
Sefer Yetsirah                                  commentaar 4.1-4.6   paul horbach 
 

Eerst de tekst, daarna het commentaar 
 
HOOFDSTUK 4 
 
1. Zeven Dubbelen: 
Beth, Gimmel, Daleth, Kaf, Peh. Resh, Tau. 
Zij worden door twee tongen geleid: 
Beth-Bheth, Gimmel-Ghimmel, Daleth-Dhaleth, Kaf-Khaf, Peh-Pheh, Resh-Rhesh, 
Tau-Thau. 
Een patroon van zacht en hard, 
sterk en zwak. 
 
2. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Hun fundament is: 
Leven, Vrede, Wijsheid, Rijkdom, Gratie. Zaad. Heerschappij. 
 
3. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Het tegengestelde van Leven is Dood.  
Het tegengestelde van Vrede is Oorlog.  
Het tegengestelde van Wijsheid is Dwaasheid.  
Het tegengestelde van Rijkdom is Armoede.  
Het tegengestelde van Gratie is Lelijkheid.  
Het tegengestelde van Zaad is Onvruchtbaarheid.  
Het tegengestelde van Heerschappij is Onderwerping  
 
4. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Omhoog en Omlaag.  
Oost en West.  
Noord en Zuid.  
En het heilige Paleis precies in het centrum  
dat hen allemaal ondersteunt.  
 
5. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Zeven en niet zes.  
Zeven en niet acht.  
Onderzoek [alles] met behulp van hen [allemaal].  
Breng alles wat bestaat terug naar zijn essentie.  
En laat de Formeerder op zijn Plaats zitten. 
 
5. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Zeven en niet zes.  
Zeven en niet acht.  
Onderzoek [alles] met behulp van hen [allemaal].  



Breng alles wat bestaat terug naar zijn essentie.  
En laat de Formeerder op zijn Plaats zitten. 
 
6. Zeven Fundament-Dubbelen: 
BGD KPRT. 
Hij graveerde hen, hakte hen, combineerde hen. woog hen en verwisselde hen. Hij 
formeerde met hen: 
Zeven planeten in het universum.  
Zeven dagen in het jaar.  
Zeven poorten in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
 
 
Commentaar:   De Weg naar en in de Tempel 
 
 
Overduidelijk wordt in hoofdstuk 4 van Sefer Yetsirak een volgende fase van de schepping 
uitgedrukt. 
Waar de heilige ruimte in de vorige hoofdstukken eerder werd afgebakend door (de 
permutaties van) de drie letters van de Heilige naam YHVH, en vervolgens door (de 
permutaties van) de drie Moeder letters, Shin- Aleph-Mem, verwijzend (denk ik) naar de 
werelden van Atziluth en Briah, wordt nu de ruimte die door in het Heilige wordt uitgespaard 
gemanifesteerd in de wereld van Yetsirah. 
Waar hiervoor een ‘statische’ ruimte werd weergegeven, is in Yetsirah een dynamisch 
cyclische ruimte, waar niet eenheid in potentie, maar tweevouden, tegenstellingen in de zin 
van polariteiten naar voren komen. Polariteiten zijn potentiële dualiteiten.  
Dat wordt mij in deze verzen als volgt duidelijk gemaakt door 

- de 7 dubbele letters die extravert en introvert uitgesproken kunnen worden: 
geaspireerd of niet geaspireerd. De letter Heh, het venster, speelt daarbij een 
beslissende rol;  

- de differentiatie van kwaliteiten, in elke richting van de ruimte; 
- de eenheid en harmonie die bij de Formeerder aanwezig is tegenover de verwarring 

van de opdringende dualiteit voor de ziel in de ruimte van Yetsirah; 
- de vrijheid die nu mogelijk wordt en daarmee wordt de potentie van het kwaad 

dreigende realiteit; 
- de herhaling in de cyclische tijd. Dat is  Genade, omdat zo ‘fout’ gebruik van vrijheid 

(dus keuze voor verdere,  regressieve differentiatie, voor eenzijdigheid, voor beaming 
van de waan van wat zich uiterlijk opdringt) de mogelijkheid van herstel is gegeven. 

