
Yetsirah 4.8 t/m 4.14      commentaar Paul horbach 
 
Eerst de teksten, daarna het commentaar erop 
 
8. Door middel van het leven liet Hij de letter Beth heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Saturnus in het universum.  
De zaterdag in het jaar  
De mond in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
9. Door middel van de vrede liet Hij de letter Gimmel heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Jupiter in het universum.  
De zondag in het jaar.  
Het rechter-oog in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
10. Door middel van de wijsheid liet Hij de letter Daleth heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Mars in het universum.  
De maandag in het jaar.  
Het linker-oog in de ziel, 
 mannelijk en vrouwelijk. 
 
11. Door middel van de rijkdom liet Hij de letter Kaph heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
De zon in het universum.  
De dinsdag in het jaar.  
Het rechter neusgat in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
12. Door middel van de gratie liet Hij de letter Peh heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Venus in het universum.  
De woensdag in het jaar.  
Het linker neusgat in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 



13. Door middel van het zaad liet Hij de letter Resh heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Mercurius in het universum.  
De donderdag in het jaar.  
Het rechter oor in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
14. Door middel van de heerschappij liet Hij de letter Tau heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
De maan in het universum.  
De vrijdag in het jaar.  
Het linker oor in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
15. Zeven Dubbelen: 
BGD KPRT.  
Met hen graveerde Hij: 
Zeven universums, zeven firmamenten.  
Zeven landen, zeven zeeën.  
Zeven rivieren, zeven woestijnen.  
Zeven dagen, zeven weken.  
Zeven jaren, zeven Shabbaths.  
Zeven Jubileeën  
en het heilige Paleis. 
Aldus had Hij alle zevenvouden onder de hemelen lief. 
 
16. Twee stenen vormen 2 huizen.  
Drie stenen vormen 6 huizen.  
Vier stenen vormen 24 huizen.  
Vijf stenen vormen 120 huizen.  
Zes stenen vormen 720 huizen.  
Zeven stenen vormen 5040 huizen.  
Ga hier vandaan verder  
en bereken dat wat niet door de mond kan worden uitgesproken  
en door het oor niet kan worden gehoord. 
 
 
Commentaar 
 
Vers 4.8  t/m 4.14 
 
Deze verzen 4.8 t/m 4.14 verwoorden, denk ik, hoe de elementen/of aspecten van de 
microcosmos geschapen werden en worden (!) in correspondentie met de macrocosmos.  
Het gaat om de geschonken wetmatige tijdruimte waar binnen de zevende dag (zaterdag, 
sabbath, dag waarop de Heilige rust) zich kan voltooien (of niet?)  



Zeven is heilige getal dat de ontwikkelingsstructuur van gebeurtenissen in fasen weergeeft, 
dus ook die van en in de wereld van Yetsirah. Het gaat om de heilige wet van 7, die van 
ontwikkeling en ontplooing. 
Het kronen van de dubbele letters, duidt op heilige verbinding van de schepping (Yetsirah) 
met de hogere werelden (dus van Briah; moederletters; Universum, Jaar en Leven)). 
Hierbij gaat het om ‘lagere’ structuren (laag, vergeleken met de ‘hogere’ structuur in Briah):  
Ziel: wetten van relationeel leven,  
Universum: natuurwetten in planetaire sferen   
Jaar: wetten en vormen van tijden.  
Deze wetten manifesteren alle de wet van zeven en zijn een uiting van liefde van de Schepper 
voor de schepping, omdat ze de schepping in Yetsirah beschermen tegen wanorde van de 
chaos, dus tegen kosmisch Kwaad. 
De ritmiek die op individueel en persoonlijk niveau beweging en ‘muziek’ brengt binnen deze 
wetmatige ’tijdsruimte’ van het leven geschiedt dan met behulp van de 12 enkelvoudige 
letters. 
 
Je kunt ook zeggen dat deze ‘schepping’ van en binnen de wereld van Yetsirah de structuur 
van de zevenvoudige zevende dag is die tot werkelijke voltooiing moet komen.  
 
Daartoe wordt de Mens geschapen als samenbindende en omvattende Microcosmos.  
De werelden van Briah en Yetsirah weerspiegelen zich in de Mens, ook potentieel in ons   
De Mens is Adam die zijn relationele taak vanuit en in Liefde vervult en dat in volledige 
vrijheid.  
Dat vraagt enige  toelichting.  
In vers  4.8 bijvoorbeeld wordt de enkelvoudige letter Beth in verband gebracht met de mond, 
een van de zeven zintuiglijke openingen in het gelaat van de mens: linker en rechter oog, 
linker en rechter neusgat, linker en rechter oor en mond. 
Het is Adam die relatie legt tussen de wereld ‘buiten’ hem en ‘in’ hem. Hij kan door  
zintuiglijke waarneming deze relatie tot stand brengen. Daartoe zijn de zintuigen geschapen: 
wetten van relationeel leven.  Met de mond kan hij de planten en dieren en alles wat hij 
zintuiglijk ontmoet een naam geven en deze zo heiligend verbinden met hun oorsprong, hun 
oertypen in Briah. Maar hij mag niet met ‘valse tong’ spreken, dus eigenmachtig spreken. 
Adam moet ontvankelijk zijn voor de oertypen en die oertypen door zijn mond, door zijn 
spreken naamgevend laten zijn.  
De dubbelheid van de Beth verwijst naar het alternatief in het spreken van Adam. 
 
 


