) 

Volle waarde: 486 + (666) = 1152  
 

G’zeira shavah 

Vanuit dit getal, deze ‘semantische energie’ spreken zij ons aan, resoneren zij 

op grond van g’zeira shavah, met alle woorden, alle begrippen, die zich in 

deze waarden herkennen. En dat zijn er nogal wat!... Wat is g’zeirah shavah? 

h"w'v h'rez.g , g’zeirah shavah is in het Talmoedisch denken een inter-tekstuele 

dialoog tussen zinnen, woorden en tekens binnen de Heilige Tekst. Tekst is 

altijd in gesprek met andere tekst. De Zin van het geheel bevindt zich overal in 

wisselwerking met de semantische onderdelen van die tekst… ook al liggen die 

onderdelen ver uit elkaar. Eén gemeenschappelijke letter in twee verschillen-

de woorden voorkomt al dat deze woorden elkaar niet zouden kennen, en 

niets met elkaar te maken zouden hebben. Eén gemeenschappelijk woord is 

voldoende om verband te leggen tussen twee verschillende, van elkaar 

verwijderde teksten, binnen de Heilige Tekst… Elk woord communiceert met 

hetzelfde woord in een andere context en neemt zijn aldus verkregen, 

meervoudige lading, daarin mee. Vanuit g’zeira shava is ieder woord, net 

zoals ieder mens, ondefinieerbaar, een polyfonie, een meer-zinnigheid. Een 

tekst levert geen zekere zin, maar ZiN-in-constructie, ZiN-in-ontwikkeling…  
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G’zeira shava is daarmee vooral de ontworsteling van een eens gebeitelde 

tekst aan de gijzelende greep van institutionele denkers en ideologische 

overheersers: ‘het is zoals het er staat!’… wordt hier: ‘lees maar, er staat niet 

wat er staat… er staat nog veel meer!’… want de Ene is de Levende, boven, 

tussen, achter, in en onder deze Tekst… Oók het getal doet mee aan deze 

interne dialoog, maar altijd op de achtergrond. Gematria levert geen 

bewijzen, beoogt dat ook niet, maar zet wel aan tot denken, voorkomt de 

stolling van de woorden, en daarmee ‘de grootste zonde’: afgoderij, idolatrie, 

fixatie in een Beeld, dat is: Avoda Zara, dienst aan het on-Eigenlijke. 

 

Na deze verklaringen wordt het even Stil… en hoor ik opeens vanuit dit 

zwijgen, vanuit het Niets, heel zacht: y’soedotho behar’rei kodesh… ‘zijn 

fundament is op heilige bergen’… At'dWs.y, yesoedotho, zijn fundament, 10-60-

6-4-400-6 = 486, en leert Gij mij vanuit dit ‘elfde’ onzichtbare Zegel Zelf…  

En hoor ik, even plotseling, vanuit het ‘Verborgene in het Verborgene’ een 

confronterend ‘in jullie ogen’, ‘hoe jullie het zien’, b’eineichem, ~ ,kyEnyE[.B, met 

zijn verborgen waarde van (410)-(60)-(10)- (56)-(10)-(80)-(40) = (666)…  

Hoe zal dat zijn?... Het valselijke: ‘en doe met hen wat goed is in jullie ogen’ 

van Lot (Gen. 19:8) in Sodom, die zijn twee dochters wil uitleveren ter be-

scherming van zijn twee verheven gasten, Boodschappers van de Ene. Die 

mannen van Sodom wilden sodomieteren, er was niet veel goeds in hun ogen 

en dat wist Lot ook wel. Dan grijpen die twee Boodschappers in en slaan de 

hijgende meute mannen, klein en groot, met blindheid, opdat zij de ingang 

van het Huis niet zullen vinden en trekken Lot en zijn beide dochters naar 

binnen… Een valse blik die wordt bestraft. Lees het maar na… 

 

Maar ik hoor nog een ander geluid, vanuit een andere plek: het vergoei-

lijkende en verzoenende geluid van Jozef tegen zijn broers in Gen. 45:5… ‘van 

nu af aan, wees niet bedroefd en brand innerlijk niet van pijn in jullie ogen, 

want ik werd van jullie afgesneden, ja, tot voortbestaan zond Elohim mij voor 

jullie uit…’ Jozef vergeeft zijn broers, zij wisten niet wat zij deden, het was in 

Gods Plan! Hij zegt: geen schuldgevoelens in jullie ogen, over wat jullie mij in 

het verleden hebben aangedaan, geen angst voor wraak, ook ik zie het 

anders. Een groots ZieN, dat zich inspant, in alle nederigheid, ook de ander 
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zo te doen zien. ZieN in het Verborgene, daarin was Jozef een Meester, en 

daarmee was hij de wijste man van het land, en vond hij genade in de ogen 

van de Farao en zijn hof. 

 

666 is een boeiend getal: 6 keer de waarde van de Aleph, 1-30-80 = 111, óók 

een Naam van de Ene. In 666 schuilt de grote Scheppende, her-Scheppende 

Kracht van de Ene, de Kracht van het Begin, die ook in en aan de mens 

gegeven is, in zijn hart, in zijn oog… Kracht om daarmee het mateloos goede, 

maar ook het mateloos slechte te doen. Geldt dit niet ook voor deze Sefiroth? 

Speelt ook hier niet het verschil tussen Wijsheid en Waanzin al naar gelang 

van hoe men ziet?... hoe men leidt of misleidt, zichzelf en de ander? 

 

Volle waarde en een wijze Les 

In de Volle waarde 1152 van deze 5 Verborgen Tekens onder de Namen van 

de 10 Sefiroth, voel ik opeens een zachte bries van de Overkant, een verkoe-

ling brengende zucht van de Overzijde, waar het Woord vandaan komt…  

1152 is óók de Volle waarde van Ivrim, ~yir.bi[, Hebreeën, mensen van de 

Overzijde: Overstekenden. Zó zijn deze Tekens in dit Onbekende Woord achter 

en onder de Sefiroth, als een Verborgen Mede-Reiziger. Ivrim zijn ovrim, zoals 

te lezen valt in Deut. 6:1… ‘En dit zijn de geboden, de voorschriften en de 

statuten die de Eeuwige jullie God jullie opdraagt die te leren in het land 

waarvan geldt attem ~,T;a (jullie) ovrim ~yir.bo[ (overstekend) shamma h'M'v 

(daar) l’rishtah H'T.vir.l (om het in bezit te nemen)’. In deze Overstekenden blijft 

de honger naar het Woord van de Overzijde, zijn zij ook telkens r’evim, ~yibE[.r,  

hongerenden, met dezelfde letters en met dezelfde Volle waarde 1152! 

Hoe zoet kan Leegte spreken als zij zich geborgen weet in de Ene, hoe bitter-

zoet als de Ene daarin ontbreekt! 

 

Door deze 5 Verborgen Tekens  kwam ik in mijn luister-tocht ook terecht bij 

de woorden van de wijzen in Spreuken 22:17-21 en de aansporing daarin om 

naar die woorden te horen. Het gaat bij alle raadgevingen en waarheden die je 

ontvangt altijd om wat je daarvan terugbrengt naar de Ene die jou zond, om 

hem te antwoorden, met een waarachtig woord.  

Een bekende Bijbel-vertaling (NBG) van deze verzen leest hier: 
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Neig uw oor, en hoor de woorden der wijzen, 

richt uw hart op kennis. 

Want het is lieflijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, 

dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. 

Opdat uw betrouwen op de Eeuwige zij, 

onderricht ik u heden, ja, u! 

Heb ik niet kernspreuken voor u opgeschreven 

met raadgevingen en kennis, 

om u bekend te maken de juistheid van betrouwbare woorden, 

opdat gij uw Zender betrouwbare antwoorden kunt antwoorden? 

 

Ik kwam hier terecht door het woord qosht, .j.voq, feitelijke waarheid (volgens 

het lexicon van Peter D. H. Broers), juistheid in deze vertaling, een woord 

bestaande uit drie van de vijf tekens die ‘ontbreken’ in de namen van de tien 

Sefiroth. In de aanhef staan ook de andere twee: hat ozn’cha oesh’ma,  

[;m.vW ^.n.z'a j;h, neig uw oor en hoor!...  

 

Het is een prachtige onderwijzing in deze context, want de vraag is inderdaad: 

draagt de Kennis van de Sefiroth bij tot Inzicht, tot Vrede en Dankbaarheid, tot 

Ontzag en anivoeth, tWyin;[, Bescheidenheid… Of spint het spel van mooie 

woorden in de mond van de vertellers alleen maar een misleidend wazig web 

van interessantigheid, een kans op aanzien tussen de vele verdoolden om die 

aan zich te binden? Bij al het denken over de Sefiroth moet het steeds hierover 

gaan: leer ik mijzelf en de ander om onze Zender betrouwbare ant-woorden te 

kunnen antwoorden? Leert het ons om ware vertegen-woordigers te zijn van 

Wie ons zond in deze, onze Tegen-woordige Tijd? Een Tijd om de Hemelse 

Vragensteller te antwoorden! Is er een ontmoeting met Deze? 

 

Athbash- en Grote waarde 
Is er daarom nog iets te zeggen i.v.m. de Athbash-waarde en de daarmee 

samenhangende Grote waarde? Ongetwijfeld! Het zijn immers ook zoek-termen, 

verwijs-waarden, om bij andere Heilige Woorden terecht te komen en dan te 

luisteren hoe zij tot ons spreken. Maar eerst nog dit: 
   

De Uiterlijke, Verborgen en Volle waarde vertellen iets over het woord in een 
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logisch causale context. De Tijd/Ruimte is strikt genomen het heden en het 

verleden. De Verborgen waarde geeft aan betekenissen een fundament in het 

verleden, de Uiterlijke waarde is de passende munt in het heden. Bij de 

Verborgen waarde gaat het om het onzichtbare dat je, in principe, zichtbaar 

kunt maken. Bij de Uiterlijke waarde gaat het om het direct waarneembare 

hier & nu. Beide waarden passen bij de mens als zintuiglijke waarnemer, zijn 

natuur-wetenschappelijke kant. De Volle waarde construeert daarop een 

rationele toekomst. De Verborgen waarde kun je vergelijken met het 

wortelstelsel van een plant, de Uiterlijke waarde met het bovengrondse deel 

van die plant. Je kunt die wortels in principe wel zichtbaar maken, maar zij zijn 

gemaakt om te verblijven in het Verborgene, dan zijn ze vitaal en opbouwend. 

Bovengronds kan een wortel maar even bestaan, dan sterft de plant. De Volle 

waarde construeert uit het Zichtbare en het Onzichtbare een rationele, liefst 

ongeremde toekomst, met een maximale opbrengst. Maar… is dit alles wat er 

is?... Waartoe?... Vanwaar?...  

 

Met de Athbash-waarde en de daarmee verbonden Grote waarde dient zich 

een volkomen ander perspectief aan, een Onzienlijk Perspectief, het 

perspectief van Zaad & Vrucht, een geheel ander Toekomst-Perspectief, 

gevoed vanuit Vertrouwen. Eén graankorrel belooft een korenveld, vele 

korenvelden, als het zaad in goede aarde valt. Maar liggend in de palm van 

mijn hand kan ik met de beste wil van de wereld die korenvelden nog niet 

zien, en als ik in mijn ongeduld die korrel open peuter, dan is de kans daarop 

zelfs voorbij. Voor de Athbash-waarde geldt dat het staat voor het Perspectief 

van de Eeuwige, hoe de Eeuwige naar ons kijkt, en naar het Woord, als zijn 

Schepping, zijn Plan met ons. Daar kunnen wij hoe-genaamd niets van weten! 

