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Inleiding 
Heerlijk om weer hier te zijn, op deze bijzondere plek, deze boerderij in 
Echten, waar het woord wordt gekoesterd. En dan iets te vertellen in 
verband met deze bijzondere titel: Wie is de mens? 
 
Dat is eigenlijk de werktitel. Toen ik in de voorbereiding aan deze lezing 
begon, had ik een boek van Abraham Joshua Heschel voor ogen: Who is 
man? uit 1965. Ik heb hier de Nederlandse vertaling uit 1992: Wie is de 
mens? Want ik dacht: dat is toch het mooiste, om daarover te vertellen: wie 
je bent, wie je mag zijn, en dan bedoel ik dat vooral in het Perspectief van 
de Eeuwige.  
 
"Kan dat?" vraag je dan meteen, "Wat weet jij daarvan?" Ik waag te zeggen: 
dat kan! Want wij hebben een bijzondere taal als referentie: het Bijbels 
Hebreeuws. Een verschriftelijkte taal, waarin elk teken meer is dan een 
letter alleen. Een taal waarin elk teken behalve letter, ook beeld en getal is. 
Waarin elk teken een beeldspraak vertegenwoordigt, een begrip. Het zijn 
eigenlijk scheppingsprincipes, verknoopt tot woorden. Deze woorden 
vertellen veel meer dan je oppervlakkig zou denken. Het zijn beslist geen 
kunstige puzzeltjes, door mensen met een bepaalde bedoeling in elkaar 
geknutseld. Het zijn eerder sprekende geschenken die, ondanks en dankzij 
wat er óók gezegd wordt, daarnaast nog veel meer zeggen, langs andere 
wegen, met soms verrassende resultaten. Met name het getal fungeert hier 
als een soort meta-taal. En als je daar niets van weet, als je daar niet mee 
vertrouwd bent, dan klinkt dat misschien in het begin een beetje vreemd, 
misschien zelfs absurd ... en tóch: het getal is een bestanddeel en 
onvervreemdbaar aspect van het Hebreeuwse alefbet. De structuur daarvan 
heb ik in andere lezingen al eens centraal gesteld. Dat ga ik hier dus niet 
doen. Maar er is een grammatica, een semantiek, een idioom van het getal, 
die als een onderstroom in elk woord aanwezig is en daar iets te zeggen 
heeft, iets dat kan bijdragen aan het inzicht van waarover wij spreken. 
 
Nu eerst een lied: Mie ha'iesj, wie is de man, de mens, die het leven 
begeert ... Een tekst uit Psalm 34 op een melodie van Baruch Chait1. 

                                                           
1 Om Robert dit lied te horen zingen, ga je naar de volgende website: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/mi-ha-ish 
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Wie is de mens? 
Daar zal het vandaag over gaan en we geven het getal de kans om mee te 
vertellen. Het thema van dit jaar, Mens, Zijnde in Wording, zegt al iets over 
die mens, wie hij is, namelijk dat hij ís én dat hij wordt. Zoals je van de Ene 
kan zeggen: Hij is en Hij gaat mee. Hij blijft niet ergens achter, nadat Hij had 
gezegd dat Hij er was ... Nee, Hij is, Hij was, en Hij zal zijn ... de Eeuwige gaat 
met ons mee. Ook de mens is 'iets' in beweging, hij groeit, hij zal moeten 
loslaten, zal zich moeten overgeven aan verandering. Hij gaat, om in een 
getalsmatige parallel te spreken, van 1 naar 2, naar 3, 4, 5, 6, 7, 8, naar 9 ... 
en dan komt er een ontzagwekkend moment! Niet verder in het gelijke, 
maar een sprong, een stap, in het ongelijke. In het getal ver-taalt zich, ver-
telt zich, een gelijkenis van wat wij transformatie zouden kunnen noemen. 
Ná 9 komt een aanraking met Eén die mij verandert: 9 wordt 10 ... Meestal 
zien we dat heel lauw aan, omdat we het geheim van de telling niet meer 
beseffen, maar 9 wordt door die aanraking in wezen Eén, heel, op een 
ander niveau, het niveau van de 'tientallen'. Niet als eindpunt, maar als 



Robert la Boresa 

6 

beginpunt van een nieuwe ontwikkeling, die ons uiteindelijk opnieuw bij dat 
punt 9 zal brengen, maar dan geschreven als 90. 
 
Waarom vertel ik dit? In het Hebreeuws zie je aan het woord mens, ~d"a', 
adáám, dat die mens iets met het getal 9 heeft. Hij is ~d"a', adáám, 1-4-40, 
hij is getalsmatig 45. Negen is hier rijkelijk vertegenwoordigd: 4 en 5 is 
samen 9, 45 is 5 x 9 en, helemaal indrukwekkend:  45 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
+ 7 + 8 + 9, het driehoeksgetal van 9. De hele weg die deze 9 heeft afgelegd 
vanuit zijn oer-sprong, vanuit 1, via 2 , 3, enzovoort tot en mét 9, dus vlak 

voor zijn transformatie! 
Verrassend! Gezien vanuit het 
getal staat de mens klaar voor 
transformatie. Je zou kunnen 
zeggen, dat is zijn roeping. 
Gemaakt, geschapen, om een 
bijzondere stap te zetten, een 
stap die hem transcendeert, 
waardoor hij zichzelf overstijgt. 
De mens is nog niet klaar! Weet 
hij dat? Reikt hij nog wel? Is het 
nog onrustig in hem? 

 
Adam, mens, 1 + 4 + 40 = 45. Dat is de mens zoals hij is, zoals de Eeuwige 
hem schiep, zoals dat in het Scheppingslied wordt verteld. Naar Zijn beeld 
en gelijkenis schiep Hij hem ... Adam ... 45. Maar dat verhaal ging verder in 
een ander verhaal daar achteraan. Hij moest die wereld van het begin, die 
Hof, die bijzondere Tuin verlaten. Waarom? Om werkelijk mens te worden! 
Eén die antwoord geeft, een ver-antwoordelijke, die zegt: "Hier ben ik”, 
geen smoesjes meer! 
 
Wat is het getal van die wordende mens? In deze lezing geef ik een paar 
opties. Om te beginnen wil ik proberen te laten zien dat die wordende mens 
luistert naar het getal 50. Dat is het getal dat wij ook kennen van 
Pinksteren, Pentecoste, 50e dag na Pasen, het moment dat de Geest van 
God als het ware de mens overrompelt, hem in vuur en vlam zet. In het 
Jodendom is het Sjavoe'ot, 50e dag na Pesach, dag waarop men viert dat 
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Mozes, Mosjè, het woord van de Eeuwige op de berg Sinaï ontvangt. 
Moment van openbaring. Moment waarop die mens wordt tot een 
Verbindende Mens, Mens van het Verbond. Daar hoort dus het getal 50 bij. 
Getal van transformatie. De zevende dag die overgaat in de achtste dag, 
want 7 x 7 = 49, maar dán, daarna, is er de ontmoeting met de Ene, de 
Ontelbare, de Heilige, de Onuitsprekelijke, die hier, getalsmatig, tóch telt 
als 1, een andere 1, een kwalitatieve 1. Dat moet je goed weten, want 
anders begrijp je óók niet dat die 5, die 50, een heel bijzondere, 
kwalitatieve 5 is: 4 + Eén. Maar goed, 50 dus, getal van een nieuwe orde in 
die mens, die 45 was, maar nu 45 + 5. Dat gaan we vandaag verder 
uitwerken. 
 
Voor de Eeuwige geldt dat Hij is: hy<h.a,, èhejè, Ik ben-was-zal zijn. Zo 
openbaart Hij zich aan Mozes. We komen erop terug. Ook de Eeuwige, de 
Ene heeft dus zijn getal. Hier in deze Zelf-Gegeven-Naam is dat getal 1 + 5 + 
10 + 5 = 21. Maar de Onbenoembare, de Onuitsprekelijke heeft in de Bijbel 
meerdere namen. Hij openbaart zich met name, maar wel zonder 'sprake', 
in het zogenoemde tetragram h-w-h-y dat wij lezen als Addonáj, mijn Heer, 
maar dat staat er niet. Wat er wel staat is 10-5-6-5, als een Mystieke 
Formule, Naam boven alle Naam. Daar is zijn getal 26. De Eeuwige is de 
Ontzagwekkende, niet te pakken, ook niet vandaag. Zowel in hy<h.a,, èhejè, 1-
5-10-5, als in h-w-h-y, Addonáj, 10-5-6-5 is de 5 prominent aanwezig. Het 
tekent de Ene. Het teken h, hee, 5, is het geopende venster, ontmoeting 
tussen binnen en buiten, tussen wat boven is en wat beneden is. Oók de 
mens heeft die 5 in zich: als 9 x 5 in 45 en als 10 x 5 in 50. 
 
Vijf is een bijzonder mystiek getal. De vijf in het mystieke denken moet je 
begrijpen als een samenbinding van de 4 van deze wereld en de Eén van de 
Ene, de Eeuwige. Vier vertegenwoordigt de maat van deze wereld. Het 
onbepaalde toch bepaald in een getal, een kwalitatief getal. Denk maar aan 
de vier dimensies van onze Tijd-Ruimte: lengte, breedte, hoogte, tijd. Of aan 
de vier elementen: lucht, water, vuur, aarde. Of aan de vier seizoenen, de 
vier windrichtingen. Vier is de maat van deze stoffelijke wereld, zoals ook in 
40 en 400 en 444, maat van de zevende dag, dag die verlangt naar de Ene, 
de Schepper van hemel en aarde. Zo wordt die 4 een Vijf ... een Heilige Vijf 



Robert la Boresa 

8 

... een vijf van een totaal andere orde, een kwalitatieve vijf. Niet zomaar 
een vijf, zo van: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
In de mystiek vertegenwoordigt die bijzondere vijf de 4-Eén relatie, de 
verbinding van God en Mens, van Vader en Zoon, van het Eeuwige en het 
tijdelijke. Dat is de spanning van Mens-Zijnde-in-Wording, en daar moeten 
we het vandaag over gaan hebben. Het heeft de kwaliteit van een Bruiloft, 
een Mystieke Bruiloft. Het is de ontmoeting van Bruid en Bruidegom: van de 
Mens en de Eeuwige. Dát is die 4-Eén relatie, een Bruiloft in de ziel van de 
mens. De ontmoeting van de v,p,n, néffesj en de h'm'v.n, nesjamá. Dat zal ik 
proberen uit te leggen in de loop van dit verhaal: de ontmoeting die de 
mens als het ware heiligt, heel maakt, zodat die mens heel in zichzelf kan 
zijn, verzoend, en daarmee heel kan zijn in relatie tot het verbrokene, en 
alleen daardoor heiligend kan optreden. Dus niet heilig omdat hij een mooi, 
rood jasje aanheeft, of een bijzondere onderscheiding draagt, of een mijter, 
of een staf, of omdat hij daarin afgestudeerd is, maar in alle Eén-voud, door 
de heelheid van zijn ziel. 
 
Wie is de mens? Wie ben ik? Wie ben jij? ... Dat is eigenlijk het mooiste, het 
diepste en het hoogste wat je kan doen: zeggen wie iemand is. En dan 
bedoel ik dat zoals geliefden dat doen, die tegen de ander, hun geliefde, 
zeggen wie hij of zij is, in het moment van hun liefdevolle ontmoeting: "Jij 
bent alles voor mij!" ik verzin maar wat, "Jij maakt dat ik kan zijn wie ik 
werkelijk ben", "Door jou word ik gelukkig". Zeggen wie iemand is, is wat 
anders dan zeggen wat iemand is. Ik denk aan die keer, al heel lang geleden, 
in Amsterdam. Ik stond bij een viskraam met mijn moeder een 'harinkie' te 
eten. Een man naast mij maakte aanmerkingen op zijn haring, hij vond hem 
blijkbaar niet goed, niet lekker genoeg. Toen zei die Amsterdamse 
haringboer, met zo'n lekker Amsterdams accent: "Ach man, weet je wat jíj 
bent!? Je bent zelf een uitgedroogde makreel!" Dat heb ik altijd onthouden. 
 
Het is het verschil tussen Wie en Wat ... Hij zei niet: "Weet je wie jij bent!?" 
Nee, hij zei: "Weet je wat jij bent!?" We gaan het hebben over het verschil 
tussen die twee. Het verschil tussen hm', ma, wat, 40-5, en ymi, mie, wie, 40-
10, en dan vooral weer lettend op de getalswaarden, op het exacte verschil 
tussen die twee, en wat daaruit spreekt. Het Hebreeuws biedt ons die kans! 
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Het Hebreeuws kan ik kenschetsen als de taal van Wortel, Tak en Vrucht. 
Dat heb ik hier al eens eerder gedaan, maar het is goed om dat af en toe 
eens te herhalen, juist met het oog op die getalswaarden. 
 
Hier heb je die boom. Een combinatie van zichtbaarheid, on-zichtbaarheid 
en on-zienlijkheid. Kijk je naar de stam, de takken, de bladeren, dan zie je 
het zichtbare. Vanuit de getalsmystiek is dat de uiterlijke waarde van het 
teken of van een heel woord. Bijvoorbeeld de 1-4-40 van het begrip mens, 
Adam. Kijk je naar de wortels dan zie je het onzichtbare, het voedende, het 
fundament, het verborgene. Niets geheimzinnigs, want het onzichtbare kun 
je in principe zichtbaar maken. Trek die boom maar uit de grond! Alleen niet 
te lang, want dan gaat die boom wel dood! Het verborgene moet verborgen 
blijven om voedend te kunnen zijn, krachtig te kunnen blijven. Als je weer 
even terugdenkt aan dat driehoeksgetal van 9 dan zou je kunnen zeggen dat 
dat stuk 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ook daar de verborgen waarde is van die 
9, dat is dus (36), en dat is ook 4 x 9. 45 is 4 x 9 plus 1 x 9, een vermoeden 
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van de 4-Eén relatie in die mens. Ook het teken heeft een verborgen 
waarde. Het teken is immers niet alleen een letter, maar een heel begrip, 
een heel woord. De a, álef, is niet alleen 1, maar ook, en ten volle: 1-30-40, 
@l,a', álef. In die álef steekt ook nog die l, lámed, en die p, pee, hier als sluit-
pee: @. Een verborgen waarde van (30) + (80) = (110), en een volle waarde 
van 111. 
 
