
Sefer Yetsirah hoofdstuk 3   (paragrafen 3.1 t/m 3.9)      verwerking/meditatie Paul Horbach 
 
Eerst de tekst, daarna het commentaar 
 
HOOFDSTUK 3 
3.1. Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin.  
Hun fundament is  
een schaal van verdienste  
een schaal van schuld  
en de tong is de regel die tussen he beide beslist. 
3.2. Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin.  
Een groot verborgen mysterie  
bedekt en verzegeld door zes ringen.  
Uit hen kwamen voort: 
Ether, Water en Vuur.  
Uit hen werden de Vaders geboren  
en uit de Vaders de Generaties. 
3.3. Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin.  
Hij graveerde hen, hakte hen, combineerde hen, woog hen en verwisselde hen. Hij formeerde met hen: 
Drie Moeders (Aleph, Mem, Shin)  in het Universum. 
Drie Moeders (Aleph, Mem, Shin)in het Jaar. 
Drie Moeders (Aleph, Mem, Shin) in de Ziel. 
3.4. Drie Moeders (Aleph, Mem, Shin). 
In het Universum: Ether, Water en Vuur.  
De Hemel is uit het Vuur geschapen.  
De Aarde is uit het Water geschapen.  
En de Ether die uit de Geest voortkomt beslist tussen hen beide. 
3.5. Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin.  
In het Jaar: Hitte, Koude, Overvloed.  
De Hitte is uit het Vuur geschapen.  
De Koude is uit het Water geschapen.  



En de Overvloed die uit de Geest voortkomt  
beslist tussen hen beide. 
3.6. Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin.  
In de Ziel: Mannelijk en Vrouwelijk.  
Het Hoofd is uit het Vuur geschapen.  
De Buik is uit het Water geschapen.  
En de Romp die uit de Geest voortkomt 
beslist tussen hen beide. 
3.7. Door middel van de Geest liet Hij de letter Aleph heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
De Ether in het Universum.  
De Overvloed in het Jaar.  
De Romp in de Ziel.  
Het Mannelijke met Aleph-Mem-Shin.  
Het Vrouwelijke met Aleph-Shin-Mem.  
3.8. Door middel van het Water liet Hij de letter Mem heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
De Aarde in het Universum.  
De Koude in het Jaar.  
De Buik in de Ziel.  
Het Mannelijke met Mem-Aleph-Shin.  
Het Vrouwelijke met Mem-Shin-Aleph. 
3.9. Door middel van het Vuur liet Hij de letter Shin heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
De Hemel in het Universum.  
De Hitte in het Jaar.  



Het Hoofd in de Ziel.  
[Het Mannelijke met Shin-Aleph-Mem.  
Het Vrouwelijke met Shin-Mem-Aleph] 
 
 
Commentaar 
NB (3.x) verwijst naar de paragraaf 
 
    Shin             balans    Mem 
   (3.1)    -------------------------------------/----------------------------------------- 
    verdienste   Aleph    schuld 
 
 
Drie Moeders (3.1)  Shin Vuur   Aleph  Ether  Mem Water    (3.2) 

   (Actief )   (Bemiddelend)  (Ontvankelijk) 
    Yod    Vaw    Heh  (3.2)        Drie Vaders 
                   geboren  Generaties 

 in:     Geschapen uit Vuur:  Voortgekomen uit Geest: Geschapen uit Water: 
 
(3.3) 
Ziel    Hoofd    Romp     Buik   (3.6) 
    (mannelijk)   (hart/liefde??)  (vrouwelijk) 
(3.3) 
Jaar    Hitte    Overvloed   Koude   (3.5) 
 
(3.3) 
Universum   Hemel    Ether    Aarde   (3.4) 
 
Mannelijk   Shin-Aleph-Mem  Aleph-Mem-Shin  Mem-Aleph-Shin 
Vrouwelijk   Shin-Mem-Aleph  Aleph-Shin-Mem  Mem-Shin-Aleph 
 
    (Shin heerst 3.9)  (Aleph heerst 3.7)  (Mem heerst 3.8) 



Correspondenties 
 
     Shin  Hoofd   mannelijk Neshamah             
Shin   Vuur Yod Ziel ?  Aleph  Romp   hart/liefde? Ruach    YHVH (Genesis 2) 
     Mem  Buik   vrouwelijk Nefesh 
 
     Shin  Hitte 
Aleph  Ether Wav Jaar?  Aleph  Overvloed       Elohim (Genesis 1) 
     Mem  Koude 
 
     Shin  Hemel 
Mem Water Heh Universum? Aleph  Ether        Elohim (Genesis 1) 
     Mem  Aarde 
 
 
Kosmische ruimte: verzegeling door  zes ringen door middel van de letters van de heilige Naam: Y, V, H  (de Vaders) 
(zie ook hoofdstuk !) 
 