Maar om aan te geven dat het wel eens ‘compleet anders’ kan zijn dan wij 

denken, ontvangt elk teken nog een omgekeerde waarde. Aleph, 1, telt in de 

Athbash-waarde voor 400, Beth, 2, telt in de Athbash-waarde voor 300, en zo 

verder. De Athbash-waarde houdt daarmee letterlijk rekening met een 

verrassend Goddelijk Perspectief, als om elk teken in te prenten: je bent niet 

van hier, er blijft bij alles iets van Daar!  

Met de Athbash-waarde wordt dat Daar in elk teken met een tegen-waarde, 

als meest passend ant-woord, bevestigd. Voor de 5 ‘Verborgen Tekens’ in 

onze ‘Verborgen Sefirah’ betekent dit het volgende:
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 Zajin, z (7) = 70, Teth, j (9) = 50, Ayin, [ (70) = 7, Qoph, q (100) = 4, Shin/Sin, 

 X (300) = 2. 

Uiterlijke waarde dus 486, maar de Athbash-waarde, het Hemelse 

Perspectief: 70+50+7+4+2 = 133 … het getal verschiet van kleur… 

 

133… Zo kijkt de Eeuwige met zijn transcendente Blik dus naar dit ‘Verborgen 

Woord’… Je vraagt je af: zegt dat wat?! Die uitnodiging ligt er nu wel, maar is 

het niet ook een verleiding? Het lezen vraagt hier wel helemaal om afstand 

en reserve, zoals steeds bij deze bijzondere interpretatie-kunst & kunde van 

de Gematria. Je kunt niets met zekerheid weten, dat is ook niet de bedoeling: 

het gaat steeds om de Weg. Elke mens is een Pelgrim in de Eeuwige, op weg 

naar Inzicht. Inzicht krijg je, Inzicht geef je. Inzicht heeft meer met loslaten 

dan met vasthouden. In deze Sefiroth gaat het vooral om Inzicht en 

Voortgang: de Eeuwige is in die Mens op weg naar Ontmoeting. 

De Grote waarde is vervolgens de verbinding van deze Athbash-waarde met 

de Uiterlijke waarde en zou je kunnen omschrijven als het getal passend bij 

een levens-houding en een verstand-houding, die de Overkant respecteert, 

daar altijd rekening mee houdt: deze zichtbare wereld is niet alles wat er is.  

Er is een dialoog, een open houding. Het ZijN is niet slechts een interessant 

stoffelijk conglomeraat, maar in de eerste plaats een ‘Mysterie van ZijN’ om 

daarin luisterend, stil te staan, en je te laten verbazen. In die geest zijn deze 

waarden opnieuw ‘zoek-termen’, ‘vinger-wijzingen’… Kijk daar eens… 

 

Waarheen leiden deze zoek-termen mij dan? Kies je niet zomaar willekeurig 

iets uit, of juist heel selectief, omdat het je goed uitkomt?… In feite is daar 

nóg niets mis mee, als je dat maar inziet, het getal spreekt altijd voor zich. 

Zelf let ik vooral op begrippen die veelvuldig voorkomen. Het gaat bij al deze 

technieken vooral om ont-stolling, ont-knoping van zwaarte die het liefst wil 

sedimenteren en verstenen in bewijskrachtige definities. Zo niet hier. Het 

gaat hier om de vrijheid van Geest. Geest als een vurige kool en niet als een 

uitgebrande slak in een uitgebluste oven. Heilige Geest is vooral Verbindende 

Geest, een Geest die nog stroomt als een lekkende Vlam in de Ene!.. En dus: 

Welke woorden in de Heilige Tekst geeft de Eeuwige óók deze Athbash- 

waarde van 133? Dat blijken er wel 105 te zijn. Daartussen schiet één woord-

geworden combinatie van tekens er verreweg bovenuit met de meeste 
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voorkomens: $rd, Daleth-Resh-Kaph, met als Athbash-waarde: 100-3-30  

= 133 … ik spreek het aan! 

 

Darach, %;r'D, betekent: het spannen van de boog… Derech, % ,r,D, betekent: 

weg, en meer algemeen: loop, richting, manier van doen, gang van zaken, 

doen en laten… Hoe bijzonder is dit!... 

Deze Sefiroth vertegenwoordigen een Weg, en tegelijk een antwoord op die 

Weg: een evenwichtig voortgaan en een zingend terugkeren. De mens is een 

Weg, een voort-gaande stap, een door-lopende beweging tussen in- en 

uitgaan, waarvan Psalm 121:8 zingt: ‘de Eeuwige zal uw uitgaan en uw ingaan 

bewaren van nu aan tot in Eeuwigheid’… Door een Uitgang bij de Eeuwige 

kwamen wij hier in deze wereld van leven en sterven terecht, door een Ingang 

keren wij weer bij Deze, de Levende, terug. Deze Sefiroth, de zichtbare en de 

verborgene, zijn een Weg, geen serie pleister-plaatsen, concertzalen, pret-

parken, stadions. Het zijn spiegels en poorten, keer-punten om te over-wegen, 

te her-zien en zich zijn Toekomst te herinneren! 

Het Wezen van elke Sefirah is door-gang, over-gang, op-gang naar de Ene, die 

wil opstaan in het Mensen-Kind als ZooN (m/v), als een Thuis-komst. Derech 

hashamayim, de Hemelse Weg die leidt via de Aarde. Boom des Levens die 

stroomt door de Boom der Kennis, langs een onzienlijke Weg. 

Het Wezen van de Sefiroth is de Weg, het gaan van die Weg, niet het toeven 

daarop. Zij zijn geen doel op zich, maar lessen in Beweging, lessen in 

teshoevah: terug-keer, om-keer.  

Het zijn Pijlen uit de Boog van de Ene, vol van zijn Kracht, maar het gaat om de 

Weg en het Doel, niet om met hen verheven te jongleren. Mystiek is geen 

mystificatie, maar Hoge Levens-Kunst… Nu naar de Grote waarde!  

 

Voor de Grote waarde van onze ‘Verborgen Sefirah’, z[jXq, deze ‘Krachtige 

Boog’, geldt:  486 (Uiterlijke waarde) + 133 (Athbash-waarde) = 619 

Als Grote waarde komt 619 in 128 verschillende begrippen in de Heilige Tekst 

voor. Het is daarbij een Priemgetal, het 115e priemgetal in de reeks van 

priemgetallen inclusief 1. Geen enkele Sefirah van de 10 Sefiroth kent dat ook. 

Een Priemgetal, als ondeelbaar getal, vertegenwoordigt in zich de Grens, de 

Over-gang tussen Tijd en Eeuwigheid. Merkwaardig mooi!  

Twee van de meest voorkomende begrippen met deze Grote waarde 619 
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spreken mij opeens aan: avodav, wy'd'b][, zijn knechten, zijn dienaren (98x), en 

achichem, ~ ,kyix]a, jullie broers (34x)… Bijzondere betekenissen in dit Licht!  

Alsof met deze 5 verborgen tekens tot de andere 17 tekens wordt gezegd: 

deze 5 zijn jullie broers, luister ook naar hen!... Oók deze 5 zijn knechten van 

de Ene, zijn dienaren. Zij tellen mee in deze Boom des Levens als een 

bijzondere Vrucht, verborgen in de Hof van Heden, Verleden en Toekomst.  

En denk ik: Heer, hoe leert Gij mij!... Hoe bijzonder zijn deze strategieën! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              Daäth, vertegenwoordiger van de ‘Verborgen Sefirah’  Xq[jz  
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                        Een stralende Hemelboom, die toch de Aarde raakt. 
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Tien Sefiroth uit Niets…   
   

In Sefer Yetsirah, het Boek van de Schepping, het vroegste geschrift binnen de 

Joodse mystiek, komen de namen van de later daarmee bekend geworden 

Sefiroth nog niet voor. Wel wordt in dit boekje verteld over het ontstaan van 

de 10 Sefiroth, tAryip.s (= getallen) en de 22 Hebreeuwse letter-tekens.  

Zo staat er meteen in de eerste mishna (= herhaal-tekst, lering) te lezen: 
 

 

 

 

 

‘Door 32 wonderbare paden van wijsheid heeft Yah (hy) gegraveerd. Adonai  

 Tsevaoth, God van Israël, Levende God en Koning der Wereld, Almachtige, 

 Genadig en Barmhartig, Hoog en Verheven, die Verheven woont, Verheven  

 en Heilig, en Heilig is zijn Naam. Hij schiep zijn wereld door drie uitingen: 

 door een getal (s’far), een letter (sefer) en een woord (sippoer,‘het vertelde’)’ 

 

Die 32 paden van Gods Heerlijkheid (32 is immers het getal van kavod, dAb'K,  

Heerlijkheid, 20-2-6-4 = 32) worden in de tweede mishna omschreven als: 
 

 

 

 

’10 Sefiroth (getallen) b’li mah (uit niets), en 22 othioth yesod (basis-tekens), 

  3 imoth (moederlijke), en 7 k’foloth (dubbele), en 12 p’shototh (eenvoudige)’ 
 

Tien getallen uit niets… en 22 tekens… 

Het Niets, Ein Sof, @As !yEa, zonder einde, zonder grens, mystieke Naam van de 

Eeuwige, in Wie het tellen dus begint als een Schepping, als de Paradox: 

‘Niets-Iets’. Tellen begint met Twee, als Tegen-stelling, als Tegen-telling, Twee 

als ‘Eén-1’: Verborgen-Openbaar. De 1 die openbaar is, is in het Iets meteen 

een potentiële veelheid van 1: 1-1-1-1-1-1-1-1-1… Wij tellen dat als: 1-2-3-4-5-

6-7-8-9… en voelen daarin een diep Verlangen om die 1 als ‘Beeld van Eén’ te 

herstellen. Dat gebeurt ná negen, in een eindeloos herhalen telkens na negen: 

na 9 een-heden, na 9 tien-tallen, na 9 honderd-tallen… Het ontgaat je bijna 

dat Eén die ‘tiende’ moet zijn, die onopgemerkt blijft, die alleen aanraakt. 

Maar óók in 10, het getalsmatige Beeld van de Herstelde Eén-heid.
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Het Bewustzijn daarvan is Daäth Adonai, hwhy t[d, Kennis van de Eeuwige, 

4-70-400  10-5-6-5 = 500, het Overstijgende Getal 500, Hoogste Bestemming 

van de 22 letter-teken-paden die zelf niet verder komen dan 499, want reken 

maar na voor die 22 tekens  in hun telraam: 9 x1  +  9 x 10  +  4 x 100 = 499. 

10, het Principe van Herstel, niet als pragmatisch antwoord op de Tel-Dwang 

in de Verstrooiing van het Iets, maar als Beeld van t’shoevah, h'bWv.T, Terug-

keer, Inzicht in de Ene, Inzicht in de 1 die ik ben en in liefde overdraag. 

 

Sefer Yetsirah benadrukt het getal 10 herhaaldelijk. Dat begint al meteen in de 

vierde mishna:  

 
 

 

 

 

 

‘Tien Sefiroth uit Niets, tien en geen negen, tien en geen elf, begrijp dat met  

 chochmah (wijsheid) en wees wijs met binah (verstand), beproef ze en  

 onderzoek ze, en herstel het woord bij zijn Schepper, en zet de jotser (Vorm- 

 gever) op zijn machon (plaats, fundament, grondslag).’  