En dan heb je ook nog de vrucht aan die boom. Het is eigenlijk een aparte 
gast aan die boom en je ziet hem een hele tijd ook niet. Soms jaren niet, en 
opeens is daar die vrucht. En wat is die vrucht? Als je zo'n vrucht in je hand 
hebt en je zegt tegen een kind: "Kijk eens, ik heb hier een eikenboom". Dan 
zegt dat kind misschien, als het nog een onwetend kind is: "Nee hoor, een 
balletje". Maar je weet als wetende: het is een eikenboom. Wat meer is: het 
zijn eikenbomen, bossen met eiken, een heel woud! Tenminste in beginsel. 
Misschien gelooft dat kind je niet en breekt hij dat eikeltje open en zegt: 
"Niks geen eikenbomen. Waar zijn die bossen dan?" Onzienlijk zijn ze in dit 
nu, maar niet minder echt! Er is eerbied nodig, ontzag, liefde om het te 
bewaren, in de grond te stoppen, water te geven, te wachten, rust ... het 
komt! Na jaren, heel veel jaren, eeuwen misschien, maar dan is daar dat 
eikenbos! Een vrucht is een belofte. Kijk, dat is de atbasj-waarde die elk 
teken aankleeft als een geheim. Het lijkt misschien een spelletje, maar het is 
een diepe waarheid, een diep inzicht: alles wat hier is, is niet wat het lijkt. 
Wij kennen met mensen-kennis, met een menselijke maat, maar ondanks 
en toch ook dankzij dat kan ik vermoeden dat de Eeuwige daar anders over 
denkt, dat er een Perspectief van de Eeuwige is, een visie die mijn verstand 
te boven gaat. Dát is die atbasj-waarde, die buitengewone getalswaarde die 
in de Joodse mystiek is opgekomen en die aan elk teken een gespiegelde 
waarde meegeeft. Dus bij die álef, die uiterlijk 1 is, kleeft óók het getal 400, 
het getal van het laatste teken. Een extra kwaliteit om te zeggen: alles heeft 
een eeuwige Goddelijke dimensie. Alles, het kopje, de tafel, ik, een boom, 
een zandkorrel ... Alles wat is, bestaat bij de gratie van de Ene, de 
Scheppingskracht van de Ene. Ook al zou je dat ontkennen, omdat je het 
niet kunt pakken. In alles zit een Vonk van de Eeuwige die het schiep, 
anders was het er niet! En daarom komt dat getal, die atbasj-waarde, er in 
het Hebreeuwse alefbet óók bij. Om aan al wat is, als het beschreven wordt, 
die eeuwigheidswaarde mee te geven. 
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In deze drie getalswaarden komt ook ons tijdsbesef tot uitdrukking. Het 
zichtbare, de uiterlijke waarde, staat voor het Nu, het heden, de 
tegenwoordige tijd. Het onzichtbare, de wortels, de verborgen waarde, 
staat voor het Verleden, de verleden tijd. En het onzienlijke, de schat van de 
vrucht, de atbasj-waarde, staat voor de Toekomst, het komende, de 
toekomende tijd. Is-was-zal zijn in elk teken, elk woord, om te voorkomen 
dat dat woord een dood ding blijft, een knoop ... een knoop die dan een 
strop wordt, waarin het Levende Woord wordt opgehangen! 
 
Wat voor die álef geldt, geldt ook voor alle andere tekens. Dat leidt tot 
bijzondere verhoudingen. Getal is taal. Er zijn even en oneven getallen, 
kwadraten, priemgetallen, kubieke getallen, geladen met zeggingskracht, 
verwijzingen die er toe doen. Die de interpretatie verlevendigen, verrijken, 
verlossen uit de dodelijke greep van betweters en tirannen, die precies 
weten wie of wat jij bent. En o wee, als je dat ontkent, als je niet wilt passen 
in wat zij vinden dat 'De Waarheid' is, hun waarheid! Daarom is het 
Hebreeuws, de taal van de Bijbel zo bijzonder. Het is een taal met 
waarborgen tegen 'Dé Waarheid'. Anders dan je misschien dacht, maar wij 
moeten beschermd worden tegen éénduidigheid. Als de Eeuwige schrift 
wordt, bestaat het directe gevaar van afgoderij. De Eeuwige, de Levende, 
gegijzeld in het verstarde, het gestolde, het verknoopte. Het kan, maar dan 
moet de Eeuwige, de Levende wel daaruit verlost worden, zal Hij moeten 
opstaan uit zo'n tekst, zo'n Heilige Tekst. Moet Hij ont-moeting worden, 
bevrijding in die ontmoeting, zal Hij tot leven moeten komen in een Levend 
Woord dat alleen gesproken wordt en nooit geschreven! 
 
De som van de uiterlijke waarde en de atbasj-waarde noemen we de grote 
waarde. Het is de ontmoeting van het Heden met de Toekomst, de dialoog 
tussen Wie/Wat en Waartoe. Getal van een Ver-antwoordelijke die ook telt 
met wat de Eeuwige hier aandraagt ... of opdraagt ... of te dragen geeft. Dat 
lijkt misschien heel theoretisch, maar het is buitengewoon praktisch. Het is 
te vergelijken met de mens die gaat in het vertrouwen dat de Ene erbij is, 
de mens die leeft in eerbied en ontzag voor deze wereld die niet van hem is, 
die dat ook van zichzelf weet. Zijn besluiten zijn gewetensvol en met 
mededogen, door de Eén-voud die hem heeft aangeraakt. De grote waarde 
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is een bijzondere referentie. De grote waarde van Adam is 45 + 510 = 555. 
Verrassend! Kijk, dat bedoel ik: een 5 op elk niveau van de telling, want het 
alefbet telt alleen met eenheden, tientallen en honderdtallen. 

 
De grote waarde van de álef op zich is 1 + (400) = 401. Dat staat nu een 
beetje op zichzelf, maar dat getal 401 is ook meteen al heel bijzonder. Het is 
namelijk een priemgetal, een 'ondeelbaar getal'. Zoals de Ene Zelf 
ondeelbaar is, en tóch de Eerste en de Laatste. Priem, premier, prime, 
eerste ... 401 is in de rij van de priemgetallen het 80e priemgetal. Aan dat 
getal kleven heel wat mystieke inzichten, waar ik nu niet op in kan gaan. 
Maar door deze grote waarde verwijst de álef direct naar de Komende 
Wereld, de achtste dag. 
 
Het Hebreeuwse alefbet is ook een mystieke structuur die in Teken en Getal 
verwijst naar het Wezenlijke, het Zin-gevende, het Datgene dat daardoor 
tot Diegene wordt, een Wie, vóór Wie ik sta en ín Wie ik sta. Geen wat, 
geen dat ... geen hm', ma, wat, 40 + 5 = 45, maar een ymi, mie, wie, 40 + 10 = 
50. Ik kom er op terug! 
 
Ook het alefbet in zijn geheel staat vlak vóór die bijzondere 5, want zijn er 
niet 4 honderdtallen, 9 tientallen en 9 eenheden? Het alefbet reikt als 
telraam tot 499. Bijna 500 ... nog Eén ... zeg maar gerust: de Ene!  
 
De Ene ... ik schrijf heel vaak niet het cijfer 1, maar voluit Eén, om die 
speciale kwaliteit aan te geven, en díé Eén maakt met die 499 die er al staan 
het getal 500 ... die 5, die bijzondere 5, we zullen hem vaker tegenkomen. 
Die Ene, die komt, om die 499 te 'verlossen' is eigenlijk het 23e teken van 
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het alefbet ... hij 
heeft nog geen 
naam. Hij lijkt op 
die andere na-
negenden die 
telkens een nieuwe 
eenheid stichtten, 
maar zélf niet op de 
kaart stonden, zoals 
1 tot en met 9 dat 
wél doen. In die na-
negende is de 
ontmoeting van 
Eeuwigheid en Tijd, 
de ontmoeting van de Vader en de Zoon, zij scheppen een nieuwe Eenheid 
op een ander, een 'hoger' niveau. Van eenheid naar tiental, van tiental naar 
honderdtal, hoger in rang, maar niet in Wezen, want daar, in het Wezen, 
zijn alle tekens Eén. 
 
Mens is een verhouding 
Wie is de mens? Mens is een verhouding. Wat is een verhouding? Een 
tweeheid staande in een wederzijdse, gelijktijdige beïnvloeding. De mens is 
tijdelijk en tegelijk is hij Eeuwig – het Wonder van de Eeuwige in ieder 
mens. De religieuze mens spreekt over de Vader en de Zoon, twee en tóch 
Eén, oneindig verschillend en toch ook huiveringwekkend dichtbij. 
Oneindige afstand en tegelijk Persoon wordend in mij. Mijn ik tegenover de 
Eeuwige en tegelijk de Eeuwige in mijn ik – ik ben, omdat Hij is. 
De grote waarde is een verstandhouding met de Eeuwige. Een bijzondere 
houding van mijn verstand: een erkenning van grenzen, een dialoog met de 
Onuitsprekelijke, een wachten op de Ene. En al wachtende, al achtende, 
word ik, ben ik meer dan in één tel te vangen is ... en ben ik tóch geheel en 
al ín die ene tel, dát is Adam als 555! 
 
Die Adam, die mens, staat dan in wat ik noem: het Teken van de ZooN ...  
... Zo moet je dat monogram begrijpen dat in mijn lezingen en boekjes zo 
vaak terugkeert, met een zekere schroom overigens, omdat het zo doet 
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denken aan een swastika, wat het in wezen ook is, maar dan niet in een 
gedemoniseerde context. Het monogram van het Teken van de ZooN is 
eigenlijk een gekruiste Z en N, een Zajin en een Noen, getalsmatig een 7 en 
een 50. Twee letters met een heel bijzondere kwaliteit, óók in het 
Nederlands, denk maar eens aan de woorden ZiN, en ZijN, en ZieN, en 
ZoN ... Die ZooN in het Teken van de ZooN vertegenwoordigt een bijzondere 
verhouding tussen 7 en 50, tussen 7 en 7 x 7 + Eén ... Mens van de zevende 
dag in wie de achtste dag reeds gekomen is. 
 
Ook het Jodendom kent zo'n vierhakig teken in de gedaante van de 
fourheaded shin ...  ...  De sjien met vier 'hoofden'. Het zijn eigenlijk vier 
waw's, en de waw, w, is in zijn alefbetische beeldspraak een haak, een 
verbindingshaak. Het teken zit niet bij de tweeëntwintig tekens van het 
alefbet, maar prijkt op het gebedsdoosje van de biddende Jood dat hij op 
zijn voorhoofd draagt tijdens het gebed. Teken dat uitziet naar de komst 
van de Messias, het Teken van de ZooN én de fourheaded shin, twee 
gedaantes van het 23e teken, waar het Mystieke alefbet naar uitziet, de Ene 
die komt en die alles anders maakt. In getal: 500 ... 5… Vijf 
 
Goed, we gaan dit nu even achterlaten, maar we komen erop terug. 
 
Wie is de mens? Heschel zegt in zijn boek met deze titel: Wanneer ik een 
definitie van de mens vaststel, definieer ik mijzelf. Dat is alvast een heel 
belangrijke vaststelling. Haar eerste toets moet zijn haar aanvaardbaarheid 
voor mijzelf. Herken ik mijzelf in één van deze definities? Bijvoorbeeld: ben 
ik bereid mij te identificeren als een dier met een bepaald bijvoeglijk 
naamwoord? Geldt dat voor mij? Want de vraag is gewoon kortweg: wie 
ben ik als we het hebben over wie is de mens? Je kunt het wel heel ver weg 
plaatsen, maar het gaat om óns, mensen. Jíj bent toch mens? Snap je?  
Dus, dáár gaat het om. Niet iets abstracts, maar heel concreet: jij en ik! 
 
We gaan het dus wat concreter maken: ben ik een naakt, scheppend, 
vragend, lerend, heiligend, veranderend, sprekend – en ik kan de lijst nog 
veel langer maken hoor – verbrekend, onderscheid makend, zin verlenend, 
liegend … dier? En dan komt er meteen een beetje ontluistering bij. Niet dat 
het niet zou kunnen kloppen. Maar het is vanuit een bepaald gezichtspunt 
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gesproken: vanuit een logisch-causale, natuurwetenschappelijke kijk. In díé 
zin ben ik een primaat en kun je die lijn volgen, en zou ik hier inderdaad een 
pratende aap zijn. Maar dat is niet waar we naar zoeken. De referentie van 
de mens, zeg ik maar even, ligt bóven de mens, niet vlak ónder hem. Dat is 
een te verleidelijke, te gemakkelijke gedachtegang. Kijk maar eens naar het 
volgende plaatje: 
 

Is een zandkorrel gestold licht? Nou, deels wel: E = mc2. Is een plant een 
groeiende zandkorrel? Nou, dat klinkt wel een beetje vreemder. Is een dier 

een wandelende plant? Is een mens een pratend dier? ... En dan voel je dat 
er iets in dit rijtje niet klopt. De vraag blijft namelijk steeds: van wie is het 
licht? En van waar? En waartoe? We zijn er niet door te zeggen: ik ben een 
pratende aap. De mens openbaart het wezen van zijn menselijkheid – en 
dáárnaar zijn we op zoek – vanuit de ZiN en het Mysterie van de schepping 
zelf. Iemand die denkt dat hij met zijn empirisch, logisch-causale, natuur-
wetenschappelijke kijken de wereld kan verklaren, verklaart deze wereld 
alleen naar zijn uiterlijkheid en naar zijn werking maar niet naar zijn Wezen. 
Daar horen andere vragen bij, andere perspectieven, andere verhoudingen. 
Het verstand schiet hier tekort. 
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Maar dat hoor ik dan wel het liefst uit de mond van een exact denkend 
mens, iemand die niet bang is om exact te denken. Iemand die het rationele 
denken niet loslaat om het te ontvluchten, maar omdat hij haar grenzen 
erkent. Blaise Pascal was zo iemand, maar vandaag een paar quotes van 
Albert Einstein. Als er één exact kon denken dan was hij het wel. We nemen 
eens een paar bekende uitspraken van hem door: 
 
Het mooiste wat we kunnen ervaren, is het mysterieuze – hij had blijkbaar 
gevoel voor het geheim – daar komt alle ware kunst en wetenschap 
vandaan – hij spreekt hier toch als een natuurwetenschappelijk wiskundige. 
Je kan slechts op twee manieren leven – een beetje in de stijl van Heschel – 
alsof niets een wonder is en alsof álles een wonder is – en natuurlijk is dat 
laatste standpunt zijn eigen standpunt. Kun je in alles het wonder nog zien? 
Heb je een transcendente blik? Of kijk je alleen maar naar de buitenkant? 
Kun je er ook doorheen kijken? ... Overstijgend ZieN! 
En dan nog zo'n belangrijke, die stond laatst nog in de krant: Je kunt een 
probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem 
heeft geleid. Als de mens afkomstig is uit die reeks van materie - plant - dier 
en dat dier ontwaakt opeens als mens, dan moet je hem niet blijven 
definiëren als dier, dan doe je het menselijke tekort.  
 
