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Triniteiten 

Alle goede dingen bestaan in drieën. Moet je niet zeggen: "dat is niet Joods! 
Vader, Zoon, Heilige Geest – de triniteit". Triniteit is zo Joods als wat. Maar 
waar de Joden moeite mee hebben is de vergoddelijking van die persoon in 
het midden: Zoon; dat dat een God-gelijke mens zou zijn. 

 
Woord, beeldspraak, getal: de drie uitdrukkingswijzen om de werkelijkheid 
te beschrijven. 
Al sjelosjá devaríém: op drie zaken of woorden staat/rust deze wereld: op de 
Tora – onderwijzing –, op dienstbaarheid, en op het doen van liefdevolle 
daden – zeg maar op het tegemoetkomend zijn. 
Tenach, óók een drieheid: Torá, Nevie'íém – Profeten, en Ketoevíém – 
Geschriften. Allemaal triniteiten. 
 
Al het goede bestaat in drieën, voor een Jood zo duidelijk als wat. Neem de 
Néffesj – ziel, de Nesjamá – Geest van God –, en de Róéach, die die twee 
verbindt en tot Woord maakt. Neem de drie aartsvaders, Abraham, Izaäk en 
Jakob. Neem de drie hemelse wezens die bij Abraham op bezoek komen en 
hem aankondigen dat hij een bijzondere zoon zal krijgen. 
  

Woord  

Beeldspraak  Getal  
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Verhaal van het midden 

Er is een archetype van die drieheid. En daar gebeurt iets mee. Het Bijbelse 
verhaal is het verhaal van het midden, wat dáár gebeurt. Er is een boven en 
een beneden. Het boven heet ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemelen, en het 

beneden dat heet #r<a'äh', ha'árets, de aarde. En die twee worden in het 

eerste vers van de Tora neergezet, Genesis 1:1: 
 

`#r<a'(h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî ~yhi_l{a/ ar"äB' tyviÞarEB. 
beresjíét bará ellohíém eet hasjamájjiem we'eet ha'árets 

 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

 
Dat tae, eet, is een bijzonder woordje, want het zegt helemaal niets, het 

wordt niet vertaald. Het is een verwijzend woord naar wat er gemaakt gaat 
worden. Dat eet is de sjabbat van Ellohiem, zou je kunnen zeggen; Ellohiem 
zegt: "ja, even rust hè, we gaan hier nu even staan. En nu ga ik dat maken." 
En dan maakt hij: #r<a'äh' ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem ha'árets, de hemel … de 

aarde. Maar er staat ook nog iets tussen: taew>, we'eet. En daar komt die oer-

spronkelijke drieheid in de scène. Boven, beneden en nog iets ertussen, het 
midden. En dat woord dat daarbij hoort gaan we straks bekijken. 
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Eerst even naar ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemelen. Dat is een grappig 

woord, want er staat eigenlijk iets met water: ~yIm;ä, májjiem, water. In de 

tweede dag van het scheppingslied wordt ook over water gesproken: de 
wateren boven en de wateren beneden. En die worden als het ware uit 
elkaar gehaald, ar"B', bará, schiep, een soort scheiden is dat ook. En er 

wordt beneden geschapen: het droge land en de zee. Over die wateren 
boven wordt verder niet meer gesproken. Het is duidelijk dat die wateren 
boven de ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemelen, zijn. 

 
En als we de leesmethode volgen van Marc-Alain Ouaknin – hij zegt: 'aan 
scherven lezen', lees dat de stukken eraf springen, om door te dringen tot 
de diepte van wat de Eeuwige ons eigenlijk zeggen wil – en we kijken dan 
naar die ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel, dan lezen we ook: 

mVeh;, hasjéém, de Naam, de Naam van de Eeuwige zélf. 

En je kunt je afvragen: 
ymi, mi, wie? Wie is Hasjem? En er staat ook: 

~v', sjaam, daar. Wie is dat daar, in die wateren boven? Wie is die Naam? 

Wie is die ~ve, sjem, Naam, daar, in de ~yIm;ä, májjiem, wateren, boven? 

 
Het is de Goddelijke Visser, die daar zit op de golven. En hij kijkt naar 
beneden, naar de #r<a'äh', ha'árets, de aarde, het domein van de 

mensenkinderen. Als je goed naar dat woord kijkt, dan zie je dat er ook 
bijna kan staan #rUa', aroets, zonder die h, hé. Maar die h, hé, is in het 

Hebreeuws ook een vraagletter. Die aroets kan betekenen: ik ren, of: ik zal 
rennen. Maar door die h, hé, ervoor zou er ook kunnen staan: zal ik rennen? 

Wat er ook kan staan: hr'c', tsará, benauwdheid, onderdrukking. Het kan dus 

ook een vervelend domein zijn. 
Maar er zitten ook de letters in van het werkwoord dat zegt: behagen 
scheppen in, hc'r', raatsá. 

Een bijzondere plaats, die aarde. 
 
Kijk, daar, boven in de hasjamájjiem, daar zit een vissende figuur. Dat is de 
tsadiek, de visser, van de c, tsádee, vishaak. Die tsadiek hoort natuurlijk bij 

het water, ~yIm,ä, májjiem, 40-10-40. Want het getal 40 + 10 + 40, totaal 90, is 

ook het getal van de letter c, tsádee. Je kunt de visser zien zitten, als je hem 

wilt zien, tenminste. 
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Daartussen vaart een schip. Het schip dat is de taew>, we'eet, 6-1-400, dat 

midden, met die bijzondere getalsmatigheid van 407. Hetzelfde getal als het 
getal van de hb'Te, tevá, ark, 400-2-5, de ark van Noach. 

Hetzelfde getal ook als van tAa, oot, teken, 1-6-400, van de 

22 tAtao, otóót, tekens, de tekens van het alefbet. 

 
Maar in de Joodse mystiek wordt vooral gezegd: 
dát is de mens. Daar staat de mens, hij is die w, waw, 

die zes. Want het woord taew> , we'eet, draait hier om die w, waw, 

want dat tae, eet, is weer dat onvertaalde stukje van eerder in deze zin. De 

mens als schepping van de zesde dag. En in deze eerste zin van Genesis 1:1 
is taew>, we'eet, ook het zesde woord. En die w, waw, betekent ook en, woord 

van samenhang. Die w, waw, komt het meest van alle letters voor in de 

Tenach, steekt er met kop en schouders bovenuit. 
De w, waw, is de letter waarmee bijna elke ammóéd, elke kolom in de Tora, 

begint. Als het ware om te benadrukken dat die w, waw, het teken is van de 

samenhang, van het zoeken naar verbinding. En daarom is dat een 
bijzondere opdracht die al in die eerste zin wordt gegeven: de hemel en de 
aarde te verbinden, dat hele gebied tussen de 1 en de 400, de a, álef, en de 

t, taw. 

 
Wanneer je naar die twee kijkt, ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel, met 

getalswaarde 5 + 300 + 40 + 10 + 40 = 395 en #r<a'äh', ha'árets, de aarde, met 

getalswaarde 5 + 1 + 200 + 90 = 296, dan is er eigenlijk een soort verval: 
boven valt naar beneden. En als je het getalsmatig bekijkt, is het een val van 
99. Buitengewoon boeiend, want 99 is de stap vóór honderd, vóór de 10 x 
10. De tien is de herstelde eenheid en dat tien keer. Het is de hoogste 
herstelde eenheid in het alefbet. En je zou haast kunnen zeggen dat die 99 
hier het domein van het midden is. 
 
En je vraagt je af: wat gaat die en daarmee doen, met die 99? Gaat hij er 
eentje afhalen of gaat hij er eentje bijdoen? En als hij er eentje bij doet, om 
die honderd te maken, waar gaat die dan naartoe? Gaat die ene dan naar 
~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel, of gaat die naar #r<a'äh', ha'árets, de aarde? 
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Als hij die ene, die de 99 volmaakt, die honderd maakt, naar de aarde zou 
sturen, dan zou ik hier krijgen #r<a'äh', ha'árets, 296 + 1 = 297. Dat is 3 x 99, of 

3 x 3 x 33. Die 9 heeft alles met lijden en verdrukking te maken. Denk maar 
aan de 9e Av, een dag van verdrukking en benauwdheid, waarin de tempels 
werden verwoest en waarin de Joden in 1492 uit Spanje werden verjaagd. 
Negen is dramatisch. En dat zou dan die #r<a'äh', ha'árets, de aarde, worden. 

Zou dat de goede kant zijn om de één aan toe te voegen? Nee, laat hij die 
één maar aan de hemel toevoegen. 
 
Je kunt zeggen: maar God heeft toch genoeg, die ene hoeft daar toch niet 
naartoe? Nee, waarschijnlijk hoeft dat ook helemaal niet, vanuit God 
gezien. Maar het is wel een verlangen van de hemel, een verlangen van die 
visser die daar zit, te wachten, hoog geconcentreerd. Komt die één? 
 
Wat gebeurt er dan met ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel? Als ~yIm;äV'h;, 
hasjamájjiem, de hemel, er één bij krijgt, dan staat er 395 + 1 = 396. En dat 
is 4 x 99. Buitengewoon! Die hemel neemt vier keer de smarten en het 
lijden van de 99 in zich op. Vier is toevallig ook net het uiterste getal van de 
getallen; 4, 40, 400. Dus door die één naar de hemel te brengen, zuigt als 
het ware, de hemel al die smarten in zich op. 
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Er is dan ook iets bijzonders gebeurd. Het is dan 396 - 296 en dat is een 
verschil van 100, van 10 x 10, een duidelijke bevestiging van de juiste 
richting. Terwijl als die ene naar de aarde zou gaan, dan wordt het 395 - 297 
en dat verschil is 98. Dat is 2 x 49. En 49 is 7 x 7, de vervulling van die 
zevende dag, en dat twee keer: dubbel in de zevende dag. De zevende dag 
blijft maar de zevende dag. Terwijl het verlangen toch moet zijn dat die 
zevende dag transformeert in de achtste dag. Dat de achtste dag tussen 
onze oren, in ons hart, in onze gang, in onze tred zit. En niet twee keer 
zevende dag, dat wordt wel erg zwaar. Die ene zevende dag is al zwaar 
genoeg. 
 