 

Daäth, Kennis, is niet de 11e , maar de zichtbare gedaante van de Verborgene, 

de Onzienlijke, de Eerste, die in Keter wel verscheen als de On-kenbare, maar 

nu, door Chochmah en Binah pas tot Bewust-zijn komt. Daäth is niet de 11e , 

maar de Ene, die als 10e , in elke tellende, de Eén-heid herstelt, doordat het 

‘ik’ in die tellende mens de Heilige ontmoet. Dan heerst daar, op die plaats, 

het Koninkrijk van God: Malchoeth Adonai, en voel ik mij de Koning te rijk, 

want 9 werd 10 in mij… het vele, de chaos, de onrust, nu: Zetel voor de Ene,  

de Eeuwige op zijn Plaats. Daäth Adonai, Kennis van de Eeuwige, 500. 

 

Na Keter, Chochmah en Binah, begint de Weg door de geopenbaarde Wereld. 

De eerste drie Sefiroth bevinden zich nog dicht (Chochmah en Binah) tot zeer 

dicht (Keter) bij de Eeuwige. De ‘Cirkel van 6’ die nu komt draait om Tifereth, 

Schoonheid en Harmonie, die straks in Malchoeth (daar sta ik) gevoeld moet 

worden. Deze 10 Sefiroth zijn daarmee op Weg naar een Heilige Bruiloft, de 

ontmoeting met de Ene van vóór het Begin. Hiertoe is steeds een Weg-Wijzer 

nodig, een Meester-Middelaar, een die wijst omwille van jou en niet omwille 
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van zichzelf. Geen verzamelaar, geen visser omwille van de vangst, maar om 

elke vis weer Weg te geven. In het Bijbelse Denken is dit een tsaddiq, qyiD;c, 

een rechtvaardige, een Visser, een mens met een vishaak (het teken c, tsade) 

om je boven het water, het woelen van de Tijd, uit te trekken. In de namen 

van de 10 Sefiroth is dit de negende: Yesod, dAs.y , 10-60-6-4 = 80, Fundament, 

de Vertaler, de Grondslag voor het leren, de Onder-Wijzer, hij die wijst op ‘De 

Verborgene’. Bijbels lijkt hij op Jozef. De Overlevering verbindt zijn naam met 

Yesod. Zoals in Malchoeth de Koning-Luisteraar het best naar voren komt in 

de gedaante van David, de mens in gebreke die toch telkens de Ene zoekt. 

 

10 Sefiroth, 10 Gedachte-Gangen: 3 over het onstoffelijke en 7 over de 

stoffelijke wereld met zijn gevoelens, strevingen en oordelen. Altijd Twee 

kanten en een Midden-Weg. Aan de ene kant (rechts) het ongebreidelde, 

overlopende, overvloedige. Aan de andere kant (links) het vormende, 

sturende, structurerende. Daar tussenin een evenwichtig besluit van verstand, 

gevoel en wil, geen half-slachtig compromis, maar een wederzijdse Over-

Gave, tegemoet-koming, ruimhartigheid die doet verder stromen naar 

omlaag, om daar, in een Ogen-Blik van Opperste Reflexie de Ene te ontvangen 

als Oer-Zaak van mijn Aanwezigheid. Hervonden Identiteit los van elke 

prestatie. Identiteit als Genade.  

Dat is, in het kort, de wereld van de Sefiroth, waarin het er-ZijN wordt opgevat 

als een Geschenk van de Eeuwige, een moment van Zelf-Kennis in het Andere, 

omdat alles alleen in de Ene werkelijk is. 

 

Het Sefiroth-systeem geeft een structuur aan de Goddelijke Energie werkzaam 

in de mens. Het systeem past zogezegd op de Oer-Mens, de Adam-Qadmon, 

!Am.d;q ~ 'd'a, de Mens volgens het Goddelijk Plan van vóór het Begin. In ieder 

concreet mensenkind van de Huidige Dag, de mens van vlees en bloed die wij 

zijn, werkt deze Energie in een spanningsveld van opposities in denken, voelen 

en willen, maar ook in verhoudingen zoals lichaam-ziel-geest. Alles is Energie, 

maar in de mens komt deze Energie tot zijn meest Complexe Creatie, met als 

hoogste vrucht Zelf-Kennis, Zelf-Besef, Transcendentie-Besef, dat wil zeggen: 

het Besef uitdrukking te zijn van een, deze wereld overstijgende, Intentie. 

Deze 10 Sefiroth verbeelden 10 Krachten, 10 Gedachte-Gangen, 10 Bewe-

gingen vanuit de Ene-Overstijgende, werkzaam in ieder individueel mens 
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om hem te her-scheppen tot een Levende in de Ene, een Ontmoetingspunt 

tussen de Ene en de Ene-in-de-Ander, de Ene-en-de-Ander-in-mij.  

De mens als Zetel, als Ant-Woord, Tegen-Woord, als Weer-gekeerde Rust. De 

Sefiroth dienen hierbij als Spiegel en Werktuig om grenzen te verleggen en 

reeds geronnen bloed weer te doen stromen, opdat de Levende leeft in ons. 

Op de volgende bladzijde vind je het Speel-Veld van deze 10 Energieën in de 

Ene, werkend in ieder mens: Er staan wat Spel-Regels bij. Die kunnen we hier 

niet allemaal uitleggen, dan ga ik buiten mijn boekje,  maar wel een Schets! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

             ‘Tien onuitsprekelijke Sefiroth vanwege het getal der vingers, 

                                                    vijf tegenover vijf…’ 

                                                                                                   Sefer Yetsirah, I:3 
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Tien Sefiroth… Schets van het Speel-Veld 

 

Het Speelveld van de Sefiroth ligt tussen Boven en Beneden en tussen Rechts 

en Links. De belangrijkste Spelers zijn de Eeuwige en zijn Beeld. De Eén speelt 

in de Ander. De Ander als man en vrouw. De Eén als Geest en Ziel. Het Speel-

veld zelf is het Lichaam met zijn eigen lust en last. Het is een Spannings-Veld 

van levenskrachten op zoek naar Geluk, Herkenning, Thuiskomst, dat is: 

Ontmoeting in Vrede. 
   

Boven heerst de Levens-Wil die Zich-Zelf wil zijn in een wereld waarin hij een 

Vreemde is, die hij zichzelf heeft toegeëigend als Buitenstaander. Identiteit 

nog zonder adres. Dat moet juist worden geleerd! Vandaar het Veld met 9 

vakjes en twee Doelen. Eén voor Boven, één voor Beneden. Het gaat om een 

Gelijk-spel, geen winnaars, geen verliezers: Eén - 1, waarbij de Eén zich in de 

Ander herkent, en zichzelf weerspiegeld weet. Tijdens het spel is de stand niet 

zelden Eén - 0, of 0 - 1, daarmee kan echter geen genoegen worden genomen. 

Het Doel wordt bereikt via de Midden-Weg. Geestelijke Zaken via Daäth: een 

gemeenschappelijke Wissel-Speler. Zaken van het Hart via de Midden-Stip, 

Tifereth. Fysieke aangelegenheden, praktische maatregelen, lopen via Yesod. 
   

Rechts is altijd uitbottend, overvloedig, ruimdenkend, grenzeloos. Of het nu 

om ideeën gaat (niveau A), om betrokkenheid (niveau B), of om daadzaken 

(niveau C), rechts is ongeremd, visionair, spontaan … 

Links daarentegen is altijd terugwijzend, ‘even wachten’, maatgevend, struc-

turerend. Links stelt altijd voorwaarden, roept altijd eerst een halt toe, duwt 

altijd iets terug. Links verdeelt, analyseert. Links spreekt recht, beoordeelt op 

haalbaarheid, stelt vragen. Links is kritisch en zeer vermoeiend voor rechts.  

Rechts is omgekeerd een chaos voor links, grillig, lastig, onverantwoordelijk. 
   

Men noemt rechts mannelijk en links vrouwelijk, maar je hoeft geen vrouw te 

zijn om hoofdzakelijk op orde en regelmaat gericht te zijn, en geen man om 

alle remmen los te gooien en er helemaal voor te gaan. Wel is het zo dat 

beide kanten niet zonder elkaar kunnen, er is altijd een debat, dat tot een dia-

loog moet worden en tot een doorstroming van energie, een verstandig, 

goed-voelend, uitvoerbaar besluit… 3 x 3 x 3 x 3 … door Vier Werelden, daar 

komen we nog op.   

Links en rechts spelen in dezelfde persoon, maar ook tussen verschillende 
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personen: tussen man en man, en tussen vrouw en vrouw, ook al noem je het   

ene nog steeds mannelijk en het andere vrouwelijk, in feite is het Menselijk.  
  

In het Speelveld heersen drie bijzondere Krachten: Geest, Ziel en Lichaam. 

Via de Geest loopt het contact met Boven, één van de Twee Spelers. Geest 

kun je niet missen anders wordt het chaos op het Veld, en spelen we nergens 

meer om, worden emoties de baas, worden lusten ongeremd, weet niemand 

meer waar het eigenlijk om gaat. Geest verlangt discipline, regels, helderheid, 

is een Hoofd-Zaak, eist concentratie, gerichtheid, kavana, h'n'W;K , 20-6-50-5 = 

81, dat is 3 x 3 x 3 x 3, getal van de Doorgaande Weg. 
   

Via de Ziel is er compassie, hart en ziel, verbondenheid. Bij de Sefiroth spelen 

we nu op het Midden-Veld. Daar worden de Spelers zichtbaar en beoordeel-

baar: was het Goed, of was het Fout? Hier gaat het er soms hartstochtelijk aan 

toe, zie je staaltjes van je reinste agressie en van zuiver mededogen. Grote en 

kleine ‘ikken’ die doorzien moeten worden. Ik, anochi, yikon'a , 1-50-20-10 = 81, 

ook het ‘ik’ is een weg: 3 x 3 x 3 x 3… een weg naar Elkaar. 
  

Via het Lichaam is er Kunst en Kunde, uithoudingsvermogen, prestatie, vol-

doening, koestering en genieting. Maar ook verslaving aan lust en herhaling, 

het ‘nog eens’… Via Lichaam is het contact met Beneden, met het Huis van de  

Tegenstander, de Vertegenwoordiger van het Beeld van Boven, die zelf niet 

weet wie hij is, die ook zijn ‘Tegen-Speler’ soms nog nooit heeft gezien, hem 

zelfs tijdens het Spel glashard ontkent!… Dat kan verkeerd aflopen, zulke 

Spelers gooien het Bord soms van tafel en vertrappen zichzelf op de grond… 

Daarmee bewijs je geen Dienst aan Elkaar, avodah, h'dob][, 70-2-4-5 = 81, dan 

verandert een Door-lopende Weg, 3 x 3 x 3 x 3, in een Dood-lopend gat:  

9 x 9, dat kan ook… in het spel loop je Risico. 
   

10 Sefiroth…  het is een Machtig Spel, maar het mooiste is als Boven en 

Beneden elkaar uiteindelijk in de ogen zien, de Eeuwige en zijn Beeld, handen 

in elkaar, verbazing en ontroering in de Blik… ‘was Jij dat, met wie ik streed?’… 

als zij Elkaar dan zegenen met Eén op 1. In Wezen een gemeenschappelijke 

Zegen… de zegen van de ZooN…  Kun je mij nog volgen, Lezer? ...  
   

