
 
Sepher Yetsirah, Hoofstuk 1.1   Overwegingen   paul horbach  
1. Vertalingen 
 a) Vertaling Daniël van Egmond 
 1. Met twee-en-dertig mystieke Paden van Wijsheid graveerde HET: Yah [Heer],          YHVH Zabaoth [Heer der Heerscharen],      Elohi Israel [God van lsraël],       Elohim Chayim [levende Goden] en Melek Olam [Heerser van het Heelal],  El Shaddai [Machtige God];       Barmhartig en Genadig, Hoog en Verheven,  Die in het Universum woont; Wiens Naam Heilig is,  Die Verheven en Heilig is. En HET schiep zijn Heelal met drie Boeken: met getal,  met tekst,  
met uitspraak.  
b) Vertaling in: Sepher Yetsirah, het boek der Schepping, Rabbi Akiba ben Joseph 

In tweeëndertig mysterieuze paden der wijsheid schreef de Heer, de Heer der heerscharen, de God van Israël, De levende Elohim, en Koning van 
het Heelal, de Almachtige, Barmhartige en genadige God; Hij is groot en verheven en zetelt eeuwig in den Hoge, zijn naam is heilig, Hij is 
verheven en heilig. Hij schiep zijn universum door middel van de drie uitdrukkingsvormen: Getallen, Letters en Woorden. 

 



c) Vertaling Wim van den Dungen 

Met 32 mystieke paden der Wijsheid graveerde (Hij)  
Yah (1),  
de Heer der Heerscharen  
de God van Israël (2)  
de levende God  
Koning der Kosmos (3) 
El Shaddai 
Genadig en Welwillend 
Verheven en Groot 
Verblijvend in de eeuwigheid 
Wiens naam Heilig is -  
Hij is nobel & heilig (4) 
En Hij schiep Zijn Kosmos met drie boeken, 
met tekst 
met getal 
& met sippur (5). 

d) Vertaling onbekende bron 

With 32 wondrous paths of Wisdom engrave Yah, the Lord of Hosts, [God of Israel, the Living God, King of the Universe, Almighty God, 
merciful and gracious, High and Exalted, dwelling in eternity, whose name is Holy, and create His universe] with three books, with text (Sepher), 
with number (Sephar), and with communication (Sippur). 

 

2. Vergelijking van de vertalingen 

De vertalingen zijn op meerdere punten duidelijk verschillend en leiden dan ook tot een verschillend verstaan van deze tekst uit de Sepher 
Yetsirah 



Ik kom tot het volgende vergelijkende overzicht. 

      Daniël   Rabbi    Dungen  onbekend  
a) Wie graveert, schrijft en schept?  HET   Heer    Hij   Yah, the Lord of Hosts 
         
b)Wat wordt gegraveerd                     Yah t/m   Heer der Heersch  Yah t/m  Godsnamen en 
      El Shaddai        t/m Barmhartige en  El Shaddai  eigenschappen 
      dus Godsnamen Genadige God   verder onduidelijk van Schepper 
         dus godsnamen 

en eigenschappen Schepper 
schrijven 

c) Wat wordt geschapen 
 
d) Hoe wordt geschapen?   - graveren met      - schrijven in   - graveren met - graveren met 
      32 paden  32 paden   32 paden  32 paden. 
      - met drie boeken - drie uitdrukkingsvormen - drie boeken               - met drie boeken 
      getal, tekst  getallen, letters en  tekst, getal en   tekst (Sepher), getal 
      uitspraak  woorden   Sippur   (Sephar) en communi- 
                catie (Sippur) 
e) verblijf van de Schepper   in universum       eeuwig in den Hoge   in eeuwigheid  in eeuwigheid 
 
f) eigenschappen Schepper   barmhartig,  groot,    verheven, groot merciful, 
      genadig,  verheven en   nobel en heilig gracious, 
      verheven en  heilig       high 
      heilig          exalted 
 
g) Naam van Schepper   heilig   heilig    heilig   heilig   
   
h) kosmos/heelal    Zijn heelal  Zijn universum  Zijn kosmos  Zijn universum 

 



