
 

 

Sepher Yetsirah, Hoofstuk 1.1   Overwegingen   paul horbach 
 
1. Vertalingen 
 
a) Vertaling Daniël van Egmond 
 
1. Met twee-en-dertig mystieke Paden van Wijsheid graveerde HET: 
Yah [Heer],          
YHVH Zabaoth [Heer der Heerscharen],      
Elohi Israel [God van lsraël],       
Elohim Chayim [levende Goden] 
en Melek Olam [Heerser van het Heelal],  
El Shaddai [Machtige God];       
Barmhartig en Genadig, 
Hoog en Verheven,  
Die in het Universum woont; 
Wiens Naam Heilig is,  
Die Verheven en Heilig is. 
En HET schiep zijn Heelal met drie Boeken: 
met getal,  
met tekst,  
met uitspraak. 
 
b) Vertaling in: Sepher Yetsirah, het boek der Schepping, Rabbi Akiba ben Joseph 

In tweeëndertig mysterieuze paden der wijsheid schreef de Heer, de Heer der heerscharen, de God van Israël, De levende Elohim, en Koning van 
het Heelal, de Almachtige, Barmhartige en genadige God; Hij is groot en verheven en zetelt eeuwig in den Hoge, zijn naam is heilig, Hij is 
verheven en heilig. Hij schiep zijn universum door middel van de drie uitdrukkingsvormen: Getallen, Letters en Woorden. 

 

c) Vertaling Wim van den Dungen 



 

 

Met 32 mystieke paden der Wijsheid graveerde (Hij)  
Yah (1),  
de Heer der Heerscharen  
de God van Israël (2)  
de levende God  
Koning der Kosmos (3) 
El Shaddai 
Genadig en Welwillend 
Verheven en Groot 
Verblijvend in de eeuwigheid 
Wiens naam Heilig is -  
Hij is nobel & heilig (4) 
En Hij schiep Zijn Kosmos met drie boeken, 
met tekst 
met getal 
& met sippur (5). 

d) Vertaling onbekende bron 

With 32 wondrous paths of Wisdom engrave Yah, the Lord of Hosts, [God of Israel, the Living God, King of the Universe, Almighty God, 
merciful and gracious, High and Exalted, dwelling in eternity, whose name is Holy, and create His universe] with three books, with text (Sepher), 
with number (Sephar), and with communication (Sippur). 

 

2. Vergelijking van de vertalingen 

De vertalingen zijn op meerdere punten duidelijk verschillend en leiden dan ook tot een verschillend verstaan van deze tekst uit de Sepher 
Yetsirah 

Ik kom tot het volgende vergelijkende overzicht. 



 

 

      Daniël   Rabbi    Dungen  onbekend  
a) Wie graveert, schrijft en schept?  HET   Heer    Hij   Yah, the Lord of Hosts 
         
b)Wat wordt gegraveerd                     Yah t/m   Heer der Heersch  Yah t/m  Godsnamen en 
      El Shaddai        t/m Barmhartige en  El Shaddai  eigenschappen 
      dus Godsnamen Genadige God   verder onduidelijk van Schepper 
         dus godsnamen 

en eigenschappen Schepper 
schrijven 

c) Wat wordt geschapen 
 
d) Hoe wordt geschapen?   - graveren met      - schrijven in   - graveren met - graveren met 
      32 paden  32 paden   32 paden  32 paden. 
      - met drie boeken - drie uitdrukkingsvormen - drie boeken               - met drie boeken 
      getal, tekst  getallen, letters en  tekst, getal en   tekst (Sepher), getal 
      uitspraak  woorden   Sippur   (Sephar) en communi- 
                catie (Sippur) 
e) verblijf van de Schepper   in universum       eeuwig in den Hoge   in eeuwigheid  in eeuwigheid 
 
f) eigenschappen Schepper   barmhartig,  groot,    verheven, groot merciful, 
      genadig,  verheven en   nobel en heilig gracious, 
      verheven en  heilig       high 
      heilig          exalted 
 
g) Naam van Schepper   heilig   heilig    heilig   heilig   
   
h) kosmos/heelal    Zijn heelal  Zijn universum  Zijn kosmos  Zijn universum 

 

3. Gevolgtrekkingen uit deze vertalingen 



 

 