Dan gaan we nu over naar Genesis 1… om het spoor van de Sefiroth verder te 

volgen…   
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                     B’reishith bara Elohim eth hashamayim v’eth haärets… 

                                                            Genesis 1:1 
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Tien Sefiroth en Genesis 1   
   

Genesis 1 lijkt een afschaduwing van de 32 paden waartoe de Eeuwige, vóór 

het Begin, in zijn Hart besloten heeft. Het Hart als Oer-Punt van zijn Verlangen 

en Hartstocht om in deze wereld open te gaan, open-hartig te worden. Hart, 

lev, bEl, 30-2 = 32. In Genesis 1 treedt de Onuitsprekelijke naar buiten in zijn 

Naam Elohim, ~yihol/a, waarin de schepselen de vraag kunnen lezen mi eleh?, 

Wie is Deze?, h,LEa yim, en waartoe? lamah?... h'M'l. 32 keer valt deze Naam in 

een tekst met 434 woorden. Dat is gemiddeld één keer op 13 woorden.  

10x keer klinkt die Naam in ‘vajomer Elohim’, ‘en God zei', ~yihol/a r,maoY;w , in ge-

tal: 6-10-1-40-200  1-30-5-10-40 = 257 + 86 = 343. Met deze Tien Scheppings-

woorden schept de Ene zijn wereld in 6 Dagen en neemt Elohim, als Schepper, 

vervolgens één extra Dag, de Zevende, om van die 6 in alle Rust te genieten en 

naar zijn schepselen te kijken: Heer-lijk Moment temidden van zijn Cirkel van 

Dagen, 6 + Eén… Rust die Hij ook zijn schepselen gunt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Dagen, ook daartoe had de Eeuwige al vóór het Begin besloten: het klinkt 

immers mee in het getal van vajomer Elohim, want 343 is exact 7 x 7 x 7. De 

maat van de wereld ligt al vast-besloten vóór het Licht in de wereld wordt 

opgeroepen. Licht voor de Hemel, hashamayim, ~ iy;m'V;h, 5-300-40-10-40 = 395, 

Licht voor de Aarde, haärets, #,r'a'h, 5-1-200-90 = 296, de Twee-heid van het 

eerste Begin. Getals-waarden die samen met het getal van hun Schepper, 

Elohim, ~yihol/a , 1-30-5-10-40 = 86, uitkomen op 395 + 296 + 86 = 777… Zeven, 

dat is 6 + Eén, dan is het ook Goed, dan is het van ‘God’, de Onuitsprekelijke 

van vóór het Begin, die tot een Begin besloot. Het grenzen-loze, einde-loze Ein 

Sof, dat zich concentreerde en zich begrensde in een Punt van Oorsprong, een 
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Moment van Oorspronkelijkheid, en een Stem die daarna, tot 7x toe, in de   

Scheppings-Tekst vertelt dat Hij ziet dat het Goed is, tov, 9-6-2 = 17,  zelfs Zeer 

Goed, tov meod, doa.m, 40-1-4 = 45. Dat laatste slaat dan met een knipoog op 

zijn mens, Adam, ~'d'a, 1-4-40 = 45, die Elohim in Genesis 1 als Hoogte-Punt in 

zijn Schepping  geschapen heeft. Zelfde letters, andere volgorde… 

En zie je weer: getal vertelt!  
 

32 Wonderbare Paden (n’tivoth p’lioth, twaylp twbytn)  van Elohim in Genesis 1 
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Pad Vindplaats Actie van Elohim Aard pad Naam 

1. Gen. 1:1 Elohim schept de hemel en de aarde Sefirah 1 Keter 

2. Gen. 1:2 De geest van Elohim zweeft Teken enk. Heh - h 
3. Gen. 1.3 Elohim zegt: Licht Sefirah 2 Chochmah 

4. Gen. 1:4 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Beth - b 
5. Gen. 1:4 Elohim maakt scheiding: licht en duister Teken enk. Wav - w 
6. Gen. 1:5 Elohim noemt het Licht dag Teken enk. Zayin - z 
7. Gen. 1:6 Elohim zegt: Firmament Sefirah 3 Binah 

8. Gen. 1:7 Elohim maakt het firmament Moeder Aleph - a 

9. Gen. 1:8 Elohim noemt het firmament hemel Teken enk. Cheth - x 

10. Gen. 1:9 Elohim zegt: laten de wateren verzamelen Sefirah 4 Chesed 

11. Gen. 1:10 Elohim noemt het droge land aarde Teken enk. Teth - j 

12. Gen. 1:10 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Gimmel - g 

13. Gen. 1:11 Elohim zegt: aarde wordt groen Sefirah 5 Gevoerah 

14. Gen. 1:12 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Daleth - d 

15. Gen. 1:14 Elohim zegt: lichten aan het uitspansel Sefirah 6 Tifereth 

16. Gen. 1:16 Elohim maakt twee lichten Moeder Mem - m 

17. Gen. 1:17 Elohim plaatst hen aan het firmament Teken enk. Yod - y 
18. Gen. 1:18 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Kaph - k 

19. Gen. 1:20 Elohim zegt: laten de wateren wemelen Sefirah 7 Netsach 

20. Gen. 1:21 Elohim schept de grote waterdieren Teken enk. Lamed - l 

21. Gen. 1:21 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Peh - p 

22. Gen. 1:22 Elohim zegent ze: wees vruchtbaar  … Teken enk. Noen - n 

23. Gen. 1:24 Elohim zegt: dieren op de aarde Sefirah 8 Hod 

24. Gen. 1:25 Elohim maakt het wild van de aarde Moeder Shin - X 

25. Gen. 1:25 Elohim ziet dat het goed is Teken dub. Resh - r 

26. Gen. 1:26 Elohim zegt: laat ons de mens maken Sefirah 9 Yesod 

27. Gen. 1:27 Elohim schept de mens naar zijn Beeld Teken enk. Samech - s 

28. Gen. 1:27 Naar het Beeld van Elohim schept hij hen Teken enk. Ayin - [ 

29. Gen. 1:28 Elohim zegent hen Teken enk. Tsade - c 

30. Gen. 1:28 Elohim zegt tot hen: wees vruchtbaar  … Sefirah 10 Malchoeth 

31. Gen. 1:29 Elohim zegt: zie, ik geef u al het kruid Teken enk. Qoph - q 

32. Gen. 1:31 Elohim ziet al het gemaakte: zeer goed Teken dub. Thav - t 



  

32 paden, 32 krassen, lijnen, verbindingswegen. 10 Getallen en 22 Tekens,  

10 Sefiroth en 22 othioth yesod, basis-tekens, wat een Spanningsveld!..  

Oer-Sprong van mystieke Zeggings-Kracht. 

10 Bronnen en 22 Beken, voor de mens, om daarin zijn Dorst te lessen, zijn 

Honger te stillen, te weten wie hij is en waar hij vandaan komt. Getal, Teken 

en Vertelling uit het Hart van de Ene. Als je dat gaat opschrijven wordt het 

vanzelf een Heilige Tekst. Maar je kunt er ook een Schema van maken, om van 

daaruit te vertellen van de Wonderen die de Ene doet… Gevaarlijk!... want 

elke fixatie is in feite het scheppen van een Afgods-Beeld. Daarom is het goed 

dat die Bijbelse Beelden, maar ook de Beelden van de Overlevering, zo vaak 

onderling verschillen, en kans bieden om anders te naderen, en ruimte geven 

voor Interpretatie. Want in Wezen lopen al die 32 paden hier dood, en tegelijk 

bevindt de Levende zich in elke stap die je hier op je Levens-Weg zet. Toch: 

geen stap brengt je dichter bij de Eeuwige als je hart niet met heel zijn Kracht 

in de Ene staat. 32, dat is 2 x 2 x 2 x 2 x 2, voorbij de 4e macht, tot in een 5e 

Dimensie, waarin Tijd en Ruimte weer wonen bij de Eeuwige Thuis, met een 

Grote Vreugde over de Weg, waarop tóch alles Goed was, ook al dachten we 

soms van niet. Thuis, dat is een Groot mystiek ge-Heim. Elke stap is er rijk aan, 

voor wie ziet dat het Goed is. 
   

Het schema van de 32 paden dat ik hier overneem, is het schema uit de 

School van Safed, met de richtlijnen van Isaac Luria. Ook dát kan anders, er 

zijn andere verbeeldingen, want de Eeuwige is onuitputtelijk, maar het 

schema is beproefd en overwogen: 3 horizontale paden, 7 vertikale, 12 dia-

gonale, tussen 10 Bronnen, 10 Krachten, 10 Poorten: de 10 Sefiroth.  

3 Poorten rechts, 3 Poorten links en 4 Poorten over het Midden.  

De Overlevering spreekt van 3 zuilen, over de Levensboom... 

Links en Rechts de Boom der Kennis van Goed en Kwaad, en Eén met deze:  

de Boom des Levens, ets hachayim, 70-90  5-8-10-10-40 = 233, stromend door 

het midden als vrucht van Evenwicht en Harmonie… De Hemel Boven, de    

Aarde Beneden… Tussen rechts en links het zoeken, het waaien van de Geest, 

een dalende en klimmende Ziel, de Ene op zoek naar de Mens, een mens die 

op een verloren ogenblik zijn God herkent, sprakeloos wordt, en ziet door de 

Beelden heen… zo Goed!... zo Diep! En toch… het Vragen blijft! zelfs in het 

Diepste Antwoord dat je vindt. Je hoort het tussen deze Beelden, als Diepste 

Kanaal, Hoogste Bericht, het zegt: Mijn ZooN!... ‘Ik?’… Hart van het Verhaal.
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                       elk Hart telt 32 Paden, 4 Holtes en één Harte-Klop 
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Even en on-even… twee Bomen en een Koorddanser 
   

Terug naar het Hart. In het Hart komen Boven en Beneden, Links en Rechts 

samen voor een Harte-Klop die dan Leven geeft. In het Hart is het evene dan 

even Eén. 4 ontmoet de Ene. Hart, lev, bEl, 30-2 = 32, Bewegings-Centrum van 

de 32 paden. Heerlijkheid stroomt hier in en uit, als een doorlopende Thuis-

komst van een Ziel in de Ene. Twee boezems, twee kamers, samen Vier… het 

Hart zelf is Even, een kloppend Hart is altijd On-even. 

In de grote veelheid van het getal bestaat een twee-deling in Even en On-

even: deelbaar door 2 en niet-deelbaar door 2. Getallen zonder een Midden 

(Even) en getallen met een Midden (On-even). Hoeveel getallen er ook zijn: de 

ene helft is Even, de andere Helft is On-even. Tegenover de Eeuwige, de Ene, 

is deze wereld als geheel even, zugi, yigWz , 7-6-3-10 = 26… Met het getal van de 

Eeuwige, hwhy, 10-5-6-5 = 26.  Samen, tellen zij dan 26 + 26 = 52, het getal van 

de ZooN, ben, !EB, 2-50 = 52… Maar!.. is de Eeuwige dan Even?!... Hier klopt 

alles. Voor de Eeuwige geldt in Principe, Hij is echad, Eén, 1-8-4 = 13, 7e priem-

getal, ook al telt zijn Naam 2x 13. De Eeuwige is de Wonderbare die Twee 

werd: Heen én Terug, om in zijn Beeld, zijn ZooN, tot Ontmoeting te worden: 

Bruiloft! Liefde, ahavah, h'b]h;a, 1-5-2-5 = 13, en echad, Eén, d'x,a , 1-8-4 = 13. 

Liefde is altijd tussen Twee, daarom is deze Even-Onevene, deze Ongeëve-

naarde, de Verhevene: Twee en toch Eén, en dus 26… 2 x 13. Getal vertelt! 

 

Alle Priemgetallen horen bij de on-even getallen, on-deelbare getallen met 

een Midden, een Kern waar het evene om draait… Behalve Twee, maar 2 is zo 

Eén in de Ene, zo nauw verbonden met de Ondeelbare dat 2 zo niet telt. Het 

even zijn van Twee is de eenheid van Ruimte/Tijd, van Man/Vrouw: 

onscheidbaar, hoewel te onderscheiden. Even en toch Eén. Daarom heeft 2 

een aparte status: priem en toch even… even en toch priem. Het evene van 

Twee is ‘mystiek On-even’, vanwege zijn ondeelbaarheid in de Ene… 

Adonai  echad, de Eeuwige is Eén. 
  