3. Gevolgtrekkingen uit deze vertalingen 

Processen die in het eeuwige, dus buiten onze tijd en ruimte, plaatsvinden zijn uiterst moeilijk in woorden van deze wereld weer te geven. 
Processen kunnen wij bijna niet anders zien dan als gebeurtenissen die oorzakelijk samenhangen en achtereenvolgens plaatshebben.  
In het eeuwige is er geen eerder en geen later, alles vindt ‘gelijktijdig’ plaats. Moeilijk voor te stellen. 
In de tekst zien we : Godsnamen, 32 paden van wijsheid, graveren en scheppen. Met 32 paden graveren. Dit moet ik niet begrijpen dat die 32 
paden er al zijn en dat daarna de Schepper met of in die paden Godsnamen graveert. (HET of HIJ duid ik maar als Schepper) 
De 32 paden hebben overduidelijk correspondentie met de 10 sephiroth en de 22 levende letters van het Hebreeuwse alfabeth. De Godsnamen 
worden als het ware ingedrukt in die Sephiroth gelijktijdig met het ontstaan ervan.  
Dus we zouden misschien beter zeggen dat de Schepper met/in  32 paden van wijsheid graveert. 
Ik spreek over Schepper, en dat is al een vergaande interpretatie. Daniël spreekt over een onpersoonlijk HET, daarnaast zie ik in de vertaling de 
aanduiding Hij (persoonlijk) en ook wordt YaH als ‘degene’ aangewezen die graveert en schept. 
Ik vind voor beide eerste vertalingen wat te zeggen. Dat heeft ook te maken dat de Schepper hoog, verheven en heilig is, en zoals in een van de 
vertalingen wordt gezegd zetelt in den Hoge. 
De Schepper heeft, zo versta ik dat, een onzichtbare, ongekende relatie met het Allerhoogste. Onzichtbaar en ongekend voor ons. In die zin is de 
Schepper HET, voor ons volstrekt ongezien, ongekend, onervaarbaar. Naar de kosmos, heelal, universum toe is de Schepper echter een HIJ, die 
zo wordt gezegd, gekend en ervaren kan worden. Dat heeft te maken met de polsklop, de meest diepe goddelijke ademhaling waardoor alles op 
elk moment tot aanschijn en tot verzinken komt. De vertaling van HET/HIJ zou denk ik dit het beste kunnen weergeven, zonder dat ik daarmee 
iets van het geheim pretendeer in woorden te hebben verhelderd! 
 
Mij lijkt de gedachte dat Yah verwijst naar de Schepper niet zo aannemelijk. Zeker als het voorgaande steek houdt, moeten we de Schepper toch 
zoeken  in EHeYeH, het Zijn als scheppende Adem. De Godsnaam EHeYeh verwijst ook naar Kether de ‘hoogste’ sefiroth van de Boom, 
eigenlijk de ‘plaats’ waar het Heilige als oneindige manifestatiepunt ‘verschijnt’ en in dit punt is verder alles wat geschapen en gevormd wordt 
vervat. Ook Yah is hierin begrepen, die met de ‘eerstvolgende’ sephirah te maken heeft, namelijk met Chockmah. 
Het is voor mij niet goed te begrijpen waarom in dit eerste hoofdstuk, niet alle Godsnamen worden genoemd, maar wel Yah (Chockmah), YHVH 
Zabaoth (Netsach), Melek Olam (die ik met enige terughoudendheid met Malkuth associeer), El Shaddai (Yesod) en Elohi Israël en Elohim 
Chayim (de twee laatste hebben dan te maken met twee sephiroth aan de linkerkant van de Boom, misschien Elohim Chahim met Binah en Elohi 
Israél met Hod? Maar dat laatste is wel speculatie van mij kant) 
 
De Schepper woont of zetelt in eeuwigheid, in den Hoge, maar Daniél vertaalt de oorspronkelijke tekst met  ‘in het universum’ wonen. 
Gezien wat hiervoor gezegd is, spreekt mij dat wonen in den Hoge, in de eeuwigheid, op een ‘plaats ’die verheven is boven Zijn Kosmos, Boven 
zijn Heelal, boven Zijn universum’ mij wel aan. Het doet mij beseffen dat alles wat geëmaneerd wordt, geschapen wordt, zijn bron heeft in een 



voor ons ongekende diepte of hoogte, of on-begrensheid. Alles vloeit als het ware ‘binnen’ het Heilige, ‘binnen’ EnSoph. Ook hier praat ik weer 
ruimtelijk, en dus klopt er niets van. Het Heilige geeft in zichzelf aan alles manifestatie. Er is niets buiten HET (zou je kunnen zeggen en HET is 
ook teveel gezegd). Maar ook wordt alles doordrongen van het Heilige omdat alles in het Heilige is. De woonplaats van de Schepper is dus niet 
alleen ‘buiten’, maar ook binnen het gemanifesteerde universum. Je zou misschien kunnen aanvoelen dat de Schepper als ‘buiten’ of (op de 
grens) van ZIJN kosmos/universum verblijvend  HIJ voor ons HET is en buiten ‘ons ‘verblijft. Maar als doordringing in de manifestatie HET 
voor ons Hij is , omdat Hij ook in Zijn Universum/kosmos verblijft. De ervaring van zijn verblijf hier, is dan de Shekinah.  
 
De naam van de Schepper is heilig en heel. Heilig boven in alle hemelen, in alle hemelen en in alle aarden (voor de val; na de val mits wij heilig 
worden en heel worden). De kosmos kan de heilige naam in volkomenheid uitdrukken en dat is ook de bedoeling van de schepping. De heilige 
Naam is de vierletter naam YHVH en omvat de hele goddelijke Boom, van Kether tot Malkuth. En ik begrijp daarom heel goed dat de Schepper, 
zoals in dit vers wordt ‘besproken’, ook dikwijls met de Heilige wordt aangeduid. Elke goddelijke naam is immers in deze zin verstaan ook een 
uitdrukking van YHVH, de Heilige. Het doet ons beseffen dat we geen enkele goddelijke naam, zelfs de ‘hoogste’ in de Boom EHeYEH niet op 
zichzelf kunnen beschouwen, en zeker niet vereren als op zich zelf bestaand los van de andere goddelijke  manifestaties. Dat doen we aan 
goddelijke reductie, en zondigen we tegen het eerste gebod van de 10 woorden. 
 