 
De potentiële oerruimte die door de drie moeder letters ontstaat (in Briah) worden nu via de 
zeven dubbele letters (duidt op cyclus) geconcretiseerd. Daarom worden Shin-Aleph-Mem 
ook moederletters genoemd.  
 
De eenheid van de schepping wordt niet meer onmiddellijk ‘gehoord’, ‘gezien’ en beleefd als 
gevolg van deze potentiële tegenstellingen en door de keuzemogelijkheid die zo ontstaat. Net 
zoals Adam in het paradijs voor de keuze staat te nemen van de dualistisch Boom van Goed 
en Kwaad of juist niet en te kiezen voor de Boom des Levens. 
De harmonie van de wereld van Yetsirah is daarom tegelijkertijd een verwarrende ruimte. 
 
 



 
De drie dubbele letters die in de verzen steeds als eerste apart worden genoemd zijn: Beth-
Gimmel-Daleth. (2-3-4) Deze drie letters vormen het woord BeGeD en dat betekent Gewaad, 
maar ook Verwarring. Welk gewaad trekken we aan, met welk gewaad laten we ons kleden?  
De ruimte die we zijn kan inderdaad tot een lichtkleed voor ons worden. Maar die ruimte is 
ook verwarrend zodat we kunnen verdwalen in de tegenstellingen en het lichtkleed verwordt 
tot een kleed van vellen. 
Beth (Huis, Tempel) plaats ik in het centrum van de Yetsirahruimte, dus op Tifereth. Juist 
vanwege de structuur van het woord BeGed, hoort Gimmel bij Hod en Daleth bij Netsach. 
De driehoek Hod, Tifereth-Netsach geeft dan BeGeD, Gewaad. 
De poorten en vensters in dit huis of tempel geven verbindingen met de werelden buiten, 
respectievelijk Da’ath (met wereld van Briah) en Malkuth/Yesod (met wereld van Assiah). 
Deze poorten behoren tot de verborgen zevende richting in deze ruimte van zes dimensies. De 
verborgen middenkolom. 
 
De verborgen richting wordt weerspiegeld door de Taw, 400, Kruis. Kruis kan lijden , maar 
ook verlossing betekenen. Daarom behoort Taw , een van de zeven dubbele letters, tot 
Malkuth of Da’ath.  Vóór de val (dus als niet gekozen wordt voor de verleidelijke 
eenzijdigheid, dus voor één van de twee polen in spanningsveld van de polariteit) is het 
Daáth. Ook na herstel, nadat TiKKuN is geschied. Maar Taw correspondeert met Malkuth 
indien de keuzevrijheid wordt ingevuld door eigen inzicht gebaseerd op louter uiterlijke 
waarneming. Dus door de uiterlijke zintuigen in plaats van de innerlijke zintuigen.  
In Da’ath is ook de letter Heh (niet behorend tot de zeven dubbele letters).  Deze letter 
bevindt zich in de keel (Da’ath) en kan daar vanuit die diepte (of hoogte) wel of niet worden 
gehoord en is bepalend voor de klank van de 7 dubbele letters die geaspireerd of niet 
geaspireerd kunnen worden uitgesproken.  
De schepping verwijdert zich door verdichting en materialisatie van het Allerhoogste.   
Het gaat erom dat de schepping in Yetsirah transparant blijft voor de Allerhoogste, voor de 
structuren van ‘boven’ en daarmee in correspondentie blijft. Daarom is de letter Heh zo 
belangrijk. De letter Heh betekent venster. Als de verborgen richting van de zesvoudige 
ruimte is als een venster (Daáth) dan kan het goddelijk als heerlijkheid en kracht instromen en 
voor dynamische evenwichtige structuren zorgen. Vandaar dat de zeven dubbele letters niet 
alleen zonder Heh moeten worden uitgesproken (beweging naar ‘beneden’), maar ook met de 
Heh (beweging naar ‘omhoog’). Beide uitspraken zijn nodig opdat er doorstroming van 
omhoog naar omlaag en omgekeerd, blijft. Alle zeven dubbele letters in Yetsirah zijn daarom 
ambigu. 
Hoe de overige drie dubbele letters plaatsen in de ruimte van Yetsirah? Peh, mond, is nauw 
verbonden met spreken, horen , keel (Da ‘ath) en moet daarom op de middenkolom worden 
geplaatst, dus op Yesod.  Kaph en Resh, de twee overgebleven dubbele letters, komen niet 
zonder reden, zoals blijkt, op respectievelijk Chesed en Geburah. Opvallend en tot eigen 
verbazing drie letter woorden klinken vanuit de ‘driehoeken’ in de ruimte. Door die woorden 
ben ik op het spoor gebracht, de ruimte te beschouwen als Tempel, of beter als het gaan door 
de Tempel: 
(Zie verder volgende pagina) 
 