De laatste van hem: Wetenschap zonder religie is kreupel. Met andere 
woorden: hij had een bijzonder oog voor het weten, het kennen, waarin het 
mysterieuze, het mystieke wel degelijk een plaats had. Maar meteen daarna 
zegt hij: Religie zonder wetenschap is blind. En ik zou er in een 
gedachtewolkje achter willen zeggen: en blind vertrouwen is niet zelden 
bijgeloof. 
Dus, als we hier bij elkaar zitten, dan gaan we niet zweverig doen. Het is 
eigenlijk heel exact, maar het blijft onpakbaar en dat klinkt in sommige oren 
dan misschien weer wat zweverig. Terug naar Heschel. 
 
Heschel vraagt: is het niet mogelijk dat we door het voorbeeld van 
Aristoteles te volgen – Aristoteles schijnt daarmee begonnen te zijn – en de 
mens te beschouwen als een diersoort, de mens vanuit een verkeerd 
uitgangspunt beoordeeld hebben? Naar mijn smaak een juiste overweging. 
Ook vond ik bij Heschel het volgende citaat: de zin waarin het woord ‘dier’ 
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wordt gebruikt bij het definiëren van de gehele mens, is verre van duidelijk 
en nauwkeurig. Kennen wij het innerlijk leven van de dieren werkelijk? Is het 
mogelijk voor ons om pure dierlijkheid aan te voelen, niet vermengd met 
menselijkheid? Met andere woorden: een mens is een veranderd en 
veranderend wezen, een klasse apart. En dan kun je natuurlijk wel blijven 
hameren op het dier, maar dan doe je hem geen recht. Heschel voegt er 
aan toe: is dierlijkheid van een menselijk wezen hetzelfde als dierlijkheid van 
een dier? Zulke vragen stelt hij. Ook deze: zou het juist zijn om een aap te 
definiëren als een menselijk wezen zonder de gave van de rede en zonder 
technische vaardigheid? Klinkt belachelijk, en daarom zegt hij het ook zo. 
Met andere woorden en ook een uitspraak van Heschel: wij worden wat wij 
over onszelf denken. En dat is een groot gevaar. Want een verdierlijkt mens 
is geen dier. Dan doe je het dier wel onrecht. Je zou eerder moeten zeggen: 
dan is het een monster. 
 
Wat is de mens dat U hem gedenkt? En het mensenkind, dat U hem telt?2 
Dat laatste stukje wordt meestal vertaald met naar hem omziet, maar het 
werkwoord dq;P', paqád, is ook tellen. Tellen is: de vinger erop leggen. Dus: 
wat is het mensenkind, dat U uw vinger op hem legt, hem aanraakt. In dat 
aanraken, zit het mens worden. Als een kind niet wordt aangeraakt, wordt 
het geen mens. Maar de psalmist zegt: wát is de mens? Eigenlijk vraagt hij 
naar de mens, vanuit zijn wat-zijn. En dat is in ons getalsverhaal de mens als 
45. De áángeraakte mens is meer de mens die bij het getal 50 hoort. 
 
In het Nederlands, en dat is een bijzondere taal – álle talen zijn natuurlijk 
bijzonder, maar dit is mijn moedertaal, mij bijzonder eigen – dus, in mijn 
Vader-Moeder-taal valt het zo op dat bijna álle vraagwoorden beginnen met 
een w: wie, wat , waar, wanneer, waarom, welke, allemaal met een w. En 
als je nu even nadenkt, dan weet je dat die w afstamt van de Hebreeuwse 
letter w, waw, met dat getal 6 en het teken van de haak, die 
verbindingshaak. Het is ook het teken van de mens, maar ook het 
voegwoord en. Mens is de verbindende, er moet nog iets worden 
toegevoegd: 6 + ... , 66 + ... , 666 + .., hij is nog niet af! 45 is zijn 
uitgangspunt. Nu nog: Hoe? Dat vraagt om een h, hee, warempel, een 5! ... 
45 + 5 ... een geopend venster! 
                                                           
2 Psalm 8:4 
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Vragen is bij uitstek menselijk. Mens is het vragende dier, zeg je bijna 
onwillekeurig, gevormd door Aristoteles en wetenschappelijke doctrines. 
Maar door dat vragende dier te zijn, wordt hij wel mens, door de 
antwoorden die hij vindt op zijn vragende blik, en door wat die antwoorden 
met hem doen: hij verandert ... in een Sprekende, in een Horende, in een 
Tegenover-Staande, in een Verbond ... Eén van die vraag-woorden is wel 
heel bijzonder, dat is die wie. Want dat is eigenlijk maar één medeklinker 
met een klinker erachter. Het Hebreeuws kent geen klinkers, dus als je de 
klinkers hier weglaat, dan heb je bij wie alleen een vragende w. Aards-vraag 
naar de mens! Alleen wie is een vraag met een w alleen, geen andere 
consonanten. En wie vraagt nu juist naar de persoon, het Zelf. Wie vraagt 
naar het menselijke of het Goddelijke, in ieder geval naar het wezenlijke van 
het menselijke, vraagt naar kern, naar identiteit. Wie vraagt niet naar de 
vorm, of de omhulling, of naar algemene eigenschappen, zoals bij de vraag: 
wat is een ezel? Maar met de vraag: wie is de mens? wordt gevraagd naar 
de uniciteit van de levende bewoner, de aanspreekbare persoon. 
 
Wat en wie 
Gaan we nu eens echt goed kijken naar die Hebreeuwse woorden hm', ma, 
wat, 40 + 5 = 45 en ymi, mie, wie, 40 + 10 = 50 en hun verhoudingen. Wat is 
de mens dat Gij naar hem omziet, en hem verandert, hem maakt tot 
Partner, Mede-Schepper, dat Gij hem met antwoorden raakt, met vragen 
wakker schudt, een nieuw getal geeft? ~d"a', adáám, 1-4-40 is de wat-
vragende, volkomen naar zijn aard, naar zijn God-gegeven getal, en 
daardoor de wie-wordende, door het vinden van de 5: de 4-Eén-relatie, het 
herstel van de breuk waardoor het vragen was begonnen. 
 
Wie vraagt naar het Persoonlijke, de mogelijk Antwoord-gevende. Iemand 
vraagt mij: Wie ben jij? En dan moet ik iets zeggen over mijzelf, over mijn 
verhaal, over mijn vragen, mijn antwoorden, over hoe ik in het leven sta. En 
als ik eerlijk ben, of ik een naar-geest ben, of een blij-geest, of een vreugde-
geest, of een somber-geest, omdat ik weet heb van mijn eindigheid, het 
einde van mijn wat, mijn 45. Wat is mijn wie? Vreemde vraag, maar: hier 
ben ik ... Hoor! ...  
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Om persoon te zijn, een wie, mist Adam – en dat bén ik – getalsmatig een 5. 
Dat is heel boeiend vanuit dit Hebreeuwse getalsmatige perspectief, vanuit 
die taal van wortel, tak en vrucht, want als je verder naar die ymi, mie, wie, 
kijkt, dan zie je dat zijn verborgen waarde óók 50 is, want de verborgen 
waarden van de m, meem, en de y, jod, zijn (40) en (10), samen (50). En je 
ziet bovendien dat zijn atbasj-waarde óók 50 is: 10 van de m, meem, en 40 
van de y, jod, samen dus óók 50. Alsof alles in die ymi, mie, die wie-vraag, die 
naar mij vraagt, het antwoord al aandraagt, en zegt: "Vijftig, joh! ... je weet 
toch wel wie je bent?! ... Ik heb je aangeraakt!" 
 
En kijk ook eens mee wat dat betekent voor de volle waarde en de grote 
waarde van ymi, mie, wie. De volle waarde is de houding van het volledig op 
het hier en nu gericht zijn van de mens. In zekere zin de wetenschappelijke 
mens, maar zónder die blik die Albert Einstein daarbij ook nog had. Die volle 
waarde is 50 + (50) = 100, namelijk de uiterlijke waarde, het heden, plus de 
verborgen waarde, het verleden: (100) ... dus 1 ... 
 
Maar de grote waarde is óók 100, kijk maar: de uiterlijke waarde, het 
Heden, plus de atbasj-waarde, het Perspectief van de Levende, de 
Toekomst: 50 + 50 = 100 ... 1 ... een andere 1, Eén die zingt ... Eén ... van de 
Ene ... Hoe dan ook: herstel van de Eenheid, 100 ... 10 x 10 ... 1 x 1 ... 1 ... 
daar spreekt die ymi, mie, die wie, van: word dat! ... 1 ... 5 én 5 ... 10 ... zucht 
van de Eeuwige. Is een eeuw niet 100 jaar? 100? En is de Eeuwige niet 
Addonáj, h-w-h-y, 10-5-6-5, de Onuitsprekelijke die ons aanspreekt?! 
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De wie-weg is de weg van de Ene, de Levende. De wat-weg maakt mij 
uiteindelijk tot een ding. De mens die als wat-zeggende, wat-vragende 
begint, wordt bevrijd in het wie-wordende. De weg ook van ware 
wetenschap, van voortdurende verwondering in eerbied en ontzag. Mens 
die van daaruit durft te zeggen: "Hier ben Ik ...", als je naar hem vraagt. 
 
Het persoonlijke, het menselijke, krijgt gestalte in die 5, die sprong van 5, 
die aan het getal van Adam, 45, wordt toegevoegd. Die 5 moeten we hier 
begrijpen als die bijzondere Vijf, het is niet zomaar een getalletje. Het is een 
mystieke inhoud: de 4 van deze wereld én de Eén van de Eeuwige, mijn 
relatie met de Ene. Dát maakt Adam van een Wie-ben-ik? tot een Hier-ben-
Ik! ... vanuit een diep inzicht in zichzelf. Niet vanuit pretenties, 
ingebeeldheden, leugens die je jezelf hebt wijs gemaakt, of door anderen 
hebt laten wijs maken. Niets maakt mij rijker dan dit bijzondere inzicht, 
niets maakt mij ook Eén-voudiger. 
 
Biná heet dat Inzicht in het Hebreeuws. Religie zonder wetenschap is blind, 
zei Einstein. Zonder kennis, zonder inzicht, dreigt bijgeloof en idolatrie. Het 
bijzondere van het woord hn"yBi, biná, inzicht, 2-10-50-5, is, dat je het kunt 
lezen als een bijzondere vermenging van twee andere Bijbelse begrippen. 
En dan doel ik op de begrippen !Be, been, zoon, 2-50, en het begrip hy", Jah, 
10-5, Roep-Naam van de Eeuwige, de Ene, de Vader. Denk maar aan de 
uitroep in Psalm 150: Halleloejáh, looft Jah, looft de Eeuwige! De Vader en 
de Zoon ontmoeten elkaar in dat begrip biná, inzicht. Zoals de Vader en de 
Zoon elkaar ook ontmoeten in het begrip !b,a,ä, évven, steen, 1-2-50 – nog 
zo'n bijzonder begrip uit de Joodse mystiek – ba", aav, vader, 1-2, en !Be, 
been, zoon, 2-50, in een onverbrekelijke eenheid verbonden. 
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Mens worden is een beslissing, menselijkheid is een opdracht, een uitdaging 
zich te bekleden met Goddelijke, dier-vreemde waardigheid. Heiligheid op 
je nemen. Enkeling durven zijn. Heilig betekent in het Hebreeuws: 
afgezonderd ... en van daaruit op alles en allen betrokken zijn. Wat zegt 
Heschel daar nog meer van? Ik vond deze uitspraak: 

De mens is de enige grootheid in de natuur waar heiligheid mee 
verbonden is. Alle andere heilige voorwerpen in de ruimte zijn heilig 
gemaakt door de mens. 

 
Niets is heilig op zichzelf, maar de mens is ambassadeur van de Heilige. 
Tenminste, dat wordt van hem gevraagd: wees Mijn ambassadeur, wees 
heilig, want Ik ben heilig. Je kunt dat in de Bijbel nazoeken. Wij zijn 
geroepen heel-makers te zijn, 50's te zijn, 7 x 7 + Eén ... wie te zijn, niet 
zomaar wat! We gaan in dit verband een ander mystiek begrip verkennen. 
 
Geest die mij bewoont 
De vergeten Goddelijke bewoner in de mens is de hn"ykiv., sjechiná, een 
Hebreeuws begrip voor: de inwoning van de Eeuwige. De aanwezigheid van 
de Eeuwige in de schepping, zijn tegenwoordigheid. Deze Inwonende 
Bewoner geeft aan elk mens zijn hm'v'n>, nesjamá, zijn Goddelijke ziel, 
bovenop zijn natuurlijke ziel, de vp,n<å, néffesj, die wij delen met alle dieren. 
Dat maakt een groot verschil. De ezel heeft zijn néffesj, de aap heeft zijn 
néffesj, ook ik heb mijn néffesj, maar een mens heeft ook nog de hm'v'n>, 
nesjamá, het ingeblazen Goddelijke Deel ... een Vonk, die tot een Vuur kan 
worden. Dán spreken we meestal over de x;Wr, róéach, geest, wind ... de 
vd<Qoh; x;Wr, róéach haqqódesj, de Heelmakende geest. Die hn"ykiv., sjechiná, de 
inwoning van de Eeuwige, 300-20-10-50-5, is al eerder in mijn lezingen ter 
sprake geweest, met dat bijzondere getal 385. Bijzonder omdat 385 de som 
is van tien kwadraten, van 1 tot en met 9 én ook nog van 10: 12 + 22 + 32 + 42 
+ 52 + 62 + 72 + 82 + 92 + 102 . Opsomming van al ons tellen én van de Zin van 
dat tellen: het herstellen van de Eenheid. En dat alles in het kwadraat, dus 
tot in zijn vervulling, tot inwendige, interne ontmoeting gebracht, een 
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verbinding op het niveau van is-was-zal zijn. 
 
Ook de hm'v'n>, nesjamá, die Goddelijke ziel, 50 + 300 + 40 + 5 = 395, geeft een 
bijzonder getalsmatig beeld. En dan doel ik nu vooral op de atbasj-waarde 
en de grote waarde die daarmee samenhangen.  
Die atbasj-waarde is hier 9 + 2 + 10 + 90 = 111, dezelfde waarde als van de 
álef. En is de Eeuwige, de Ene, niet de Alef, de Eerste?! 

 
Maar de grote waarde is dan 395 + 111 = 506. Is dat bijzonder? Ja! dat is 
heel bijzonder! Maar dan wel voor wie de taal van het getal al iets 
vertrouwder is, anders is het nog steeds een soort Russisch. 506 is de som 
van de eerste elf kwadraten, 506 staat op een markant punt op de mystieke 
getallenlijn. Maar dat komt straks pas, na de pauze. 
 