Interessant is het dat gesproken wordt over graveren. Graveren is iets weghalen uit wat reeds bestaat. Dus niet iets maken vanuit het niets. 
Graveren spreekt me meer aan dan schrijven. Schrijven is juist aan iets bestaands iets toevoegen (bijvoorbeeld je hebt een blank papier en voegt 
daar door schrijven inktletters toe, waardoor het papier natuurlijk veranderd en een andere betekenis krijgt) 
Graveren en scheppen lijken ook niet na elkaar plaats te hebben, ook hier is het principe van gelijktijdigheid (voor ons verstand niet te begrijpen) 
van toepassing. Graveren wijst dan naar de wereld van Atsiluth en scheppen naar de wereld van Briah. 
 
Scheppen gebeurt met drie boeken. Deze worden verschillend aangeduid in de vertalingen. Maar wel is het duidelijk (voor mij) dat de getallen, 
letters  en woorden heilig en levenbrengend zijn als ze worden uitgesproken. De schepper spreekt Zijn woorden uit die alle voortvloeien uit Zijn 
heilige Naam, en dan is er leven, een levende kosmos, een levend universum. Uitspreken heeft met adem te maken. De goddelijke adem gaat 
door de getallen en letters heen, verbinden deze op oneindige manieren met elkaar en dan is er schepping, elk moment weer. 
De letters hebben te maken met de 32 paden van wijsheid. Zij vormen als het ware de structuur voor de schepping (vaten van de schepping, de 
cirkelvormige sefiroth), waar de adem van de Schepper in ontvangen wordt en doorgegeven (de zijnskracht, de lijnvormige sefiroth). 
 
De drie ‘boeken’ hebben in het Hebreeuws allen als stam Samech, Pheh, Resh . Ook Sepher en Sephiroth hebben deze stam. 
De Pheh staat daarin centraal en die heilige letter betekent ook ‘mond’. Via de mond blaast de Schepper de goddelijke adem in de sephiroth, en 
deze ontvangen die adem via hun mond. In de tekst heeft uitspreken correspondentie met  ademen. 



Daarom mogen we de heilige Naam niet zelf  uitspreken, omdat we ons dan scheppingskracht toeëigenen die goddelijk is (niet van ons) en ons 
uitspreken vervormt  Zijn heilige kosmos. Hier ligt de kern van onze verantwoordelijkheid. Wij moeten slechts vaten naar Gods wil worden, daar 
kunnen we in vrijheid en gehoorzaam voor kiezen. Kiezen we daar niet voor, dan beschadigen wij, vallen we uit het kosmisch verband. We 
moeten niet zelf vaten bouwen, en al helemaal niet door eigen of magische kracht vaten gaan ‘belevendigen’ 
 
De kosmos is Zijn kosmos vertelt de tekst, er is niets van ons bij.  
 
Tenslotte nog een laatste associatie. 
32 is lamed/beth, en dat betekent hart. De Schepper graveert dus met het hart en schept met de mond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sefer Yetsirah 1.2-1.4      Commentaar Paul Horbach   1.2. Tien onuitsprekelijke Sephiroth en twee-en-twintig Fundament-Letters. drie Moeders, zeven Dubbelen en twaalf Enkelvoudigen.  In dit vers wordt onderscheid gemaakt tussen de 10 onuitspreekbare sefiroth  en 22 
fundamentele letters. Lijkt te wijzen op het onderscheid tussen heilige Structuur en 
heilige beweging/kracht/adem.  Let wel: we spreken over het voor ons, althans voor mij,  niet te bevatten niveau van Schepping van de Kosmos door de Heilige, door de Schepper!   Alles in de Kosmos en alles wat bestaat, bestond of zal bestaan heeft hiermede een meer of minder volmaakte correspondentie.   De sefiroth zijn dus niet te beschrijven maar misschien wel enigszins te begrijpen als het ‘objectieve’ lichtlichaam van de Schepper (zie vers 1.1: HZij wordt daar bezongen en geloofd!). De heilige structuurkant. De 22 letters verwijzen naar de paden tussen die sefiroth. De heilige energiekant.  De sefiroth zelf begrenzen ook elk pad, zodat deze paden in tijd en ruimte altijd beperkt zijn.   De paden zijn de ‘krachtlijnen’ tussen de sefiroth die (dus) daardoor in heel de schepping en op elk niveau met elkaar verbonden worden of kunnen worden. Ligt daar onze opdracht? De opdracht van de mens afzonderlijk, van ieder van ons en ook van onze Orde? Natuurlijk op de kosmische plaats waarin en waartoe we geschapen . Heb ik een ‘subjectieve taak’ om de opstijgend paden te bewandelen, en de sefiroth aldus 
uniek met elkaar te verbinden?  Ontstaat daardoor mede een levend weefsel, een levende Levensboom? In dit vers wordt deze Levensboom ook geschetst. Als we immers de (volmaakte) Boom tekenen (Malkuth op de plaats van Da’ath) zijn er 
drie horizontale polariteiten, 7 verticale polariteiten en 12 diagonale polariteiten. Deze lijken verband te houden met de drie Moeders, de zeven Dubbelen en twaalf Enkelvoudigen. De Levensboom als geactualiseerde levende structuur houdt de chaos ‘buiten’. Het is de structuur van de Gods Schepping. Het is in Malkuth (Assiah) dat klippoth de mogelijkheid hebben om verlost te worden. Daartoe moeten we proberen een volmaakte boom te worden (als orde) (Malkuth uiteindelijk op Da’ath) De middenkolom is dan compleet en alle 22 polariteiten zijn tot evenwicht gekomen.        



