
Sefer Yetsirah, hoofdstuk 5  
 
Een en Al                                                      
Getal en kosmos. De kosmos is gegrondvest in 22 letters die getallen zijn.  
Heilige afmetingen, heilige geometrie.  
In hoofdstuk 5 staan de 12 enkelvoudige letters centraal. Daarvoor waren de drie moeder 
letters en de zeven dubbele letters aan de orde.  
Het hangt allemaal samen. De drie moederletters: de oorsprong kiem van de schepping die 
zich in eerste manifestatie zevenvoudig ontplooit. In die zevenheid zit dubbelheid, daar ligt al 
de mogelijkheid van goed en kwaad, van alle tegenstellingen. Van keuze en 
verantwoordelijkheid dat verlies aan volkomenheid en vrede insluit. 
Hoofdstuk 5 verscheen aan mij als een uitstralende ster vanuit een bolvormige kern die 
tegelijk drie- en zevenvoudig is. De stralen strekken zich naar 12 richtingen uit, die weer zelf 
weer ‘geordend’ zijn maar wel ononderscheiden door vierheid.  
In het beeld van de kubus: het midden van de kubus: de vierheid bepaald door de 4 hoeken, de 
stralen door de lijnen vanuit het middelpunt van de kubus naar de middens van de 12 ribben 
van de kubus.  
De kernbol is overal in elke straal potentieel aanwezig. Op elk ‘punt’ van de straal kan een 
nieuwe kern,en een nieuwe stralende 12 voudige ster geboren worden.  
Doet me denken aan de ‘sterrenstokjes’ die we vroeger als kind met kerstmis in het donker 
mochten aansteken en waaruit van alle kanten uit de gloeiende punt sterretjes wegsprongen in 
alle richtingen. Sterrenregen. 
Dat alles schept een schitterende uitdijende beweging naar alle kanten.  
Maar ik had de intuïtie dat eindeloze uitdijing zinloos wordt zonder ja en nee, zonder keuze, 
zonder beamen, zonder terug. Er is toch verlangen, wens, wellicht bedoeling van totaliteit, 
van eenheid en veelheid,  van volledigheid en leegte, van àl en één. Dit voert tot het inzicht 
dat die stralen ergens, door toedoen van wat dan ook, door de mens (?), kunnen terugbuigen 
naar haar oorsprongen, naar de oer-oorsprong van waaruit ze wègschijnen. Als dat in het 
innerlijk beeld ervaren wordt, dan ontstaat een lichtbloem van bloemen van bloemen door de 
ronde terug buiging van talloze stralende lichtenlijnen.  
Een schitterende beweging van heen en weer, van wezenseenheid in de schitterende veelheid. 
Kosmos en getal, het klinkt zonder beleving zo kaal en technisch. Maar in heilige beleving is 
het een en al leven, een en al schoonheid, een en al licht en kleur. 
 
Correspondenties 
12 enkelvoudige letters 
12 stralen 
12 maanden (vers 3 en vers 5, verbonden met JAAR) 
12 stammen Israël 
12 apostelen 
12 dierenriemtekens (vers 3 en vers 4, verbonden met UNIVERSUM) 
12 astrologische huizen 
12 delen van menselijk lichaam (vers 3 en vers 6, verbonden met ZIEL)  
12 diametrale grenzen (vers 2) 
 

HOOFDSTUK 5 tekst 
 
1. Twaalf Enkelvoudigen:  
Heh, Vau, Zayin,  
Cheth, Teth, Yod,  



Lamed, Nun, Samekh,  
'Ayin, Tzaddi, Qof. 
Hun fundament is:  
gezicht, gehoor, geur, 
spraak, smaak, sexuele gemeenschap, 
handeling, beweging, temperament, 
lachen, meditatie, slaap. 
 
Commentaar: Geordend in vier groepen. 
1.Gezicht (zien), gehoor, geur :  waarnemen 
2.Spraak, smaak (doorslikken), seks : uitwisseling ‘vochten’ 
3.Handeling, beweging, temperament: invloed op omgeving 
4.Lachen (boosheid), meditatie, slaap: houding 
 
2. Twaalf Enkelvoudigen: 
HVZ ChTY LNS 'ATzQ.  
Hun fundament is: 
twaalf diametrale grenzen:  
Oost-Noord grens, Oost-Zuid grens, Oost-Boven grens,  
Oost-Beneden grens, Noord-Boven grens, Noord-Beneden grens,  
West-Zuid grens, West-Noord grens, West-Boven grens,  
West-Onder grens, Zuid-Boven grens, Zuid-Beneden grens. 
Zij breiden zich uit zij strekken zich uit tot in het eeuwige der eeuwige. 
Zij zijn de krachten van het heelal. 
 