Er komt nog iets bij dat het nog spannender maakt. Wanneer je kijkt naar 
die eerste zin, dan valt bij die ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel , op, dat het 

het enige woord is in die zeven eerste scheppingswoorden, zónder a, álef. 

Al die woorden hebben een a, álef, ze hebben allemaal één, behalve ~yIm;äV'h;, 
hasjamájjiem, de hemel. Dus je zou bijna zeggen: ja, ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, 

de hemel, staat daar inderdaad te verlangen dat die ene teruggebracht 
wordt; van die rijke vruchten van de aarde waarvan er zoveel gegeven zijn, 
dat dat schip er daar één van meeneemt en zegt: we gaan tégen de stroom 
in – want dat is wel zo, het gaat niet gemakkelijk – en dan bied ik daar de 
Heilige Visser van ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel, Hem bied ik daar mijn 

ene aan: hier ben ik. Waarom? Omdat ik van Je hou. 
 
De vraag is: hoe zeilt mijn schip? Zeilt mijn schip naar ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, 

de hemel, of zeilt hij naar #r<a'äh', ha'árets, de aarde? 

 
Al het goede bestaat in Drieën 

Al het goede bestaat in Drieën: Ten eerste: wij zijn geroepen in het beeld en 
de gelijkenis van de Ene. Ten tweede: wij zijn verdreven uit het midden, dat 
was onze aanwezigheid in de Ene en Zijn aanwezigheid ín ons, de hn"ykiv., 
sjechiná, inwoning. De inwoning was tastbaar rondóm mij, ín mij. Nu is daar 
slechts een lege leegte, een gat ... tenminste, zo wordt dat wel ervaren. 
"Voel je niet een gat, Rob, nu je stopt met werken?" Ik dacht: 
"Nee, u hebt het niet begrepen. Dat werk kon ik alleen maar volhouden 
omdat er iets onder zat, omdat dat werk door dat iets gedragen werd.  
Had er een gat onder gezeten … wellicht. Maar nu niet." 
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Wat zit daar dan voor een gat? Dat gat wordt in Genesis 1:2 meteen 
vermeld: Whboäw" Whtoä, tóhoe wavóhoe, 400-5-6 6-2-5-6, de woestheid en 

ledigheid. Er staat bijna twee keer leeg, maar die tweede leeg betekent echt 
ledig, niets. En die eerste betekent dat het ook nog chaotisch is: woest en 
wild. Als je naar die woorden kijkt, zie je dat de w, waw, de 6, er drie keer in 

voorkomt. Als het ware een voorsmaak van de 666, waar we het nu nog niet 
over zullen hebben, straks ... 

 
En het totaal van de getallen van Whboäw" Whtoä, tóhoe wavóhoe, 400-5-6 6-2-5-6 

is 430. En meteen resoneert daar het woord van de Tora dat zegt: de 
ballingschap is een tijd van 430 jaar. Vierhonderd jaar en nog dertig jaar, 
wordt er later bij gezegd, want dat is eigenlijk vanaf het moment dat 
Abraham dat woord hoort. Dan wordt eerst Izaäk nog geboren en dan gaat 
de ballingschap beginnen. De verborgen waarde van dat gat, die woeste 
leegte is: (6) + (10) + (16) (16) + (410) + (10) + (16) = (484).  
 
– Het Hebreeuws wordt niet geschreven met letters, maar met tekens. Dat is 
een groot verschil. Een teken is een beeldspraak én een getal, meerdere 
getallen, veel meer dan bij ons een letter is. Het Hebreeuws is een 
tekenschrift, 22 begrippen, nesten, broedsels vol betekenissen. – 
 
484 is 22 x 22. Er zijn 22 tekens. En een kwadraat betekent dat die 22 tot 
zijn vervulling komt, dat die alles geeft wat hij in zich heeft. En hoe ver komt 
hij dan? Tot 484. Waarom nou niet 500? Nee, zit er niet in. Blijkbaar zijn de 
22 tekens niet in staat om mij direct te verbinden met de ~yIm;äV'h;, 
hasjamájjiem, de hemel, met het hemelse boven. Woorden zijn wel goed, 
maar er is toch nog iets meer nodig: getalsmatig 16, dat is 4 x 4. En 4 is het 
getal van deze wereld. Dus het woord is goed, maar ook die hele wereld en 
alles wat daarin is, moet gebracht worden. Die 484 heet wel: de 
ballingschap van het woord. 
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De derde is weder-opstaan in het midden. Dat is de hb'WvT., tesjoevá, 

omkeer, antwoord, de vrijheid van de ommekeer. Dat is niet wetmatig, dat 
is iets dat jij moet doen. Je kunt het ook níét doen. hb'WvT., tesjoevá, omkeer, 

antwoord, is het antwoord geven aan de ~yIm;äV'h;, hasjamájjiem, de hemel, de 

wereld die boven is. En dat antwoord klinkt als: hier ben ik. 
 
Kijk, zo is eigenlijk het scheppingsprincipe: de Ene gaat naar de twee van 
deze wereld en die twee van deze wereld moet terug naar de Eén: 1-2-1, 
aB'a;, abbá, vader. En dat is niet vanzelfsprekend. Wanneer je dat woord 

leest, staat er abba. En dat is eigenlijk niet gewoon vader, maar het is 
vadertje. Of papaatje. En dat is een bijzondere werkelijkheid, het is geen 
spelletje. Het is de meest Talmoedische manier van lezen. 

 
"Hier ben ik", dat is wat hij zeggen moet. Het liefdevol terugbrengen van de 
vier, de schatten van deze wereld. Alles wat hier is en níét van mij is. Ík ben 
iets dat níét van mij is. Wíj zijn iets dat níét van ons is. Breng het terug. Je 
zult ook wel een keer moeten, hoor. Maar het gaat er veeleer om dat je het 
al levende doet ... nu ... in de tegen-woord-ige, ant-woord-gevende tijd. 
 
Het midden 

Al het goede bestaat in Drieën: in een twee-wereld van hemel en aarde, dag 
en nacht, wit en zwart, even en oneven, man en vrouw, enz., is die derde 
het midden ... maar ... wat is dat? En waar? 
 
De ontknoping van dat raadsel steekt in het woord en, dat verbindende 
element, in het Hebreeuws het teken w, waw, element van samenhang, in 

het getal 6. De wyw", waw, is: 6-10-6. Dat is het getal 22. Die w, waw, dat zijn 

eigenlijk álle tekens, want alle tekens hebben ditzelfde verlangen om te 
verbinden en deze w, waw, staat daar alleen als representant, als het 

verbinding-zoekende dat in alle tekens is. 
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Wav, teken met een missie, dat verschijnt in het zésde woord van het 
Scheppingslied, als 22e letter vanaf het begin, tussen de hemel en de aarde. 
Het verschijnt daar in samenhang met een verwijzend deel – dat is dat tae, 
eet, iets onpakbaars, onvertaalbaars, maar héél veelzeggend, want juist 
door dat stukje tae, eet, erbij wordt zo duidelijk waarvoor die w, waw, daar 

staat, namelijk om alles, van 1 tot en met 400, te verbinden, de hele range 
van links naar rechts. 
 
En door die drie letters w, waw, a, álef, t, taw staan hier dan ook al die 

andere woorden, bijvoorbeeld het woord tAa, oot, teken, en door die drie 

tekens staat hier het getal 407, wat ook die ark van Noach is, die tussen de 
hemel en de aarde vaart met zijn levende have. Het gaat om het léven dat 
daarin zit, om de dualitéít van het leven, daarom zitten die mannetjes-giraf 
en die vrouwtjes-giraf erin. Het is wel een leuk verhaal, maar het gaat om 
die dualiteit van hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNeqevá, mannelijk en vrouwelijk, 

die Z en die N, díé moeten omhoog. 
 
We gaan eens kijken naar het midden van taew>, we'eet, 6-1-400, dat is 1, de 

eerste letter van het alefbet: a, álef. En dat is de Ene, de ondeelbare in 

eigen persoon. Het woord waw zelf, wyw", 6-10-6, heeft als midden de 

herstelde eenheid, de 10, de y, jod, dat is een vijf en vijf. 

Deze letters, de a, álef, en de y, jod, zijn de kernletters voor de twee namen 

van de Eeuwige, zoals Hij hier verschijnt: ~yhil{a/ h-w-h-y, addonáj ellohíém. 

Addonáj is de naam die met de y, jod, de 10 begint: h-w-h-y. Als een soort 

heilige formule wordt er gezegd: die 10 dat is een dualiteit, van 5 en 5. De 5 
van de wateren boven en de 5 van de aarde beneden. En die twee moeten 
met elkaar verbonden worden. En Ík ben de Barmhartige, staat daar. Want 
Ík weet dat dat niet zonder slag of stoot gaat. En dat jij zult vallen. Maar dit 
vraag Ík van je. 
 
Het is de Onuitsprekelijke Naam van de Eeuwige en de Jood zegt: "Addonáj, 
mijn Heer, de Barmhartige". Natuurlijk is Hij de Barmhartige want Addonáj 
h-w-h-y, begint met de 10, de herstélde 1, want hij was eerst verbroken. Dus 

hij wordt weer heel ... het heel-worden is ín Zijn Naam. 
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~yhil{a/, ellohíém, dát is de Rechtvaardige, degene die oordeelt. Ondeelbaar 

één ... dat zie je aan de a, álef, die 1, hier geen y, jod, aan het begin.  

 
10 en 1. Mens is onder hen de derde persoon. Dit is een triniteit: Ellohiem, 
Addonáj, Adam. Adam is de derde: tolk, vertaler, Über-setzer, overzetter, 
verbinder. Ouaknin zegt: vertalen is genezen. Hij zegt: een mens geneest 
wanneer hij die andere taal leert en in die taal, waarin hij in zijn smart 
gevangen zit, een andere taal ziet. En dan gaat het ineens anders. Hij noemt 
als voorbeeld Mozes, die door de Eeuwige wordt aangesproken: "Jij moet 
naar Farao gaan". Mozes zegt dan: "Dat kan ik helemaal niet, want ik heb 
een spraakgebrek." En dan dringt de Eeuwige aan, maar Mozes blijft het 
moeilijk vinden. En dan zegt de Eeuwige in dat verhaal: "Ja, maar ik stuur je 
jouw broer Aäron tegemoet". En daarna wordt er niet meer over 
gesproken, dan gaat het verhaal verder, tot die twee voor de Farao staan. 
En dan blijkt Mozes geweldig te kunnen praten! En dan zegt de midrasj: hoe 
kan dat nou? Hij kon helemaal niet praten? Aäron zegt geen woord, maar 
Mozes wel! En dan zegt Ouaknin: "Kijk, Mozes had een andere taal. Vertalen 
is genezen, Mozes was genezen". En tóén kon hij spreken en hoefde hij niet 
na te denken over wat hij zou zeggen. De Eeuwige ging met hem mee. Want 
ik ben met je, %M'[i hy<h.a,(-yKi, ki-èhejè immáách (Exodus 3:12). 