1.3 Tien onuitsprekelijke Sephiroth die overeenkomen met het getal van tien vingers. Vijf tegenover vijf met één enkel verbond in het midden. ln de besnijdenis van de tong en in de besnijdenis van de penis. 
 In het Oude Testament (Torah) denken we dan aan het Verbond tussen God en mens via Abraham en Mozes.  Het Verbond is  de 'heilige' relatie tussen de Schepper van de Kosmos en de mens op Aarde. Dit Verbond maakt me nederig. Het gaat in de geschapen kosmos niet primair om de mens, dus om mij. Maar desalniettemin sluit de Heilige met ons een bijzonder 'heilig' Verbond ? Speciaal aan ons wordt gevraagd om in vrijheid mee te helpen de bedoeling van de Kosmos te verwerkelijken.  In dankbare gehoorzaamheid kunnen en mogen we tegen deze oproep ‘ja’ zeggen . En dat vraagt opofferingen van ons en óók van de Heilige.  .  De relatie tussen de mensen Schepper als 'verbond' is een noodzakelijke overeenkomst die bijdraagt tot de volkomenheid van heel de kosmos op alle niveaus! De kosmos als volmaakte spiegel van en voor de Heilige.  In dit vers wordt de genadige bijdrage aan dit verbond van de Heilige aangegeven  en ook onze bijdrage aangeduid.  De Heilige:  HZij zal ons altijd liefdevol dragen en sturend bijstaan Twee gevende en beschermende handen (twee keer vijf vingers). Twee liefdevolle handen die (ons, mij) dragen en helpen. Het geeft me in het hart de zekerheid dat wat ook van mij gevraagd wordt, dat ik dit met ZHaar hulp aankan. Het doet natuurlijk ook denken aan de linker – en rechterkolom van de Levensboom die tot evenwicht moeten komen. En dit evenwicht kan dank zij de trouw aan het gesloten verbond worden bereikt, door onze medewerking , via ons door ZHaar Genade.   De mens Ik denk dan ook aan de twee stenen tafelen met de 10 aanwijzende Woorden. Op elke tafel vijf woorden. Die tafelen worden uit ZHaar handen door onze handen en in ons hart ontvangen. Een aanraking zonder einde. De eerste tafel betreft onze relatie met het goddelijke en tweede tafel onze relatie met het aardse. Dit druk zich ook in ons lichamelijk uit. In de twee handen met elk vijf vingers  die mogen bidden en ontvangen en  in de twee voeten met elk vijf tenen die ons laten gaan op aarde.  Maar er is niet alléén genade. Onze eigen inzet is evenzeer noodzakelijk. Het woord besnijdenis verwijst,  denk ik, naar de opofferingen die van ons worden gevraagd, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze opofferingen zijn, zegt dit vers mij voorwaarden (van ons uit gezien) voor de vervulling van het Verbond.    



a) Besnijdenis van de tong Innerlijk moeten we alleen spreken over, met en in God, en dat in stilte, altijd en overal. In al ons uiterlijk spreken moeten we tevens zijn Woord gedenken. Dat scheppend Woord moet onze leidraad zijn. Een voortdurende innerlijke gerichtheid op de Heilige. Dus elk moment en overal deze ‘beperkende’ gerichtheid op de Heilige aanvaarden en trachten na te streven. b) Besnijdenis van de penis:  Uiterlijk wijst dit ook op een vrijwillige beperking, dus offer, namelijk afzien van daden die gericht zijn op eigen genot en op eigen voordeel. Dat betekent niet afzien van doen op zich en ook niet dat seksualiteit wordt afgewezen. Maar ik moet gedachten, verlangens, gevoelens, emoties en handelen als het ware (laten) spiritualiseren.  Dat veronderstelt onthechting, aandacht, tegenwoordigheid, non-identificatie.   Deze twee keuzen voor het spirituele die het verbond van ons vraagt, zal verzet van chaotische krachten, van de Prins van de Wereld  uitlokken. Daarom is onze bijdrage aan het Verbond zo moeilijk en dikwijls zwaar. Maar ons echte geluk ligt uiteindelijk toch hier! In het Loflied van Zacharias (Lucas 1; 68-79) vinden we deze twee kanten van het Verbond prachtig uitgejubeld.  1.4. Tien onuitsprekelijke Sephiroth. Tien en niet negen. Tien en niet elf. Onderscheid dit met behulp van de Wijsheid en wees wijs met behulp van het Onderscheidingsvermogen. Onderzoek [alles] met behulp van hen [beide]. Breng alles wat bestaat terug naar zijn essentie. En laat de Formeerder op Zijn Plaats zitten. 
 Eerste drie regels en laatste regel : God, Schepper/Formeerder ‘is’ , óók buiten Zijn Kosmos. HZij is niet in het symbool van de Levensboom te vatten en te begrijpen. Laat de Heilige op ZHaar plaats! HZij is wel in ZHaar Schepping aanwezig, maar is niet van die Schepping. Er is niet een verborgen ‘bovenhemelse’ Sefirah of zo, of een ‘bovenhemelse’ Levensboom. De Schepper valt niet samen met ZHaar Schepping. Dus geen pantheisme , maar Panentheisme.   
 Regels 4 en 5: Het gaat volgens mij hier om Da’ath.  
Evenwicht tussen Onderscheidingvermogen/Intuïtie/Inzicht (Binah) en Wijsheid (Chockmah). Ik zie hier ook weer de twee Handen uit het vorige vers die toch één zijn.  Da’ath: Gnosis, levende Kennis, ook Liefdesrelatie. Da’ath overstijgt zelfs Inzicht door Onderscheidingsvermogen.  Hier botsen we tegen de uiterste limiet van het ‘intuïtieve’ kennen. De Heilige kan zo (alleen) niet ‘begrepen’ worden. ZHaar naar de Kosmos toegewende Gelaat kan zo niet ‘gezien’ worden.  Daar is méér voor nodig dan het allerhoogste Inzicht.   Daartoe  is dan 'wijs zijn met Inzicht' èn ‘Inzicht met wijsheid’ vereist zoals de versregels zeggen. 'Inzicht' zonder ‘Wijsheid’  lijkt vol, maar blijkt hol.  'Wijsheid' zonder 'Inzicht'  lijkt vol, maar blijkt wol. 