11 heeft ook iets met de mens in de Naam van de Eeuwige, het tetragram 
10-5-6-5 ... dáár is hij het stuk 6-5 naast en tegenover het stuk 10-5, het 
stuk Jah dus. Mens tegenover God, én Eén in Gods Naam. Dat speelt dus 
ook in die 506, waarin je die 5 en die 6 ook heel gewoon ziet staan! 
 
Er zijn dus drie spirituele grootheden in de mens: zijn vp,n<å, néffesj, ziel, de 
x;Wr, róéach, geest, en de hm'v'n>, nesjamá, zijn Goddelijke ziel. Drie die Eén 
zijn, zoals 1 x 1 x 1 ook rekenkundig 1 is. Die Eénheid genereert in ons een 
heel bijzondere, heiligende kracht. Ik noem die kracht: Zin, en schrijf dat het 
liefst zo: ZiN ... ZiN-kracht ... met die Z en die N ... die 7 en die 50 ... 7 én 7 x 
7 + Eén ... zevende en achtste dag in Eén ... geladen rust, waardoor je kunt 
zitten, kunt wonen, Thuis kunt zijn ... ZijN-kracht, kracht in het Teken van de 
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ZooN. Kracht om te zitten en tegelijk kracht om te staan, want de mens is 
het staande dier, hij is een 'staander'. Twee voorpoten kwamen vrij te 
staan. Tot wat? Tot wie? Je kunt ongelooflijk goed ZiN-loos leven, door 
bijvoorbeeld steeds te blijven rennen. Rennen rond het gat in je leven, om 
daar toch maar niet in te vallen. Zonder ZiN is deze wereld half, dat zeggen 
de mystici ook, maar in het Hebreeuws wordt dat ook in het woord nog 
eens zo heel duidelijk. 
 
Half is in het Hebreeuws ycix], chatsíé, 8-90-10. Dat woord lijkt op het begrip 
#xe, cheets, of ycixe, cheetsíé, dat pijl betekent. ycix]h;, hachatsíé, de helft, ycixeh;, 
hacheetsíé, de pijl, pijl zonder boog, ook maar half. Dat brengt mij op een 
bijzondere gelijkenis. Ik heb hier het plaatje van een Gespannen Boog, een 
hk'WrD> tv,q,ä, qésjet deroechá, 100 + 300 + 400  4 + 200 + 6 + 20 + 5 = 800 + 
235 = 1035, daar is in dit verband veel mee uit te leggen. 
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Kijk, de mystici die zeggen: deze wereld is maar half, wij leven in een 
waterwereld, in een nachtwereld. En die wereld heeft als kwaliteit 4, het is 
de wereld van de 4, van de tweeheid, van de dualiteit: licht-donker, hoog-
laag, links-rechts, even-oneven. In zijn ontmoeting, zijn ontwikkeling, zijn 
vervulling, is dat 2 x 2 en dát is die 4, dát is de helft, zeggen ze dan. Het 
woord voor helft in het Hebreeuws is ycix], chatsíé. We dénken wel dat het 
alles is wat er is, maar vanuit de mystiek gezien is dit maar de helft, we 
leven in een halve wereld. In dit plaatje kun je dat gemakkelijk zien: want, 
ja, bóven water daar is óók nog wat. Inderdaad, maar voor die vissen die 
daar rondzwemmen is dat geen werkelijkheid, die zwemmen daar beneden, 
in hun element, er is niets anders ... toch? ...  
De mens is als die vis ... en soms gaat er Eén-tje zien ...  
 
Nu eerst dat beeld van die vp,n<å, néffesj, ziel, de x;Wr, róéach, geest, de hm'v'n>, 
nesjamá, Goddelijke ziel. Die néffesj bevindt zich hier in dat water, de ziel die 
wij delen met het dier, die vier. De nesjamá, de Goddelijke ziel, bevindt zich 
in die bovenwereld, dat is de wereld van de Eeuwige. En nu gaat het er om, 
in dit verhaal, waar ik naar toe wil, om een mystieke bruiloft. Het gaat erom 
dat er in onze ziel een verbinding komt tussen de néffesj en de nesjamá. Op 
het moment dat dát huwelijk, die bruiloft, zich afspeelt, onder invloed van 
de vd<Qoh; x;Wr, róéach haqqódesj, de Verbindende geest, dan ontstaat er een 
bijzondere kracht in dit geheel. Want dit, wat je hier ziet, is een bijzondere 
geladenheid. Die gespannen boog staat wel stil in de ruimte, maar er zit een 
bijzondere potentie in. Op het moment dat de boogschutter zijn duim en 
vingers ontspant, en die pijl, die pees, die ZeeN loslaat, dan zie je dat. Maar 
nu zie je het niet, maar het is er wél. Dát is de kracht van de róéach 
haqqódesj. Dat is de geest die verbindt en dat is nu precies wat een huwelijk 
óók is. Het gaat hier om een mystieke bruiloft tussen de néffesj en de 
nesjamá door de róéach haqqódesj. En dan ontstaat die spanning, die 
bijzondere, stille Kracht, die dán, als het nodig is, zomaar uit kan breken, in 
een dans, in een daad ... de stilheid en de kracht van een eikeltje ... kiem-
kracht! 
 
Mens is een pijl op Gods boog. De vraag is: gaat hij op weg naar zijn doel? 
En wat is het doel dan? Het doel is de Eén-wording, zoals twee geliefden 
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één willen zijn, en daardoor ook scheppend worden, waardoor immers het 
kind opeens verschijnt, dóór hun heen ... scheppings-kracht! 
Eén-wording, tWqbeD., deveqóét, heet het bij de Chassidiem, daar zit het 
woord qb;D', davaq, in, aankleven, er op zitten. Geliefden willen altijd heel 
dicht bij elkaar zijn. Het getal van die bijzondere aankleving, die tedere 
nabijheid van de geliefden, laat ook iets moois zien. Iets heel passends: 
tWqbeD., deveqóét, éénwording, 4 + 2 + 100 + 6 + 400 = 512, een getal met de 
maat van de achtste dag, want volgens de grammatica van het getal is 512: 
8 x 8 x 8. Ik heb het niet verzonnen!  Zo is het exact! 
 
Een pijl is de helft van een pijl en boog. Een bijzondere dualiteit, die pijl en 
boog. Mijn twee schoenen zijn ook een dualiteit, alleen je ziet heel 
gemakkelijk dat ze bij elkaar horen. Bij die pijl en boog zie je niet 
gemakkelijk dat ze bij elkaar horen. Ja, als ik ze bij elkaar heb en je wist het 
al. Maar als je nog nooit een pijl en boog hebt gezien, dan zou je niet zo 
gauw zeggen dat ze bij elkaar horen. Want dat is een geweldige uitvinding. 
Net zoals het wiel ... pas als het voorbij rolt, dan heeft iedereen het 
uitgevonden. Pijl en boog zijn als dag en nacht, als tijd en Eeuwigheid, heel 
verschillend, twee en toch Eén. Het getal van die #xe, cheets, die pijl, is 8 + 90 
= 98. Is dat bijzonder? In zeker zin wel. De verborgen waarde is namelijk 
(400) + (14) = (414). En daarmee is de volle waarde, zijn bestemming in déze 
wereld, opeens 98 + (414) = 512. Inderdaad, het getal van deveqóét, één-
wording, 8 x 8 x 8. 
 
Die pijl weet dus in zijn verborgenheid, laten we zeggen in zijn half-bewuste, 
heel goed wat zijn bestemming is. Die pijl, wij zijn het zelf! Net zoals die 
gespannen boog, die hk'WrD> tv,q,ä, qésjet deroechá, met zijn getal 1035. Dat 
getal heeft alles met de mens, met ~d"a', adáám, 1 + 4 + 40 = 45. Je moet 
alleen die taal spreken! 1035 is exact 23 x 45 ... we hebben het over dat 
getal 23 gehad. Maar als dat je niets zegt: 1035 is óók het driehoeksgetal 
van 45. Dus 45 + 44 + 43 + ... de hele weg terug naar 1, naar de Ene, 
aanraking met de Oer-sprong: 1035 ... dát is die boog waarin die pijl aanligt, 
stil, gericht, klaar, in de hand van de Wachter, daar zit echt veel 'acht' in. 
 
Het doel van de mens is een zich bewegen in de achtste dag en de achtste 
dag dat is ook vandaag. We zeggen wel dat dit de zevende dag is, maar 
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vanuit het Joodse mystieke denken is dit tegelijk de achtste dag. Ik zou 
zeggen: de zevende dag in zijn Wie-status, en anders wel vanuit een 
hervonden rust in de zevende dag. Wat is die ‘hervonden rust’ van de 
zevende dag? Dat kan nog wel even voor de pauze ...  
 
Rust 
Die gespannen boog, die qésjet deroechá uit het vorige plaatje, is ín mij, elk 
moment. En tegelijk ben ik die pijl die door de ruimte vliegt, en zie je niets 
van die boog, hang ik ergens in de lucht, heb ik vaart en ik weet het niet 
eens. Die pijl kun je vergelijken met onze aarde. Wist je dat de aarde op dit 
moment, dat wij hier zo rustig zitten, met een snelheid van 30 kilometer per 
seconde om de zon draait? Merk je daar iets van? Ben je je dat bewust? 
Sterker nog: tegelijkertijd draaien we met 1670 kilometer per uur in de 
rondte op die aardbol, die als een tol om zijn eigen as draait. 
Zo moet je die pijl even zien, nadat hij de boog verlaten heeft. Hij suist met 
een geweldige vaart door de lucht, ergens naar toe ... maar ín die pijl weten 
ze van niets ... lijkt het of je een beetje saai in de lucht hangt ... bij wijze van 
spreken allemaal. Dat kan inderdaad heel saai worden, als die rust niet 
vitaal is, geladen met Kracht, dan wordt die rust – die geen rust is – een 
soort ongerustheid, een soort van waardeloos-zitten-zijn, en ga je wat 
bedenken om te doen. Hele industrieën zijn daarvoor opgericht, de meeste 
om de geest en de tijd te doden. 
 
De rust van de qésjet deroechá, die Boog van de Weg, als ik het letterlijk 
vertaal, is de hx'Wnm., menoechá, die bijzondere rust die de Eeuwige schiep op 
de zevende dag, door daar Zich-Zelf te zijn, tijd te nemen om Zich-Zelf te 
ontmoeten en om voldaan te ZijN. Het is de Sjabbatsrust, het is de rust van 
de Messias, de Vrede van de Messias, de Aanwezigheid van de ZooN ... dan 
is hij geboren kun je zeggen. Kerstmis in een mensenhart, dat kan heel goed 
met Pasen, of met Pinksteren, of gewoon op een doordeweekse dag ... Rust 
van de Eeuwige.  
 
Het getal van de x;yvim', maasjíéach, de Messias zeggen wij, vind je terug in 
het getal van die hx'Wnm., menoechá, die rust ... zo verrassend is dat! Het getal 
van de Messias is 40 + 300 + 10 + 8 = 358 en het getal van die rust is 40 + 50 
+ 6 + 8 + 5 = 109. "Dus niet …", zeg je dan. Ja, maar deze rust is in dialoog 
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met de Eeuwige! Zoek maar eens naar de atbasj-waarde, en dan naar de 
grote waarde, dan vind je dit: eerst de atbasj-waarde: 10 + 9 + 80 + 60 + 90 
= 249. En voor de grote waarde vinden we dan 109 + 249 = 358, het getal 
van de Messias! Bovendien is die atbasj-waarde zelf een soort Mystieke 
Formule van die rust in het Perspectief van de Eeuwige, in zekere ZiN het 
tetragram van die rust, want ik kan 249 lezen en schrijven als de som van 4 
bijzondere kwadraten: 62 + 72 + 82 + 102, of anders gezegd: de zesde dag, de 
zevende dag en de achtste dag in hun vervulling, met de vervulling van het 
Tellen er nog achteraan, het Herstel van de Eenheid ... Uit-geteld! ... Wat 
een Sjabbatsrust! 

 
Die pijl, die half is, kan dat weten, mag dat weten, zou daarnaar moeten 
handelen, door af en toe, laten we zeggen één keer in de zeven dagen, 
gewoon even niets te doen, geladen met die heerlijke rust, die dboK', kavóód, 
heerlijkheid, die niets weegt. Een bijzonder weten, een weten dat te maken 
heeft met mijn bestemming, mijn doel in dit leven, mijn ZiN. 
 
Twee woorden kunnen dit weer prachtig illustreren: [d;y", jadà, 10-4-70, 
weten, maar ook inzien, begrijpen, onderwijs geven, onderrichten, bekennen 
... het bekennen als het geslachtelijk bekennen van man en vrouw. Adam 
bekende Eva ... er wordt bedoeld dat ze gemeenschap hadden ... een 
bevrijdend van elkaar weten. Met dezelfde tekens schrijf je het woord d[;y:å, 
jà'ad, 10-70-4, bestemming, doel, waar die pijl dus naar op weg is. Die pijl 
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moet inzicht krijgen, weet hebben, jadà, want anders is zijn religie blind, 
gaat zijn wetenschap kreupel, zoals Einstein zei. Let maar eens op de 
verborgen waarde van die twee woorden, de volgorde van de tekens maakt 
hier niets uit, het getal stoort zich daar niet aan. Drie verschillende tekens 
tel ik: y , jod, [, ájjin, en d, dálet, (10) + (60) + (430) = (500), omtrek van de 
Levensboom, afstand tussen hemel en aarde, getal waar het alefbet naar 
uitziet: 499 + Eén. Dát is het fundament van die twee woorden, daar komen 
ze vandaan, dat draagt ze, daar sturen ze op aan. En dan nog op zoek naar 
de atbasj-waarde en de grote waarde ... Laat je verbazen! 
 
De atbasj-waarde is 40 + 7 + 100 = 147 en de grote waarde wordt dan 
84 + 147 = 231. Zegt dat dan wat?! Ik zal proberen het te vertalen, proberen 
het te ver-tellen, zodat het kan werken en misschien iets veranderen in je 
blik, want getal is Taal. Het is geen gegoochel! 
 
Die 84, de uiterlijke waarde, en die 147, de atbasj-waarde én 231, de grote 
waarde, hebben alles met 21, het getal van de Zelf-Openbaring van de Ene, 
de Naam: hy<h.a,, èhejè, Ik ben-was-zal zijn, 1 + 5 + 10 + 5 = 21. En die Naam 
heeft getalsmatig weer alles te maken met het getal van de mens, het getal 
6, want is 21 niet het driehoeksgetal van 6?! ... 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21. De 
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mens wortelt in dat getal 21, het getal van Ik ben-was-zal zijn, en dan kán hij 
ook pas werkelijk ZijN, en zeggen: Hier-ben-Ik, zonder verdere verklaringen, 
of uitleggingen, of excuses ... ik mag er zijn, omdat Hij is. Hier-ben-Ik is mijn 
naam boven alle andere namen die ik ook nog heb, Hier-ben-Ik, een naam 
om waar te maken, omdat de Ene waar is in mij. 
 