 
 
 
 
 
 



 
DA’ATH 

Heh/Taw (5/400) 
 

KheTeR= Kroon 
            GEBURAH        CHESED 

Resh (200)       Kaph (20) 
 

BaRuKh= Zegenen 
 

TIFERETH 
GiBoR= Kracht              Beth (2)                 KhaBoD= Heerlijkheid 

 
BeGeD= Gewaad 

   HOD        NETSACH 
Gimmel (3)       Daleth (4) 

 
                 GiDoePh= Beledigen/blasfemie 

 
                        YESOD 

Peh (80) 
 

MALKUTH 
  Taw (400) 

 
 
 
Van beneden naar boven:   

Hod-Netsach-Yesod, Gimmel-Daleth-Peh:   GiduPh= Beledigen, blasfemie 
 Tifereth-Hod-Netsach, Beth-Gimmel-Daleth:  BeGeD = Gewaad (verwarring) 
 Tifereth-Geburah-Chesed, Beth-Resh-Kaph:  BaRuKh = Zegenen 
 Chesed-Daáth-Geburah, Kaph-Taw-Resh:   KheTeR= Kroon 
Van links naar rechts: 
 Hod-Tifereth-Geburah, Gimmel-Beth-Resh:  GiBoR= Kracht 
 Chesed-Tifereth-Netsach, Kaph-Beth-Daleth:  KaBoD= Heerlijkheid 
Middenkolom: 
 Malkuth-Tifereth-Da’ath, Taw-Beth-Heh:  TeBaH=Woord, Ark 
 
 
De zeven richtingen corresponderen met (Daáth)- Chesed t/m Yesod - (Malkuth). 
De dubbele letter woorden opleveren duiden op eigenschappen van de Tempel in Yetsirah. 
Ik ga daar hierna verder op in. 
 
Als we de letters van de middenkolom (Malkuth, Yesod en Tifereth) optellen komen we uit 
op 400+80+2 = 482=14=5 = venster. Toeval? misschien wel, misschien niet. Venster 
betekent niet alleen een zicht verbinding tussen twee niveaus of werelden, maar ook 
klankverbinding.  Door het venster kunnen we het Woord horen in de ‘hogere’ werelden 
klinkt. Natuurlijk niet met uiterlijke oren, maar als ‘klank in het hart’’, dus in Tifereth.  Dat 
Woord van de Heilige kunnen zo ontvangen en doordragen, doorgeven naar de ‘lagere’ 
werelden opdat het ook dáár wordt geopenbaard. Door deze verbinding van de middenkolom, 
onze lofprijzende ‘eigen’ woorden omhoogstijgen naar omhoog. Onze woorden van 



lofprijzing zijn vooral ons doen en laten ter wille van de Heilige, we moeten hier niet 
uitsluitend denken aan ons concreet spreken, dat natuurlijk ook.  
 
De Aleph (Kether, verscholen in of achter Da‘ath), Beth (Tifereth) en Taw (Daáth/Malkuth), 
respectievelijk het ‘onzichtbaar begin’ en ‘onzichtbaar einde’, de 1-2 en de 2-400, dus alles 
omvattend,  vormen tezamen de essentie van Axis Mundus, de Middenkolom van de gehele 
scheppingsBoom. (NB 1-2, Vader en 2-400, Dochter; en dat geeft natuurlijk allerlei 
correspondenties die hier niet verder worden uitgewerkt) 
 
Weg naar en door de Tempel 

De woorden die zich zo laten horen, toont de Weg naar en door de Tempel.  
Het gaan van deze zuiverende en zegenende Weg maakt ons tot brug tussen hemelen en 
aarden. 
 