 Evenwicht in Da‘ath is evenwicht in het bovenste horizontale pad, en dat kan alleen indien Malkuth ‘opgeklommen’ is tot Da’ath (Er zijn geen elf sefiroth!) Dan wordt het Aangezicht van de Heilige ervaren als emanerende bron van alles wat is (‘witte baard’ met emanerende lichtstralen). Maar de Verborgenheid van de Heilige wordt zo niet gekend. Het geschapene kent zijn Schepper niet vol-ledig. De  éénvoudige almachtige God is voor al wat HZij schept een 'Deus Absconditus'.  
Dat wat geschapen ‘is’ kent niet ZHaar Schepper die niet geschapen is, Die dus niet ‘is’ zoals 
de Kosmos en de mens is. Hij wordt gekend in de mate en op de wijze waarop HZij zich aan ZHaar schepping toont.  Toch ligt in deze Kennis (= ‘eenwording’) van de Allerhoogste waarschijnlijk (wel zeker!) het hoogste geluk wat denkbaar is. In de ‘hoogste’ liefdesrelatie (Da’ath- Kether) blijft de gans nabije Ander toch ook 
transcendent ‘ver weg’.  Regels 6 en 7: gaan over de ‘kwaliteit’ waarmee we als verbondspartner alles moeten ‘ontmoeten’.  Door een  ‘ontmoeting’ te láten zijn zonder  te grijpen en reducerend te objectiveren en deze vanuit Da’ath 'te bemediteren', worden de krachten ‘achter en in’ die ontmoeting verheven, geheiligd. Dan wordt als het ware een 'resonantie' mogelijk tussen het zijnde in de ontmoeting en diens essentie, tussen dat wat ontmoet wordt en de verzamelende Kracht van haar geschapen oervorm.  Wordt dan verlossing mogelijk? Kunnen  (geketende ?) krachten dan opgenomen worden in het kosmisch verbond? Ik geloof daarin maar wel met de aantekening dat die verlossing niet de verdienste is van de mens als dienaar, wel dat hij eraan mocht meehelpen. Niets meer en minder.  Kabbalah is zo bezien een  'theurgische' wetenschap, want ze verlost en vervolmaakt ‘automatisch’ (als God het wil!) al datgene wat ze op deze wijze ‘onderzoekt’ met ‘wijsheid en Inzicht’ èn met ‘Inzicht en Wijsheid’   Zo’n ‘onderzoek’ grijpt niet, maar heiligt. 
 Paul Horbach    15 oktober 2012   
Sefer Yetsirah  verzen 1.5- 1.6- 1.7                         Commentaar Paul Horbach          November 2012 1.5.  Tien onuitsprekelijke Sephiroth. Hun maat is tien  die geen einde heeft. Een dimensie van het begin en een dimensie van het einde. Een dimensie van het goede en een dimensie van het kwade. Een dimensie van het hoge en een dimensie van het lage. Een dimensie van het oosten en een dimensie van het westen. Een dimensie van het noorden en een dimensie van het zuiden. Één Heer,  God, de getrouwe Koning,  heerst over al [deze dimensies] vanuit Zijn heilige woning  tot in de eeuwen der eeuwen. 