In een andere lezing3 hier in Echten hebben we daarover gesproken in 
verband met het Hebreeuwse woord voor waarheid, tm,a/, emmét, 1 + 40 + 
400 = 441, en toen gezien dat 441 het kwadraat is van 21, dus de vervulling 
van die Ik ben-was-zal zijn. Dat gaan we nu niet over doen. Maar kijk nog 
wel even naar die drie getallen 84, 147 en 231, de uiterlijke waarde, atbasj- 
en grote waarde van [d;y", jadà, weten en d[;y:å, jà'ad, doel, bestemming. Elk 
van die drie getallen is een veelvoud van 21. Want 84 is 4 x 21, en 147 is 7 x 
21 en 231 is 11 x 21. Bovendien is 231, als grote waarde het driehoeksgetal 
van 21 en is 231 de som 
van 21 en 210. En 2 + 3 + 
1 = 6. Dus, wie is de 
mens? Een wetende in 
de Ene, een doel-
bewuste, een rust-
gevende, een boog in de 
pijl, een ZiN-rijk ZieN, 
een ZooN van de Vader. 
Kortom: Kind van God, 
dát is wie je bent. 
 
Maar daartoe moet mijn ik, mijn gestolen, verdoolde ik, eerst door zijn 
eigen bodem heen zakken om te weten wie ik werkelijk ben. Een diepte 
voorbij mijn conceptie in de moederschoot, voorbij vele moederschoten. 
Mijn ik als een verre echo van Wie het leven tot aanschijn riep, een Kern-Ik, 
aanwezig in alle dingen, in alle ZijN, als een vanzelfsprekend en nagalmend 
gegeven, Die met mij op weg is, al aangekomen is, mijn grote waarde ... of, 
zoals David zong: ki atta imadi, want U bent met mij, wat je ook kunt 
vertalen als: want U staat in mij ... twee die Eén zijn. 
 
                                                           
3 Gematria en Geometrie deel 1 
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En anders wel, wat Heschel schrijft:  
Wij zijn voortdurend uitgeleverd aan de dood, maar wij zijn ook 
tijdgenoten van God. 

 
Gaan we nu even pauzeren en daarna: over een smal koord naar de 
bruiloft!  
 

Pauze 
 
Beginnen we weer met een lied4, een liefdeslied! 
yli ydIAD, dodíé lie, mijn geliefde, een tekst uit het Hooglied: 

2:16 Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën. 3:6 Wie is 
zij, die daar opkomt uit de woestijn? Berookt met mirre en wierook, 4:9a Gij 
hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het hart 
genomen. 4:16a Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! 

                                                           
4 Om Robert dit lied te horen zingen, ga je naar de volgende website: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/dodi-li 
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Heerlijk lied! Kijken we nog even naar die laatste regel: 
!m'yte yaiAbåW !Apc' yrIW[ä, óérie tsafóón oevó'ie temáán, Ontwaak, noordenwind! 
en kom, Gij zuidenwind! Ik zou zeggen: Ja! ... een zachte bries uit het zuiden, 
in tegenstelling tot die gure noordenwind. Maar vooral ook om het getal 
van die Zuidenwind, die !m'yte, temáán, 400 + 10 + 40 + 50 = 500. Kom 500! 
Dat is wat het Hooglied hier óók zingt. Kom Ene die mij lief is. Kom Lied van 
het alefbet, als die letters nog niet dood zijn en niet zeggen: met 22 is het 
wel klaar. Maar als al die tekens nog reiken, nog uitzien, nog verlangen naar 
een 23e ... de 23e die immers 499 zal veranderen in 500. 
 
Het gaat in dit deel vooral om die 23e, dat hart van het getal 45. Want 23 
staat daar precies in het midden! ... 22-1-22 ... die ene in het midden is de 
23e. Kom, sta op! Word wakker! Zoals dat ook in dit lied gezongen wordt: 
yrIW[ä, óérie, word wakker! Dat óérie komt van de stam rW[, oer, wakker 
worden, 70 + 6 + 200 = 276. Dat zal wel weer iets betekenen. Ja, inderdaad, 
want 276 is het hele verhaal, de hele ver-telling van die 23. Je weet wel, het 
driehoeksgetal. Dat zijn we nu al een paar keer tegengekomen. 276 is 23 + 
22 + 21 + ... +1 , de verbindingsweg van een getal met zijn oorsprong. Je zou 
wat mij betreft hier kunnen zeggen: een heilig getal, maar dat moet je dan 
wel goed begrijpen. Laat je niet verblinden, want dát betekent die stam rW[, 
oer, met zijn 276 óók! En daar zit wat in! Het komt allemaal strakjes terug. 
 
Nu eerst dit: de mysticus zegt: h-w-h-y ydIAD, dodíé addonáj, mijn Heer is mijn 
Geliefde. Er is iets bijzonders met die twee woorden h-w-h-y, addonáj , 10-5-
6-5 en ydIAD, dodíé, 4-6-4-10 . Het lijkt wel of één van die twee woorden, 
laten we zeggen Addonáj in de spiegel kijkt, naar Zijn beeld en Zijn 
gelijkenis. Dat beeld daar in de spiegel is Mens, geliefde van Addonáj, zijn 
dodíé , mijn geliefde. Ze lijken ook sprekend op elkaar, maar er is een 
belangrijk verschil. Wat bij Addonáj twee vijven zijn, zijn bij de geliefde van 
Addonáj twee vieren ... en dát is nu precies de sprong die deze geliefde 
moet maken. Die 4 moet in zijn twee-dimensionale context Eén worden ... 
en daarmee 5. Hij moet als het ware uit die spiegel barsten, dus niet 4 + 1, 
maar 4 + Eén, de Ene tegemoet! En dat is een bijzondere gebeurtenis, ook 
getalsmatig. Tel die 24 van dodíé, 4-6-4-10, maar eens op bij die 26 van 
Addonáj, 10-5-6-5, en je ziet meteen wat ik bedoel: 24 + 26 = 50: 7 x 7 + 
Eén, Zin van de zevende dag. 
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Het gaat in ons verhaal om een andere, nieuwe, veranderde verstand-
houding. Een verstand dat anders ziet, zich anders verhoudt tot de wereld. 
In dat woord verstand-houding zit ook het begrip staan, mijn stand ... waar 
sta ik voor? En voor Wie? In dit beeld van Dodie Addonáj sta je vóór de Ene, 
vóór de Eeuwige, ben jij Zijn geliefde. Hij heeft jou opgeroepen achter dat 
glas. Nu moet die 4 nog weten dat hij een 5 is, dat hij een 5 wórdt, een 4-
Eén-relatie. Daar gaat het om. En dat zie je dus ook hier in dat beeld van 
Dodie Addonáj, de Heer is mijn Geliefde … ik ben de geliefde van mijn Heer. 
 
Wie is de mens? De mens is een Schepping tussen de Eeuwige, de 
Ongeschapene, en het bovenste dier, welk dier dat ook maar is, óók het 
'dier' in de mens. Als Mens daar niet woont, dan kan dat 'dier' zich 
vergrijpen, en er wel uitzien als een mens, maar eigenlijk is het dan een 
monster, een vertekende mens. Mens is eigenlijk een kennend vlies, een 
smalle draad over een leegte en tegelijkertijd is hij een danser op die draad. 
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Het Hebreeuwse begrip hp'f', safá, taal, betekent ook oever. De mens is als 
een koord-danser tussen de oever van deze wereld en de oever van de 
Eeuwige. En eigenlijk moeten die twee oevers steeds dichter bij elkaar zien 
te komen, zodat ze in-Eén draaien ... dansweg over de leegte. Dat beeld 
komt strakjes terug, als we alle verhoudingen op een rijtje hebben en we 
klaar zijn voor de oversteek ... dát is die Bruiloft! 
 
Het zijn van een persoon, zegt Heschel, is nimmer voltooid, nooit finaal.  
De staat van een persoon is een ‘status nascendi’ – 'staat van geboren 
worden' – De keuze wordt van ogenblik tot ogenblik gemaakt – kleine 
sprongetjes in het ongewisse – Stilstand is er niet – anders sterft er iets. Ook 
al sta ik hier stil, dan ben ik nog steeds in beweging. Denk maar aan die pijl 
van vóór de pauze. Mens is Zijnde in Wording, Mens is een geboren-
barende, dat is zijn roeping. Zijn schepping moet zijn: het Herstel van de 
Eenheid. Daartoe is hij die 6 geworden, die verbindingshaak, die zich 
uitstrekt om te verbinden, aan te haken: 6 + 1 ... 6 + 4 ... ik roep maar wat ... 
er moet nog iets bíj. Problematisch wordt die mens als hij denkt dat 6 
genoeg is, een soort zelf-genoegzaamheid dus, niks verbinden, maar 
tronen! ... heersen, zoals de wilde dieren doen, baas over mijn territorium 
en wie dat bedreigt, die bijt ik dood ... Zo blijft 6 een 6, of 60, of 600, of 666, 
maar er komt in wezen niets bij. Dat wordt eng. Het gaat om 666 + 10 ... of 
666 + 222 ... daar heb ik het in andere lezingen over gehad. Nu laat ik het 
even hierbij. 
 
Het getal van ~d"a', adáám, mens, 1-4-40, is zo Zin-rijk! Net zagen we al even 
dat 23 de kern is van dat getal: 22-1-22, maar tegelijkertijd kun je zien dat 
Adam 1 én 44 is. In het Hebreeuws is dat getal 44 een getal voor de 
ballingschap, de gebondenheid aan de wereld van de 4. Ook het woord voor 
ballingschap, hl'wOG, golá, 3 + 6 + 30 + 5, is 44. Het gaat in mens om de 
ontmoeting tussen die twee: de oever van deze wereld van de tweeheid én 
de oever van de Ene. Ook hebben we al gezien dat 45 alles te maken heeft 
met 9, dat grensgetal van ons tellen, want 45 is 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 
9. Er staat iets te gebeuren, voor de 50e keer! Want om tot 499 te tellen heb 
je al 49 keer de Eenheid hersteld: voor die 9 tientallen was dat 9 keer, en 
voor die 4 honderdtallen al 4 x 10 keer. En nu staan er in het telraam van 
het alefbet alweer 9 eenheden klaar. Waar wachten zij op? Op die 50e keer 
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dat er een na-negende komt! Spannend! ... Het moment suprême is daar. 
Dit telraam van het woord geeft een haarfijn beeld van zijn én worden. 
Beeld van wie wij zijn: mens in status nascendi ... van die 50, van die 5, die 
500 ... maakt niet uit, als je maar ziet dat het in wezen die 4-Eén-relatie is! 
Ga ik mijn Geliefde tegemoet? ... en mijn Geliefde is de Ene. 
 
Van die 9 eenheden die daar al keurig staan te wachten, is j, teet, 9, de 
aanvoerder. Het mystieke beeld van j, teet, 9, is baarmoeder ... vind je dat 
niet bijzonder? Die 9 staat daar werkelijk in het teken van status nascendi, 
wat Heschel over de mens zei. Die 9 die alles met de mens heeft. Die 9 van 
die j, teet, heeft als atbasj-waarde 50 ... en denk ik: de Ene weet wel wat er 
met die 9 moet gebeuren! 

 
In zijn verborgen waarde is die teet (400) ... tje, teet, 9-(400) ... en denk ik: 
de Laatste is erbij om de Eerste te ontmoeten. Wat moet er geboren 
worden? Er moet een kind geboren worden, een ZooN moet geboren 
worden! En dan bedoel ik natuurlijk niet dat het geen meisje mag zijn, dit 
beeld hoeft echt niet geëmancipeerd te worden. Het gaat hier om het 
Herstel van de Eenheid in ieder mensenkind, in ieder ik. Wie ben ik? ... Ieder 
mens is een Wie-ben-ik ... man én vrouw. Iedereen vraagt zichzelf dat af. 
Iedereen heeft zichzelf dat wel eens afgevraagd: wie ben ik? Wie-ben-ik 
woont onder elke eigennaam, onder Kees en onder Marion. Ik heeft geen 
mannelijke vorm en ook geen vrouwelijke vorm, geen mannelijke 
vervoeging en ook geen vrouwelijke vervoeging, en dat is volgens mij in 
bijna alle talen zo. Ik is voor man en vrouw gelijk. Hét ik ... onzijdig, niet van 
één kant in het bijzonder, maar van beide kanten. Zo is dat ook in het Teken 



Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 

35 

van de ZooN ...  hb'qen>W rk"z", Zaacháár oeNeqevá, mannelijk en vrouwelijk, 
Zájjin en Noen, ZooN is een relatiebegrip. 
 
In het Hebreeuws heet dat ik ykinOåa', anóchie, 1 + 50 + 20 + 10 = 81, en 81 is 
9 x 9. Hoe bestaat het! Mens is de Ik-zegger. Geen dier zegt ik. Ik zei het al: 
Mens heeft alles met dat getal 9, nu ook dit: 9 x 9. Het eerste ykinOåa', anóchie, 
in de Bijbel komt ook uit de mond van Adam. De Eeuwige, in zijn gedaante 
van Ellohíém, heeft in het scheppingsverhaal ook al wel een aantal keer Ik 
gezegd, maar dat was altijd, taalkundig gesproken, met een voorvoegsel of 
een achtervoegsel, níét met het begrip ykinOåa', anóchie. En wat zegt Adam dan 
die eerste keer? Hij zegt dit: abex'aew" ykinOa' ~roy[e-yKi, ki-eróm anóchie 
wa'eechavé. Dat is letterlijk: want ik naakt, ik, en ik verborg mij5. Het is die 
beroemde scene in de Hof van Eden. Adam is dit naakte ik. Het ik ís naakt, is 
daar nóg naakt, het is immers net geboren, net bloot-gelegd, zojuist 
geopenbaard. Je kunt ook zeggen: het is het laatste wat er in de schepping 
als scheppingsdaad gebeurt: het ik wordt geopenbaard. Uit dat dier, dat 
ontwaakte dier. De Eeuwige maakte hem wakker met een vraag: Waar ben 
je? hK'Y,a;, ajjékka, van yae, eej, waar, 1-10 ... 11. Dát is die mens! Het stuk 6-5 
in de Naam van de Eeuwige, 10-5-6-5, een rib uit zijn Heilige, 
Onuitsprekelijke Naam. 
 
Na lichtjaren, als je evolutionair zou praten, is daar ineens dat ik. Na 13,7 
miljard lichtjaren om een beetje wetenschappelijk precies te zijn. Maar we 
blijven even bij de mystieke les, anders komen we nooit op tijd op die 
bruiloft. 
 