Buiten de Tempel 

We bevinden ons meestal buiten de tempel, niet eens in de voorhoven van de Tempel. 
Dan zijn we geïsoleerd in Malkuth, in de horizontale wereld van oorzaak en gevolg 
Dan is Malkuth, kruis (Taw), lijden. Indien we Malkuth zo beleven geïsoleerd van de Tempel, 
is dit lijden zinloos en uitzichtloos. Dan is er geen evenwicht. We leven eigenlijk in chaos en 
zijn slaafs onderhevig aan de belangen van de Prins van de Wereld. Misschien worden we wel 
beheerst, zonder dat zelf te beseffen,  door het Kwaad. We gebruiken dan onze eigen mond, 
subjectief naar het ons uitkomt en goed dunkt.  Mond (PeH) zo gebruikt, verstoort en 
misvormt Gods spreken, Gods Woord. We zijn niet stil, niet ontvankelijk en horen en 
gehoorzamen niet aan Woord van de Heilige.  Dat is ook het geval als we eigenzinnig, dus 
zonder meditatie inspanning, subjectief en uitsluitend verstandelijk Gods Woord uiterlijk 
interpreteren. Dit is overigens de gebruikelijke toestand waarin de mens, of beter ik, leef. 
 

De middenkolom van het tempelmodel geeft een duidelijke aanwijzing dat onze eigen 
mond moet zwijgen. Als we onze eigen mond (Peh) laten zwijgen, is daar het woord TeBaH  
(Malkuth-Tifereth-Da’ath). TeBaH betekent Woord (of Ark), Woord van de Heilige.  Het 
Woord verbindt. Dit drukt uit dat alleen via het Woord van de Heilige verbinding tussen 
hemelen en aarden, tussen boven en beneden, tussen toekomst en verleden mogelijk is. Ons 
eigen eigenzinnig spreken is een belemmering om brug te worden. Dat spreken moet stoppen. 
Het leven in Malkuth is lijden, zinloos lijden als we leven zonder besef van verbinding met de 
Schepper, met de Heilige. Eigenlijk is dan alles in mijn leven zinloos. Deze stellige en 
oordelende uitspraak neem ik onmiddellijk terug, want hoe kan ik met mijn mond een oordeel 
geven over wat dan ook? Oordelen is alleen aan Hem, en alleen de Heilige weet de diepere 
zin van welk leven dan ook.  Maar ik durf wel te vermoeden dat ik dan gevangen ben en 
verstrikt in een web van egocentrisme en horizontale gerichtheid. We leven, uiterlijk ‘goed’ of 
‘kwaad’, alleen voor onszelf.  Ik sluit graag de ogen voor zinloos leven, en word verleid om 
geluk, ontspanning, succes, materiële welvaart na te jagen. Maar hoe succesvol ook en 
‘gelukkig’ dit leven lijkt,  uiteindelijk ervaar ik dan toch dat het niet meer is dan ijdel het 
leven ‘goed doorkomen’. Dat alles is lijden, uitgedrukt door de geïsoleerde Taw, het kruis. 
Dat is verbannen zijn, gevangene of gebondene zijn.  

Al ons handelen, synthetisch uitgedrukt in het spreken (de mond Peh), is dan spreken 
zonder verbinding met Gods Woord, dus zonder de middenkolom. We scheppen 
eigenmachtig door ons spreken. Maar onze ‘scheppingen’ (dat wil zeggen ons doen en laten)  
brengt de Schepping niet  nabij God, maar versplinterd haar verder, haalt haar uit het 
kosmisch verbond. 
Indien wij ons bewust of onbewust ons afwenden van de Heilige, spreken we dus zelf (Peh), 
zonder verbinding met de Heilige, en dat is GidoePh (Hod-Netsach-Yesod). GiDoePh  



betekent beledigen, blasfemie, godslastering.  We wanen ons zelf schepper, een ijdele waan 
die de schepping verstoort, hetgeen kwaad is.  We bevinden ons in dan buiten de Tempel.  