 
En de Here God zei: "Zie, de mens is geworden als Onzer één" 
(Genesis 3:22), WNM,ämi dx;a;K. hy"h' ~d"a'h' !hE, heen ha'adáám hajá ke'achád 

mimménnoe. Prachtige zin! Waardoor? Door de kennis van goed en kwaad. 
WNM,ämi dx;a;K., ke'achád mimménnoe, Onzer één, gelijk één van Ons; dat zijn 

wij! Op de één of andere manier iets van Addonáj Ellohiem. Benadrukt het 
getal dat? Ja! ... maar je moet het getal wel kénnen. Getal is taal. Als hier 
een Rus gaat staan spreken, dan versta je er ook niets van, terwijl die 
misschien wel iets schitterends voor je zei. Maar let op ... 
 
WNM,ämi dx;a;K., ke'achád mimménnoe, Onzer één, 20 + 1 + 8 + 4 40 + 40 + 50 + 6 

= 33 + 136 = 169. Dat is 13 x 13, van het getal 13 van dx'a;, echáád, 1-8-4, 

één. En hier verschijnt dat in de Onzer één. Heel bijzonder! Maar, wij zijn dat 
niet zomaar. Dat gaat niet zonder een diep beleefde verantwoordelijkheid.  
Dat Onzer één is niet zomaar, dat is roeien tegen de stroom in. 
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Waar ben jij? 

De Ene die vroeg ook naar hem in de Hof: hK'Y<åa;, ajjékka, waar ben je? 

Getalswaarde is 1 + 10 + 20 + 5 = 36, 6 x 6. De Eeuwige vraagt heel duidelijk 
naar de essentie van de mens, naar die 6: "Hé, zes keer zes, waar ben je?" 
 
En dan zijn er heel veel antwoorden mogelijk, maar in principe drie: 
1. Hinnenie, hier ben ik! 
2. Wie ben ik? Had die Stem het tegen mij? 
3. Waar ben Jíj?! 
Dat laatste is een beetje brutaal natuurlijk. Maar als je het vanuit de goede 
kant ziet: hij mist de Ene gewoon en vraagt: "Waar ben Jíj?" ... Hij was al zo 
lang aan het zoeken, maar vindt Hem niet. 
In feite een herhaling en omkering van dezelfde vraag van de Eeuwige. Die 
hK'Y<åa;, ajjékka , waar ben je?, is dan ook écht een vraag van de mens. De 

Eeuwige roept de mens: "36, waar ben jij?" Maar die mens stelt een zeer 
menselijke vraag terug: "Waar ben Jíj!?" Oók 36, de vervulling van het getal 
van de mens, 6 x 6, de weg terug naar huis van de mens, hij wil terug naar 
huis, maar hij weet niet waar hij is. 
 
Geïnstalleerd is hij in het huis van de Ene, dit heelal. Het huis waarvan je 
kunt zeggen: het is een vD'q.Mih; tyBe, beet hammiqdáásj, een Heilig Huis, 

want deze schepping is een Huis van de Eeuwige, een schepping van de 
Eeuwige. En in dat heilige huis van de Eeuwige roept die mens: "Waar bén 
Jij?" 
 
Weet je wie dat heel erg gevraagd heeft? bAYai, ijjóv, Job, 1-10-6-2. Met de 1 

van Ellohiem en de 10 van Addonáj, de 6, de en, van hemzelf, de mens die 
verbinding zoekt in de 2, de b, beet, het huis van deze wereld. Een 

tetragram, een formule: De Eeuwige aan de ene kant, dan de mens, een 
drieheid: de twee gestaltes van God en de mens, in het huis van de 
Eeuwige. Wie is deze mens?.. het is een formule voor de beproefde mens. 
Beproefd én gezegend. Want tegelijkertijd is het de meest gelukkige mens. 
 
"Waar ben Jíj?" Een vraag van een zoeker naar ontmoeting, een 
verlangende w, waw. De mens tijdens zijn avond-zevendaagse. Want dit is de 

wereld van de zevende dag. En die avond-zevendaagse gaat door het 
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heiligdom van deze wereld. Hij, de door God gewilde, geliefde zoon. Want 
dat is wat je bent, maar dat weet je niet meer omdat je uit het midden 
verdreven bent. Maar dit is toch, vanuit de hemel gesproken, wie je bent in 
deze vD'q.mi, miqdáásj, dit aardse heiligdom. 

 
Het heiligdom, vD'q.mi, miqdáásj, heeft een getalswaarde van 40+100+4+300 

= 444, de afmeting aller afmetingen. Niets is verder dan de 4, dan de 40, 
dan de 400. Dat is de maat van deze wereld. Dit is een heilige wereld. Dat 
zou je niet zeggen, door wat we ervan maken, maar dat is zij in beginsel wel. 
 
Mozes bij de brandende braambos… de Eeuwige zei tegen hem: 
aWh vd<qoå-tm;d>a;, admat-qódesj hoe, heilige grond is dit (Exodus 3:5). Betoon 

eerbied, trek je schoenen uit, voor deze grond. En Mozes doet dat, want hij 
is de gestalte van de mens naar Gods hart. tm;d>a;, admat, Grond (van), met 

een hoofdletter zou ik willen zeggen, 1-4-40-400 ... 1 + 444 ... Je zou kunnen 
zeggen: Ellohiem die zit daar wél bij, staat daar tegenover. 
 
Dan ga ik nu de tekening maken van de ~Wcm.ci, tsimtsoem, de terugtrekking, 

zoals de Luriaanse kabbala dat zegt. Die zegt: God schept een wereld door 
in zichzelf open te gaan, open te trekken. Dan schept de Eeuwige in zich, als 
het ware in zijn baarmoeder, deze wereld. Het getal van die wereld is 444 
en de Ene is daar, daarbuiten. Dat is die formule van tm;d>a;, admat, Grond, 

Heilige Grond, 1 + 444. 
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En er zit een deur in die wereld, en door die deur komen wij naar binnen, de 
vier, de d, dálet, de grens van deze wereld. Wij zijn de w, waw, de verbinder. 

En er komt een moment en dan gaan we die deur weer uit. Het is geen 
feest, maar aan de andere kant is het ook weer mooi om te zien dat we 
vanuit de 1, waarvan wij kwamen, weer terugkeren naar de 1. Troostvol. 
 
Bijzonder is nu dat hier weer een nieuwe formule staat. Want dwd, op een 

bepaalde manier uitgesproken, dAD, dod, is geliefde. En je schrijft ook David 

zo: dWID', dawíd. En dan zie je precies wat wij zijn: geliefd. Maar wel met een 

missie, met een opdracht. 
 
Kijken we naar die w, waw, die wordt geschreven als wyw", 6 + 10 + 6 = 22. Die 

y, jod, van Addonáj die zit al in dat woord. Je ziet aan die wyw", waw, dat het 

herstellen van de eenheid, die 10, dat die in zijn midden zit. Dat is zijn 
missie-midden, dat is wat er moet gebeuren, door hem.  
De atbasj-waarde, die je aan die wyw", waw, kan plakken, het Perspectief van 

de Eeuwige, want zo kijkt de Eeuwige naar dit woord, is: 80 + 40 + 80 = 200. 
Die wyw", waw, verschijnt hier in het Perspectief van de Eeuwige, in het getal 

222. Dat is de grote waarde van deze waw, dat wil zeggen de atbasj-waarde 
van 200 opgeteld bij de uiterlijke waarde van 22, dat is die 222. 
De mens binnen die schepping, binnen dat heiligdom van 444, als 222, is 
compleet wat hij is: 666. Maar er zit wel een heel groot gevaar in dat getal, 
want we praten nu alleen maar over hier binnen en niet meer over wat daar 
buiten is. Kijk, want een mens die alleen maar in het heiligdom, 444, een 
222 is en daar denkt dat alles om hem draait, wordt een monsterlijk getal. 
 
Dan hebben we in dit beeld de deur, de twee dálets: tl,D'ä, 4 + 30 + 400 = 

434, met als atbasj-waarde: 100 + 20 + 1 = 121, en grote waarde: 434 + 121 
= 555. Het perspectief van de Eeuwige op de deur, is 555. 
Dat is precies hetzelfde getal als Adam heeft in dat perspectief van de 
Eeuwige: ~d'a', adáám, mens, 1 + 4 + 40 = 45, atbasj-waarde: 400 + 100 + 10 

= 510, grote waarde: 45 + 510 = 555. 
 
Je ziet hoe die getalsmatigheden op een buitengewone manier met elkaar 
communiceren, dat zijn geen spelletjes. Dit klinkt gewoon, valt zó naar 
beneden, kijk er maar naar … ik heb het niet uitgevonden ... 
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Sterker nog: het getal past beter op de werkelijkheid dan het woord. Met al 
zijn verhoudingen is het getal veel beter in staat om de werkelijkheid uit te 
drukken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: het getal heeft het woord 
uitgevonden om alles wat soepeler te maken. Het woord is de barmhartige 
kant van het getal. Het getal is Ellohiem en het woord is Addonáj. 
 
Als die haak haakt naar die tl,D'ä, dálet, naar die kant die verbonden is met 

de hemel, dan ontstaat 777, namelijk 222 + 555, de grote waarde van de wyw", 
waw, én de grote waarde van de tl,D'ä, dálet. Dat is de missie van de mens in 

deze wereld. Naar welke kant hij ook gaat, op die wijze is het altijd precies 
hetzelfde. Hier is er verbondenheid met de andere kant.  
 