Ik zei net ykinOåa', anóchie, ik, 81, is 9 x 9, maar je kunt 81 ook zien, eigenlijk 
nog exacter, als 3 x 3 x 3 x 3, en de verborgen waarde van ykinOåa', anóchie, als 
4 x 4 x 4 x 4. Want kijk maar hoe dat zit: a, álef, 1-(30)-(80), n, noen, 50-(6)-
(50), k, kaf, 20-(80), y, jod, 10-(6)-(4), die verborgen waarde is dus (110) + 
(56) + (80) + (10) = (256) ... en 256 is 4 x 4 x 4 x 4. Dus iets wiskundiger: 34 en 
44. 
 
In zijn volle waarde is ykinOåa', anóchie, ik, dus een bolwerk van man én vrouw. 
Uiterlijk getekend met mannelijkheid, het getal 3, en innerlijk, meer 
                                                           
5 Genesis 3:10 
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verborgen, met vrouwelijkheid, het getal 4. Dat is die 'naakte waarheid' van 
Adams ik ... man en vrouw schiep Hij hen ... Maar de Eeuwige schiep hen 
vooral om Eén te zijn, Eén te worden, Eén-heid te herstellen. Zie je dat ook 
ergens? Jazeker! Kijk maar eens naar de getalswaarde van Adam. En dan 
bedoel ik ook daar de volle waarde van ~d"a', adáám, mens. Dus a, álef, 1-
(30)-(80), d, dálet, 4-(30)-(400), m, meem, 40-(40), een volle waarde van 111 
+ 434 + 80 = 625. Dat is dus wie Adam ten volle in déze wereld is: 625. En 
625 = 5 x 5 x 5 x 5 ... 54, indrukwekkend! 
Je moet bijna meteen denken aan de Stelling van Pythagoras, die zegt dat 
a2 + b2 = c2, een wiskundige, maar ook een mystieke stelling in de gedaante 
32 + 42 = 52 ... het mannelijke en het vrouwelijke Eén, scheppend in het kind, 
de 5 in die formule. Hier is het níét zo dat die 34 en 44 samen 54 is, dat hoeft 
ook niet, het is meer een gelijkenis. Adam, mens, wezen met een ik ... lastig 
'kind' in hem, soms ...  
 
Toch kennen we dit Ik, ykinOåa', anóchie, maar nu wel geschreven en gedacht 
met een Hoofd-letter, vooral als het Ik van de Eeuwige, de Ene, de Eerste, 
Hoofd én Hart van deze wereld. Kijk maar eens in het boek Exodus, bij 
hoofdstuk  20 vers 2, daar staat: ^yh,äl{a/ h-w"-h-y> ykinOa', anochíé addonáj 
ellohécha, Ik, Addonáj, jouw God, en dan staat daar achter: Ik heb jou 
bevrijd uit het land Egypte, ~yIr:äc.mi, mitsrájjiem, staat daar, maar wij vertalen 
dan: Egypte. Maar dat stáát er dus niet, er staat: ~yIr:äc.mi, mitsrájjiem, en dat 
heeft als kern-begrip rc;, tsar. En dat woord betekent nauw, druk, 
benauwdheid. Dan heb je daarvóór het voorvoegsel mi, mie, eigenlijk het 
voorzetsel !mi, min, dat uit, weg van, betekent. En dan nog een uitgang ~yI¤:, 
ájjiem, wat in het Hebreeuws duidt op een dualis, een meervoud van twee. 
Dus als je dat begrip ~yIr:äc.mi, mitsrájjiem nu eens heel letterlijk zou 
interpreteren, dan staat er in die zin zoiets als: Ik heb jou bevrijd uit het land 
van de benauwdheid van de tweeheid, ofwel: Ik heb jou gered uit de 
dualiteit waarin je dreigde ten onder te gaan ...  
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Wat is dan de ellende van die tweeheid? Keuzestress tussen links en rechts, 
tussen de oever van deze wereld en de oever van een wereld 'daar boven' 
met allerlei magische machten, krachten en bezetenheden. Je slingerde 
maar heen en weer, werd uit-één-gescheurd door de waan van de dag en 
een waan over de hemel. Je stond niet als een rots gewoon op de aarde, 
waar je in Mij Eén kunt zijn, want zie: Ik leid jou dwars door het water, het 
water van de tijd, langs een weg van Herstel van de Eenheid naar de 
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overkant, het beloofde land ... Ik breek het stromen en sleuren in één 
richting af, Ik ga tegen de stroom in, spring er bovenuit ... zie toch, hoe tijd 
in eeuwigheid ligt ingebed! 
 
Nou ja, zoiets, ik verzin maar wat. Ik bedoel: kijk nu nóg eens naar het 
woord voor water, ~yim;, májjiem, 40-10-40, met dat getal 90, getal van het 
teken c, tsádee, vishaak, hoogste tiental, vóór 100, teken dat jou boven 
water wil halen. Kijk dan ook nog eens naar dat woord ~yIr:äc.mi, mitsrájjiem, 
40-90-200-10-40, of het al iets meer te zeggen heeft dan Egypte, want hier 
moeten we het nu wel even bij laten ... de tocht gaat door ...  
 
ykinOåa', anóchie, ik, is dus een woord voor mijn ik, maar ook voor het Ik van de 
Eeuwige. En de Eeuwige heeft nog meer namen. Hij is ~yhil{a/, ellohíém, en 
Hij is dx;a,, echád, Eén, zoals dat gezegd wordt in die Joodse geloofswaarheid 
nummer één, het Sjema6. Als je het getal van die twee woorden bekijkt, 
vanuit hun atbasj-waarde dan zie je dat dx;a,, echád, één, daar 400 + 60 + 
100 = 560 heeft staan, en de Eeuwige, als ~yhil{a/, ellohíém, 400 + 20 + 90 + 
40 + 10 ... óók 560 ... merkwaardig toeval.  
Heeft die ykinOåa', anóchie, ik, óók die 560? Ja, inderdaad! Maar dan moet je 
het wel zien vanuit de grote waarde: dat is de uiterlijke waarde 1 + 50 + 20 
+ 10 = 81 plus de atbasj-waarde 400 + 9 + 30 + 40 = 479, en samen is dat 81 
+ 479 = 560. Die 560 'door-zingt' dat ik, dat ykinOåa', anóchie, als grote waarde, 
de waarde van de dialoog met de Eeuwige, die Eén is. 560 is hier immanent 
én transcendent om het maar eens chique te zeggen, ykinOåa', anóchie , Ik in 
tweespraak: ik en Ik. 
 
Het Ik van God is ynIa'-yx;, chaj-áni, een woord dat veel voorkomt in de Bijbel, 
met name bij Ezechiël: ynIa'-yx;, chaj-áni, Ik de levende. Het heeft het getal 8 + 
10 en 1 + 50 + 10, samen 79, het 23e priemgetal. Bij het Ik van de Eeuwige in 
ynIa'-yx;, chaj-áni, Ik levende, wijst die 23 van dat priemgetal op iets 
kernachtigs, iets ondeelbaars. We gaan zien waar dat nog verder mee te 
maken heeft, want die Bruiloft moet komen. Ieder mensenkind, ieder ik, is 
een Zetel voor de Ene. Ik ben eigenlijk een stoel voor die ynIa'-yx;, chaj-áni, die 
Ik levende, voor zijn levende Ik, voor zijn 23, zijn waarde als Komende.  

                                                           
6 Deuteronomium 6:4 
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Waarom zeg ik dat: ik ben een stoel voor de Eeuwige? Nou, kijk maar eens 
naar dat woord voor stoel, troon, in het Hebreeuws: aSeKi, kissé, troon, en 
dan met name de Troon van God, dat woord heeft óók dat getal 81: 20 + 60 
+ 1 = 81. ykinOåa', anóchie, ik, 81, getal waarin 9 tot zijn vervulling komt, 9 x 9, is 
óók de Zetel van de Eeuwige. Natuurlijk kan ik wel lomp en onbeleefd 
blijven zitten en doen of die stoel van mij is, en dat is hij ook in zekere zin, 
maar ik kan óók, door eerbied en ontzag bewogen, opstaan en mijn plaats 
aan de Eeuwige aanbieden, aan de Ene die óók leeft in elke ander die is 
zoals ik, zodat een Levend Ik , een Verbindend Ik, in mij gaat heersen en niet 
alleen dat 
ingebeelde 
ik. Hoe 
kostbaar dat 
Beeld-ik ook 
is, maar dan 
vooral in de 
Blik van de 
Ene, in mijn blik is de Ene, de Eeuwige, Dodie Addonáj, voor Wie ik Plaats 
maak, door óók voor de ander een Woon-Plaats te maken. 
 
Het Ik van de Ene en mijn eigen ik, ze hebben iets met elkaar. Tóch vroeg 
Mozes in dat boeiende Exodus verhaal, bij die brandende braambos, iets in 
verband met dat ik. Want toen de Eeuwige zei: jij moet naar dat Benauwen-
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de Land om mijn Volk te bevrijden, toen zei Mozes: Wie ben ik dat ik naar 
farao zou gaan en de Israëlieten uit dat Benauwende Land zou leiden7? 
 
ykinOa' ymi, mie anóchie, wie ben ik? ... Wist hij dat niet? Wat voor getal had hij 
dan? Nou, best mooi hoor: ykinOa' ymi, mie anóchie, 40 + 10 en 1 + 50 + 20 + 10 
= 131, het 33e priemgetal, kleine waarde 1 + 3 + 1 = 5, maar daar ga ik nu 
even niet op in, want weet je wat veel belangrijker was? Dat de Eeuwige 
wél wist wie hij was! En dat nog steeds weet, ook in ieder van ons. Kijk maar 
eens naar de atbasj-waarde van dat ykinOa' ymi, mie anóchie, wie ben ik, dus 
naar het Perspectief van de Eeuwige, zoals de Ene dat vanuit de mystiek van 
het woord ziet: m, meem, 10, y, jod, 40, en dan a, álef, 400, n, noen, 9, k, kaf, 
30 en y, jod, 40, dat geeft een atbasj-waarde van 10 + 40 plus 400 + 9 + 30 + 
40 en dat is 529. In Getal-Spraak is dat exact 23 x 23, de vervulling van 23. 
De Eeuwige ziet elke Wie-ben-ik aan in zijn heilige missie, als de vervuller 
van het 23e teken, het Teken van de ZooN in mijn manier van zeggen ... 
Adembenemend! 
 
Het moeilijke van Wie-ben-ik is, of je nu Mozes heet of Kees, of Marion, dat 
je overal grenzen ziet, benauwdheden, druk. Grenzen die tot barrières 
worden, dichte deuren. Wie-ben-ik bevindt zich altijd tussen twee dichte 
deuren ... In de mystiek is dat het beeld van het teken d, dálet, deur, onze 

                                                           
7 Exodus 3:11 
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letter D, het getal 4. Wie-ben-ik is zélf die dichte deur, hij kijkt niet verder 
dan zijn getal diep is, want dán zou hij zien dat zijn 4 in dialoog met de Ene, 
zijn grote waarde, 555 is: d, dálet, 4 + 30 + 400 = 434, voor de atbasj-
waarde geldt: 100 + 20 + 1 = 121, en dus is die grote waarde hier 434 + 121 
= 555. Die deur moet tot een venster worden, een 5, de h, hee, venster,  
5-(10), transparant, en anders leeft Wie-ben-ik in het land van de DooD.  
In onze taal is dat wel heel sprekend. Daar tussen die twee Doodse Deuren 
kun je voor het overige schitterende vergeet-feesten geven hoor, maar er 
mist toch altijd iets, iets ongrijpbaars, en dat is ook precies wat er aan de 
hand is. 

 
Als mijn ik niet transcendeert, doorzichtig wordt, zichzelf niet overstijgt, en 
blijft steken in die 4, geen venster wordt naar de Eeuwige, dan ... ja, wát 
dan?! Voor veel mensen misschien niks bijzonders. Tijd die niet eeuwig is, 
kun je best gemakkelijk omzeilen, er is altijd wel genoeg afleiding in de 
buurt. Maar tóch, het blijft het land van benauwdheid, van de schaduwen 
des doods, van de tweeheid. Mijn ik, los van de Ene, 'God-los', behoudt iets 
van een roof, een straf, een diefstal, een last, een vlucht, een verveling, in 
zijn negatieve spiraal, of een ongelimiteerde drang tot genieten en 
presteren, in zijn positieve spiraal ... Mijn 4 moet een 5 worden ... "Niets 
moet!" zegt de jeugd. Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar het is wel een 
kwalitatieve verandering van ZijN, een anders gaan ZieN, een herbeleving 
van ZiN, zoals een kind nog overal zin in heeft, een gezond kind!  
Dit moment van ZieN, dat eerder een moment van erkennen en van horen 
is, wordt uitgedrukt in de Bijbelse uitroep ynIn>hi, hineníé, letterlijk: zie mij, hier 
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ben ik, een uitroep die in de Bijbel heel vaak voorkomt, en vooral op 
momenten waarop Mens het appèl van de Eeuwige verneemt. ynIn>hi, hineníé, 
hier ben ik, zegt Mozes, zegt Abram, zegt Samuel ... ynIn>hi, hineníé,  hier ben ik, 
5 + 50 + 50 + 10 = 115.  
Dat moet wel een bijzonder getal zijn, alleen al daarom! We gaan er zo naar 
kijken, maar wat dat ynIn>hi, hineníé, dat hier ben ik, wil zeggen is eigenlijk de 
bereidheid om vertegenwoordiger van hy<h.a,, èhejè, Ik ben-was-zal zijn, te 
zijn. Hier-ben-Ik, als eigennaam, als antwoord op de roep van de Ene. 
Vertegenwoordiger, prachtig dat Nederlandse woord! ... tegen-woord-
gever, ant-woord-gever, weer-woord-gever. Een vertegenwoordiger is een 
antwoord-gever én hij staat in de plaats van iemand anders, in het nu dat 
aan de hand is: de Tegen-woordige Tijd, dát nu! 
 