De ets hachayim, ~yiY;x;h #E[, de Boom des Levens, 70-90  5-8-10-10-40 = 233, 

heeft een Priem-getal, getal van bijzondere On-even-heid, 52e in de reeks van 

priemgetallen. De Boom der Kennis van Goed en Kwaad, de ets hadaäth tov 

vara, ['r'w bAj t;[;D;h #E[, 70-90  5-4-70-400  9-6-2  6-200-70 = 932, en kent een 

even getal, een deelbaar getal. In feite is hij 4 x 233… De Levensboom stroomt 
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door de Boom der Kennis heen, als het sap dat doet ontspruiten, als de Harte-

Klop die ook hier de vier-heid van het Hart doet leven, het Hart van de 

Sefiroth. Getal vertelt!… 
   

Adam, mens, ~'d'a, 1-4-40 = 45, een oneven, getal met een Midden. Het 

Midden is de Ene Zelf, met daarnaast de 22 paden van heen en weer: 22 ten 

goede, 22 ten kwade… 22 omhoog en 22 omlaag… 44: getal van de 

ballingschap in de Tweeheid, de golah, h'lAg, 3-6-30-5 = 44. Een even getal is 

altijd in beweging, op zoek naar een Midden dat er niet is. Een on-even getal 

staat stil en kijkt om zich heen, klaar voor een Keuze. Daarom: 22 die gaan 

met de Ene, staan door-lopend Stil in het Evenwichts-Punt 23… 10e priemgetal 

in de reeks van priemgetallen inclusief 1. In dat getal 23 is die Mens zelf een 

Teken, één die wijst en zegt: Hier-ben-Ik én Daar!... Balans tussen 22 rechts en 

22 links, mannelijk en vrouwelijk in één Menselijk-ZijN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44: getal ook van bloed, dam, ~ 'D, 4-40 = 44. Bloed, het voertuig van de Ziel in 

en uit het Hart van de Ene. Zo is is Adam, Mens, 1-4-40 = 45, naar Gods Beeld 

en Gelijkenis. 9 die klaar is met zichzelf, immers 45 = 9+8+7+6+5+4+3+2+1 … 

gereed voor de Na-negende: dát is het Koninkrijk Malchoeth, dat is: in 10… hij 

komt van-Zelf, als dit Fundament, Yesod, dAs.y , die 9e  van de Sefiroth, ten 

diepste, en ten volle, gegrondvest is.
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In het on-evene is steeds het Appèl van het Gedenken. De Ene is daar immers 

steeds in het Midden. Het on-evene is zachar, mannelijk, r;k'z , 7-20-200 = 

227, 50e priemgetal. Het mannelijke dat roept: Zachor!... Gedenk!... Gedenk 

de Ene!... rAk'z , 7-20-6-200 = 233, het getal van de ets hachayim, de Boom 

des Levens.  
   

Man en Vrouw, ish, vyia  , 1-10-300 = 311, en ishah, hVia , 1-300-5 = 306, 

oneven en even, zij horen bij elkaar, omvatten in die hoedanigheid elk getal 

van deze wereld. Beiden uit Adam geworden, zegt het Verhaal: de Eeuwige    

nam van Adam een ‘rib’, tsela, ['lEc, 90-30-70 = 190, met het getal van het 

Beloofde Land, Kenaän, !;[;n.K, 20-50-70-50 =190, om hen in elke Toekomst 

daaraan te herinneren. Zij zijn nog steeds op weg in mij, elke dag. 
 

Sefer Yetsirah geeft alleen Verhoudingen… 

    

Sefer Yetsirah, het Boek van de Schepping, spreekt over 10 Sefiroth, maar 

geeft nog geen bijzondere Namen, dat komt pas later in de Overlevering. In 

het Sefer Yetsirah krijgen de 10 Sefiroth geen Eigen-Namen, maar wel een 

verhouding: 2 x 5… zoals 5 vingers tegenover elkaar… en Diepte, omeq, q,mo[… 

Daarover wordt verteld in mishna I: 5 

 

 

 

… 

Een Diepte van Begin en van Einde 

Een Diepte van Goed en van Kwaad 

Een Diepte van Boven en van Beneden 

Een Diepte van Oost en van West 

Een Diepte van Noord en van Zuid 

 

Volgens de Luriaanse Kabbala gaan:  

Begin en Einde over Chochmah en Binah,  Sefiroth 2 en 3 

Goed en Kwaad over Keter en Malchoeth,  Sefiroth 1 en 10 

Boven en Beneden over Netsach en Hod,  Sefiroth 7 en 8 

Oosten en Westen over Tifereth en Yesod,  Sefiroth 6 en 9 

Noord en Zuid over Gevoerah en Chesed,  Sefiroth 4 en 5

37 



   

Ook de zo bekende configuratie van de ‘Levensboom’, zoals in bovenstaande 

figuur, komt nog niet voor in het Sefer Yetsirah, dit ‘Boek van de Schepping’. 

 

Diepte, omeq, q,mo[ , 70-40-100 = 210, heeft alles met de Eeuwige, Die is-was-

zal zijn. De Eeuwige is de Afgrondelijke die tegelijk boven zijn Eigen Afgron-

delijkheid zweeft om die te herscheppen en te bezegelen. Hij openbaart zich 

tegenover Mozes in Ex. 3:14 als ehyeh, h,y.h,a , Ik ben-was-zal zijn, 1-5-10-5 = 

21. 10 verschillende Dieptes zijn er hier: in Tijd (Begin en Einde), Ruimte 

(Boven, Beneden, Oost, West, Noord, Zuid) en Intentie (Goed, Kwaad). De 

Uiterlijke waarde 210 is 10 x 21. In de Verborgen waarde van omeq, q,mo[ , vind 

je bij [ (60), bij m (40), bij q (86), samen (186)… bijzonder getal in verband met 

de Eeuwige en zijn Onuitsprekelijke Naam: hwhy , Yod-Heh-Wav-Heh, 10-5-6-5, 

Hij die is-was-zal zijn… Plaats, Maqom, ~Aq'm , 40-100-6-40 = 186, van deze, 

onze wereld. En is 10x10… en 5x5… en 6x6… en 5x5 samen niet óók 186?!  

In (186) steekt de ‘vervulling’ van de Heilige Naam! 
   

Als Athbash-waarde, het Perspectief van de Overzijde, tel ik hier bij omeq,  

q,mo[ , 7-10-4 = 21, de 21 van ehyeh, Ik ben-was-zal zijn, maar nu in Enkel-

voudige Gedaante: 1 x 21 

In de Grote waarde, de waarde waarin ik met deze Diepte in mij onderweg 

ben, vind ik nu: 210 + 21 = 231 … en dat is niet alleen 11 x 21, het is óók: 

21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 231, de hele Weg terug 

van wie ik ben tot Wie ik werkelijk ben in de Ene.  

Er is ook een diep verband tussen 21 en 6: het getal van de Ene, Die is, en het 

getal van de Mens, die op zoek is naar wie hij is, en zijn bestemming vindt in 

het verbinden, en het doen verbinden, en het verbonden worden. 21 is de Weg 

van die mens Heen, en weer Terug, want 21 is 1+2+3+4+5+6… en 6 is ten 

Diepste 6+5+4+3+2+1 = 21. 

In de Volle waarde van omeq, 210 + (186) = 396 zie je dat óók, want 396 is  

6 x 66… een krachtige 6 in een dagelijks handelen zonder de Ene… dat kan ten 

Goede, maar óók ten Kwade. In de Grote waarde daarentegen is mijn Diepte 

geworteld in de Ene, en dat gaat, net zoals bij de Liefde (zoals de zo onbegre-

pen en misverstane Duitse filosoof Friedrich Nietzche zo goed aanvoelde) in 

Wezen buiten Goed en Kwaad om.  
   

231, het ‘driehoeksgetal’ van 21, komt in Sefer Yetsirah ook voor in het beeld
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van de 231 Poorten die de othioth yesod, de 22 basis-letters, met elkaar   

kunnen vormen. Daarover wordt verteld in hoofdstuk II, mishna 4… 

 

 

 
 
   

’22 basisletters zijn vastgelegd in een ringmuur met 231 poorten. En de ring  

 kan voor- en achteruit bewegen en dat is een teken daarvoor: er is in het  

 goede niets hoger dan het genieten, en er is in het kwade niets lager dan  

 gekweld worden.’   (vertaling Willem Zuidema) 
   

231 verschillende twee-tallen, 231 combinaties die je kunt lezen van rechts 

naar links, maar ook van links naar rechts. Het ene soms ten goede, het andere 

soms ten kwade. Het verschil tussen Goed en Kwaad is vaak alleen een verschil 

in richting, een verschil in gebruik: naar de Ene toe, of van de Ene af… Met 

andere woorden: hoe lees je? Hoe hanteer je? Zo is ‘genieten’ in het 

Hebreeuws oneg, g,no[ , 70-50-3 = 123, met een getalsmatig anagram van 231 

(123, zelfde cijfers, andere volgorde)… maar in hetzelfde Hebreeuws betekent 

naga, [;g'n , 50-3-70 = 123, lastig vallen, gekweld worden. Zelfde tekens, het-

zelfde getal, maar nu in een andere volgorde gelezen! Getal vertelt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

         Geen ringmuur hier, maar het driehoeks getal van 21 met alle 231 combinaties. 
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10 Sefiroth, 9 getallen en de Ene, die telt als 1, maar óók in 10.  Keter, Kroon, 

de Eerste, is ook verbonden met de Laatste: Malchoeth, Koninkrijk. Keter en 

Malchoeth horen bij elkaar. Malchoeth, bestemming, verbonden met de 

Shechinah, h'nyik.v , de inwoning van de Eeuwige, 300-20-10-50-5 = 385. 

Vervulling van deze 10, van elke stap daar naartoe, want 1x1… en 2x2… en 

3x3… en 4x4… en 5x5… en 6x6… en 7x7… en 8x8… en 9x9… én 10x10, dát is 

samen 385. Hoogte-Punt in deze Olam Asiah, h'Yif][ ~'lA[ , deze wereld van het 

Doen. 385 is een Daad verbonden met de Ene, tot Zegen van de ander. Asiah, 

h'Yif][ , doen, herstellend handelen, 70-300-10-5 = 385!... Getal vertelt! 
   

385, is ook een getalsmatig anagram van 358, het getal van de Mashiach, de 

Messias, ;xyiv'm, 40-300-10-8 = 358, de Komende Mens, die herstelt. Het gaat bij 

die ZooN om een anders leren ZieN… kunnen ZieN dat jij dat bent in die 

Heilige Bruiloft van ik & Gij, van Malchoeth en Keter, Koninkrijk en Kroon. 

De getalsmatige verhouding tussen Keter, r,tEK , Kroon, 20-400-200 = 620, en 

Malchoeth, tWk.l;m , Koninkrijk, 40-30-20-6-400 = 496, is als 5 : 4 … dat is 9 in 

relatie: ofwel Malchoeth 4, die tot Keter 5  wordt opgetild, tot 4 + Eén, een 

Heilige 5. Daar gaat het om! Zo vind je jezelf terug in de Heilige Naam van het 

Tetragram: hwhy , 10-5-6-5 , die tweede 5, dat ben ik, dat zijn wij, wanneer 

Keter en Malchoeth in Liefde verbonden zijn… want 9 baart 10, dat is: 5 en 5. 