Atbasj-waarde als derde 

Tegenover de uiterlijke waarde en de verborgen waarde staat de atbasj-
waarde als derde. 
Het onzienlijke tegenover het zichtbare en het onzichtbare. 
 
Kijk, het alefbet is van de a, álef, tot de t, taw. Elk teken heeft een getal. 

Maar omdat elke letter een teken is, een woord, zitten daar nog meer 
letters achter, die de verborgen waarde vormen. Maar de verborgen 
waarde is de waarde die je in principe zichtbaar kan maken. Wat verborgen 
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is aan deze kant, kan ik omhoog trekken en laten zien. Ik kan een struik 
pakken en die uit de grond trekken en je de verborgen kant ervan, de 
wortels, laten zien. Alleen moet je die niet te lang zo houden, want dan gaat 
die struik dood. Dus wat verborgen is, wil verborgen blijven. Want vanuit de 
verborgenheid heeft het kracht, anders niet. 
 
De atbasj-waarde is iets totaal anders, dat noem ik de onzienlijke kant. Er 
bestaat een soort denkbeeldige lijn en dan wordt er gezegd: wat hier eerste 
is, is in de hemel, bij de Eeuwige, helemaal niet de eerste. Waarschijnlijk de 
laatste. En wat hier in deze wereld de laatste is, is bij de Eeuwige 
waarschijnlijk helemaal niet zo, misschien wel de eerste. 
 
Getalsmatig kun je dat zo uitdrukken dat de a, álef, de laatste is, de 400, en 

de t, taw, de eerste, de 1. En al die tekens ertussenin kun je op dezelfde 

manier omdraaien, want zoals het alefbet hier is opgebouwd, zo is dat ook 
in de hemel opgebouwd, alleen omgekeerd. Dat is een waarde waarvan je 
zou kunnen zeggen: dat is zoals God ernaar kijkt. Ik sta voor de spiegel en 
zie mijn spiegelbeeld, zoals mijn spiegelbeeld naar mij zou kijken, zo zou je 
het je kunnen voorstellen. In de spiegel is mijn rechterhand mijn linker- 
hand. Hoe langer ik ermee bezig ben, zie ik: dit is zó'n bijzondere waarde! 

 
De grote waarde en de volle waarde wil ik ook even noemen. De volle 
waarde is de uiterlijke waarde die zich verbindt met de verborgen waarde. 
Dan krijg je een bepaald getal. Die volle waarde hoort helemaal bij het zijn 
in deze wereld. Je zou kunnen zeggen: het gebied van 222 en 444 in de 
vorige afbeelding, dát domein. Die volle waarde staat voor een volledig hier 
en nu georiënteerd zijn, vertrouwend op eigen kennis, een krachtig 
zelfbewustzijn, gericht op wórden, op zíjn, maar in ieder geval níét op het 
mysterie van het zijn. 
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Dat wat de grote waarde wordt genoemd, is de uiterlijke waarde verbonden 
met de atbasj-waarde. Dat is een gaan in tweespraak met de Ene – dus die 
andere kant, waarvan ik toch eigenlijk niet precies weet hoe dat met die 
getallen zit, maar ik neem Déze wel helemaal serieus, – die de Volstrekt 
Andere is. Het is een mystiek besef: zijn is mysterie van het zijn. Gaan is 
eigenlijk in de eerste plaats vooral: staan. Staan in verwondering, en de 
stilte is in dat gaan bewoond. Dat is een andere dimensie van zijn. 
Deze twee komen in het beeld van het Hebreeuws als taal van wortel, tak 
en vrucht goed naar voren: De verborgen waarden, dat zijn de wortels, de 
atbasj-waarden dat zijn de vruchten, waarin de eikenbossen zitten die je 
nog niet ziet. 

 
Als je aan een kind een eikel laat zien en zegt: "Kijk, ik heb hier allemaal 
eikenbossen". Dan zegt dat kind misschien: "Dat is toch gewoon een 
eikeltje?" ... maar dan zeg ik: 
"Nee, echt, een eikenbos!" 
En dan maakt hij hem helemaal open en zegt: "Nee hoor, kijk maar, 
helemaal geen eikenbossen" ... En dan zeg ik: "Nee, maar als ik het in de 
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grond had gestopt en geduld had gehad en het verzorgd had, dan had het 
misschien wel een hele tijd geduurd, maar uiteindelijk was er een boompje 
geweest dat steeds groter groeide en daaruit kwamen dan weer duizenden 
eikeltjes en duizenden nieuwe bomen… Hé, een heel bos! Er zat tóch een 
bos in!" 
 
Dat is de atbasj-waarde, met daarin de tijdsbeleving van het zal zijn, dat in 
de vruchten zit. De uiterlijke waarde is het nu, de verborgen waarde het 
verleden. De volle waarde is alleen deze kant: was én is, hier ben ik: nu, 
krachtig. En de grote waarde is een dialoog tussen nu-zijn én wat zál zijn. 
 
Zoals Ouaknin ergens opmerkt: christenen hebben een vergissing gemaakt 
bij het vertalen van de Godsnaam hy<h.a, rv<a] hy<h.a,, èhejè asjér èhejè, met  

Ik ben die Ik ben. Nee, zegt hij dan: Ik zal zijn, die Ik zijn zal, daar zit groei en 
mogelijkheid in, en wat nog niet is, maar wat zeker zal komen. Terwijl in die 
Ik ben een zeker zelfgenoegzaam hier-zijn zit en dat moet het nou net niet 
zijn. Het kan misschien voor de Eeuwige gelden, maar toch zeker niet voor 
jou. Dus daarom kun je beter zeggen: Ik zal zijn die Ik zijn zal. En dat is ook 
een veel betere vertaling, want het is een imperfectum, die hy<h.a,, èhejè; er 

staat in feite ook Ik zal zijn. 
 
Verwacht! 

Een voorbeeld: hw"q', qawá, hopen, verwachten, zoals je dat woord vindt in 

Psalm 27:14: y"y>-la, hWEq;, qawwé el addonáj, wacht op de Eeuwige. Dat 

woord hWEq;, qawwé, verwacht, is een prachtig woord, dat is eigenlijk die 

visser die daar zit, uiterst geconcentreerd, wachtend, hopend, biddend… zal 
'ie bijten? 
Eerste dat opvalt aan dat woord hWEq;, qawwé, verwacht, is de getalswaarde: 

100 + 6 + 5 = 111, dezelfde getalswaarde als @l;a'ä, álef. Álef is een Naam van 

de Eeuwige, dat is die letter van Ellohiem, a, de álef. 

De verborgen waarde van hWEq;, qawwé, verwacht, is (86) + (16) + (10) = 

(112), dat is het getal van ~yhil{a/ h-w-h-y, addonáj ellohíém, 86 + 26 = 112. 

Hoe komt het bij elkaar?! En de volle waarde is 111 + 112 = 223, dat is het 
49e priemgetal; 49 = 7 x 7. En een priemgetal, elk priemgetal, verbeeldt de 
grens tussen tijd en eeuwigheid. Vlak vóór 223 zit 222, dat hebben we net 
gehoord. Dat sloeg op die w, waw. 
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De atbasj-waarde is 4 + 80 + 90 = 174. De grote 
waarde is dan 111 + 174 = 285. 285 is alle kwadraten 
van 1 t/m 9: 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92, dat 
is 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 = 285. Meer 
dan 9 cijfers zijn er niet, want de volgende is namelijk 
1. Dus dit getal 285 duidt op een enorme vervulling, 
een zwangerschap in de negende maand plus twee 
weken. Dát is hWEq;, qawwé, verwacht! ... exact ... tot het 

uiterste. 
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En wíé wordt dan verwacht?  
 
Dat staat er toch: ~yhil{a/ h-w-h-y, addonáj ellohíém, de Verborgene, in die 

verborgen waarde van 112. Het is een tsadiek die daar zit te verwachten, 
een vrome. qyDIc;, tsaddíéq, rechtvaardige, 90 + 4 + 10 + 100 = 204, hopend, 

verlangend ... het is in wezen de Eeuwige Zelf. 
 
Aan het begin van dat woord qyDIc;, tsaddíéq, rechtvaardige, daar staat de c, 

tsádee, 90, die 10 x 10 moet worden. En die 10 x 10 die zit aan het einde: q, 

qoof. Wie wil Hij vangen? Dat is die 14 die daar tussen zit: yd, 4 + 10. Die 14 

is ook de verborgen waarde van die eerste letter, van de ydec', tsádee, 90-4-

10. 
 
En bij elkaar opgeteld is de qyDIc;, tsaddíéq, rechtvaardige, 90 + 4 + 10 + 100 

= 204, dat is de waarde van alle kwadraten van 1 tot en met 8: 12 + 22 + 32 + 
42 + 52 + 62 + 72 + 82 = 204. 
 
Die 14 wil de tsaddíéq: dWID', dawíd, 4-6-4, de geliefde, dat wil zeggen: jou! 

mij! Ik kom boven water! ... en ja, dát is het begin van de achtste dag in mij! 

 
Pauze 

 
 

Aardse 1 en het Eén-zijn van de Eeuwige 

Er is een hemelsbreed verschil tussen de aardse 1 en het Eén zijn van de 
Eeuwige, die we de Ene noemen, maar die ik niet kan uitspreken, 
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aanduiden. En toch kan ik een 1 schrijven en zeggen: deze 1 is een 
verwijzing naar die Ene. Dat in scherp onderscheid met: ik heb hier 1 
afstandsbediening in mijn hand. Dat is niet de Ene. Je kan zeggen: elke één 
die ik kan tellen, is niet de Ene. De Ene is de ontelbare één, de unieke. Die 
duid ik wel aan met 1, maar dat is dus een andere Eén dan de 1 van deze 
afstandsbediening, want 1 van deze is de helft van 2 van deze, maar in de 
Ene is alles Eén. 

 
Eén is in deze wereld de helft van twee. Eérst was er twee, daarom begint 
de Bijbel ook met de b, beet, de tweede letter van het alefbet, en niet met 

de a, álef, het eerste getal, want twee was het eerste getal. Eerst was er 

God zelf die zich terugtrok, de ~Wcm.ci, tsimtsoem, terugtrekking, en er 

ontstond een tweeheid: leegte en de Eeuwige daar, een oppositie. 
Dualiteit, ar'B', bará, scheppen, 2-200-1. Maar voor ar'B', bará, scheppen, 

geldt dat het tóch één is, één was, één zal zijn, daarom 2-200-1. 
 