Wie is de mens? ... Hij is een ykinOa' ymi, mie anóchie, een Wie-ben-ik? die 
wordt tot een ynIn>hi, hineníé, een Hier-ben-Ik! Vertegenwoordiger van de 
Eeuwige in elke verdere Levens-Tel. Zo zul je tot de kinderen Israëls zeggen 
... staat er in het Exodus verhaal, Ik ben-was-zal zijn heeft mij tot jullie 
gezonden8. Want Mozes had daarvoor gevraagd: Wat moet ik dan zeggen? 
Ze zullen zeggen: van wie kom je? En dan vertelt dat verhaal: hy<h.a,, èhejè, Ik 
ben-was-zal zijn heeft je gezonden. Meestal wordt dat vertaald met Ik ben, 
kort maar krachtig, maar in het Hebreeuws staat die vorm, een 
imperfectum, voor het hele tijds-palet van verleden, heden en toekomst. Zo 
wordt Mozes van een Wie-ben-ik? tot een Hier-ben-Ik! ... tot in het Huis van 
de Farao, de heerser van deze wereld van de tweeheid. Hier-ben-Ik, dat telt, 
legt gewicht in de schaal. Je hoeft dat verder ook niet uit te leggen, dat kun 
je niet eens, maar je wéét, want ... ki atta imadi ... ja, Jij, Eeuwige, staat in 
mij. "Ach, wie denk je wel dat je bent?!" ... maar Mozes zegt: Hier-ben-Ik! en 
dit is wat ik wil, in Naam van de Ene: laat mijn Volk gaan ... . Vanuit deze 
diepe ernst had het ook iets anders kunnen zijn. Hier-ben-Ik, vanuit een 
diepe rust, de hx'Wnm., menoechá, de rust van de Messias zelf ... en dat spreekt 

vanzelf. 
 
Hier-ben-Ik, de 
gewortelde in de 
Ene, is: Zo! ... en 

                                                           
8 Exodus 3:14 
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Nu! ... en Hier! ... Klaar en duidelijk. Er staat in die Bijbelse passage van 
Exodus 3:14 ook: Zo zul je tot de kinderen Israëls zeggen ... , hKo, kó, zo, 
aldus. Dus, wie ben je?. Antwoord: Zo! ... Hier-ben-Ik! 
 
Gaan we nu eens naar het getal van die twee woorden kijken. ynIn>hi, hineníé, 
hier ben ik, 5 + 50 + 50 + 10 = 115, en hKo, kó, zo, aldus, óók 115, tenminste 
in zijn volle waarde, zijn volledig hier en nu zijn. Kijk maar: hKo, kó, in zijn 
uiterlijke waarde 20 + 5 = 25, kwadraat van 5, niet onbelangrijk, en in zijn 
verborgen waarde (80) + (10) = (90), en 25 + (90) = 115. 
 
De 90 is ook de waarde van het teken c, tsádee, vishaak. Natuurlijk! Want 
wie Zo! is, zo Hier-ben-Ik! wordt een visser van mensen, naar dat beroemde 
woord van Jezus van Nazareth, die zelf zo'n Visser was, zo'n tsaddieq. Hij 
wordt een 115, een 5 x 23! Twee mystieke factoren die elkaar in deze 
bijzondere Eigen-Naam met een gouden randje ontmoeten. Hoe kan het zo 
kloppen!? ... dáárom: getal ver-telt! 

 
Het gaat om een ZieN, een dóór-ZieN van jezelf. ZieN dat je iets bent dat 
niet van jou is. Een in-ZieN dat ieder ik wortelt in het Ik van de Ene, niet dat 
Ik is, maar dat Ik weerspiegelt, vertegenwoordigt.  
 
Bij Mozes brak dat inzicht door bij die Brandende Braamstruik in dat 
verhaal. Hoe heet die struik in dat bijzondere verhaal, waarin tijd en 
Eeuwigheid tegelijk hier bestaan, het vergankelijke en het onvergankelijke, 
het verteerbare dat niet verteert? ... terwijl het zou moeten verteren! Ik zal 
het je vertellen: die struik heet in het Hebreeuws hn<s., senéé, 60 + 50 + 5 = 
115. Je ziet het goed, 5 x 23, Mozes had naar die 115 gekeken en wat meer 
is, hij had er naar gehoord, het wonder ervan begrepen, het appèl verstaan. 
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Mozes had daar een ontmoeting met het Hier-ben-Ik van de Eeuwige, want 
de Eeuwige, de Ene, is Zelf deze Hier-ben-Ik, die aanspreekt en antwoord 
geeft. Maar óók Degene die beproeft, zoals bij Abraham, door Isaak weer 
op te eisen. Waartoe doet de Eeuwige dat? Ik zou zeggen: om te louteren 
tussen dier en mens. Mens moet worden tot een Hier-ben-Ik, een 
verantwoordelijke ten aanzien van zijn naaste en ten overstaan van de 
Hemel. En kijk, dat woord voor beproeven, op de proef stellen, hS'ni, nissá, 
50-60-5, heeft dezelfde tekens als die braamstruik, die hn<s., senéé, 60-50-5, 
alleen in een andere volgorde. Die braamstruik was óók een beproeving en 
heeft 'toevallig' ook hetzelfde getal, het getal van Hier-ben-Ik, ynIn>hi, hineníé, 
115 ... 5 x 23 ... opdat de Komende komt. Heel bijzonder. 
 

Heschel zegt: 
Mens, luister, je 
hebt het wel 
steeds over ik 
ben, maar je 
hebt helemaal 

niet gekozen om er te zijn, je hebt ook helemaal niet gekozen om hier weg te 
gaan, want aan het eind wil je blijven – tenminste de meesten – en 
onderweg gebeurt er een heleboel en dat wil je vaak ook niet. En dan zegt 
hij: het belangrijkste van jouw mens-zijn, dat is niet ik ben, maar yhiy>, jehíé, er 
zij, 10 + 5 + 10 = 25, het kwadraat van 5. 
 
Het eerste Scheppings-woord dat in Genesis uit de mond van de Eeuwige 
komt is rAa yhiy>, jehíé oor, er zij licht. En dat is wat Heschel bedoelt. Hij zegt: 
het er zij, het mens, jij bent, gaat vooraf aan het ik ben. Met andere 

woorden: ik ben, omdat ik geroepen ben om te 
ZijN. Leven houdt in: aanvaarding van zin – de ZiN 
van de Eeuwige, denk dat er maar achter – 
gehoorzaamheid en toewijding. Daarnaar te 
antwoorden, zo vertegenwoordiger te zijn. Dát is 
een transcendente visie op de mens, op zijn ik. 
Vanuit die transcendente visie is mijn ik, op zich, 
een vonk, een klein losgezongen stukje 
heerlijkheid, tegenover, én in verhouding met het 
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Enig-Ik van de Eeuwige. Dit ik van mij is daardoor in principe ook mijn kleine 
valsheid, een pragmatische leugen, een zoete valstrik, je kunt erin verstrikt 
raken. Het is ook mijn logisch-causale hulp, want dat ik is zo getalsmatig als 
maar kan, eerste enkeling, voorwaarde voor elk getal, helft van twee, basis 
van alle berekening ... Maar toch, ik ben iets, en ik blijf dat, iets dat 
overgegeven moet worden, offerande vanaf het begin, al duurt het even – 
laten we zeggen 37 jaar. Ik ben iets dat niet van mij is, dat moet eerst nog 
even echt worden. Mijn Echte-Ik draagt mij, zit als het ware onder mij, 
achter mij, boven mij ... in mij, als een glans. 
 
Mijn kleine hulp-ik is een scherfje gebrandschilderd glas om daar doorheen 
mijn Ware Ik te zien, dat verder ongrijpbaar blijft, en mij daar volledig aan 
en in over te geven. In dit beeld is de Eeuwige als de ZoN, de on-Zienlijke, 
alleen maar te zien door zo'n beproefd, gebrand-schilderd scherfje glas ... 
Een bijzonder ZieN. 
 
Over dat bijzondere ZieN kun je lezen in een ander stukje van dat verhaal in 
Exodus, om precies te zijn in Exodus 20 vers 18. Daar staat in dat verhaal 
van het geven van de Tora op de berg Sinaï: 
!vE+[' rh"ßh'-ta,w> rp'êVoh; lAqå ‘taew> ~dIªyPiL;h;-ta,w> tl{øAQh;-ta, ~yai’ro •~['h'-lk'w>, 
wechol-ha'áám ro'íém et-haqqolóót we'et-hallaffiedím we'et qol hasjofáár 
we'et-haháár aasjéén ... en al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en 
het geluid der bazuin, en den rokenden berg ... in een wat oudere vertaling. 
Letterlijk staat er: en geheel het volk zienden van de geluiden ... en denk je 
meteen: kan dat? Die bliksemflitsen dat wil wel, maar zienden van het 
bazuingeschal? Kijk, dát ZieN, daar gaat het om. Dat is een ander ZieN dan 
het natuur-wetenschappelijke, empirische zien. Dit is ZieN in de ZiN van 
getuige zijn: meemaken, inzien, ervaren, beamen ... dát ZieN. ~yairo, ro'íém, 

zienden, dat staat er, maar met de getalsmatigheid erbij staat er nog veel 
meer: 200 + 1 + 10 + 40 = 251, dat ZieN is óók in dat getal, zoals het óók is in 
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het getal van de hr,Am, morè, de leraar, 40 + 6 + 200 + 5 = 251, die dat ZieN 
zou moeten onderwijzen! Dan gebeurt er iets: dan beurt er iets in je op! 
 
Bijzonder aan dat getal 251 is, dat het een priemgetal is, maar dan wel het 
55e priemgetal, en dat is er maar Eén! Twee vijven van verschillend niveau, 
zoals de twee vijven in de Naam van de Ondeelbare, de Eeuwige Zelf: 
Addonáj, h-w-h-y, 10-5-6-5. 
 
hr,Am, morè, is ook nog wat anders, het is de vroege regen, de eerste regen 
van het jaar, die de zaden doet ontkiemen, die het schijnbaar dode tot 
leven wekt. Zó leraar te zijn, dan moet je wel kunnen ZieN, en ZiN met je 
meedragen. 
 
Dan moet je wel een Hier-ben-Ik zijn, een aangesprokene, een antwoord-
gevende, om te doen wat nodig is, en dat weet je altijd pas op het moment 
dat iets zich voordoet en mijn diepste naam in mij opklinkt: ynIn>hi, hineníé, 
Hier-ben-Ik, 5-50-50-10 ... 115 ... 5 x 23 ... dat is het huiveringwekkende en 
tegelijkertijd fascinerende inzicht van de ZooN, in wie de 4 tot Eén 
gebonden is ... geworden! 
Het Heilige, zegt Rudolph Otto, is in relatie tot de mens een mysterium 
tremendum et fascinans, dat ik zou willen omschrijven als een geheimenis 
van eerbied en ontzag. Ook in de Bijbel staat een huiveringwekkend en 
tegelijk fascinerend verhaal dat dit inzicht als vroege regen onderwijst. Ik 
bedoel het verhaal van de Binding van Isaak, qx;c.yi td;yqe[], akkedat Jitscháq. 
  
Op het plaatje zie je hoe dat ging met een lam, de vier poten van het dier 
gebundeld tot één, klaar om aan de Ene te 
worden geofferd. Maar bij Abraham was het 
Isaak zélf, de zoon die hij van de Eeuwige op 
hoge leeftijd had ontvangen ... en nu dit?! 
Waarom?! Makkelijk praten hier, maar tóch: 
om hem te beproeven ... het staat in de tekst, 
met dat woord hS'ni, nissá, 50 + 60 + 5 = 115 ... 
5 x 23. Abraham! riep de Ene, en hij zei: ynIn>hi, hineníé, Hier-ben-Ik! En toen 
klonk dat huiveringwekkende: geef Mij jouw eerstgeboren zoon terug ... 
Naar die zoon had Abraham zijn leven lang uitgekeken, zijn hoop op 
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nageslacht! Pas toen hij 99 jaar was kwam die zoon. Sara was al 90, eigenlijk 
onbestaanbaar, een onmogelijke ZooN. Isaak was op dat moment van die 
binding 37 jaar ... 6 x 6 + Eén. 
 
Al die getallen, ze willen ons iets leren. Denk maar aan die 99 wachtenden 
in het alefbet, aan die wachtende c, tsádee, die 90 ... komt hij nog, die Ene, 
die 500 geeft? Blijft de hoop?! ... het reiken?! ... het vertrouwen?! Het gaat 
om de 4-Eén-relatie! Een Mystieke Bruiloft ... Abraham hield stand, en het 
ontwaken ging door, ook Isaak ontwaakte. 
 
Het menselijk ontwaken is een verblindend ZieN. Ontwaken, rW[, oer, 70-6-
200, zelfde stam als van het woord voor verblinden, blind maken, ook rW[, 
oer, 70-6-200. Ik zei er al iets over bij dat lied Dodie li na de pauze. Beide 
woorden met dat getal 276, driehoeksgetal van 23 ... zó wortelt 23 in de 
Ene. Overweldigend Licht, onoverdraagbaar, laat je er niet door verblinden, 
zoek het in je eigen hart. Alleen dáár verandert rW[, oer, in rAa, oor, het licht 
van het begin, alleen dáár verandert die [, ájjin, die 70, in een a, álef, in die 
Eén van de Ene. Dan 
gaat je pas werkelijk 
een Licht op, een 
innerlijk ZieN. Dan 
woont die 23 daar, 
draagt hij jou en 
draag jij hem, in het 
Teken van de ZooN. 
 
In het parelsnoer van de tekens is die 23e de verbinding tussen de eerste en 
de laatste, tussen de a, álef, en de t, taw. Die 23e is het wezen van de w, 
waw, het wezen van alle 22 tekens, de verbinding met de Ene. Het is 
eigenlijk een w, waw, par excellence ... 4 w, waw's, die Eén zijn, zoals de 
fourheaded shin waarover ik verteld heb. Tussen die a, álef, en die t, taw 
vormt die bijzondere Waw, die 23e, het woord tAa, oot, 1 + 6 + 400 = 407 en 
dat betekent teken ... hij is hét Teken! 
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Als Johannes in het boek Openbaring9 Jezus laat zeggen: Ik ben de Eerste en 
de Laatste, dan zegt hij in het Hebreeuws in feite dit: Ik ben de álef-waw-
taw, de 1-6-400, tAa, oot, 407, ofwel: Ik ben het Teken. Het wordt helemaal 
bijzonder als je de atbasj-waarde van die drie tekens erbij betrekt, dus het 
woord beschouwt vanuit een verrassend Eeuwig Perspectief: a, álef, 400, w, 
waw, 80, en t, taw, 1. Die atbasj-waarde is dus 400 + 80 + 1 = 481. Is dat 
bijzonder? Vast en zeker, maar vooral als je nu kijkt naar de grote waarde, 
het gaan in vertrouwen, heden én toekomst, de dialoog met de Onzienlijke, 
want dat is hier 407 + 481 = 888 ... Is Jezus dat?! Volgens dat verhaal van 
Johannes in zekere zin wel, maar vandaag zou ik willen zeggen: Nee, dat ben 
jij! ... dat ben ik! ... dat zijn wij, als de Ene in ons opstaat! Het gaat niet om 
iets daar en toen, om een verleden, maar om een zo, hier en nu in relatie 
met toekomst, en anders is dat daar en toen voor altijd Zin-loos. 888 is het 
getal van de mens, als hij wordt wie hij is: ZooN van de Levende, Kind van 

                                                           
9 Openbaring 22:13 
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de Eeuwige. Zijn Mystieke Formule zou je kunnen zeggen, is: 666 + 222 = 
888, Mens die de tweeheid van deze wereld op het oog heeft om die te 
heiligen, om die te zegenen. Dus 666 + %r;B', barách, zegenen, 2 + 200 + 20 = 
222, dát is die 888, het Teken van de ZooN in mij. 
Het bijzondere van het getal 23 is ook, dat het het 10e priemgetal is ... ook 
hier Herstel van de Eenheid. 23 in het hart van Adam, Mens, dát is die 
Mystieke Bruiloft, die niet alleen de eenheid herstelt, maar ook zijn 
evenwicht, zijn stand ... de stand van zijn verstand: weg alle kortzichtigheid, 
en een hoopvolle blik op de toekomst.  
 