Commentaar: Geordend in 4 groepen.  
Te visualiseren in één vloeiende ‘lijn’  
1.Noord boven, Noord beneden, Noord-Oost 
2.Oost boven, Oost beneden, Oost-Zuid 
3.Zuid boven, Zuid beneden, Zuid-West 
4.West boven, West beneden, West-Noord 
 
3. Twaalf Enkelvoudigen: 
HVZ ChTY LNS 'ATzQ. 
Hun fundament is: 
Hij graveerde hen, hakte hen, combineerde hen, woog hen en verwisselde hen. Hij 
formeerde met hen: 
Twaalf constellaties in het heelal.  
Twaalf maanden in het jaar,  
Twaalf leidende [organen] in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
4. Twaalf constellaties in het universum: 
Ram, Stier, Tweelingen,  
Kreeft, Leeuw, Maagd,  
Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter,  
Steenbok, Waterman, Vissen. 
  
 



5. Twaalf maanden in het jaar: 
Nissan, lyar, Sivan,  
Tamuz, Av, Elul,  
Tishrei, Cheshvan, Kislev,  
Tevet, Shevat, Adar. 
 
Commentaar: in de volgende verzen 6-18: 
Uitgaande van verband tussen een enkelvoudige letter en hun fundament (vers 1) worden 
correspondenties aangegeven tussen dierenriemtekens van Universum, maanden in het 
Jaar en organen in de ziel. 
 
6. Twaalf leidende [organen] in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk: 
twee handen, twee voeten, twee nieren,  
de lever, de milt, de gal,  
de kleine darm, de maag, de grote darm. 
 
7. Door middel van het gezicht liet Hij de letter Heh heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Ram in het universum.  
Nissan in het jaar.  
De rechter hand in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
8. Door middel van het gehoor liet Hij de letter Vau heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Stier in het universum.  
lyar in het jaar.  
De linker hand in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
9. Door middel van de geur liet Hij de letter Zayin heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Tweelingen in het universum.  
Sivan in het jaar.  
De rechter voet in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
10. Door middel van de spraak liet Hij de letter Cheth heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Kreeft in het universum.  



Tamuz in het jaar. 
De linker voet in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
11. Door middel van de smaak liet Hij de letter Teth heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Leeuw in het universum.  
Av in het jaar.  
De rechter nier in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk  
 
12. Door middel van de sexuele gemeenschap liet Hij de letter Yod heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Maagd in het universum.  
Elul in het jaar.  
De linker nier in de ziel, mannelijk en vrouwelijk.  
 
13. Door middel van de handeling liet Hij de letter Lamed heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Weegschaal in het universum.  
Tishrei in het jaar.  
De lever in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
14. Door middel van de beweging liet Hij de letter Nun heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Schorpioen in het universum.  
Cheshvan in het jaar.  
De milt in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
15. Door middel van de temperament liet Hij de letter Samekh heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Boogschutter in het universum.  
Kislev in het jaar.  
De gal in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk. 
 
 



16. Door middel van het lachen liet Hij de letter 'Ayin heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Steenbok in het universum.  
Teveth in het jaar.  
De kleine darm in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
17. Door middel van meditatie liet Hij de letter Tzaddi heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Waterman in het universum.  
Shevath in het jaar.  
De maag in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
18. Door middel van de slaap liet Hij de letter Qof heersen.  
Hij bond een Kroon aan haar vast.  
Hij combineerde hen met elkaar.  
Hij formeerde met hen: 
Vissen in het universum.  
Adar in het jaar.  
De grote darm in de ziel,  
mannelijk en vrouwelijk.  
 
[19]Hij maakte hen als een soort strijd.  
Hij ordende hen als een soort muur.  
Hij plaatste hen als [in] een gevecht. 
 
Commentaar: vers 19 
Strijd: geeft aan dat schepping geen mechanisch gebeuren is. Steriel en onvruchtbaar. 
Het is strijd, beweging om, door en in elkaar, leven, relatie. 
De muur wijst op een absolute grens waar de uitgaande beweging niet verder kan. Waar 
scheppingsstralen door terugbuiging hun ‘verste’ reiking hebben. 
De schepper stelt grenzen aan Zijn schepping. Wij doen er goed aan in vrijheid deze 
grenzen goedschiks te eerbiedigen, doen we dat niet dan wrken die grenzen kwaadschiks. 
 
 
 
                                             


