
Yetsirah, hoofdstuk 2 ,  tekst en commentaar 
 
Eerst volgt de tekst, daarna het commentaar  

 
Tekst 
1. Twee-en-twintig Fundament-Letters: 
Drie Moeders  
en zeven Dubbelen  
en twaalf Enkelvoudigen. 
De drie Moeders zijn: Aleph, Mem, Shin. 
Hun fundament is: 
een schaal van verdienste en een schaal van schuld. 
En de tong is de regel die tussen hen beide beslist. 
Drie Moeders: Aleph, Mem, Shin. 
Mem humt, 
Shin sist,  
en Aleph is de Ether die tussen hen beide beslist. 
 
2. Twee-en-twintig Fundament-Letters: 
Hij graveerde hen, hakte hen, combineerde hen, woog hen en verwisselde hen. 
En Hij formeerde met hen alles wat geformeerd is  
en alles dat nog moet worden geformeerd.  
 
3. Twee-en-twintig Fundament-Letters: 
Hij graveerde hen met behulp van de stem. 
Hij hakte hen met behulp van de Geest. 
Hij definieerde hen met behulp van de mond op vijf plaatsen: 
Aleph, Chet, Heh, Ayin met behulp van de keel. 
Gimmel, Yod, Kaf, Qof met behulp van het gehemelte. 
Dalet, Tet, Lamed, Nun, Kaph met behulp van de tong,  
Zayin, Samekh, Shin, Resh, Tzaddi, met behulp van de tanden,  
Beth, Vau, Mem, Peh. met behulp van de lippen. 
 
4. Twee-en-twintig Fundament-Letters: 
Hij plaatste hen in een wiel als een muur met 231 poorten. 
Het wiel draait vooruit en achteruit. 
Een teken hiervoor is: 
Er is niets beter dan vreugde ['NG]. 
Er is niets erger dan pijn [NG']. 
 
5. Hoe combineerde Hij hen, woog Hij hen en verwisselde Hij hen? 
Aleph met alle [andere letters] 
en alle [andere letters] met Aleph. 
Beth met alle [andere letters] 
en alle [andere letters] met Beth. 
En zo iedere [letter] op zijn beurt in het wiel door 231 poorten. 
Aldus komt alles wat is geformeerd  
en alles wat is uitgesproken  
voort uit één Naam. 
 
6. Hij formeerde vorm uit vormeloosheid. 
En maakte Niets tot Iets. 
En hakte grote zuilen uit de ontastbare Ether. 



Dit is het teken [dat optreedt na] Aleph met alle [andere letters] 
en alle [andere letters] met Aleph: 
Hij schouwde, transformeerde en maakte alles wat is geformeerd  
en wat is uitgesproken [door] één Naam. 
Een teken hiervoor is: 
Twee-en-twintig elementen in één lichaam. 
 
 
Commentaar paul horbach 
 
We ontvangen van moment tot moment de adem van de Heilige door de neus. 
Neus in het Hebreeuws is AP ( Aleph-PeH, 81= 1-80.) 
De Goddelijk Adem, de Aleph (Aleph-Lamed-Peh, 111 = 1-30-80 !) , in de neus is de Geest 
Gods (Neshamah, zie hoofdstuk 1), ze  komt via de keel in de mond (PeH) en daar is de Aleph 
geest uit Geest (Ruach, zie hoofdstuk 1) 
Door de mond (PeH ,80= 80-5) kunnen we spreken en Gods Adem in woorden (en dus 
daden) tot uitdrukking brengen. De uitgaande woordenvormens de Nefesh, die de  adem 
hier tot leven brengt, de manifestatie van Gods adem. 
De structuur van het woord neus (1-80) laat al zien dat ons spreken met de mond (80) in 
verbinding moet zijn met de Adem van de Heilige (1).  
 
We hebben echter de vrijheid om anders te spreken, los van de bedoeling van de Heilige 
 
Dat we kunnen spreken is een wonder. Alleen de mens kan spreken in woorden. 
Hoofdstuk 2  van Sefer Yetsirah gaat over dat wonder.  
De bijzondere schepping van de mond (vers 3) maakt ons spreken mogelijk. 
De mond is een vat met 22 vaten, die alle op zichzelf toonloos zijn en stom. Geen enkel vat, 
geen enkele klinker kan geïsoleerd en uit en met zichzelf spreken.  
Daarvoor is Geest, adem(stroom) en beweging van de mond nodig. 
De mond bestaat uit een boven en een beneden, zoals hemelen en aarden. 
Boven: bovenlip, bovenkaak (tanden) en verhemelte 
Beneden: onderlip, onderkaak (tanden) en tong. 
Daartussen waar de ademstroom als mysterie vandaan komt, is de keel. 
Voor het tot stand komen van het woord zijn dus nodig: lippen, tanden, verhemelte, tong en 
keel.  
Er zijn in de mond 22 vaten die corresponderen met de 22 letters.  
4 letters bij de keel, 4 letters bij het verhemelte, 5 letters bij de tong, 5 letters bij de tanden 
en 4 letters bij de lippen. Zo zijn de vaten en dus letters ‘gedefinieerd met behulp van de 
mond’ , zo worden hun plaatsen vastgelegd. En het is Gods scheppende Stem (die graveert),  
die de Geest (die hakt) geeft en de Mond (waarin de vaten/letters worden gedefinieerd) 
schept (vers 2) 
 
De verborgen eigenschappen van de drie moederletters Aleph (keel), Mem (lippen, 
Safathaim, 300-80-400-10-40) en Shin (tanden) zijn de essentie van alle medeklinkers 
inclusief van henzelf die in de mond als vaten worden gevormd en gemaakt (vers 1). 
 