 

Het eerste stuk van die Heilige Naam, hwhy, het stuk Yod-Heh-Wav, why, 10-5-6 

= 21, is het zoekende, roepende, zegenende stuk van de Ene Zelf in die Naam. 

Het Naam-stuk dat volgens Sefer Yetsirah, onze mystieke leidraad hier, in 

mishna I:13, de verschillende ruimtelijke Dieptes verzegelt, afsluit, begrenst.  

Dat zijn: Boven, Beneden, Oost, West, Zuid en Noord. De volgorde van de drie 

tekens wordt telkens gewijzigd. Met drie tekens kan dat precies 6 keer: 

   

Boven met  why  10-5-6 = 21 

Beneden met hwy 10-6-5 = 21 

Oost met wyh  5-10-6 = 21 

West met ywh  5-6-10 = 21 

Zuid met hyw  6-10-5 = 21 

Noord met  yhw   6-5-10 = 21 
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De Eeuwige verzegelt de Ruimte met het getal 21, het getal van zijn Naam 

ehyeh, Ik ben-was-zal zijn, 1-5-10-5 = 21. Het getal van de interne waarde van 

6, getal van de Mens naar wie Ik ben-was-zal zijn verlangt. 
   

De drie tekens Yod ( y ), Wav ( w ) en Heh ( h ) komen, in deze volgorde,  het 

meeste voor in de Thora.  Het is bijzonder om te zien dat de getalsmatigheid 

van deze drie tekens, waarmee de Thora voor bijna één derde deel wordt 

getekend, een duidelijke parallel laat zien met het begrip diepte, omeq. Zij 

horen in die ZiN ook echt bij elkaar. Er is een spiegeling van de Uiterlijke 

waarde en de Athbash waarde, zoals bij zegel en afdruk. 

 

Het getal 6 is in de drie-letterige Naam why rijkelijk aanwezig, loopt er bijna van 

over. Zoals we al zagen voor de uiterlijke waarde 21, als het z.g. driehoeks-

getal van 6. Maar ook de verborgen waarde (36) valt te lezen als het kwadraat 

van 6, immers 6 x 6 = 36. Daarenboven heeft de interne waarde van 36, dat is 

zijn driehoeks-getal, het getal 666…  36+35+34+….+1 = 666! Getal van Gods 

grote Scheppings-Kracht, zijn ultieme Geschenk aan de Mens naar wie Hij 

uitziet… De Mens, waarvoor in zekere ZiN de Hemel vreest, en waarvoor de 

Engelen zich vasthouden… Kan die Mens dat aan?! Raakt hij niet verblindt in 

dat Voorrecht?!... Wij weten: telkens staat de Ene voor hem in, als een Vader 

voor zijn ZooN. Mens, Adam, is zijn Eerst-geborene, zijn bechor, zijn Gezegen-

de in wie Hij Thuis wil komen als bij Zich-Zelf, en niet als in een afgod van iets 

anders, met een ander getal, een dwaas idool van deze wereld. Geen schijn 

van Kans: Mens is een Heilig Risico, maar zonder dat is ook de Eeuwige niet 

Compleet, niet Wie hij is. 
   

Met het Zegelen van de Diepte met zijn Heilige Naam maakt de Eeuwige die 

Diepte Authentiek, Echt, en van Hem. Geschikt voor de Mens die komt. De 

vraag is wel of hij er al is? De vrees van de Hemelingen is niet onterecht. Kan 

Mens zich terug-houden, zich-zelf zegelen, kan hij zelf tot een Teken worden? 

Bechor, rok.B , Eerst-geborene, 2-20-200 = 222… 2x 111… de Ene in zijn Eerste! 

Een Beleving en een Belevenis in die Mens, sprong van de Zevende in de 

Achtste Dag. De verborgen waarde van bechor laat dat ook verrassend zien: 

 Uiterlijke waarde Verborgen waarde  Athbash-waarde 
omeq, q,mo[ , diepte 70-40-100 = 210 (60)(40)(86) = (186) 7-10-4      =   21 

de Naam, why 10-5-6        =   21 (10)(10)(16) = (  36) 40-90-80 = 210 
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(410)(80)(310) = (800). De Achtste Dag is een werkelijkheid in de mens, een 

Werkelijkheid van Nabijheid. De Athbash-waarde van bechor vertelt hoe de 

Eeuwige naar hem kijkt, als Hoogste Bestemming, vervulling van Zijn Weg. Die 

Athbash waarde is 300-30-3 = 333 … 3x 111… 3x de Ene als de Weg, als de 

Waarheid en als de Levende Zelf. In de Grote waarde lezen we dan hoe dat is 

in die Mens, die met de Eeuwige door het leven gaat: Uiterlijke waarde 222 en 

Athbash-waarde (333) geven samen het getal 555… 5x 111, de tweede 5 in de 

Naam van de Eeuwige, de Ene. 

Deze Mens doet Gods Heilige Naam. Daartoe zijn wij volgens een Tekst in 

Leviticus ook geroepen: (Leviticus 11:44-45) ‘Ik ben hwhy, jullie God. Jullie 

moeten heilig zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig’. 

666 is niet alleen een grote Scheppende Expansieve Kracht, het is ook de 

Kracht tot Zelf-Beheersing. Kracht die heerst over zijn Kracht. Kracht van 

Verbinding omwille van de Ene die óók in de ander is. Ik-zelf ben die Ander in 

wie de Ene is. Daarmee wordt 666 getransformeerd in 555. Dat vertelt ons de 

Heilige Naam 10-5-6-5 Zelf. 

De ZiN spat ervan af!  
 

Aleph, @,l'a , de Ene, 1-30-80 = 111, is de Aanwezige, verlangend naar die Dag, 

die Komende, de Achtste… Mens als Teken van die Dag (oth, tAa, 1-6-400 = 

407). Mens als Verbinder van ‘de Hemel en de Aarde’ (v’eth, tEa.w , 6-1-400 = 

407), meteen al aan het Begin in Genesis 1:1… op die Dag, ja, dan telt hij 888, 

omdat hij gaat in Groot Vertrouwen in de Ene die hem zond, en 888 is in die 

beide woorden dan ook precies hun Grote Waarde:   

 

De Levensboom wil niets liever dan dit. Elk van de 22 othioth, elk teken op zich 

staat in Wezen in dit getal 888. Het is ook het mystieke getal van de Mashiach, 

de Vrede-Vorst, Immanoe El, God in en met ons. De schrijvers van het Nieuwe 

Testament zagen in Yeshoea haNotzri, zijn Gedaante. In literaire vorm, de 

Uitvergrotende Wijs, bleek zijn leven een Krachtig Beeld om zich innerlijk aan 

te hervormen, maar ook een machtig werktuig tot tirannie. Dat bleek later.

 Uiterlijke waarde Athbash-waarde Grote waarde 

oth, tAa, teken 1-6-400 = 407 400-80-1   = 481 407 + 481 = 888 

v’eth, tEa.w , en (4e nv.) 6-1-400 = 407 80-400-1   = 481 407 + 481 = 888 
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In Yeshoea haNotzri, Jezus, de man van Nazareth, werd het ZooN-ZijN 

welliswaar een historische realiteit, maar in zijn literaire gedaante verwerd hij 

tot Hoofdpersoon in een Theologisch Drama, een meermaals verdraaide Tekst 

die maar al te gauw ook een Handboek werd voor een praktijk van betweterij, 

afgoderij en onmenselijkheid. Naast al het Wonderbaarlijke natuurlijk, het 

Verheffende, dat er ook beschreven staat, en blijft! 

 

ZooN-ZijN, een mystieke kwaliteit 
  

Het ZooN-ZijN is een mystieke kwaliteit in ieder mensenkind, een mystieke 

realiteit in man en vrouw. Het is het mystieke Paleis van de Eeuwige in ons 

hart, de Plaats waar Hij woont. In het Hebreeuws klinkt ZooN als ben, !EB ,  

2-50 = 52, met 2x het getal van de Onuitsprekelijke (10-5-6-5 = 26), voor het 

mannelijke én voor het vrouwelijke. Dit woord ben, ZooN, is verbonden met 

het woord voor bouwen, banah, h'n'B , 2-50-5 = 57, immers: de Vader bouwt in 

de ZooN, in zijn nageslacht. Maar ook met het woord voor tussen, bein, !yEB , 

2-10-50 = 62. Het twee-teken begrip Ben, ZooN, !EB , is op zich één van de 231 

Poorten van mystiek inzicht. Eén van de 231 combinaties van de 22 tekens, 

twee zuilen waar-tussen zicht is op de Ene, op ehyeh, Ik ben-was-zal zijn, in 

Wie ik ben. ZooN-ZijN is dit weten wie je bent, het staan in je Goddelijke 

Identiteit, die je gegeven wordt zonder buitengewone prestaties te hoeven 

verrichten, als een Gift die elke stap verandert in Aankomst, elke aanraking in 

Aanwezigheid, kortom: Echt-heid. Mens als Echt-genoot, als Bruilofts-ganger. 

ZooN-ZijN heeft alles te maken met binah, h'nyiB , verstand, inzicht, 2-10-50-5 = 

67, Opnieuw: weten wie je bent en kunnen zijn wie je bent, omdat dit Inzicht 

Eén-voudig maakt, verlost van Dwang, het afgodische moeten. Binah onder-

scheidt tussen ZiN en Waan-zin. In het ZooN-ZijN heerst Evenwicht. Binnen de 

10 Sefiroth verbeeldt Tifereth het Huis van de ZooN, het Inzicht in de ZooN.  

De Joodse Overlevering plaatst hier Jakob, hij die streed met de Eeuwige en 

door Hem werd gekend, door Hem werd gezegend met een nieuwe Naam: 

Israël, lEa'r.fiy , 10-300-200-1-30 = 541, etymologisch verwant met het 

werkwoord sarah, h'r'f , strijden. Israël: hij die strijdt met God en met mensen, 

die de Eeuwige onophoudelijk beproeft met vragen. ZooN-ZijN is het krijgen 

van een Antwoord, een woord dat de Rust herstelt: Jij mag er zijn, want Ik ben 

met jou. Het ki atta immadi, yid'Mi[ h'T;a-yiK , want Ik sta in je, Ik ben met je, 
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in Psalm 23:4. Het Lied van Bestaans-Rust in bewogenheid. Een lied van David, 

die Koning werd in Gods-Naam. Binnen de 10 Sefiroth staat David   

in Malchoeth, 10e Sefirah, Huis van Aankomst, waar de Kroon op het 

Scheppingswerk wordt gezet: de Ontmoeting van Vader en ZooN, dat is:  

God en Mens. De Achtste Dag als Huwelijks-Dag. 

 

Deze Beelden hoeven niet geëmancipeerd te worden. Wie geen Inzicht heeft, 

leest elk Beeld toch steeds verkeerd. De Eeuwige is Vader en Moeder en Het 

tegelijk. In het ZooN-ZijN komen man én vrouw geestelijk Thuis. In de 

Nederlandse versie van ben, ZooN, mag je de Z, de Zajin, z , lezen als de Zajin 

in Zachar, r'k 'z , mannelijk en de N, de Noen, n , als de N in Nekevah, h'bEq.n , 

vrouwelijk. Maar ook, wat afstandelijker, als een set van twee zich kerende 

abstracte lijn-motieven, horizontaal en vertikaal, voor die bijzondere ont-

moeting tussen Boven en Beneden,           , het Telkens Hier, en de ontknoping 

tussen Verleden en Toekomst,          , het Ontwakend Heden uit Eens en Ooit. 