 
Commentaar Eerst : 
tijdsdimensie. In het eeuwige der eeuwige ‘ontstaat beweging.  Beweging is tijd welke ‘soort’ tijd  dan ook!  dan : 
kosmisch-moreel dimensie (de  Kosmos heeft een bedoeling, ook de veelvoudigheid ervan en deze beide zijn basis voor  tenslotte : 
dimensie van de zes richtingen. !!!! 
 Deze dimensies vormen de grondstructuur van de geschapen, geformeerde en  de gemaakte werelden. 
 Eén Heer die heerst over dit alles vanuit Zijn heilige woning: Deze dimensies en sefiroth zijn niet God, maar worden beheerst door God vanuit Zijn heilige woning (in de eeuwen der eeuwen = En Soph) 
 De verzen staan vol van paradoxen. Ik kan de tekst dus niet vastleggen en vatten met mijn gewone denken. Ik probeer dat wel, maar het lukt niet, ik loop vast. Zo ook in dit vers: De 'maat' van de Sephiroth is 'tien' (eindig) maar zij zélf zijn eindeloos  Dat brengt me tot de kern van de kabbalah. De inhoud van de teksten kan ik niet grijpen en vanuit mezelf begrijpen.  Ik ben niet in staat de Alomvattende Eenvoud Gods uitputtend te klasseren (Hod), te peilen (Geburah) of te schouwen (Binah).  Nee de betekenissen moeten zich aan mij ontvouwen. Dan kan ik betekenislagen ‘op mijn niveau’ gaan ontvangen.  Het vereist een meditatieve houding.   De Sefiroth hebben 'geen einde'. Alle Sefiroth zijn onderdeel van Kether en Kether ‘is’ de  contractie van Zijn Licht tot één punt, paradoxaal genoeg nadat Zijn licht is teruggetrokken (Tzim Tzum). De Sephiroth wortelen dus via Kether in Zijn oneindig en ongeschapen Licht (Ain Sof Aur). Daar is geen einde, en geen begin!  De dimensie van 'goed' en 'kwaad' maakt duidelijk dat de 'relatie' tussen God en mens in de eerste plaats moreel is.  Deze dimensie gaat vooraf aan de dimensies van de zes richtingen! Dit doet me denken aan het Verbond, Heilig Convenant, de 10 Woorden, Zaligsprekingen, Onze Vader Gebed, de wijzingen van de Torah.  Ik moet doen, dus in volle vrijheid gehoorzamen aan, wat God mij aangeeft, aanwijst in mijn hart. Zijn Wil 
doen. Dat ligt niet eenduidig voor iedereen hetzelfde vast. Ieder, ook ik,  heeft zijn unieke opdracht, ook zijn eigen plaats in het kosmisch verbond. Goed is Zijn Wil laten geschieden, Kwaad is niet gehoorzamen, niet naar Zijn Woord luisteren, de eigen wil volgen.  En dit brengt me bij de Heilige die we ons (óók) als een 'God, getrouwe Koning' kunnen voorstellen, maar die desondanks boven ons bevattingsvermogen uitstijgt. Ik ervaar hier ook een goddelijke relatie: Allerhoogste en YHVH. Uiteindelijk resteert mij alleen het  
vertrouwen in het convenant tussen Hem en mij, tussen Hem en de (afzonderlijke) mens. Het Koningschap Gods geeft uiting deze laatste gedachte: ik kijk naar God op als naar 



een Koning, erop vertrouwend dat Hij toestaat dat ik Hem dienen mag ! En ik studeer, wacht, vraag, luister, klaag, bid, hoop, mediteer. De hele Kosmos, alle werelden, in al de veelvoudigheid is in wezen een onderdeel van God terwijl Hij in Zijn Eenvoud geen onderdeel van de Kosmos is !  
  1.6.  Tien onuitsprekelijke Sephiroth. Hun aanzicht is als "de verschijning van de bliksem". Hun grens heeft geen einde. In hen bevindt zich Zijn Woord  dat "heen en weer rent". Op zijn bevel schieten zij [weg] als een wervelwind. En zij vallen vóór Zijn Troon neer. 
 
Commentaar Dit vers doet denken aan een visioen, hier het visioen van Ezechiel 1. In een visioen (bijvoorbeeld van de sefiroth) of ook in de goddelijke aanraking (zacht of heftig) spreekt God, de Heilige. Daarin bevindt zich Zijn Woord, wordt Zijn stem ‘gehoord’. In een flits.  Tijdsdimensie nul. Het is er en is er meteen weer niet. Net als een bliksemschicht die ook geen begin en einde heeft, maar toch beweging (tijd) is. Het oplichten van het ‘aanzicht’ van de sefiroth kan niet door eigen inspanning worden veroorzaakt.  Er gaat kennelijk volgens dit vers een overweldigend, allesomvattend intens licht vanuit . Het licht gaat van Kether uit om de Kosmos te voeden en levert een 
heen en weer 'strijd' met de duisternis (Chaos) die het licht niet opneemt. Gods ademhaling is niet neutraal, altijd zacht en vredig (in onze beleving!). kent vele nuances. De strijd wordt uiteindelijk altijd door Zijn Licht, Zijn Woord gewonnen. Alles valt immers voor Zijn Troon neer.  Het visioen zélf wordt dus vergeleken met 'bliksemschichten'. Bij veel mystici vinden we die ervaring terug : het hoogste mystieke visioen is steeds ‘tijdelijk’ en plots ; het licht komt in het duistere bewustzijn binnen en verdwijnt zoals het kwam. De tekst heeft het hier over aanzicht van de sefiroth, en ik meen aan dat dit wijst naar op hun essentie, de zuiverste manifestatie van de Sephiroth: dus Atziluth van de sefiroth door mij bij lange na niet ‘gekend’. Ik herhaal nu, merk ik op, met iets andere woorden wat ik zonet ook opschreef.  Tevens herhaalt het vers dat de Sefiroth 'geen einde' hebben. Nergens is er een plaats of ‘moment’ waar de Sephiroth stoppen met bestaan, waar ons begrip of inzicht volledig is. Steeds kan ik, zegt me het vers, dieper en dieper doordringen in de Sefiroth zonder ooit een 'eindpunt' te bereiken. Het visioen zélf is dus ook eindeloos. Het mysterie is en blijft mysterie. Hoe meer ik denk erin binnen te dringen, hoe meer het mysterie zich verdiept.  Zijn Woord  flitst als het ware doorheen alle Sefiroth, terwijl elke Sefira ‘luistert’ naar dat Woord (naar zijn aard).  Heel bijzonder om dat te lezen in dit vers. Het wijst erop dat God, de Heilige in staat zich met Zijn Kosmos te bemoeien als dat Zijn Wil is. Hij staat wel buiten Kosmos maar kan altijd Zijn Wil manifesteren via de Sefiroth. Zo kan ik in mijn hart Zijn Boodschap voor mij ontvangen als Hij dat wil en ook op Zijn ‘tijd’. Dat ik Zijn Woord kan ontvangen is absoluut noodzakelijk, want alleen dan kan ik proberen Zijn specifieke oproep aan mij te beantwoorden. Van mij uit het heilige convenant te 