Processen die in het eeuwige, dus buiten onze tijd en ruimte, plaatsvinden zijn uiterst moeilijk in woorden van deze wereld weer te geven. 
Processen kunnen wij bijna niet anders zien dan als gebeurtenissen die oorzakelijk samenhangen en achtereenvolgens plaatshebben.  
In het eeuwige is er geen eerder en geen later, alles vindt ‘gelijktijdig’ plaats. Moeilijk voor te stellen. 
In de tekst zien we : Godsnamen, 32 paden van wijsheid, graveren en scheppen. Met 32 paden graveren. Dit moet ik niet begrijpen dat die 32 
paden er al zijn en dat daarna de Schepper met of in die paden Godsnamen graveert. (HET of HIJ duid ik maar als Schepper) 
De 32 paden hebben overduidelijk correspondentie met de 10 sephiroth en de 22 levende letters van het Hebreeuwse alfabeth. De Godsnamen 
worden als het ware ingedrukt in die Sephiroth gelijktijdig met het ontstaan ervan.  
Dus we zouden misschien beter zeggen dat de Schepper met/in  32 paden van wijsheid graveert. 
Ik spreek over Schepper, en dat is al een vergaande interpretatie. Daniël spreekt over een onpersoonlijk HET, daarnaast zie ik in de vertaling de 
aanduiding Hij (persoonlijk) en ook wordt YaH als ‘degene’ aangewezen die graveert en schept. 
Ik vind voor beide eerste vertalingen wat te zeggen. Dat heeft ook te maken dat de Schepper hoog, verheven en heilig is, en zoals in een van de 
vertalingen wordt gezegd zetelt in den Hoge. 
De Schepper heeft, zo versta ik dat, een onzichtbare, ongekende relatie met het Allerhoogste. Onzichtbaar en ongekend voor ons. In die zin is de 
Schepper HET, voor ons volstrekt ongezien, ongekend, onervaarbaar. Naar de kosmos, heelal, universum toe is de Schepper echter een HIJ, die 
zo wordt gezegd, gekend en ervaren kan worden. Dat heeft te maken met de polsklop, de meest diepe goddelijke ademhaling waardoor alles op 
elk moment tot aanschijn en tot verzinken komt. De vertaling van HET/HIJ zou denk ik dit het beste kunnen weergeven, zonder dat ik daarmee 
iets van het geheim pretendeer in woorden te hebben verhelderd! 
 
Mij lijkt de gedachte dat Yah verwijst naar de Schepper niet zo aannemelijk. Zeker als het voorgaande steek houdt, moeten we de Schepper toch 
zoeken  in EHeYeH, het Zijn als scheppende Adem. De Godsnaam EHeYeh verwijst ook naar Kether de ‘hoogste’ sefiroth van de Boom, 
eigenlijk de ‘plaats’ waar het Heilige als oneindige manifestatiepunt ‘verschijnt’ en in dit punt is verder alles wat geschapen en gevormd wordt 
vervat. Ook Yah is hierin begrepen, die met de ‘eerstvolgende’ sephirah te maken heeft, namelijk met Chockmah. 
Het is voor mij niet goed te begrijpen waarom in dit eerste hoofdstuk, niet alle Godsnamen worden genoemd, maar wel Yah (Chockmah), YHVH 
Zabaoth (Netsach), Melek Olam (die ik met enige terughoudendheid met Malkuth associeer), El Shaddai (Yesod) en Elohi Israël en Elohim 
Chayim (de twee laatste hebben dan te maken met twee sephiroth aan de linkerkant van de Boom, misschien Elohim Chahim met Binah en Elohi 
Israél met Hod? Maar dat laatste is wel speculatie van mij kant) 
 
De Schepper woont of zetelt in eeuwigheid, in den Hoge, maar Daniél vertaalt de oorspronkelijke tekst met  ‘in het universum’ wonen. 
Gezien wat hiervoor gezegd is, spreekt mij dat wonen in den Hoge, in de eeuwigheid, op een ‘plaats ’die verheven is boven Zijn Kosmos, Boven 
zijn Heelal, boven Zijn universum’ mij wel aan. Het doet mij beseffen dat alles wat geëmaneerd wordt, geschapen wordt, zijn bron heeft in een 
voor ons ongekende diepte of hoogte, of on-begrensheid. Alles vloeit als het ware ‘binnen’ het Heilige, ‘binnen’ EnSoph. Ook hier praat ik weer 
ruimtelijk, en dus klopt er niets van. Het Heilige geeft in zichzelf aan alles manifestatie. Er is niets buiten HET (zou je kunnen zeggen en HET is 