De aardse één is dus gewoon de helft van twee. Ik voel mij één, maar dat is 
de helft. Ik voel mij ook altijd de helft, dat is een existentieel gegeven, dat 
we half zijn, ons half voelen. Daarom gaat een man uit naar zijn vrouw en 
een vrouw naar haar man. Het gaat erom dat die twee één zijn, 1 ... Dat is 
ook het beeld van de !b,ae, éven, steen: ba', av, vader en !Be, ben, zoon; het 

fundament van het zijn, dat de twee tóch één zijn, zo ondeelbaar 1. 
 
Dat inzicht, het verschil tussen de telbare één, het fragment, de helft van 
twee in een veelheid, fundament van de tik, díé 1, dat is dus níét de Ene. 
Die Ene dat is de eenheid van de Eeuwige, de enige naar Wie ik wil 
verwijzen, in Wie ik deelneem, Die mij bewoont én tegenover Wie ik sta. 



Robert la Boresa 

24 

Dat is allebei: ik sta tegenover Hem én Hij bewoont mij. Vrijstaand ben ik, 
ontelbare aanwezigheid, waarin alle veelheid zijn interne isolement verliest, 
want elke 1 hier is een fragment, een dwalende vreemdeling in dit heilige 
huis. Dus, ook al zijn er twintig van die 1-tjes en ze houden elkaar allemaal 
goed vast, sociaal geweldig en dat is ook goed, maar het blijven twintig 
éénheden. Het gaat erom dat elke één tegelijkertijd Eén, een ontelbare Eén 
is, de Eén van de aanwezigheid, de hn"ykiv., sjechiná, de inwoning van de 

Eeuwige, de Eén van het Verbond, zoals bij de !b,ae, éven, steen, beeld van 

Vader én Zoon ... in een onverbrekelijk verband. 
 
Inzicht in en kennis van dit verschil is het verschil tussen de zevende en 
achtste dag in mij. Zoals gezegd wordt: die zevende dag dat is dit heelal, 
deze constellatie. De achtste dag is een bijzondere staat van de zevende 
dag: het verschil tussen alleen #r<a'äh', ha'árets, de aarde, en 500.  

500 is het getal waarvan je kunt zeggen dat het de overbrugging is naar de 
hemel, de doorlopende dialoog met de Ene. In de mystiek wordt gezegd: 
500 is de afstand tussen de aarde en de hemel, in de zin van 500 jaar of… 
vul maar in. Zoals ook de maat van de tempel 500 is, de lengte, de breedte, 
de oppervlakte … 500 ... voorbij de 9 eenheden, 9 tientallen, 4 
honderdtallen van het alefbet: 499 + Eén ... 500! 
 
#r<a'äh', ha'árets, de aarde, 5 + 1 + 200 + 90 = 296, en die aarde reikt, als het 

goed is, naar die 500. Dat mijn hart uitgaat naar de 500, naar die 
communicatie met de Eeuwige. Getalsmatig zit daar iets in dat met 8 te 
maken heeft: 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 = 204 en 296 + 204 = 500. 
 
204 is het getal van de qyDIc;, tsaddíéq, de rechtvaardige, de gezalfde ook. 

Kijk, als die aarde zó is, mét 204 … getal met een interne verhouding van 2 
en 4, van 2 staat tot 1, het getal resoneert op állerlei manieren: 2 + 4 = 6, 
het dóén van de mens, die die 6 ís! Dus, dát had ik ook kunnen zeggen: 
#r<a'äh', ha'árets, de aarde, heeft nog de qyDIc;, tsaddíéq,  die rechtvaardige, 

nodig, de rechtvaardige in ons ... het getal vertélt ons hier heel exact. 
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500, 120 en 666 

Drie getallen die nog volgen: 500, 120 en 666. 
 
Eerst die 500. Die 500 wordt benoemd als: een voorwereldlijk getal, met 
poëtische superlatieven, als getal van de komende wereld, de achtste dag. 
De afstand tussen de hemel en de aarde: 500 jaar. Dan kun je zeggen: "Ja, 
dat is voor mij niet te overbruggen, want ik word geen 500 jaar". Dat is dus 
heel ver weg. De omtrek van de boom des levens wordt ook aangeduid met 
500 el, 500 jaar wordt ook wel gezegd. 500 is de Eeuwige in zijn 
transcendentie, in zijn buiten-wereldse zijn. En toch, de Eeuwige is overal 
aanwezig... Maat van de tempel, óók 500. 
 
Maar helemaal bijzonder: 500 = 499 + 1. Dat is bijzonder omdat 499 de 
maat is van het alefbet. Het alefbet heeft 9 eenheden, 9 tientallen en 4 
honderdtallen. Er zit een soort interne waarde in het alefbet van 499, naast 
die 22 x 22 = 484 is er ook nog een soort telraamwaarheid van 499 – nét 
niet 500. 
 
En dan zie je meteen dat er door het getal in dat alefbet een geweldige 
spanning zit van een verder willen reiken. Terwijl als dat niet zo was, dan 
zeg je: "Ik heb gewoon 22 tekens, dat is genoeg. Dat zijn er eigenlijk al 
teveel, want er zitten een paar dubbele in: de j, teet, is een t-klank en de t, 

taw, is ook een t-klank, maak daar maar één van". Nee, het alefbet heeft 22 
tekens en die vormen samen het getal 499. Dus zeg je: "Ja, maar waarom 
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dan geen 500?" Nou, omdat het woord een uitdrukkingswijze van de mens 
is. Hij moet die hWEq;, qawwé, die verwachtende zijn, die verlangende!  

 
Dat zie je zo goed in die 499: er moet er nog Eén bij. Dus de komst van het 
23e teken, want dát is eigenlijk wat er dan gebeurt: bij die 22 tekens moet 
er nog Eén komen, de 23e. En wat die doet? Dat kun je ook in dat telraam 
lezen, die maakt echt schoon schip. Dan verdwijnen de negen eenheden en 
de negen tientallen, en dan komt er een nieuw honderdtal bij, en dan staan 
er nog maar 5, 5 honderdtallen in het telraam – opgeruimd staat netjes. 
 
120 is ook een bijzonder getal. 120 jaar is de absolute maatstaf in het 
mystieke denken voor het leven van de mens. Of een mens nu drie dagen 
wordt of 5 dagen, of 10 jaar, of 32 of… noem maar op. De objectieve 
maatstaf van menselijk leven is 120 jaar. 
 
Er wordt bijvoorbeeld als verklaring gegeven dat Noach zijn ark begon te 
bouwen 120 jaar vóór de vloed. En de Eeuwige is een Rechtvaardig God, dus 
het zou onrechtvaardig zijn als de mensen dat teken van Noach niet zouden 
kunnen zien. En omdat de menselijke leeftijd 120 jaar is, heeft iedereen 
gezien dat Noach aan zijn ark bouwde. Dat is de boodschap in dat verhaal. 
Anders zou je kunnen zeggen: "Goh, moest Noach 120 jaar over die ark 
doen? Dat is wel héél lang, had dat niet sneller gekund?" Ja, maar zo zit de 
Bijbel niet in elkaar. Het gaat erom dat ieder mens het teken van Noach 
heeft gezien, dat schip, die 407, die hb'Te , tevá, ark, 400 + 2 + 5, dezelfde 

waarde als taew>, we'eet, als tAa , oot, teken, 1 + 6 + 400, tussen hemel en 

aarde. Het gaat erom mijn werkelijkheid te vertalen naar de werkelijkheid 
van de Eeuwige ... taal die overbrugt. 
 
Maar er wordt ook gezegd: Mozes, de man Gods bij uitstek, wordt 120 jaar. 
Dus dat is ook een duidelijk teken: de mens is een mens van 120 jaar. 
Bijzonder daarin is dat hij op zijn 80e hoort wat hij moet doen, dus dan heeft 
hij 40 jaar de tijd voor de uittocht en zo ... Dat is dus 80 en 40 en ook daar 
spreekt het getal weer een taal die zegt: hij gaat van verhoudingsgetal 2 
naar verhoudingsgetal 1. Hij gaat de weg van de 2 naar de 1. De weg van 
aB'a; , abba, vader, 1-2-1, dat is de weg die de mens gaat in de gedaante van 

Mozes, hv,mo, mosjè, met de letters van ~Veh;, hasjéém, de Naam. 
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Men wenst elkaar ook in het Jodendom als je wordt gefeliciteerd: 120 jaar! 
Een heel lang leven dus. 
 
666, daar is op zich helemaal niets mis mee. Dat is een zeer geïnfecteerd 
getal, een beestachtig getal, een monster, maar het is gewoon het getal van 
de mens. De mens die de 6 is, de w, waw, die op het niveau van de tientallen 

een 60 is en op het niveau van de honderdtallen – wat eigenlijk nog niet is 
in deze wereld, want we tellen met het alfabet maar tot 400 – een 600 is. 
De vraag is: wat doet die mens met zijn innerlijke kwaliteit, zijn program, 
dat hij meegekregen heeft van de Eeuwige toen Hij hem riep: "laat Ons 
mensen maken, laat Ons 666's maken"? En die maakte Hij. En zolang die 
mens in de baarmoeder van God was, in de Hof van Eden, mocht hij, nee, 
móést hij 666 zijn. Hij kon niet eens anders dan 666 zijn, hij mocht gewoon 
helemaal voor zichzelf zijn. Hij moest ook groeien om te worden tot wie hij 
was! ... 6 x 6 ... 36 ... hK'Y<åa;, ajjékka, waar ben je?, 1 + 10 + 20 + 5 = 36. En: 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+ 
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666 ... compleet, exact! 
 
Het wordt een andere zaak als hij geboren wordt, als hij buiten de Hof van 
Eden is en in de zevende dag staat. Als hij dan nóg 666 is, zijn getal van de 
zesde dag ... Hij moet dan zeggen: "Hé, ik sta nu in de zevende dag, dan 
moet er wel wat bij, want ik moet nu iets verbinden". Als hij dat niet doet, 
666 blijft, dan wordt hij een misbaksel. En dan denk je: wat gaat zo'n 
misbaksel doen, zo'n ego die denkt dat het alleen maar om hem gaat? Dat 
worden engerds hoor! Vooral als ze de leiding van een land hebben, als het 
een minister is of, ik zeg maar wat, hogepriester ... president van Amerika ... 
 