realiseren. Ik tast niet volledig in het duister. Dan kan ik als door Hem 'verlicht' mens de  verbondstaak in Malkuth uitvoeren.  De 'gevallen dochter' (= Malkuth, Shekinah) moet door onze ‘arbeid’ weer op de Troon van het  Begrip (= Binah) plaats neemt . Dat is in Bijbelse termen herstel van het Paradijs. 
 1.7.  Tien onuitsprekelijke Sephiroth. Hun einde ligt in hun begin besloten  en hun begin in hun einde,  zoals de vlam van een brandende kool. Want de Heer is Één. Hij heeft geen tweede [naast Zich]. En wat kunnen we vóór de Één tellen?   
Commentaar Tijdsdimensie. Mij lijkt dat het hier gaat om de verticale tijd of misschien om het snijpunt van de verticale tijd met de horizontale tijd. Het eeuwige Nu. Daar is geen begin en geen eind.  Geen verledcen en geen toekomst. Geen excuses en geen uitstel. Het is het heden waarin alles gebeurt wat in zijn geopenbaard Woord (Thora) wordt gezegd.  
Oorsprong- schepping – Oorsprong. Aleph-Beth-Aleph. 1-2-1.  Aleph het voorscheppelijke en 
het nascheppelijke tegelijk. 1 – 2- 1000. Alles komt van Hem en keert naar Hem, de bron van 
alles wat was, is en zal zijn, terug. Volkomen, nieuw en uniek. Gods zelfrealisatie. Dit gezien 
vanuit de schepping. Maar het is ook de kosmische ademhaling: uitademing- rust- 
inademing.- rust - uitademing enz. Vanuit Kether is alles één en alles tegelijk, begin, duur en 
einde. Alles ‘draait’ om Gods Eenvoud.  
De schepping, de scheppingsact, tast Gods Eenvoud niet aan. Scheppen is scheiden, niet 
vermenigvuldigen. Scheiden is niet vermeerderen, maar vergroven. En die vergroving 
transformeert weer in volkomen Eenvoud waaruit ze voortkomt.  
Alles draait om Gods Eenvoud.  
In Gods Eenvoud is geen tijd, noch circulair, nog lineair. De Eenvoud is tijdloos, en de 
negatie van tijd doet Zijn Eenvoud tekort.  Is er één goddelijke ademhaling met een oneindige diepte en hoogte, oneindige dimensies, met oneindige sferen en stemmingen, met ongekende kleuren en geuren, met niet aan te duiden ‘aspecten, onbegrensd, van zijn Eenvoudige Wil, alle denkbare en niet denkbare gedachten in Zijn gedachte, enz, enz. ? Alles in Zijn Eenvoud. De paradox van 
de paradoxen. En manifesteert deze unieke eenvoudige ademhaling van God, de Allerhoogste van de Allerhoogste zich in een veelvoudige versplintering in Zijn kosmos, in de oneindige tijden, de onophoudelijke opvolging van tijdsmomenten, en in de ruimten, ontzagwekkend groot en even ontzagwekkend klein, in de werelden en de schepselen van die de werelden? Is elk tijdsmoment en elk ruimtepunt een oneindig kleine uitdrukking van een aspect van aspecten van Zijn Eenvoudige Ademhaling? En wij ervaren het absolute tijdloze eeuwige moment als de opeenvolging van gebeurtenissen, als de zich herhalende polsklop, van moment op moment, de opeenvolging van gebeurtenissen, die tòch er al op een andere wijze in God (Ain/Ain Sof/Ain Sof Aur) zijn. Zijn Eenvoud is de veelvoudige Kosmos als een tijdloos punt en oneindig meer dan dat. 