 

 

ook teveel gezegd). Maar ook wordt alles doordrongen van het Heilige omdat alles in het Heilige is. De woonplaats van de Schepper is dus niet 
alleen ‘buiten’, maar ook binnen het gemanifesteerde universum. Je zou misschien kunnen aanvoelen dat de Schepper als ‘buiten’ of (op de 
grens) van ZIJN kosmos/universum verblijvend  HIJ voor ons HET is en buiten ‘ons ‘verblijft. Maar als doordringing in de manifestatie HET 
voor ons Hij is , omdat Hij ook in Zijn Universum/kosmos verblijft. De ervaring van zijn verblijf hier, is dan de Shekinah.  
 
De naam van de Schepper is heilig en heel. Heilig boven in alle hemelen, in alle hemelen en in alle aarden (voor de val; na de val mits wij heilig 
worden en heel worden). De kosmos kan de heilige naam in volkomenheid uitdrukken en dat is ook de bedoeling van de schepping. De heilige 
Naam is de vierletter naam YHVH en omvat de hele goddelijke Boom, van Kether tot Malkuth. En ik begrijp daarom heel goed dat de Schepper, 
zoals in dit vers wordt ‘besproken’, ook dikwijls met de Heilige wordt aangeduid. Elke goddelijke naam is immers in deze zin verstaan ook een 
uitdrukking van YHVH, de Heilige. Het doet ons beseffen dat we geen enkele goddelijke naam, zelfs de ‘hoogste’ in de Boom EHeYEH niet op 
zichzelf kunnen beschouwen, en zeker niet vereren als op zich zelf bestaand los van de andere goddelijke  manifestaties. Dat doen we aan 
goddelijke reductie, en zondigen we tegen het eerste gebod van de 10 woorden. 
 
Interessant is het dat gesproken wordt over graveren. Graveren is iets weghalen uit wat reeds bestaat. Dus niet iets maken vanuit het niets. 
Graveren spreekt me meer aan dan schrijven. Schrijven is juist aan iets bestaands iets toevoegen (bijvoorbeeld je hebt een blank papier en voegt 
daar door schrijven inktletters toe, waardoor het papier natuurlijk veranderd en een andere betekenis krijgt) 
Graveren en scheppen lijken ook niet na elkaar plaats te hebben, ook hier is het principe van gelijktijdigheid (voor ons verstand niet te begrijpen) 
van toepassing. Graveren wijst dan naar de wereld van Atsiluth en scheppen naar de wereld van Briah. 
 
Scheppen gebeurt met drie boeken. Deze worden verschillend aangeduid in de vertalingen. Maar wel is het duidelijk (voor mij) dat de getallen, 
letters  en woorden heilig en levenbrengend zijn als ze worden uitgesproken. De schepper spreekt Zijn woorden uit die alle voortvloeien uit Zijn 
heilige Naam, en dan is er leven, een levende kosmos, een levend universum. Uitspreken heeft met adem te maken. De goddelijke adem gaat 
door de getallen en letters heen, verbinden deze op oneindige manieren met elkaar en dan is er schepping, elk moment weer. 
De letters hebben te maken met de 32 paden van wijsheid. Zij vormen als het ware de structuur voor de schepping (vaten van de schepping, de 
cirkelvormige sefiroth), waar de adem van de Schepper in ontvangen wordt en doorgegeven (de zijnskracht, de lijnvormige sefiroth). 
 
De drie ‘boeken’ hebben in het Hebreeuws allen als stam Samech, Pheh, Resh . Ook Sepher en Sephiroth hebben deze stam. 
De Pheh staat daarin centraal en die heilige letter betekent ook ‘mond’. Via de mond blaast de Schepper de goddelijke adem in de sephiroth, en 
deze ontvangen die adem via hun mond. In de tekst heeft uitspreken correspondentie met  ademen. 
Daarom mogen we de heilige Naam niet zelf  uitspreken, omdat we ons dan scheppingskracht toeëigenen die goddelijk is (niet van ons) en ons 
uitspreken vervormt  Zijn heilige kosmos. Hier ligt de kern van onze verantwoordelijkheid. Wij moeten slechts vaten naar Gods wil worden, daar 



 

 

kunnen we in vrijheid en gehoorzaam voor kiezen. Kiezen we daar niet voor, dan beschadigen wij, vallen we uit het kosmisch verband. We 
moeten niet zelf vaten bouwen, en al helemaal niet door eigen of magische kracht vaten gaan ‘belevendigen’ 
 
De kosmos is Zijn kosmos vertelt de tekst, er is niets van ons bij.  
 