Uitsluitend door genade van de Heilige mogen we aangeraakt worden, wakker 
gemaakt worden opdat het verlangen ontstaat ons te laten bevrijden uit gevangenschap, uit 
zinloos lijden, om Gods weg te gaan, dienstbaar te worden aan Hem. Dat is symbolisch altijd 
een omkeer, een metanoia. Een fundamentele verandering van horizontale georiënteerd zijn 
naar verticale opstaan. Inderdaad opstaan. De ervaring leert dat we steeds weer vallen en dus 
ook altijd weer moeten opstaan. Het is aan ons of we de genade willen ontvangen, en 
daadwerkelijk aan bevrijding willen meewerken. Dat is strijd die nu van ons gevraagd wordt. 
Van belang is op te merken dat opstaan niet betekent dat we verzaken aan het horizontale 
leven. Echt opstaan betekent dat de voeten met de aarde verbonden blijven. Door genade ben 
ik zo zoeker naar God, op zoek naar de weg die naar Hem voert. De weg naar de Tempel. 
 
 
Voorhof van de Tempel 

Om evenwicht te herstellen is strijd nodig, moet ik strijder zijn. Om op te staan is 
strijd nodig. Om opnieuw op te staan nadat we weer zijn gevallen is strijd nodig. Om te 
proberen minder te vallen is strijd nodig. Deze heilige strijd brengt ook lijden, maar dit lijden 
is niet zinloos en dient harmonie en kosmos. Dit lijden is het offer dat we in vrijheid brengen 
om brug te kunnen worden ter wille van Zijn Wil. Het is ook dit offer, een dienstbaar leven  
hoe gebrekkig ook, dat we in de Tempel als offer willen aanbieden aan de Heilige. Het is de 
welriekende geur die omhoog gaat, ons concreet antwoord op de genade die we van Hem 
ontvangen.  

Dit lijden is het gevolg van de ‘strijd tegen het Kwaad’,  tegen de dreiging dat de 
schepping en met name Malkuth, de wereld van Assiah, overspoeld raakt door chaos en 
negativiteit. Het is een strijd niet tegen Malkuth, maar ter wille van Malkuth. Deze strijd helpt 
ook om te voorkomen dat de verzegeling van de ruimte (de permutaties van de drie letters van 
de Heilige Naam) op het niveau van Yetsirah wordt verbroken. Je kunt ook zeggen, ze draagt 
er toe bij dat de Tempel niet wordt verwoest of dat herbouw ervan mogelijk blijft. De Tempel, 
ook de Tempel van mijn innerlijke ruimte, wordt gebouwd door de Heilige, maar Hij kan 
alleen deze Tempel bouwen als ons leven daartoe het ‘materiaal’ levert. Zo belangrijk is ons 
leven in Malkuth, ons fysieke en psychologisch leven, ons leven in de zintuiglijke wereld. Dit 
leven is noodzakelijk voor de Tempelbouw. 
Als we de strijd aangaan en blijven voeren, bevinden we ons in het Voorhof van de Tempel. 
Deze strijd wordt ook uitgedrukt door het kruis, maar nu het zuiverende  Kruis (Malkuth, 
Taw).  Dit Kruis dragen we naar en door de Tempel.  Dankzij onze inspanningen om in 
vrijheid gehoorzaam te zijn worden we beetje bij beetje gezuiverd in het wasbekken dat zich 
in het voorhof bevindt. 

In de voorhof leren we te zwijgen en te gehoorzamen, opdat niet langer wij spreken, 
maar  opdat de stilte ontstaat om Zijn Woord te kunnen horen (Peh). Yesod is de voorhof van 
‘onze’ Tempel. 
 