   Boven   YHV   Chesed 
   Beneden  HYV   Geburah 
   Oost   VYH   Tifereth 
   West   VHY   Yesod 
   Zuid   YVH   Netsach 
   Noord   HVY   Hod 
 

Centrum:        Shin-Aleph-Mem;         Chokmah-Keter/Da’ath-Binah) 
 
 

Generaties  Malkuth 
 

Paul Horbach 
 



Overpeinzingen 
 
3.1/3.2 
De wet van drie, wet van het evenwicht. Niet statisch, maar dynamisch, levend. Levend evenwicht 
Gewichten. Dan Shin, dan weer Mem domineert. Aleph bemiddelde, verbindt, is weegschaal. Zorgt voor levende balans. Shim- Mem: Naam. 
Shin en Mem als letters zijn toonloos tenzij Aleph de adem er doorheen gaat. Zie hoofdstuk 2.1. Dan klinkt Naam. Oneindig veel variaties: 
variaties in gewichten, in zwaarte ,in dominantie, in ademkracht. Shin, Naam, is Essentie, die alle namen , alle essenties bevat. Alles wat tot 
manifestatie kan komen is vervat in deze proto drie-eenheid van Shin, Mem en Alefp. De drie moederletters. Alles wordt hieruit gebaard. 
De drie Vaders, die coresponderen met de drie moederletters: Yod met Shin, Heh met Mem en Wav met Aleph. 
Vau bemiddeld tussen Yod en Heh. Yod-Heh, de godsnaam Yah die in hoofdstuk 1.1 als eerste wordt genoemd.  
Vader van Vaders (Chokmah), Moeder van Vaders (Binah) zijn verenigd als de Zoon van Vaders  (Daáth/Malkuth -Tifereth) als vrucht zich kan 
uitdrukken. 
Geheim. Dus eigenlijk zwijgen en geheim accepteren. Nooit te begrijpen, elke poging is tevergeefs, en toch iets van aanvoelen. Enigszins te 
ervaren in eigen levende ervaring.  
De ‘strijd’ in je zelf, tussen persoonlijkheid en ziel , uiterlijke en innerlijke mens. In de ruimte die je bent, de tegenstrijdigheden die zich op 
dringen als ja en nee, als dualiteiten, als onoverbrugbare tegenstellingen. Door niet grijpende aandacht verdwijnen (soms) de tegenstellingen, 
zonder dat ze op te lossen in het niets. Nieuwe kwaliteiten die elkaar niet uitsluiten, maar juist elkaar oproepen als elementen van een geheel.  
Binnen de persoonlijkheid: tegenstellingen in het denken, in het voelen, in het willen, in het handelen. Ook hier wet van drie, evenwicht zonder 
oordeel. De ‘oplossing’ beter de verlossing uit het ja of nee komt van elders, de geheime bron, het mysterie. Eigen remedie is schijn en tijdelijk,   
Daar ligt niet de evenwichtbrengende bron. 
Generaties. De veelvuldigheid van de schepping in Yetsirah, die zijn verdere uitdrukking vindt in de oneindige veelheid van Malkuth (Assiah) 
De letter Heh, de lagere letter Heh. Dochter van de Vaders is de (‘lagere’)Moeder waaruit de omkeer, de transformatie wordt gebaard.  
De zes richtingen, de zes permutaties van de drie letters van de heilige Naam YHVH: Y,H, V. De kosmische ruimte wordt verzegeld en 
uitgespaard in de Chaos, zoals ook de ruimte die ik ben door de aartsengelen worden beschermd.  
Dat alles volgens hoofdstuk 1.13 van Sefer Yetsirah 
 

Rechterkolom: Y (Shin):  Chesed YHV    en    Netsach YVH 
Midden kolom V (Aleph)   Tipereth VYH en Yesod  VHY 
Linkerkolom H (Mem)           Geburah HYV   en    Hod HVY 

 
     Boven/Beneden                West/Oost   Zuid/Noord 
 



 
 
3.3 Geheim van Universum, van Jaar en Ziel. 
Universum: de grondstructuur van kosmische ruimte:  Hemel, Aarde en Ether (!) 
Jaar: Daarin  de cyclische structuur van beweging, van herhaling van ‘seizoenen’. Groeiende planten en gaande dieren. Komen en gaan. Eeen 
cyclus van zeven. 
Ziel: belevendigt deze structuren, bezielt, verticale verbinding. In alle werelden. 
 
Universum en Jaar: correspondeert met eerste scheppingsverhaal, Elohim, wetmatigheden in de schepping. 
Ziel: correspondeert met tweede scheppingsverhaal: YHVH relatie, liefde, namen. Namen geven is relatie hebben.  
Wie denkt hier niet aan Adam in paradijs. Ook 3.1 doet denken aan het namen geven door Adam, zodat alles verbonden wordt met zijn essentie. 
Met de Naam Shin-Mem. 
 
In de belevendiging is Ziel actief (YHVH) en het Universum ontvankelijk. De Beweging, ritmisch van het jaar de adem, waardoor de 
Zielenkracht kan indalen in alle uithoeken van het Universum verbindt. Weet niet of dit een goede associatie is. Spanning tussen subjectief 
verklaren en werkelijkheid??? 
 
3.6 
Vreemd! De drieslag lijkt doorbroken. Niet : ‘In de Ziel: Hoofd, Romp, Buik’ ; maar: ‘mannelijk en vrouwelijk’! 
Mannelijk is hoofd, vrouwelijk is buik, en romp: ik kies voor liefde/relatie/hart. 
Maar waarom geen drievorm, waarom hier mannelijk en vrouwelijk. 
Moet betekenis hebben, die ik niet aanvoel. 
 
3.7, 3.8 en 3.9 
Heersen van de krachten, de letterkrachten. 
Vermoeden dat dit belangrijk is voor het bevorderen van zelfkennis, voor juiste medewerking aan omkering. Actief, ontvankelijk, verbindend. 
Graag hier dieper op doorgaan. 
Heeft ongetwijfeld op alle niveaus waar de drie krachten aanwezig zijn, betekenis.  
 
Paul Horbach 