Tenslotte nog een laatste associatie. 
32 is lamed/beth, en dat betekent hart. De Schepper graveert dus met het hart en schept met de mond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sefer Yetsirah 1.2-1.4      Commentaar Paul Horbach 
 
 

1.2. 
Tien onuitsprekelijke Sephiroth 

en twee-en-twintig Fundament-Letters. 
drie Moeders, 

zeven Dubbelen 
en twaalf Enkelvoudigen. 

 
In dit vers wordt onderscheid gemaakt tussen de 10 onuitspreekbare sefiroth  en 22 
fundamentele letters. Lijkt te wijzen op het onderscheid tussen heilige Structuur en 
heilige beweging/kracht/adem.  
Let wel: we spreken over het voor ons, althans voor mij,  niet te bevatten niveau van 
Schepping van de Kosmos door de Heilige, door de Schepper!   
Alles in de Kosmos en alles wat bestaat, bestond of zal bestaan heeft hiermede een meer 
of minder volmaakte correspondentie.  
 
De sefiroth zijn dus niet te beschrijven maar misschien wel enigszins te begrijpen als 
het ‘objectieve’ lichtlichaam van de Schepper (zie vers 1.1: HZij wordt daar bezongen en 
geloofd!). De heilige structuurkant. 
De 22 letters verwijzen naar de paden tussen die sefiroth. De heilige energiekant. 
 
De sefiroth zelf begrenzen ook elk pad, zodat deze paden in tijd en ruimte altijd beperkt 
zijn.  
 
De paden zijn de ‘krachtlijnen’ tussen de sefiroth die (dus) daardoor in heel de 
schepping en op elk niveau met elkaar verbonden worden of kunnen worden. Ligt daar 
onze opdracht? De opdracht van de mens afzonderlijk, van ieder van ons en ook van 
onze Orde? Natuurlijk op de kosmische plaats waarin en waartoe we geschapen . 
Heb ik een ‘subjectieve taak’ om de opstijgend paden te bewandelen, en de sefiroth aldus 
uniek met elkaar te verbinden?  Ontstaat daardoor mede een levend weefsel, een levende 
Levensboom? In dit vers wordt deze Levensboom ook geschetst. 
Als we immers de (volmaakte) Boom tekenen (Malkuth op de plaats van Da’ath) zijn er 
drie horizontale polariteiten, 7 verticale polariteiten en 12 diagonale polariteiten. 
Deze lijken verband te houden met de drie Moeders, de zeven Dubbelen en twaalf 
Enkelvoudigen. 
De Levensboom als geactualiseerde levende structuur houdt de chaos ‘buiten’. Het is de 
structuur van de Gods Schepping. 
Het is in Malkuth (Assiah) dat klippoth de mogelijkheid hebben om verlost te worden. 
Daartoe moeten we proberen een volmaakte boom te worden (als orde) (Malkuth 
uiteindelijk op Da’ath) De middenkolom is dan compleet en alle 22 polariteiten zijn tot 
evenwicht gekomen.  

 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 
Tien onuitsprekelijke Sephiroth 

die overeenkomen met het getal van tien vingers. 
Vijf tegenover vijf 

met één enkel verbond 
in het midden. 

ln de besnijdenis van de tong 
en in de besnijdenis van de penis. 