Indien we in deze zo verwarrende strijd standhouden, krijgen we een nieuw gewaad:  
BeGeD (Tifereth-Hod- Netsach). Een lichtgewaad, waarmee we de Tempel kunnen binnen 
gaan.  Zonder dit gewaad, het gewaad van de innerlijke priester,  blijft de Tempel gesloten en 
kunnen we niet verder gaan. Het betreden van de Tempel is niet het verlaten van de ‘lagere’ 
wereld, de wereld van Malkuth, dus van Assiah. We nemen juist ons ‘horizontale’ leven als 
offer mee de Tempel met al haar ‘ontmoetingen en belevingen’ de Heilige aan te bieden. Ons 
leven behoort Hem geheel toe. De wereld van Malkuth wordt niet verlaten, maar door ons 
nieuwe gewaad zijn we in staat om gelijktijdig te zijn in beide werelden, in de Assiahwereld 
en Yetsirahwereld, in de ‘buitenwereld’ en in de ‘binnenwereld’, op aarde en in de hemel.  



 
Doorheen de twee kolommen 

De toegang tot de Tempel wordt gemarkeerd door twee kolommen: rechter kolom en 
linker kolom. Als we de kolommen passeren komen we in de Heilige Plaats, met in het 
centrum het altaar, Beth (Tifereth). 
De kolom rechts is de Kolom van Glorie, heerlijkheid: KaBoD (Chesed-Tifereth-Daleth) en 
de kolom links is de kolom van Kracht: GiBoR (Hod-Tifereth-Geburah). 
De Tempel betreden we via de midden kolom zonder af te wijken naar rechts of naar links, 
want het altaar dat is de plaats van de priester, waar ons offer wordt gebracht.  Dit betekent 
dat we ons niet identificeren met de Glorie en ook niet met de Heerlijkheid. De 
overweldigende fascinatie van Gods Glorie en de neiging daarin op te gaan als ook de toe-
eigening van Gods Kracht mogen ons niet van het recht pad afbrengen. Dan zien we ons zelf 
als centrum en vergeten de dienstbaarheid aan Zijn Wil. Indien dat wel gebeurt kiezen we 
voor de Boom van Kennis en sluit zich de Tempel. Dan wordt die tempel door ons aangetast, 
kan deze niet verder gebouwd worden. 
 
De Heilige Plaats 

Beth, huis,  is de aanduiding voor Tempel, voor het centrum van de Heilige Plaats, het 
reukofferaltaar, ook het hart, het hart van onze innerlijke tempelruimte. 
En bij het altaar beide armen opgeheven ten hemel (Chesed- Kaph en Giburah- Resh) klinkt 
in onze mond (Peh) vanuit het hart (Tifereth, Beth)  de priesterlijke zegen: BaRuKh, 
Tifereth-GeBurah-Chesed). Het zijn dan niet onze eigen woorden, maar de woorden van de 
Heilige zelf. Gods Woord (TeBaH).  TeBaH, Woord, 400-2-5 Alleen door Zijn woord is er 
verbinding mogelijk tussen hemelen en aarde, verleden en toekomst. 
Hij spreekt doorheen de priester in mij, in mijn Tempel die Hij bouwt en Zijn Tempel is. Ons 
offer is Zijn offer.  De zegen verbindt alle werelden : die van Briah (2), die van Yetsirah (200) 
en die van Assiah (20): BaRuKh, 2-200-20.  Onze offers van strijd, gehoorzaamheid en liefde 
op het altaar gebracht, stijgen als aangename geur op. De Heilige ademt ons leven op. Mijn, 
dus Zijn aanwezigheid in de werelden van Zijn schepping.  Zijn genadige zegen komt over 
ons, verheft ons.  Het kruis (Taw) wordt op het altaar (Tifereth) opgeheven, verlost en wordt 
een verbindend, verlossend Kruis (Da’ath).  Het evenwicht in de schepping, de harmonie is 
aanwezig. Gods heerlijkheid (Kabod) en Kracht (Gibor) doorasemen de Schepping.  
 