We gaan besluiten met een prachtig beeld, een schilderij met sublieme 
verhoudingen. Beeld van de mens als koorddanser tussen hemel en aarde. 
Op een koord getwijnd uit twee oevers: de oever van het verleden en de 
oever van de toekomst. Het verleden, beschreven met 22 tekens, de 
toekomst gezongen met 23 tekens. Dat zijn onze aanknopings-punten: 22 x 
22 = 484 en 23 
x 23 = 529 ... 
dat is de stap, 
de sprong die 
Adam, Mens, 
1-4-40, moet 
maken ... en 
zie, die sprong 
is exact 45! Het 
verschil tussen 
529 en 484 
blijkt precies 45. Wie bedenkt dit? Ik niet! Ik zie het alleen. Je mag het 
allemaal narekenen.  
 
Op dat koord zet Adam zijn stapjes, schuifelt hij zelfs voorbij 499, de 
absolute grens van het alefbet met zijn 9 eenheden, 9 tientallen en 4 
honderdtallen, want de achtste dag is ook hier voor wie de Ene op het oog 
heeft ... 500-501-502-503-504-505-506 ... 7 stapjes ver. Dáár is het ultieme 
Zo en Nu, dáár hangt alles in de lucht, halverwege ben je nu. Die achtste 
stap zijn wij, elk moment van ons leven ... kruispunt van Noord-Zuid en 
Oost-West, van boven en beneden, van links en rechts, van leven en dood, 
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van tijd en eeuwigheid. Adam, die pijl van de Ene, herinnert zich de boog. 
Het is de boog die hém draagt, die zijn evenwicht bepaalt, die zijn 
evenwicht telkens herstelt tijdens het gaan over dat smalle koord. 23, exact 
in het midden van die boog die hij draagt, die hij is, in het midden van die 
weg die hij gaat, tussen 484 en 529 ... Stilte alom en aandacht, concentratie, 
ernst, rust ... U staat in mij ... Psalm 23 ... Bruiloftslied op die plek, die 
bewegende plek tussen 506 en 507 ... U bent daar! 506, dat is 22 x 23, op 
weg naar 23 x 23, één been in 506 en het andere op weg naar 507. Weet je 
het nog? 506, getal van de hm'v'n>, nesjamá, 50-300-40-5, mijn Goddelijke Ziel, 
in zijn grote waarde: 395 + 111 = 506. De Ene is erbij! Zijn Rust is hier, als 
een Geschenk, als Zegen. 
 
Hij staat stil en toch beweegt hij, want ZijN is Zijn in Wording. Kijk maar eens 
naar deze rozet, die heb ik al 30 jaar geleden getekend, het is een artistiek 
en mystiek element van een handschrift dat ik toen geschreven heb met als 
titel: In het Teken van de ZooN. Daar horen nog veel meer rozetten bij, maar 
deze is voor vandaag heel toepasselijk. In het midden staat: Komt ter 
Bruiloft. Daaromheen zie je de Bruiloftsgasten, dat zijn wij, dat is Mens ... 
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man en vrouw schiep Hij hen ... zij vormen een Eénheid. De lijn die al deze 
figuren tekent, is namelijk één ononderbroken lijn, die zich slingert om de 
kern. Daardoor krijg je twee gekleurde vlakken die zich dansend in elkaar 
bewegen, zonder in elkaar over te lopen. Er is ontmoeting, geen 
vermenging, de twee zijn één, en toch staan zij tegenover elkaar.  
Er is ook een zegen vanuit die kern, de woonplaats van de Ene, die hen 
vruchtbaar maakt, die boven en beneden verbindt, gevoel en verstand in 
harmonie brengt, in evenwicht, in gesprek. Zo is het ook een dialoog met de 
Ene, maar ook een feest met de Ene ... Komt ter Bruiloft, rust en beweging, 
beweging in rust, dat drukt dit beeld uit.  

 
Daar hoort een lied bij, een fantastisch lied, een Bruiloftslied. Ik vond het 
pas deze week op een heel bijzondere site, dat zijn dingen die vallen je soms 
zomaar toe, komen je tegemoet, heel bijzonder. Od jisjamá, een lied van 
Shlomo Carlebach, een bijzondere Jood. Hij leeft niet meer, maar hij heeft 
duizenden liederen gemaakt en daarin leeft hij voort. Hij heeft dit lied 
gemaakt op een tekst uit het boek Jeremia: Jeremia 7 vers 34: 
 
Opnieuw zal men horen in de steden van Juda, 
en in de straten van Jeruzalem 
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de stem van vrolijkheid en van vreugde 
de stem van de bruidegom en de stem van de bruid 
 
Deze tekst wordt geprofeteerd na de verwoesting van Jeruzalem door de 
Chaldeeën.  
 
Soms moeten wij dat lied willen zingen in de straten en stegen van ons 
eigen hart, als er misschien weer eens een gat werd geslagen, om dat gat 
weer tot een plein te maken, een dansvloer voor de Levende. En Shlomo 
Carlebach zegt zelf ergens in een interview: Vreugde, dat is het zijn bij de 
Bron ... Daar zullen we het voor vandaag op houden. Nu het lied ...10 
 

Einde  

                                                           
10 Om Robert dit lied te horen zingen, ga je naar de volgende website: 
https://sites.google.com/site/hebreeuwseliederen/od-yishama 



Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 

53 

Index begrippen 
aav .............................................. 20 
adáám .................. 6, 18, 25, 33, 36 
Addonáj ...........7, 19, 31, 32, 39, 46 
ajjékka ........................................ 35 
ájjiem .......................................... 36 
ájjin ....................................... 28, 47 
akkedat Jitscháq ......................... 46 
álef .... 10, 11, 12, 22, 35, 36, 40, 47, 
48 

anóchie .......... 35, 36, 38, 39, 40, 42 
barách ......................................... 49 
been ............................................ 20 
biná ............................................. 20 
chaj-áni ....................................... 38 
chatsíé .................................. 23, 24 
cheets ................................... 23, 25 
cheetsíé ....................................... 23 
dálet................................ 28, 36, 40 
davaq .......................................... 25 
deveqóét ...................................... 25 
dodíé ..................................... 30, 31 
echád .......................................... 38 
èhejè .................................. 7, 28, 42 
Ellohíém ................................ 35, 38 
emmét ........................................ 29 
et .............................. 28, 38, 44, 49 
évven .......................................... 20 
golá ............................................. 33 
hachatsíé .................................... 23 
hacheetsíé ................................... 23 
hee .................................... 7, 17, 41 
Heschel, Abraham Joshua 4, 14, 16, 
21, 30, 33, 34, 44 

hineníé ................. 41, 42, 43, 44, 46 
jà'ad ...................................... 27, 29 

jadà ...................................... 27, 29 
Jah ........................................ 20, 22 
jehíé oor ...................................... 44 
jod............................. 19, 28, 35, 40 
kaf ........................................ 35, 40 
kavóód ........................................ 27 
kissé ............................................ 39 
kó ................................................ 43 
lámed .......................................... 10 
ma .................................... 8, 12, 18 
maasjíéach ................................. 26 
májjiem ....................................... 38 
meem .............................. 19, 36, 40 
menoechá .............................. 26, 42 
mie ............. 8, 12, 18, 19, 36, 40, 42 
min ............................................. 36 
mitsrájjiem ............................ 36, 38 
morè ........................................... 46 
néffesj ......................... 8, 21, 22, 24 
nesjamá ..................8, 21, 22, 24, 50 
nissá ..................................... 44, 46 
noen ................................ 14, 35, 40 
oer .................................... 6, 31, 47 
óérie ........................................... 31 
paqád ......................................... 17 
pee .............................................. 10 
qésjet deroechá ............... 23, 25, 26 
róéach ................................... 22, 24 
róéach haqqódesj ................. 21, 24 
ro'íém ......................................... 45 
safá ............................................. 33 
senéé ........................................... 43 
sjechiná ....................................... 21 
sjien ............................................ 14 
taw ....................................... 47, 48 



Robert la Boresa 

54 

teet ............................................. 34 
tsádee ............................. 38, 43, 47 
tsar ............................................. 36 

waw .......................... 14, 17, 47, 48 
zaacháár oeneqevá ..................... 35 
zájjin ........................................... 35 

 
 
  



Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 

55 

Index getallen 
1 .................................. 7, 10, 12, 19 
10 ............................................ 5, 33 
100 ........................................ 19, 38 
1035 ...................................... 23, 25 
109 .............................................. 26 
11 .......................................... 22, 35 
110 .............................................. 10 
111 ........................................ 10, 22 
115 .................................. 42, 43, 46 
121 .............................................. 41 
131 .............................................. 40 
147 ........................................ 28, 29 
2 .................................................. 24 
21 ...................................... 7, 28, 29 
222 ........................................ 33, 49 
23  ..... 25, 31, 33, 38, 40, 43, 46, 47, 
49, 50 

231 ........................................ 28, 29 
24 ................................................ 31 
249 .............................................. 27 
25 .......................................... 43, 44 
251 ........................................ 45, 46 
256 .............................................. 35 
26 ............................................ 7, 31 
276 ........................................ 31, 47 
3 ............................................ 35, 36 
358 .............................................. 26 
36 .................................................. 9 
37 ................................................ 47 
385 .............................................. 21 
395 .............................................. 22 
4 ......... 20, 24, 31, 32, 33, 35, 36, 41 
40 .................................................. 7 
400 .......................................... 7, 34 
401 .............................................. 12 

407........................................ 47, 48 
434.............................................. 41 
44................................................ 33 
441.............................................. 29 
444................................................ 7 
45   .... 6, 7, 9, 12, 17, 18, 20, 25, 31, 
33, 49 

479.............................................. 38 
481.............................................. 48 
484........................................ 49, 50 
49............................................ 7, 33 
499....................... 12, 28, 31, 33, 49 
5 ... 7, 12, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 36, 
40, 41, 43, 44, 46 

50.... 6, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 
31, 34, 35 

500................. 12, 14, 28, 31, 34, 47 
506........................................ 22, 50 
507.............................................. 50 
512.............................................. 25 
529.................................. 40, 49, 50 
555.................................. 12, 13, 41 
560.............................................. 38 
6 ..................................... 17, 28, 33 
60................................................ 33 
600.............................................. 33 
625.............................................. 36 
66................................................ 17 
666.................................. 17, 33, 49 
7 ............................7, 14, 21, 22, 49 
70................................................ 47 
79................................................ 38 
8 ................................................. 25 
81.................................... 35, 38, 39 
84.......................................... 28, 29 



Robert la Boresa 

56 

888 ....................................... 48, 49 
9 .................... 5, 6, 9, 33, 34, 35, 39 

90 .................................... 38, 43, 47 
99 ............................................... 47 

 
 
  



Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 

57 

  



Robert la Boresa 

58 

Van Robert la Boresa verschenen in de Echten-reeks: 
 

#1 Gematria en Geometrie deel 1 
#2 Gematria en Geometrie deel 2 
#3 Gematria en Geometrie deel 3 
#4 Mens Zijnde in Wording 1 – Blokje Rond de toren van Babel 
#5 Mens Zijnde in Wording 2 – Wie is de mens? 
#6 Mens Zijnde in Wording 3 – Weet voor Wie je staat 
#7 Mystieke Verhoudingen 1 – Het Paleis van de Vijf 
#8 Mystieke Verhoudingen 2 – Al het goede bestaat in Drieën 
#9 Mystieke Verhoudingen 3 – Verbazing Op-Wekkende Taal 

 
www.robertlaboresa.nl  



 

 

  

Vo
or

 e
en

 to
el

ich
tin

g 
op

 d
e 

ge
ta

lsw
aa

rd
en

 in
 h

et
 H

eb
re

eu
w

se
 a

le
fb

et
, z

ie
 d

e 
to

el
ich

tin
g 

in
 G

em
at

ria
 e

n 
Ge

om
et

rie
, d

ee
l 1

 



 

 

Mens Zijnde in Wording 
deel 2 – Wie is de mens? 
 
Belangwekkende vraag in een wereld waar de mens wordt gedefinieerd als 
een dier met bijzondere eigenschappen. Zegt dit genoeg van de 
menselijkheid van de mens? Is een zandkorrel gestold licht? ... Is een plant 
een groeiende zandkorrel? ... is een dier een wandelende plant? ... Is een 
mens een pratend dier? ... Maar, vanwaar is het Licht? Abraham Joshua 
Heschel schreef ooit een boekje met dezelfde titel: Who is man? (1965). In 
deze uitgewerkte lezing is hij één van de gidsen, maar we kijken vooral naar 
Bijbelse uitspraken over die mens, en houden we zijn getal tegen het licht, 
zoeken we naar verhoudingen die meestal onzichtbaar blijven, maar die o 
zo veelzeggend blijken: het ik van die mens en het Ik van de Eeuwige, zij 
hebben iets met elkaar. Het wordt zelfs een Bruiloft, een Mystieke Bruiloft 
en de lezer is hierbij te gast, zelfs Bruid, zelfs Bruidegom ... Ontmoet het 
Teken van de ZooN waarin Mens wordt gekend. 

 
~ 

 
De Echten-reeks is een serie bewerkingen van lezingen door Robert la 
Boresa in de Hummelhoeve te Echten, in het kader van de Joodse mystieke 
overlevering. In deze lezingen gaat het de spreker vooral om de getals-
mystieke benadering van Hebreeuws-Bijbelse tekst in dienst van de 
interpretatie van die tekst. 
Deze interpretatie is altijd gericht op het bevrijden van zin, menswording, 
een anders leren zien, bewustwording van wie wij zijn in het perspectief van 
de Eeuwige, of, zoals het in deze lezingen dikwijls naar voren komt: 
de mens in het Teken van de ZooN.  
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