 
In het Oude Testament (Torah) denken we dan aan het Verbond tussen God en mens via 
Abraham en Mozes.  
Het Verbond is  de 'heilige' relatie tussen de Schepper van de Kosmos en de mens op 
Aarde. Dit Verbond maakt me nederig. Het gaat in de geschapen kosmos niet primair om 
de mens, dus om mij. Maar desalniettemin sluit de Heilige met ons een bijzonder 'heilig' 
Verbond ? Speciaal aan ons wordt gevraagd om in vrijheid mee te helpen de bedoeling 
van de Kosmos te verwerkelijken.  In dankbare gehoorzaamheid kunnen en mogen we 
tegen deze oproep ‘ja’ zeggen . En dat vraagt opofferingen van ons en óók van de Heilige.  
.  
De relatie tussen de mensen Schepper als 'verbond' is een noodzakelijke overeenkomst 
die bijdraagt tot de volkomenheid van heel de kosmos op alle niveaus! De kosmos als 
volmaakte spiegel van en voor de Heilige. 
 
In dit vers wordt de genadige bijdrage aan dit verbond van de Heilige aangegeven  en 
ook onze bijdrage aangeduid. 
 

De Heilige:  
HZij zal ons altijd liefdevol dragen en sturend bijstaan 
Twee gevende en beschermende handen (twee keer vijf vingers). Twee liefdevolle 
handen die (ons, mij) dragen en helpen. Het geeft me in het hart de zekerheid dat wat 
ook van mij gevraagd wordt, dat ik dit met ZHaar hulp aankan. Het doet natuurlijk ook 
denken aan de linker – en rechterkolom van de Levensboom die tot evenwicht moeten 
komen. En dit evenwicht kan dank zij de trouw aan het gesloten verbond worden 
bereikt, door onze medewerking , via ons door ZHaar Genade.  
 

De mens 
Ik denk dan ook aan de twee stenen tafelen met de 10 aanwijzende Woorden. Op elke 
tafel vijf woorden. Die tafelen worden uit ZHaar handen door onze handen en in ons hart 
ontvangen. Een aanraking zonder einde. De eerste tafel betreft onze relatie met het 
goddelijke en tweede tafel onze relatie met het aardse. 
Dit druk zich ook in ons lichamelijk uit. In de twee handen met elk vijf vingers  die 
mogen bidden en ontvangen en  in de twee voeten met elk vijf tenen die ons laten gaan 
op aarde.  
Maar er is niet alléén genade. Onze eigen inzet is evenzeer noodzakelijk. 
Het woord besnijdenis verwijst,  denk ik, naar de opofferingen die van ons worden 
gevraagd, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze opofferingen zijn, zegt dit vers mij 
voorwaarden (van ons uit gezien) voor de vervulling van het Verbond. 
 
 
 



 

 

a) Besnijdenis van de tong 
Innerlijk moeten we alleen spreken over, met en in God, en dat in stilte, altijd en overal. 
In al ons uiterlijk spreken moeten we tevens zijn Woord gedenken. Dat scheppend 
Woord moet onze leidraad zijn. Een voortdurende innerlijke gerichtheid op de Heilige. 
Dus elk moment en overal deze ‘beperkende’ gerichtheid op de Heilige aanvaarden en 
trachten na te streven. 
b) Besnijdenis van de penis:  
Uiterlijk wijst dit ook op een vrijwillige beperking, dus offer, namelijk afzien van daden 
die gericht zijn op eigen genot en op eigen voordeel. Dat betekent niet afzien van doen 
op zich en ook niet dat seksualiteit wordt afgewezen. Maar ik moet gedachten, 
verlangens, gevoelens, emoties en handelen als het ware (laten) spiritualiseren.  Dat 
veronderstelt onthechting, aandacht, tegenwoordigheid, non-identificatie.  
 
Deze twee keuzen voor het spirituele die het verbond van ons vraagt, zal verzet van 
chaotische krachten, van de Prins van de Wereld  uitlokken. Daarom is onze bijdrage aan 
het Verbond zo moeilijk en dikwijls zwaar. Maar ons echte geluk ligt uiteindelijk toch 
hier! 
In het Loflied van Zacharias (Lucas 1; 68-79) vinden we deze twee kanten van het 
Verbond prachtig uitgejubeld.  

1.4. 
Tien onuitsprekelijke Sephiroth. 

Tien en niet negen. 
Tien en niet elf. 

Onderscheid dit met behulp van de Wijsheid 
en wees wijs met behulp van het Onderscheidingsvermogen. 

Onderzoek [alles] met behulp van hen [beide]. 
Breng alles wat bestaat terug naar zijn essentie. 

En laat de Formeerder op Zijn Plaats zitten. 
 