Ruimte en Tijd verbonden in een snij-Punt van Inzicht en VerZoeNing, van ZiN 

en Verbonden-heid. Teken in een Mystieke Bruiloft, ZooN-ZijN als een Heilig 

Feest van er-ZijN in Eeuwigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Yeshoea haNotzri is wel ZooN, en Gids voor het ZooN-ZijN, maar wel als Mens 

en steeds als Mens, niet als Tweede God naast de Ene, daarin heeft het 

Jodendom volkomen gelijk, dat ontwikkelt zich uiteindelijk tot Afgoderij en 

Zelf-verheffing. Dat heeft de geschiedenis ook wel bewezen.  

Vanuit deze invalshoek is het NaZi-kruis buitengewoon schrijnend, boosaardig 

en confronterend te begrijpen: een ZoN-zegel, met oer-oude wortels, tot vloek 

gemaakt aan een Volk in wie de Boodschap van het tot ZooN-geroepen-ZijN 

altijd zo zwaar heeft gewogen. Hier zien we op het niveau van Taal en Teken 

het Kwaad in opperste verdraaiing en cynisme aan het werk, en horen we 

vanuit de Diepte, de tijdloze roep van de profeet Y’shayah, Jesaja, h'y.[;v.y , zijn 
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naam betekent de Eeuwige redt, die daarmee alle wel-denkende oren van alle 

tijden alarmeerde: (Jesaja 5:20) 

 

 

 
   

Ho! haomrim lara tov v’latov ra,    

samim choshech l’or, v’or l’choshech,  

samim mar l’matoq, oematoq l’mar.  

 

‘Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, 

 die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, 

 die van zoet bitter maken en van bitter zoet’ 

 

Yeshoea, de man van Nazareth, wist dit alles maar al te goed, en hoewel hij 

leerde je vijanden lief te hebben, was de vrees voor zijn vijanden even echt. 

Zijn leven was een Les waarvan de leerstof kwam uit de Thora en de Profeten, 

hij praktiseerde dat radikaal in een voor de meeste Joden onmogelijke tijd. 

Dat deed hij zo getrouw, in uiterste opoffering, dat zij die hem later beschre-

ven van hemzelf een Boodschap hebben gemaakt. Koning en Knecht raakten 

hier verward in een langzame machtsgreep van de theocratie.  
  

Dat heeft vele eeuwen geduurd en heeft gezorgd voor eindeloos Goed en 

eindeloos Kwaad. Elke medaille heeft twee kanten. Het Kwaad tegen de Joden 

was hardnekkig, obsessief en frenetiek. Het loopt als een gele draad door de 

geschiedenis van het theologische Christendom met al zijn maatschappelijke 

uitwassen. Er was een duivel nodig nadat men eerst een nieuwe god had uit-

gevonden. Zij kwamen beiden uit de Joden, maar bij één van de twee vergat 

men dat het liefst, die moest de brandstapels heiligen die voor de kinderen 

van de andere werden opgericht. Dat houdt geen stand. Dat hield ook geen 

stand, hoewel het vele eeuwen duurde, en het venijn zat helaas nog in een 

duivelse staart… als die nog niet langer is… 
  

Met het ‘hakenkruis’ zette een gestorven christelijke cultuur, onbewust van 

haar eigen cynisme, een vergeten en onbegrepen, diep-Menselijk Teken als 

zegel op één van de grootste menselijke misdaden ooit. Dat gebeurde nu 

precies 100 jaar geleden. Zaak om daarbij stil te staan...    

['r bAJ;l.w bAj [;r'l ~yir.moa'h yAh 
%,vox.l rAa.w rAa.l %,vox ~yim'f 
r'm.l qAt'mW qAt'm.l r;m ~yim'f 
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De executeurs waren Nationaal Socialisten. Het socialisme als nieuwe 

atheïstische religie van de moderne tijd: solidariteit zonder de Ene. Surrogaat-

christendom… het kan, maar alleen voor heel kleine  groepjes. Waarden 

verlangen diepere wortels dan mogelijk is tussen distels en doornstruiken, het 

baatzuchtig debat over ons tekort. Waarden vragen om een hoger Zelf-besef. 

Wie daarbij aan de Ene, de Eeuwige, denkt voorbij te kunnen gaan, heeft 

zichzelf schromelijk gemist. 
 

De liturgie van het socialisme wordt steeds meer, en onvermijdelijk, bepaald 

door lachgas, vreugdeloze feesten, onvrede, klaagzangen en pessimisme, 

maar vooral door een ongekende identiteits-crisis en de productie van een 

enorme variëteit aan geest-verstrooiende middelen. Je ziet het gebeuren als in 

een boze droom. Is er een ontwaken?...  
   

Maar, door de geschiedenis loopt ook het pad van de mystici, die Zeldzame 

Loop-vogels. Het is geen enkel pad, het zijn vele, verschillende wonderbaar-

lijke paadjes, n’tivoth p’lioth, paadjes die je zelf moet zoeken door ‘een weg’ 

te worden. De 32 paden van de Eeuwige, zoals het Sefer Yetsirah ze in haar 

eerste mishna noemt, zijn zulke onopvallende weggetjes. Dit boekje is zo’n 

weggetje, niet meer dan een spoor. Fijn dat je al tot zover meegelopen bent, 

maar straks wordt het weer tijd om je eigen weg te gaan… een Paadje vol 

Verwondering.  

Ik wil na dit Pleidooi voor de ZooN nog even op iets anders wijzen, iets waarin 

het getal ons rijkelijk vertelt en onderwijst, waarin ook de 10 Sefiroth weer 

hun plaats hebben. Het is de Overlevering van de 4 Werelden.  

 

Aan het begin van het volgende hoofdstuk vind je allereerst een afbeelding 

van de ‘Levens-boom’ die in 4 Fasen tot wasdom komt. Vanuit het Niets eerst 

Iets in de nabij-heid van dit Niets, Iets met dimensies van Niets, 111, Iets van 

Strak Formaat… dan een Wereld van Uitbreiding, een Wereld die op Weg 

gaat, 333, begin van een Schepping om je daarin te kunnen bewegen… dan 

een Wereld die zich Vormt, in een Krachtsexplosie van Ontelbare Gedaanten, 

666, Groene Scheppings-Kracht… dan een Wereld om in te Ontmoeten, een 

Wereld om dat te Doen, tastbaar, waar de Kroon op het Werk wordt gezet. 

Een Wereld van Herkenning! Je staat immers op de Grens, 999, plaats van 

Overgang! Laten we ons verbazen… 
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                                    Adam Qadmon als Oer-Menselijk Ik 
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Vier Werelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauw verbonden met de Energieën weergegeven in de 10 Sefiroth is, in de 

Mystieke Overlevering, de indeling van de Tijd in 4 Werelden. Vier 

ontwikkelingsstadia van Keter naar Malchoeth, het hele Stroom-Gebied van 

Gods Plan. Vier kwalitatieve Stappen tot in de ‘Dag van Vandaag’. Vanuit het 

Niets tot Iets. Het Niets dat hoger is dan iets: ondenkbaar, onpakbaar, vóór 

Ruimte/Tijd, schijnbaar uit een Punt, een Oer-Punt, als uit… Niets… Maar dat 

zegt meer over Onvoorstelbaarheid en gebrek aan Stilte, meer over ons 

Onvermogen tot… Niets… dan dat het ook maar iets, tussen niets en iets, zou 

zeggen over… Niets. Dit ‘Niets’ heet in de Overlevering ‘Ein Sof’, @As !yEa , 

‘Zonder Einde’, ‘Zonder Grens’, en valt volstrekt buiten onze belevings-wereld, 

alleen een vaag herinnerings-spoor, zegt men… Dat laatste noemt de 

Overlevering: reshimoe, Wmiv.r , 200-300-40-6 = 546, geur van de Eeuwige, 

spoor, besef dat wij iets vergeten zijn, alleen dát, niet wat, slechts gemis, 

Heim-wee. 
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De Vier Werelden herinneren de mens aan de Weg vanuit het Niets, daaraan 

voorbij, vanuit een Oer-Punt, een lange weg door het Eindeloze-Iets tot Hier & 

Nu. De eerste Herinnering hier is die van ‘In een Begin…’, eens, nog dichtbij de 

Ene. Je kunt deze Vier Werelden dan ook prima afzetten tegen het 1e vers van 

het Scheppingslied, die Eerste Helft van de Heilige Tekst, maar ook langs het 

Pad van de 10 Sefiroth:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 1 getalsmatig: 

 

 

 

 

Het ‘v’eth haärets…’, en de Aarde, en die hele Wereld van de ‘Olam Asiah’  

lopen vervolgens door in de rest van het Scheppings-Verhaal: ‘…v’haärets 

haytah tohoe vavohoe v’choshech al p’nei th’hom…’ en in de Hele-Heilige-

Rest-Tekst van de Thora en de Profeten. De eerste 11 othioth yesod, dat zijn  

in volgorde van opkomst: b r a X y t l h m w c, vind je in dit eerste Bijbel-

vers. Het is, zeg maar: de ‘Eerste Helft’, een Half Geluid dat doet ontwaken. 

De tweede 11 othioth yesod, in volgorde van opkomst: x k [ p n j d q z g s, 

komen dan successievelijk in die ‘Tweede Helft’ daarna, over een veel uitge-

strekter gebied van binnenkomst. Natuurlijk vind je alle 22 tekens daar terug, 

in onafgebroken herhaling. Zoals ook die Vier Werelden overal terug te 

vinden zijn en met elkaar communiceren. Daar is nog heel veel over te 

vertellen, maar daar moeten we het hier nu maar even bij laten. 
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Vier Ontwikkelingsstadia 
   

1 uit Eén en in Eén… 1 altijd in 2… 1 en 2 altijd in 3… 1,2 en 3 altijd in 4… 

1,2,3 en 4 altijd in de Ene… Herstelde Eén-heid, want 1 + 2 + 3 + 4 = 10 … 

Getal en Wereld horen bij elkaar. Wat zijn de kenmerken van deze 4 Werel-

den, deze 4 Ontwikkelings Momenten? 
   

1 

Olam Atsiloeth 

Wereld van Nabijheid, van Aankleving, de Oer-Sprong van de Ene in de Diepte 

van er-ZijN-in-Wording… Zwijgen, Horen, Leegte en Herinnering…  

Punt met omtrek, Cirkel zonder diameter… 

Puur Begin. 
 

2 

Olam B’riah 

Wereld van de Schepping, van de Scheppende Kracht als Zelf-standig Gegeven 

binnen de Ene, nu als Elohim, het Scheppende Subject… B’reishith Elohim, 

~yihol/a tyivaEr.B , in een Begin van Elohim, dat is getalsmatig:  

2-200-1-300-10-400  1-30-5-10-40 = 999… Dat is 333 + 666… Weg en Kracht. 
 

3 

Olam Yetsirah 

Wereld van de Vormwording, de Geschapen Zaken: het Object in de 

Schepping, van ding tot plant en dier, tot Mens… alles wat groeit en bloeit en 

zwemt en vliegt en gaat onder de Hemel, die Hemel zelf! 

Een wereld in Zes Dagen… bara eth hashamayim, ~iy'm'V'h tEa a'r'B , Hij schiep 

de Hemel, dát dus. In getal is dat: 2-200-1   1-400   5-300-40-10-40 = 999… dat 

is, opnieuw, 333 + 666… Weg en Kracht… Een Wereld met een enorme 

Potentie, nu al tot 3x 666 toe… om daar iets mee te Doen!... Terugkeer tot de 

Ene die het gaf!... Kracht daartoe!... Genoeg Kracht!... om te Buigen, te Keren, 

maar óók om te Barsten, stuk te slaan. Zo kwam 666 aan zijn Slechte Naam. 