Het Heilige van het Heilige 

Door Zijn zegen worden we ontvankelijk voor het horen van Zijn Woord (TeBaH). 
Deze hoogste ontvankelijkheid wordt weergegeven door KeTheR (Chesed-Da’ath-Geburah). 
Kether betekent kroon. Kroon is ook de hoogste sefiroth die de hele schepping geeft, is 
synoniem van Koning. Niet wij als koning, maar de Heilige als Koning van alles. De 
schepping is goed, zeer goed. Het Kruis (Taw)  in Da’ath, deze kroon verbindt de Heilige 
Plaats met het Heilige der Heilige. Daar bevindt zich ook de voorhang, het venster,  die de 
Heilige Plaats scheidt van het Heilige der Heilíge. Voorhang is PaRoKheTh (Peh- Resh-
Kaph-Taw). In de voorhang is Kether dus op verborgen wijze opgenomen: Peh en Kether. Als 
God wil en dàn spreekt, gaat het voorhang open, ontvang ik een hoogpriesterlijk nieuw 
gewaad en mag de hogepriester in mij het Heilige der Heilige betreden. Gods Woord 
(TheBaH) geopenbaard. Dan is gelijktijdig in mij de eenheid: zoeker-strijder-priester-
hogepriester: brug tussen hemelen en aarde. Zijn Naam is geheiligd. 
 
 
 
In de verzen worden ook tegenstellingen genoemd 
 



Beth: Leven en Dood 
Gimmel: Vrede en Oorlog 
Daleth: Wijsheid en Dwaasheid 
Kaph: Rijkdom en Armoede 
Pheh: Gratie en Lelijkheid 
Resh: Zaad en Onvruchtbaarheid 
Taw: Heerschappij en Onderwerping 
 
Er is een neiging om deze tegenstellingen vooral naast elkaar te beschouwen. Het zijn als het 
ware dan uiterste polen in dezelfde ‘dimensie’. 
Vanuit de tempel zie ik deze tegenstellingen toch vooral verticaal (hoewel ze zich natuurlijk 
ook horizontaal uitdrukken). 
In de tempel vindt ontmoeting plaats. 
De Formeerder toont zich daar (in zijn Woord) in het Heilige der Heilige als Leven, Vrede, 
Wijsheid, Rijkdom, Gratie, Zaad, Heerschappij. Hij verschijnt daar in Zijn Gelaat van Liefde, 
Volmaakte Liefde. Het is een verschijning vanuit de hogere hemel, Briah, in de lagere hemel, 
de Tempel van Yetsirah. Dat is niet alleen een mogelijk gebeuren buiten ons, maar kan plaats 
hebben in de ruimte van ons hart. Deze ruimte kan tempel zijn en zo deze verschijning van de 
Heilige, de Formeerder, mogelijk maken. 
Wij betreden deze tempel ook (als we toegelaten worden) vanuit Assiah. We brengen ons 
leven , onze eigen ontmoetingen daar mee de tempel in. Het zijn de ontmoetingen met de 
Klippoth die zich in wezen kenmerken door Dood, Oorlog, Dwaasheid, Armoe, lelijkheid, 
Onvruchtbaarheid en Onderwerping. Hoewel de schijn van hun verschijning in Assiah 
dikwijls vervalst is.  De Klippoth tonen zich zo vaak (niet altijd)  misleidend in schone schijn, 
dat wil zeggen in hun tegendeel. 
Als wij ons hiermee niet laten misleiden en ons er niet mee identificeren, opent de innerlijke 
Tempel en kunnen we met alles wat in ons leven door Klippoth is aangeraakt, dus onze 
ontmoetingen, mee nemen in de Tempel. Dit leven is ons offer dat wij meebrengen. Door dit 
offer wordt in de tempel Dood aangeraakt door Leven, Oorlog door Vrede, Dwaasheid door 
Wijsheid, Armoe door Rijkdom, Lelijkheid door Gratie, Onvruchtbaarheid door Zaad en 
Onderwerping door Heerschappij. 
In de mate waarop ons offer wordt aanvaard en gezegend  in die mate vindt er bevrijding, 
verlossing plaats. Verlossing is niet door en van ons, maar door de Heilige die in zijn 
genadige barmhartigheid daartoe Zijn heiligende Zegen in de Tempel geeft.  
Amen 
 
Paul Horbach,  januari 2014 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