Het getal van de mens als vóór-wereldlijk wezen, als ontwerp, 666 ... zó 
moet je het zien. Mens die nog weet voor Wie hij staat. Want anders alleen 
een gewetenloze, een opstandige ... en dan een mogelijk monsterlijk getal. 
Daar moeten we het dus over hebben. 
 
Kijk, de weg door deze wereld, door het heiligdom, 444. In de ene 
overlevering de weg door de tempel. En in een andere overlevering de weg 
naar Damascus, de kiem van het christendom. Paulus, Saulus, op weg naar 
Damascus, daar gebeurt wat: een ommekeer. Net zo goed als in die tempel 
iets gebeurt: de hogepriester gaat naar binnen, maar daar is een muur, hij 
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kan niet verder en hij draait zich om en Hij heeft een gesprek met de 
Eeuwige en hij gaat weer terug. Ommekeer. 
 
De weg door het heiligdom, vD"q.Mih; tyBe, beet hammiqdáásj, is 444.  

Maar, de weg naar qf,M,äD:, dammésseq, 4 + 40 + 300 + 100 = óók 444. Dat is 

bijzonder dat die twee qua structuur hetzelfde zijn, het is de weg door deze 
wereld. En daar móét een ommekeer komen en die komt in beide gevallen. 

 
Het gaat in die beide gevallen om hb'WvT., tesjoevá, omkeer, antwoord. 

Antwoord op die oude vraag van de Eeuwige: hK'Y<åa;, ajjékka, waar ben je? 

Een vraag naar waar-heid, een échte vraag. En waar ben Jíj!? ... Die vraag 
van ons isolement, die vraag verlangt naar verlossing. Leuk om die échte 
vraag hier in Echten te behandelen! 
 
Hier ben ik, om je te zegenen 

Er is maar één écht antwoord, in vele toonaarden, en dat wordt in de Bijbel 
uitgesproken door Samuël, door Mozes en allerlei personen: ynIn>hi, hineníé, 

hier ben ik! ... ik ben er écht, echt waar, voor jou, onverdeeld, om te 
zegenen. En mijn vraag is: zegen ook mij – een nederige vraag. Maar in de 
eerste plaats, zo zegt de Ene, zegen jij de ander ... en 666 ontdekt zijn 
diepste naam en zegt: "Hier ben ik, in Gods Naam, om jou te zegenen". 

 
Dat is wat die hogepriester doet als hij uit die tent komt, die d[eAm lh,ao, ohel 

mo'ééd, tent van samenkomst, tent van ontmoeting, dat is het enige wat hij 
doet, dat is zijn werk.  
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ynIn>hi, hineníé, hier ben ik, de achtste dag in de mens, gereed, klaar, exact. Dat 

is ook wat dat woord betekent: ex-act betekent gewoon uit-gehandeld, uit-
ontwikkeld. Het kind in de buik van de moeder is op een gegeven moment 
exact, na negen maanden, klaar, uitontwikkeld, volkomen. En dan gebeurt 
het, dan komen de weeën, de waw-en, de 6-en, en wordt het kind geboren, 
om te zegenen. Dat is wat hij hier komt doen ... dat moet hij hier leren ... 
overeenkomstig zijn roeping ZooN te zijn. 
 
Dat wil zeggen: toen hij als eerstgeborene van de Eeuwige geroepen werd, 
om ~d"a', adáám, 1-4-40, mens, te zijn, met het getal 45 én met die 

bijzondere atbasj-waarde van 400 + 100 + 10 = 510 ging het om dit 
kostbare, dit zegenen, dit heiligen van de Naam. 
 
510 is trouwens óók de verborgen waarde van de Messias, x;yvim', 
maasjíéach, gezalfde: (40) + (60) + (10) + (400) = (510). 
 
De grote waarde van ~d"a', adáám, mens, dus zijn zijn in het perspectief van 

de Eeuwige, dit zijn in gesprek met de Eeuwige, zijn dialoog met de 
Eeuwige, is getalsmatig 45 + 510 = 555 ... glans van de Messias. 
 
Zegenen, %r;B', barách, 2-200-20, heeft de bijzondere waarde van 222. Dat is 

de waarde van die wyw", waw, in het perspectief van de Eeuwige. %r;B', barách, 

zegenen, heeft een atbasj-waarde van 300 + 3 + 30 = 333. 33 is bij uitstek 
het getal van het einde. Toen Jezus werd gekruisigd, was hij 33, zegt men. 
Dat zegt men omdat 33 het einde van de weg is, met name van de 
lijdensweg. 
 
Daarom is het ook interessant dat, toen die #r<a'äh', ha'árets, de aarde, er 1 

bij kreeg, dat je dan 297 hebt, dat is eigenlijk 3 x 99, of 3 x 3 x 33. Dan zie je 
wat een lijden dat veroorzaakt als die 1 alleen maar naar de aarde gaat en 
niet naar de hemel, getalsmatig. 
 
%r;B', barách, zegenen, heeft als grote waarde dus óók 555. En precies 

hetzelfde met die Eerstgeborene, de rkoB., bechór, 2-20-200. De letters staan 

alleen in een andere volgorde. Dus dát is deze missie van de mens: te 
Zegenen, als Eerstgeborene van de Eeuwige. 
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Trouwens: de verborgen waarde van deze twee woorden, %r;B', barách, 

zegenen, en rkoB., bechór, eerstgeborene, is (410) + (310) + (80) = (800). Als 

beeld van de achtste dag. De verborgen waarde, dat is de voedingsbodem, 
dat zijn de wortels, het wortel-getal – toekomst die hier in mijn verleden 
herinnerd wordt. 
 
Boaz en Jachien 

En kijk, hij staat hier vóór de tempel en hij gaat naar binnen. Hij staat voor 
die twee zuilen. Een zuil is een dWM[;, ammóéd. En de ene zuil die heet z[;Boä,  
bóaz, en de andere heet !ykiy", jachíén. 

 
Er is altijd een verschil van mening: welke staat links en welke staat rechts? 
En dan lees je in de Bijbel, 1 Koningen 7:21: 

Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels; en den 
rechter pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en den 
linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz. 

 
Dan zeg je: "Dan heb jij het mooi fout getekend". 
Nee, er is ook een traditie die zegt: Jachien staat alleen maar rechts voor 
diegene die de ommekeer heeft gemaakt. En dan moet je dus eerst in de 
tempel zijn geweest en je hebben omgedraaid. En dán staat Jachien rechts, 
nu staat hij links. Dat is heel bijzonder, maar je moet ook weten wat die 
twee woorden eigenlijk betekenen. 
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Rechts is de kracht. z[;Boä, bóaz, betekent met kracht. Dus als Boaz ook nog 

eens aan mijn rechterhand staat, dan ben je wel een mighty person. 
!ykiy", jachíén betekent hij staat vast. Maar in de betekenis van: hij werd 

hersteld, opnieuw opgericht, toegerust. 
Er zit een klein verschil, maar toch heel groot. Boaz is de álef-ammóéd, en 
Jachien is de jod-ammóéd. De eerste is de rechtvaardige, met harde hand, 
streng, en de andere is, die jou weer zal oprichten: Ik zal jou oprichten. 
Wat is het bijzondere? Rechts vóór de ommekeer is links na de ommekeer. 
En die andere: rechts na de ommekeer en links vóór de ommekeer. Dat is 
een belangrijk mystiek gegeven. 
 
Die getallen van !ykiy", jachíén, en z[;Bo, bóaz, zijn ook buitengewoon: 

!ykiy", jachíén, 10 + 20 + 10 + 50 = 90, z[;Bo, bóaz, 2 + 70 + 7 = 79. 

Samen 90 + 79 = 169, dat is 13 x 13. Dat is ook de getalswaarde van 
WNM,ämi dx;a;K., ke'achád mimménnoe, Onzer één. Die twee zuilen vormen óók 

de vervulling van de Eenheid van de Eeuwige! 
 
De man die daarvoor staat, zegt: "ynIn>hi, hineníé, hier ben ik". Niet wat anders, 

bijvoorbeeld: "Mijn vrouw zei dat ik hier naartoe moest, en die-en-die 
zei ..." Nee! "Hier ben ik", onvoorwaardelijk, dan is de hele weg volbracht: 
na 9, nu ook 10. Nu vallen al die 9 losse één-heden samen en er komt 1 
terug. Herstel van de eenheid, de afstand tot de hemel overbrugd, het getal 
500 realiseert zich. Hoe gaat dat dan? 
 
ynIn>hi, hineníé, hier ben ik, 5 + 50 + 50 + 10 = 115 

Als ik daarbij optel 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + 102 = 385, de 
vervulling van die hele weg, van 1 tot en met 10, dan heb ik precies 500. 
 
"Had je dat niet simpeler kunnen zeggen?" Ja hoor, dan leg ik een doekje 
over die optelling van die kwadraten en schrijf ik er een woordje op: 
sjechiná, de inwoning van de Eeuwige. Kijk: 
 
hn"ykiv., sjechiná = Gods inwoning = 300 + 20 + 10 + 50 + 5 = 385 

 
ynIn>hi, hineníé, hier ben ik, 115 + hn"ykiv., sjechiná, Gods inwoning, 385 = 500 
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Het is als het ware een genade die van boven komt, de hn"ykiv., sjechiná, Gods 

inwoning, die neerdaalt, en zegt: "Die 385 die jij tekort komt… hier zijn ze". 
Heb je niets voor hoeven doen, komt gewoon naar beneden. Ik moest daar 
alleen staan, maar dan ook wérkelijk staan, ynIn>hi, hineníé, hier ben ik ... en 

laat komen wat komt, hoor je er bijna achteraan. 

 
Verhaaltje tussendoor: 
Twee mensen komen elkaar tegen, de ene heet Wie-ben-ik? en de ander 
heet Hier-ben-Ik. En ze hebben elkaar in geen 40 jaar gezien. "Hé, wie ben 
jij?", vraagt Wie-ben-ik? aan de ander – hij herkent hem eigenlijk niet meer. 
Hier-ben-Ik antwoordt: "Ik ben een kloppende vraag en een vragend 
antwoord. Ik heb mijn jeugd overleefd en ben als Kind opnieuw geboren". 
Wie ben ik? keek eens in de spiegel, telde zijn rimpels en zei: "Kind? ... op 
jouw leeftijd?" 
 