Eerste drie regels en laatste regel : God, Schepper/Formeerder ‘is’ , óók buiten Zijn 
Kosmos. HZij is niet in het symbool van de Levensboom te vatten en te begrijpen. Laat de 
Heilige op ZHaar plaats! HZij is wel in ZHaar Schepping aanwezig, maar is niet van die 
Schepping. Er is niet een verborgen ‘bovenhemelse’ Sefirah of zo, of een ‘bovenhemelse’ 
Levensboom. De Schepper valt niet samen met ZHaar Schepping. Dus geen pantheisme , 
maar Panentheisme.   
 
Regels 4 en 5: Het gaat volgens mij hier om Da’ath.  
Evenwicht tussen Onderscheidingvermogen/Intuïtie/Inzicht (Binah) en Wijsheid 
(Chockmah). Ik zie hier ook weer de twee Handen uit het vorige vers die toch één zijn.  
Da’ath: Gnosis, levende Kennis, ook Liefdesrelatie. 
Da’ath overstijgt zelfs Inzicht door Onderscheidingsvermogen.  
Hier botsen we tegen de uiterste limiet van het ‘intuïtieve’ kennen. De Heilige kan zo 
(alleen) niet ‘begrepen’ worden. ZHaar naar de Kosmos toegewende Gelaat kan zo niet 
‘gezien’ worden.  Daar is méér voor nodig dan het allerhoogste Inzicht.   
Daartoe  is dan 'wijs zijn met Inzicht' èn ‘Inzicht met wijsheid’ vereist zoals de 
versregels zeggen. 

'Inzicht' zonder ‘Wijsheid’  lijkt vol, maar blijkt hol.  
'Wijsheid' zonder 'Inzicht'  lijkt vol, maar blijkt wol. 



 

 

 
Evenwicht in Da‘ath is evenwicht in het bovenste horizontale pad, en dat kan alleen 
indien Malkuth ‘opgeklommen’ is tot Da’ath (Er zijn geen elf sefiroth!) 
Dan wordt het Aangezicht van de Heilige ervaren als emanerende bron van alles wat is 
(‘witte baard’ met emanerende lichtstralen). Maar de Verborgenheid van de Heilige 
wordt zo niet gekend. Het geschapene kent zijn Schepper niet vol-ledig. De  éénvoudige 
almachtige God is voor al wat HZij schept een 'Deus Absconditus'.  
Dat wat geschapen ‘is’ kent niet ZHaar Schepper die niet geschapen is, Die dus niet ‘is’ zoals 
de Kosmos en de mens is. Hij wordt gekend in de mate en op de wijze waarop HZij zich 
aan ZHaar schepping toont.  
Toch ligt in deze Kennis (= ‘eenwording’) van de Allerhoogste waarschijnlijk (wel 
zeker!) het hoogste geluk wat denkbaar is. 
In de ‘hoogste’ liefdesrelatie (Da’ath- Kether) blijft de gans nabije Ander toch ook 
transcendent ‘ver weg’. 
 
Regels 6 en 7: gaan over de ‘kwaliteit’ waarmee we als verbondspartner alles moeten 
‘ontmoeten’.  
Door een  ‘ontmoeting’ te láten zijn zonder  te grijpen en reducerend te objectiveren en 
deze vanuit Da’ath 'te bemediteren', worden de krachten ‘achter en in’ die ontmoeting 
verheven, geheiligd. Dan wordt als het ware een 'resonantie' mogelijk tussen het zijnde 
in de ontmoeting en diens essentie, tussen dat wat ontmoet wordt en de verzamelende 
Kracht van haar geschapen oervorm.  Wordt dan verlossing mogelijk? Kunnen  
(geketende ?) krachten dan opgenomen worden in het kosmisch verbond? Ik geloof 
daarin maar wel met de aantekening dat die verlossing niet de verdienste is van de mens 
als dienaar, wel dat hij eraan mocht meehelpen. Niets meer en minder.  
Kabbalah is zo bezien een  'theurgische' wetenschap, want ze verlost en vervolmaakt 
‘automatisch’ (als God het wil!) al datgene wat ze op deze wijze ‘onderzoekt’ met 
‘wijsheid en Inzicht’ èn met ‘Inzicht en Wijsheid’   
Zo’n ‘onderzoek’ grijpt niet, maar heiligt. 
 
Paul Horbach    15 oktober 2012 
 