Door de mond, het vat met de 22 vaten kunnen we spreken. Daarin hebben we een vrijheid, 
geen absolute vrijheid want de 22 vastgelegde vaten geven grenzen aan ons spreken. We 
kunnen de adembeweging in zekere mate beïnvloeden en vervormen met  
de heftigheid van de tong, de mate waarin we de mond openen en de druk die we aan de 
uitstromende adem geven.  
Evenals de Goddelijke scheppingswoorden, zijn onze woorden zaad die in ‘onze’ aarde 
vallen. Het is de bedoeling dat wij Gods zaad daar zaaien en niet ons eigen zaad. Onze 
woorden hebben scheppende kracht, doen er toe. Daarom is het belangrijk dat we 
zorgvuldig zijn in ons spreken, niet zomaar spreken, woorden niet ijdel en vals de mond laten 
uitgaan. 
 
Als we nog even kijken naar vers 1. 
De drie moederletters komen in hoofdstuk 3 in bespreking. 
Het verwijst duidelijk naar de wet van drie. De wet van oorsprong en evenwicht. 
Hier gaat het over evenwicht tussen hemelen en aarden. Zowel lippen en tanden zijn immers 
in de anatomie van de mond ‘boven’ en ‘beneden’.  De beweeglijke tong (Lashon, 30-300-50) 
is bedoeld om het spreken verbinding te laten zijn tussen boven en beneden, dus tussen 
hemelen en aarden. Tussen de wereld van Briah en die van Yetsirah. De tong moet bewegen 
door de Adem van de Heilige dan is er evenwicht. Zo niet dan is het evenwicht verbroken, de 
weegschaal slaat dan door naar de ene of de andere kant, naar de ‘schaal van verdienste’ of 
naar de ‘schaal van schuld’, dan vallen we in de val van dualiteiten tegenstellingen, die in 
wezen bij evenwicht harmonisch in balans zijn. 
 
De scheppingswoorden van de Heilige, die zich uitdrukken in de 22 letters, bevatten in 
potentie alles wat zal zijn. Ook wat in onze toekomst nog in het verborgene ligt opgesloten , 
is in het scheppingsontwerp opgesloten (vers 2) 
 
Dan verzen 4 en  5.  
231 zijn alle mogelijke 1-1 combinaties van de 22 Hebreeuwse letters met elkaar.  
21+20+19+….+1+0 = 231. Elke 1-1 combinatie is een poort, een verbinding in de mond die 
basis is van een klank, van (het begin van) een woord. Bijvoorbeeld Beth-Daleth en Daleth-
Beth. Poort is een mooie aanduiding, want elke combinatie kan in twee richtingen begrepen 
worden. Immers door een poort zijn twee bewegingen er doorheen mogelijk. Van de ene 
kant en van de andere kant.  Net zoals we de adem van de Heilige ontvangen en mogen 
teruggeven. Ik  heb de intuïtie dat als wij één beweging door zo’n poort benadrukken en de 
andere vergeten of van minder belang achten, we dan weer een onbalans hebben tussen de 
‘schaal van verdienste’ en de ‘schaal van schuld’. Als we alleen onze verdiensten zien dan 
ontkennen we onze schuld in ons leven, als we alleen onze schuld zien ontkennen we de 
verdienste van ons leven. De tong is beslissend, omdat deze bepalend voor ons unieke 
spreken en daarmee ook voor onze daden (vers 1; nb  regel betekent ook woord)   
 
Vers 4. Vreugde (Ayin-Nun-Gimmel, 70-50-3) en pijn (Nun, Gimmel-Ayin) bestaan in het 
Hebreeuws met dezelfde letters. Onze eenzijdigheid kan opgevat worden dat niet Gods 
adem (Aleph, 1), maar onze adem (Ayin, 70) door de mond gaat. En dan is er vreugde (die 
geen betekenis heeft en dus zonder inzicht) of pijn (die geen betekenis heeft en dus zonder 
uitzicht). We beleven slechts één kant van de werkelijkheid, en daarmee raken we los van de 
hele werkelijkheid van de schepping, van aarden én hemelen. 



Vers 6.  
De vorm wordt door Gods scheppingswoorden uit de vormloosheid, de chaos (ToHOE) 
geschapen. Iets uit niets. 
In dit vers wordt nogmaals benadrukt dat de eenheid (een lichaam) en veelheid (22 
elementen) geen tegenstelling is, maar scheppingsharmonie. De Ayin (70, veelheid) kan 
corresponderen met de Aleph (1, eenheid). Dat is dan ook onze opdracht. Onze adem (Ayin) 
in overeenstemming laten zijn met Gods adem (Aleph). Dan is vreugde ook pijn, en pijn ook 
vreugde. Dan is er balans. Zijn de zuilen, waarover in dit vers gesproken wordt,  een 
verwijzing dat de schepping van de wereld en van de mens  van de mens bedoeld zijn om 
Tempel te zijn waar de Heilige aanwezig kan zijn? 
 