Het is een onmogelijk verhaal! Maar het is wel een klóppende vraag, de 
vraag klopt. En het antwoord is altijd vragend, nooit: dit is het en alleen 
maar dit. Elk antwoord is eigenlijk weer een nieuwe vraag. 
 
In Exodus 3:11 staat: 

Toen zeide Mozes tot God: Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan; en dat ik 
de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? 
 

ykinOåa' ymi, mi anóchi, wie ben ik?, 40 + 10 én 1 + 50 + 20 + 10 samen 131. Wat 

heel bijzonder is, is dat de Eeuwige heel goed weet wie hij is. 131 is het 33e 
priemgetal, het getal dat staat voor het lijden tot het einde toe. De Eeuwige 
weet heel goed wie deze Mozes is, want kijk naar de atbasj-waarde van 
deze Wie-ben-ik?: 10 + 40 én 400 + 9 + 30 + 40 samen 529 = 23 x 23. De 
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mens die zélf niet weet wie hij is, voor de Eeuwige is híj het 23e teken. 
Degene die de 23 x 23 is, en dan wél de 500 passeert – met zijn 22 x 22 
komt hij er niet, er is nog iets anders nodig, alleen hij weet het niet. Maar 
de Eeuwige weet het wel, Die zegt: jíj bent dat, die de Komende, die 500 
brengt. Elke Wie-ben-ik? vergeet zijn eeuwigheidswaarde. Wat de Ene in 
hem kan doen is: een Hier-ben-Ik! van hem maken! 

 
Ik ga weer terug. Want je moet wel weten vóór Wie je staat. Je kan wel 
zeggen: "hier ben ik". Maar weet je wel vóór Wie je staat? Wie is die Wie? 
 

Psalm 25:14: 
`~['(ydIAhl. AtªyrIb.W÷ wya'_rEyli y"y>â dAså 

sod addonáj lire'ááw oeveritó lehodie'áám 
 
De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn 
verbond, om hun die bekend te maken. 

 
Het is dus een bijzondere relatie, de y"y> dAs, sod addonáj, verborgenheid des 

HEEREN; verborgen, geheim, omgang met de Eeuwige.  
Je kunt het niet veruiterlijken, je kunt niet zeggen: "Ik héb de Eeuwige".  
De Eeuwige heeft hoogstens jou. En die verborgen omgang wordt 
gekarakteriseerd door de y"y> ta;r>yI, jir'at addonáj, de vreze des Heeren, het 

ontzag voor de Eeuwige, het zien Wie Hij is. 
 
Zó staat die Hier-ben-Ik hier, met ontzag en eerbied. Als je zó staat, dat is 
een heel bijzonder staan! En daar zit ook een heel bijzonder getal bij, dat 
zullen we zo zien. 
Weet vóór Wie jij 120 bent, vóór Wie jij die leeftijd 120 hebt, óók als je 15 
bent of 30 of 92, maakt niet uit… 
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Die zuilen, Boaz en Jachien, dat zijn dWM[;, ammóéd, 70 + 40 + 6 + 4 = 120. 

Maar dat heeft dmeA[, omééd, staander, ook, in feite is het bijna hetzelfde 

woord, alleen de volgorde van de letters is iets anders. dWM[;, ammóéd, een 

staander van de tempel, en dmeA[, omééd, staander, hebben 120. Weet vóór 

Wie jij 120 bent. Die zuilen die weten dat wel. Het gaat erom dat jij als 
staander weet voor Wie jij staat. 
Die dWM[;, ammóéd, zuil, kolom, slaat ook op een stok van een Torarol, een 

kolom in de Tora, een versvoet in de Tora, de lessenaar waarop de Tora ligt, 
allemaal dWM[;, ammóéd. 

 
Iets verder in diezelfde Psalm lezen we: 

Psalm 25:21: `^yti(yWIqi yKi÷ª ynIWr+C.yI rv,yOðw"-~To 
toom-wajósjer jitsróéni ki qiwwitíécha 

 
Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.  
 

Daar heb je die hWEq;, qawwé, verwacht: U verwacht ik. Bijzonder woord, 

want zó sta je daar, je staat daar als: U-verwacht-ik, ^yti(yWIqi, qiwwitíécha, 

100 + 6 + 10 + 400 + 10 + 20 = 546. Bijzondere waarde want kijk maar eens 
naar de verborgen waarde van die dWM[;, ammóéd, zuil, en dus ook van die 

dmeA[, omééd, staander: (60) + (40) + (16) + (430) = (546). Dus de wortel van 

dWM[;, ammóéd, zuil, en dmeA[, omééd, staander, is: U verwacht ik. Dus hij 

staat daar als: Hier ben ik, U verwacht ik. 
 
546 is ook het product van 21 en 26 (21 x 26 = 546), dat zijn de 
getalswaarden van de twee namen waarmee de Eeuwige zich presenteert in 
de Bijbel: hy<h.a,, èhejè, 1-5-10-5, Ik zal zijn, en h-w-h-y, addonáj, 10-5-6-5 

 
Weet je wat nou nog meer raar is, misschien zelfs een beetje onthutsend? 
Dat de volle waarde, dat is de uiterlijke waarde en de verborgen waarde 
samen, van dWM[;, ammóéd, zuil, en dmeA[, omééd, staander, 666 is: 120 + 

(546) = 666. "Ja, maar dat is toch het monster, het beest!?" 
Nee! dat is die mens, die daar staander is. Net zo goed als die twee zuilen 
dat zijn: links en rechts van de tempel staat 666. Die hele d[eAm lh,ao, ohel 
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mo'ééd, tent van samenkomst1, is dat. Maar zij weten: U verwacht ik. En dat 
is heel anders dan dat je alleen maar zegt: "Hier ben ik". Je zou kunnen 
zeggen: zó, op deze manier, is het de vervulling van de mens. Eigenlijk zeg je 
dit: het is de vervulling van de mens omdat er iets bij komt! 
 
Twee opties: 222 komt erbij, hij zegent die wereld, en dan wordt het 888, 
een getal ook van de x;yvim', maasjíéach, de gezalfde. 

Je kan ook zeggen: eigenlijk komt er gewoon het Herstel van de Eenheid bij, 
666 + 10 = 676, dat is 26 x 26, de vervulling van de naam h-w-h-y, addonáj. 

Wonderbaarlijker kan het bijna niet. Maar dát is dus het essentiële verschil. 
 
Dus ik heb ze omgedraaid. En wat zie ik dan? Jachien rechts, Boaz links. Ik 
zie dat JachieN op een N eindigt en BoaZ op een Z. De ZN van het ZijN en 
het ZieN, de ZoN, de ZooN, de ver-ZoeN-ing… hoe die tekens in het 

 
1 zie toelichting achterin 
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Nederlands doorklinken, z, zájin, en n, noen, van hb'qen>W rk"z", Zaacháár 

oeNeqevá, mannelijk en vrouwelijk. Ik zet ze maar gewoon even in die twee 
zuilen. En dan ziet hij buiten heel veel mensen staan, die staan daar 
allemaal te wachten. 
 
Maar die !YIz", ZájiN, die 7 ... opeens zie ik iets, die heeft die y, jod, die 10 daar 

al tussen zitten, tussen die Z en de N. Die 7 is eigenlijk een 8 geworden. En 
wat gaat die 8 doen? Hij gaat zegenen. 
 
Je staat als 666 + 10 vóór de Eeuwige, Die óók zal staan in het aangezicht 
van die ander, van ál die anderen. Soms verborgen, ook diep verborgen, om 
Hem, de Ene, voor wie het zien wil, aan het licht te brengen.  
Dat is wat mijn hogepriester hier moet doen. Dan gaat een nieuwe zon op, 
een zon die er eigenlijk al stond. Raakt de Ene je aan in het Teken van de 
ZooN die al achter je stond vanaf het begin. Je stond wel naar die tempel te 
kijken, maar die zon ging al lang op daar in het oosten. Dat zag je helemaal 
niet ... je had je nog niet omgekeerd ... Nu ziet hij het wel ... 
Hij, als Hier-ben-Ik, ziet als het ware de Eeuwige opkomen. En hij geeft terug 
wat de Eeuwige hem aanreikt als een zegen over die mensen. 

 
Ik heb twee tekens in de zon gezet: de vierhakige v, 

sjien, en het teken van de Z en N, zoals ik dat al jaren 
mooi vind om dat zo te tekenen. En je ziet: die 666 is 
dat bijzondere getal 676 geworden, het kwadraat 
van de Eeuwige, van de Barmhartige, 26 x 26, Addonáj.  

 
Dat is het zijn ín en de zin ván de achtste dag. Een dag met een gat, een 
leegte, een ruimte. Maar níét een gat waarin je verzuipt of waarin je begint 
te schreeuwen omdat het zo leeg is. Nee, het is juist een ongelooflijk 
creatieve leegte, een leegte die barst van zegeningen, waarin de Ene woont 
en de ander een door jou gezegende plaats heeft. En alle tekort-voelen is 
voorbij – hier is geen tekort, álles is er. En juist omdat alles er is, kan je in 
die leegte het geven volledig dóén. Er staan ook velen voor je om te 
ontvangen en dat is ook juist jouw verlangen, om te geven. 
 
Hier ben ik! ... Wie ben ik? was daar, in die leegte, geen echte vraag, maar 
een vertwijfeld verkeren in ballingschap. Zoals je met die vraag wie ben ik? 
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eigenlijk alleen maar aangaf: ik ben in de ballingschap. Totdat wie ben ik? 
verandert in: wie ben jij? Dan kan die 1 veranderen in 10, in een herstelde 
Eén, Ellohiem in Addonáj, genade vóór recht ... om te zegenen. 
 