Die kreeg hij door mij, Mens, door de eeuwen heen, tot op vandaag. Mens is 

die 6, dat schepsel van de Zesde Dag, om 6 te doen, dat is: Verbinden. 
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4 

Olam Asiah 

Wereld van het Doen, van het Menselijk Handelen. Wereld van nog verdere 

Vervreemding en Verwijdering of Wereld van Herstel, van Terugkeer. Het 

Denken en Doen op de Aarde in verbinding brengen met de Hemel… 

v’eth haärets, #,r'a'h tEa.w , en de Aarde, 6-1-400  5-1-200-90 = 703… dat ik kan 

uit-leggen en ver-tellen als  666 + 37… Misschien roep je: Mensen-Werk!... 

Keuze-Werk!… Zeker!... en toch niet zomaar, want 703 is hier heel bijzonder: 

37+(36+35+34+33+32+31+30+29+28+27+26+25+24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12 +11 

+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)… en dat is toch echt 37 + (666)… alweer verrassend! 

En dan verschijnt Genesis 1:1 zonder al te veel gegoochel, maar vrij direct, en 

ontnuchterend reëel, als getalsmatig portret van 4 x 666 + 37…  

Buitengewoon veelzeggend: 4 x de Scheppende Kracht van 4 Werelden!… 

Maar… wat betekent hier 37?... 
 

37 communiceert met jechidah, eenheid, h'dyix.y , 10-8-10-4-5 = 37, het  

Eén-ZijN van de Ene. Maar ook met zijn Vuur, zijn Vlam, lahav, b'h'l, 30-5-2 = 

37, en met zijn Heerlijkheid, de Heerlijkheid, hakavod, dAb'K;h , 5-20-2-6-4 = 37, 

van de Koning der Heerlijkheid, melech hakavod (Psalm 24:7-8).  

We zijn hier in Malchoeth, de Kroon-zaal, de Kroon mag op het Werk. Keter en 

Malchoeth horen bij elkaar: Kroon en Koninkrijk. Zaal der Verzoekingen… 

Koning David of Keizer Nero… Koning naar Gods Hart, of Keizer van het rijk der 

Duisternis, Beest-Keizer… kesar Neron, 100-60-200  50-200-6-50 = 666 … dat 

bedoelde Johannes in zijn chazon, zijn visioen op Patmos: een Verworden 

Mens die zit op een in Wezen Messiaanse Plaats… beschikkend over alle 

macht, maar die aanwendt ten Kwade. 

Maar… 666 is 6 x 111, Scheppende Kracht van de Ene in mij, om werkelijk te 

zijn in Gods Beeld en Gelijkenis… Heilig Risico… Goddelijke Kans!  

In Genesis 1:1 komt het teken Aleph, 1-30-80 = 111  6x voor! Reken dat maar 

eens uit!... Genesis 1:1 barst onder zijn Geheimen… Heilige Tekst voor wie wil 

Horen in Ontzag. 
   

In Malchoeth komen de Wijsheid van de Eeuwige en zijn Eenheid weer bij 

elkaar: in de Mens! De Ontmoeting tussen Chochmah, Wijsheid, h'm.k'x , 

8-20-40-5 = 73, en zijn Jechidah, Eenheid, h'dyix.y , 10-20-10-4-5 = 37… 

Bijzondere Gebeurtenis!... Heilig Ogenblik!... in getal: 73 x 37…  
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Ontmoeting 
 

Gods Wijsheid van vóór het Begin ontmoet de Eenheid die de Mens op Aarde 

aandraagt, door zijn Keuze, door zijn Wil om te heiligen, heel te maken, te 

herstellen, tikkoen olam … het Doen van gemiloeth chassadim, liefdevolle   

Daden. Dát is de Boodschap van Genesis 1:1, en van het Hele Verhaal! 
   

73 x 37 is het getal van Genesis 1:1, de som van die 7 woorden in Genesis 1:1: 

Bereshith (913), bara (203), Elohim (86), eth (401), hashamayim (395), v’eth 

(407), haärets (296) = 2701 en nu… 73 x 37 = (óók) 2701! Hoe bestaat het?!... 

Een Tekst-Briljant!… Wie heeft die zo geslepen als het de Ene niet is? … Want 

2701 is ook nog eens de interne waarde van 73 zelf, dat is: 73+72+71+70+…..+1 

óók 2701!... de Weg van Chochmah, Wijsheid, 8-20-40-5, terug naar de 

Oorsprong!... de Wijze Weg!... in Stilte gewezen, al eeuwen en eeuwen.  
   

Maar 73 vertelt nog meer: in de grote familie van de getallen is 73 een 

priemgetal, en wel het 22e priemgetal. Er schuilen in 73 dus in totaal 22 

ondeelbare getallen, 22 scheppende Individualiteiten, 22 othioth yesod, 

waarmee de complete Heilige Tekst geschreven wordt, om die te lezen en 

vooral daarvan te leren, om werkelijk Mens te zijn, Geroepene, ZooN in Gods 

Naam. Getal vertelt! 
   

De Zevende Dag, dat is vandaag, de Wereld van Vandaag, met heel zijn diepte 

en wijdte. Een Wereld waarin de eerste 6 dagen vloeiend aanwezig zijn, maar 

óók de 8e , de 9e en de de 10e Dag… al behoren zij nog grotendeels tot het 

Niets. Zij worden Werkelijkheid in mij in relatie tot het Doen:  

De Achtste Dag als Ontmoetings-Dag met de Ene, de Eeuwige, in dit leven.  

De Negende Dag als Dag van Ondergang en Overgang, waarop iedereen de 

Levende zal zien. Dag van het Einde, tisha b’Av, 9e Av in mij, Dag van in-Eén-

storting… En dan die Aller-Laatste Dag, die is gelijk de Eerste, de 10e Dag:  

weer Thuis! Dag van Vreugde in het Telkens Heden, Open Toekomst.  

Dag van Herstel, na het punt 999. Van Aleph naar Eleph! 
   

Vier Werelden weer Thuis. Getal vertelt werkelijk!... want Aleph, @,l'a, 1, schrijf 

je net zo als Eleph, @,l,a, 1000, en in die Vier Werelden loopt 999 exact vol: 

Atsiloeth, van eitsel, l,cea, bij, nabij, 1-90-30 = 121… en B’riah, van bara, a'r'B, 

scheppen, 2-200-1 = 203… en Yetsirah, van yatsar, r;c'y , vorm geven, formeren, 

10-90-200 = 300… en Asiah, van asah, h'f'[ , doen, maken, 70-300-5 = 375… en 
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121 + 203 + 300 + 375 = 999 !...Je gaat al bijna niet anders meer verwachten, 

maar Wonderbaarlijk is het wel! 

 

Waar het om gaat op onze Reis door deze ‘Wereld in Vier Stappen’ is: 4 + Eén 

te Doen. Dan wordt de Naam van de Eeuwige, de Heilige, hwhy, 10-5-6-5, 

daadwerkelijk geheiligd in mij, en komt de Ene in zijn wereld eindelijk Thuis, 

want ik weet weer Wie ik ben en dat is een Blijde Boodschap voor Elkaar, en 

niet alleen op papier. 

 

 

 

 

 

 

 

We waren te gast binnen de Joodse Overlevering, daar waar de Eeuwige zijn 

Stem deed horen om die te bewaren en door te geven. Hoeveel pogingen, 

grote en kleine, zijn er wel niet ondernomen om dit Geluid te doen verstom-

men, en het mocht niet baten. De geest van tirannie overwint haar niet, in 

welke gedaante die kwade geest zich ook vermomt.  

De Geest van de Eeuwige maakt vrij, raakt aan met Heelheid, met Rust en 

Vrede en Standvastigheid… 

Wij zijn heel wat Dankbaarheid verschuldigd aan de vele Dapperen in dát Volk, 

zeer velen ook tegen wil en dank, en de niet te tellen Naamlozen(-bij-ons), die 

daardoor hebben geleden door de eeuwen heen, aan wie het ZooN-ZijN werd 

ontzegd, over wie het Zegel van de ZooN zelfs tot vloek werd gemaakt, omdat 

het werd vertekend, gegijzeld, gedoemd tot leugen-beeld en brand-merk. 

Deze martelaren droegen die ZooN in Wezen, en niet als hersen-schim, zoals 

het geval was bij hun belagers.  

Deze ZooN, die een Bruilofts-Dans had kunnen zijn, ver-ZoeN-end Weten. 

Daar valt nog heel wat over na te denken, dat moet ook, maar nu weer ieder 

langs zijn eigen Spoor. Loop-vogels voor het Leven. Dit leerde ik wel: de Ene 

heeft ons allen op het oog; en daarom: spreek daarover, Onderweg-thuis en 

Thuis-onderweg… voel je daarbij Vrij in Gods Beeld en Gelijkenis. 
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Tijdens het schrijven van dit boekje oriënteerde ik mij geregeld in de 

volgende, aan te bevelen literatuur: 

 

Lucht, Water, Vuur 
Kabbala: twee traktaten en catechismus 

Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Willem Zuidema 

Uitgeverij Ten Have/Baarn 

 

Sefer Yetzirah 

The Book of Creation 

Aryeh Kaplan, commentaar 

Uitgeverij Red Wheel/Weiser 

 

Kabbala als Levenskunst 

Op zoek naar eenheid en heling 

Marcus van Loopik 

Uitgeverij Skandalon 

 

Zoek je meer studiemateriaal van mijn eigen hand, bezoek dan mijn 

website: www.robertlaboresa.nl 

 

Geschikt zijn: 

De Echten-reeks 

9 uitgewerkte lezingen + de toegift: In het Teken van de ZooN 

 

Wonderlijk Schouwspel in 22 taferelen + Eén 

Mystieke achtergronden bij het Hebreeuwse Aleph-Beth 
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Getal vertelt, Leegte spreekt, Stilte wijst… 
 

Mystiek gaat over het Verborgene, niet om dat te onthullen, maar om dat te beleven als 

een levend-makende Werkelijkheid. Het gaat er niet om dat je iemand een hart laat zien, 

zelfs niet een kloppend hart, het gaat erom dat je door een Levend Hart, dat niemand 

ziet, bezield wordt tot een Levend Mens. Het Verborgene werkt vanuit het Verborgene.    

 

Hoe spreek ik ‘De Verborgene’ aan in Zijn Heerlijkheid, opdat Deze mij vult, dat Zij mij 

aanraakt en vervult?... en ik, in stilte aangesproken, dit Geheimenis verneem: 

‘mijn ZooN ben je, Ik heb je zojuist verwekt’… om in die ZooN dan het Oer-Menselijke te 

ontdekken, en Bruiloft te vieren, dát Gevoel… de Geboorte van Identiteit. 
   

Het gaat in de Mystiek eerder om een Verborgen Dialoog dan om de ‘Onthulling van 

Geheimen’. De mysticus laat zich onderwijzen door de stilte, de leegte, datgene wat je 

niet ziet, daarin volgt hij zijn eigen weg, een slinger-paadje in de Diepte, dat onder-tussen 

ook een Hoogte blijkt te zijn, om Daar de Ene te ontmoeten… dat is: zelf die Ontmoeting 

te worden. 
  

Dit boekje, het is eerder een Wandeling, is een voortgaand Gesprek met de Tien Sefiroth.  

Een Wandeling over de 32 Paden van de Eeuwige. Dat staat al in Genesis 1, het eerste 

Bijbelse Hoofdstuk, maar daar moet iemand je dan wel op wijzen. 
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