Dat is het grote verschil tussen die twee. De Rechtvaardige, met de a, álef, 

en de Barmhartige met de y, jod. En jij daartussenin. Kijk, dat beeld, dat lijkt 

op het beeld van het verzoendeksel, een gemeenschap van het midden, ín 
de enkeling en voor alle mensenkinderen. De zonen van Adam als derde 
tussen die twee, om te dienen, elkaar te zegenen, verbindende leegte in de 
vrijheid van terughoudendheid – ik houd mij terug, waarom? Omdat ik 
daartoe vrij ben. Dat is eigenlijk wat de ~Wcm.ci, tsimtsoem, de terugtrekking, 

van de Eeuwige Zelf is, Hij trekt zich terug. Waarom? Om de wereld te laten 
worden, om jou te laten worden, dáárom. 
 
Mensenkinderen 

De ~d"a'h' ynEB., benee ha'adáám, staat er in het verhaal van Noach, letterlijk: 

de zonen van Adam. En dan komt de Eeuwige kijken wat die zonen doen, en 
ziet Hij dat ze een toren bouwen, en dan worden zij verstrooid, een heel 
verhaal…2 Maar dit is wat Adam is voor de Eeuwige, want hij is een 
veelvoud geworden. In getallen schrijf je dat ~d"a'h' ynEB., benee ha'adáám, 

mensenkinderen, zo:  2-50-10  én  5-1-4-40, samen 62 + 50 = 112. Dat is 
hetzelfde getal als ~yhil{a/, ellohíém, en h-w-h-y, addonáj, samen: 10-5-6-5  

én  1-30-5-10-40, samen 26 + 86 = 112... naar beeld en gelijkenis. 
 
Een zegenend midden, waarin de twee Eén zijn, zónder samen te vallen. Ze 
staan tegenover elkaar. Tussen zwart en wit wonen alle kleuren van de 
regenboog. Het midden ís die regenboog, onpakbaar, kinderen van de 
Eeuwige, zoon, man én vrouw, Z én N; het Teken van de ZooN wijst op dát 
Kind in ons. 

 
2 Zie de lezing: Blokje Rond de toren van Babel, in deze reeks. 
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En die 112 is 4 x 7 x 4: staande in het midden van die wereld van de zevende 
dag, die 4-wereld, maar dan als het ware toebereid en vervuld. 
 
Dan blijft er maar één ding over en dat is om te zegenen, ik wil dat doen 
door die toepasselijke zegen te zingen uit Numeri 6:25-27: 
 
De HEERE zegene u, en behoede u! `^r<)m.v.yIw> y"y> ^ïk.r<b'y> 

jevarechechá addonáj wejisjmerécha 
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, ^yl,Þae wyn"±P' Ÿy"y> rae’y" 

ja'eer addonáj panaaw elécha 
en zij u genadig! `&'N<)xuywI) 

wichoenékka 
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, ^yl,êae ‘wyn"P' Ÿy"y> aF'’yI 

jissa addonáj panaaw elécha 
en geve u vrede! `~Al)v' ^ßl. ~feîy"w> 

wejaséém lecha sjalóóm 
 
 
 

Einde 
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Toelichting op de d[eAm lh,ao, ohel mo'ééd, tent van samenkomst 

(zie bladzijde 34) 
 
De d[eAm lh,ao, ohel mo'ééd, tent van samenkomst, tent van ontmoeting van 

God en mens, blijkt getalsmatig een bolwerk van het getal 666 te zijn. Je 
moet haast zeggen: "Natuurlijk!" 
 
Dit is de plaats, het tijdstip van toevoeging, de ontmoeting van de mens met 
God, waar hij toebereid wordt om te zegenen. Tussen de vleugels van de 
Cherubim zal ik met je spreken, zegt de Eeuwige (Exodus 25:22), dat wil 
zeggen: in die heilige leegte, die ín mij als woonplaats van God wordt 
toegevoegd. 
 
Geen gat! Vrijheid, bevrijde ruimte. Ik bén die tent! De Ene wil tenten in de 
Loofhut van mijn lef, mijn hart, mijn kracht. lh,ao, ohél, tent, 1 + 5 + 30 = 36 = 

6 x 6. En zoals we hebben gezien, is de som van alle getallen van 36 terug 
naar de 1 van het begin: 666. 
 
d[eAm, mo'ééd, tijdstip, samenkomst, ontmoeting, feest, heeft een 

getalsmatigheid van 40 + 6 + 70 + 4 = 120. Dezelfde getalsmatigheid als 
dmeA[, omééd, staander, en dWM[;, ammóéd, zuil, maar ook van [:WDm;, 
maddóéa, waarom? 
 
De verborgen waarde van deze woorden is (546) en de volle waarde is dus: 
120 + (546) = 666. Maar: vrees niet! ... Huiver misschien! ... want Beest 
word ik pas als ik in mijn tent níét de ontmoeting met de Eeuwige, de 
Onzienlijke, heb gehad en tóch naar buiten stap met het aanzien van Leider, 
Führer, Hogepriester, President enzovoort. Om het volk dan zogenaamd te 
zegenen. Die zegen is dan eerder een vloek, een grote mis-leiding, een 
bedrog. Tenten veranderen dan ook al gauw steeds meer in praalhuizen van 
steen, tempels, kerken, paleizen ... Witte Huizen, Kremlins, Sint-Pieters en 
Ridderzalen, in dát geval. 
 
Zúlke leiders offeren – in vele mogelijke gradaties – alles en iedereen op aan 
hun eigen, in wezen gewetenloze, pretenties, waarin níét de Eeuwige, de 
Ene, centraal staat, niet de Herstelde Eenheid in mij, maar een aardse 1, een 
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ondoorzichtig, berekenend ego, een bazig iets dat niet van God is. Dán is die 
tent, die tempel, een huis van misbruik geworden, slechts bedoeld om te 
imponeren, illegaal autoriteit te verschaffen, dekmantel te zijn voor een, 
misschien wel niets-ontziend, machtsbegeren. Ook dán klopt deze 
getalsmatigheid van 666 in het verdere perspectief van het Bijbelse denken. 
 
De hogepriester, ik, jij, de enkeling in Gods Naam, maakt het verschil. Is hij 
666 plus niets, of is hij 666 plus 10? Is hij drager van eenheid, herstelde 
eenheid, mens door wie de Eeuwige zijn zegen over onze naasten legt, over 
deze wereld en al wat daarin is? In alle bescheidenheid is dat wat de 
Eeuwige aan mij vraagt: de Messias te realiseren. 
 

L'action de l'homme devient le moteur même de l'histoire. Par nos actes, 
nous sommes tous engagés dans une unique aventure messianique à 
laquelle nous sommes tenus de participer. Dans ce contexte, le Messie 
n'est pas celui qui produit la rédemption, il n'est que la manifestation de 
sa réussite. On ne peut plus attendre le Messie, on doit le créer. 
 
(uit: Mystère de la kabbale, Marc Alain Ouaknin, Editions Assouline, bladzijde 205) 

 
Vertaling: 

De menselijke daad wordt de eigenlijke motor van de geschiedenis. Door 
onze daden zijn wij allen betrokken in een uniek messiaans avontuur, 
waaraan wij gehouden zijn om daaraan deel te nemen. In deze context is 
de Messias niet degene die de verlossing produceert, hij is slechts de 
openbaring van zijn succes. Men mag niet meer wachten op de Messias, 
men moet hem scheppen. 
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Toelichting: Getalswaarden in het Hebreeuwse alefbet 

(zie het schema van het Hebreeuwse alefbet achterin)  
 
In deze lezingen is, naar aanleiding van de getalsmatige structuur van elk 
teken in het alefbet, sprake van vijf verschillende getalswaarden: 
1. Uiterlijke waarde 
2. Verborgen waarde 
3. Volle waarde 
4. Atbasj-waarde 
5. Grote waarde 
 
Hoe zit dat? 

Elke Hebreeuwse letter heeft een bepaalde getalswaarde in het 'telraam' 
van het alefbet. Er zijn 9 eenheden, 9 tientallen en 4 honderdtallen. Dus: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en ook nog 100, 
200, 300, 400. Deze waarde heet de uiterlijke waarde, het is de 
letterwaarde.  
Maar, aangezien elke letter in wezen een teken is, een begrip, een woord, 
bestaande uit meerdere letters, waarvan alleen het eerste teken de 
feitelijke letter voorstelt (het zogenaamde acrofonische principe) heeft elke 
letter nog een 'verborgen kapitaal'. Enkele voorbeelden kunnen hier veel 
verduidelijken: 
 
Gimel, g, 3, de derde letter in het alefbet schrijf je als woord: lM,GI, gíémel, 3-

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

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

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

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

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

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

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

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

waarde van reesj. Dat schrijf je weer als (10) + (300) = (310), dus tussen 
haken. De volle waarde van reesj, dus de som van uiterlijke waarde en 
verborgen waarde, is: 200 + (310) = 510. 
 
Toepassing: 

Het Hebreeuwse woord rg:s', sagár, 60-3-200, betekent sluiten. In dat begrip 

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

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

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

maar volgens de atbasj-waarde tóch 1.  
Zo telt de Ene volstrekt anders dan de mens. Een telling om toch rekening 

mee te houden. Dat gebeurt met name in de grote waarde die de som is 

van uiterlijke waarde en atbasj-waarde. Getalsmatig beeld van het gaan in 

Dialoog met de Eeuwige.  
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Mystieke Verhoudingen 

deel 2 – Al het goede bestaat in Drieën 
 

Drie is een kwaliteit van de Ene. 
Wat werkelijk Eén is kan zich in deze wereld van de tweeheid alleen in 
drieën manifesteren. Er zijn slechts drie tikken, drie tellen in de tijd: heden, 
verleden en toekomst – is, was, zal zijn. 
De Godsnaam, het onuitsprekelijke tetragram, vertelt dit in alle stilte. 
Tussen links en rechts, tussen boven en beneden, bevindt zich het midden. 
Daar staat de mens, hij zit niet, hij staat. 
Waartoe staat hij daar? En voor Wie? 
Dat heeft alles te maken met het getal 666, het getal van de tent van 
samenkomst. Daar staat de Eeuwige op hem te wachten, in de wolkenzuil. 
Verstaan zij elkaar? Is er een gesprek? Ontzag? 
Alles draait hier om dat getal 666, het getal van de mens, en om zijn 
ontmoeting met de Ene, een ontmoeting die alles verandert. Hoe een mens 
tot zegen wordt, daar gaat het om. 

~ 
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 bevrijding 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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