Zijn Licht gaat in Zijn eeuwig heden uit om de Kosmos te scheppen en keert terug naar de Oneindige Ruimte, dat Zijn momentpunt is. De Essentie van kosmische ruimte en tijd inademend. Chaos achterlatend. Elk moment, elk moment weer, elk moment, voor ons, één moment voor God! Voor ons herhaald en herhaald totdat alle eindpunten van Zijn 
Kosmische Ruimten en Kosmische Tijden volledig en volkomen ‘terug’ zijn. Geen Chaos achterlatend. Een nieuw goddelijk bewustzijn. Dit alles in een goddelijke flits, voor ons eeuwig durend, zonder eind. Zijn Wil in Zijn heden eenmalig, volledig voltooid voor ‘altijd’. In Zijn Heden is alles al voltrokken, alle Chaos bevrijd, ondenkbaar voor ons.  God is Eenvoud, heeft geen tweede, maar is Alles in Een.  De metafoor van de vlam in hete kolen is treffend. God en Kosmos, God en mens, zijn met elkaar verbonden. De kool staat, zo meen ik,  voor de fysieke basis, Malkuth. De vlam voor Gods Licht of Woord. Zonder vlam is Malkuth 'een gevallen dochter'. Dit omdat het 'einde' dan naar Chaos neigt. De 'gevallen' staat moet met vrije medewerking van mij, van alle  gehoorzame mensen hersteld worden. De kool moet gaan branden. De goddelijke vonk in de kool moet gaan opvlammen door Zijn ademhaling, Zijn uitademing. Het blauwe gedeelte van de vlam staat voor Yesod, de Nefesh die gebruik maakt van een lichaam (Guph) om te kunnen handelen in Malkuth. Het lichtgele gedeelte van d evlam staat voor Tifereth, de Ruach (de heen en weer bewegende ademtocht die de unieke opdracht, de levenstaak,  van ‘mijn’ ziel bevat).  De bijna onzichtbare 'hete vlam' staat dan voor Binah (Neshamah, vanwaar de voor mij bestemde adem naar en in mij stroomt, het ‘moment of plaats’ van individualisatie van ‘mijn’ veelvormigheid). Het licht van de vlam voor Chockmah (Chiah) en het gehele gebeuren van brandende kolen voor Kether (hoogste ziel, Yechidah, de essentie van de ziel die niet van ‘mij is, maar universeel bij en in God is.). Hoe intenser de kolen zo verbonden met de vlam branden, des te meer zal ik instrument van ‘mijn’ ziel zijn om haar taak hier en nu te vervullen.     
Commentaar Sefer Yetsirah Hoofdstuk 1.8   Paul Horbach  
1.8. Tien onuitsprekelijke Sephiroth. 
Sluit uw mond af voor het spreken  
en uw hart voor het denken. 
Indien [toch] uw mond gaat spreken  
en uw hart gaat denken,  
keer dan terug naar de Plaats. 
Hierover staat geschreven: 
"De Chayoth renden heen en weer". 
En hierover werd het verbond gesloten. 
 
In de tekst  gaat over spreken en denken, over Plaats, daar naar teruggaan, de Chayoth en het 
verbond. 
Denken en spreken 
Er is,  zegt de tekst mij, een fundamenteel verschil tussen het Denken en Spreken van het/de 
Heilige en mijn eigen denken en spreken. 

(Liefdes)Offer: Het Heilige maakt door Zijn Gedachte uit en in zichzelf  Plaats 
voor de levende schepping in duistere zee van de  chaos.  

Onderscheiding:  En de Heilige  spreekt door Zijn Mond en alles krijgt door dit 
spreken zijn naam en er wordt zo aan alles de eigen plaats in de scheppingsorde aangewezen.  



 
Alle namen zijn verbonden met de Naam. Dit betekent dat de heilige Naam (nog) gebroken 
meegaat in de schepping.  
Alles dieren, planten , mineralen, planeten, sterren, zon en maan zijn naar hun aard in 
overeenstemming met de hun aangewezen plaats. Daar is geen goed of kwaad, daar is alleen 
harmonisch deel zijn  van de scheppingsgeheel. 
Alleen de mens krijg  vrijheid om zijn naam te beamen of niet. Dus om in vrijheid zich te 
schikken in het kosmisch verband.  
Dit is de paradox waarin ik me ‘weet’: tussen vrijheid en gehoorzaamheid. Als ik in vrijheid 
gehoorzaam ben, wordt mijn naam verwerkelijkt. 
 
Door de mens, dus door mij, kan de onuitsprekelijke Naam van de Heilige, YHVH, zich ten 
volle uitdrukken in de schepping, namelijk als Liefde.  
De schepping is voltooid als de mens, ik en jij,  in vrijheid en uit liefde zijn bedoelde plaats in 
de Gods scheppingsplan inneemt. Dus me voeg in het kosmisch verbond.  Dat is zijn eigen 
naam verwerkelijken en aldus bijdragen  aan de verwerkelijking van de Heilige Naam in Zijn 
schepping. Dan is Zijn Rijk gekomen, dan is het Hemels Jeruzalem neergedaald, dan is de 
schepping Tempel geworden. 
 
Plaats. 
De Plaats is geen ‘dode ruimte’ , maar de ‘levende holte’ in het Heilige volledig gevuld met 
de sporen van het Ongeschapen Licht,  vormt in wezen de bedoelde ordening van de 
schepping, van haar grenzen en structuren. Dit is het kosmisch verband.  
 
Daarom is Plaats (Makom, Mem-Kof-Wav-Mem, 40-100-6-40)  een naam van God .  
De getalswaarde van  Makom is   40-100-6-40 = 186.  
Als de Heilige Naam (YHVH, Yod-Heh-Wav-Heh, 10-5-6-5) door onze gehoorzaamheid 
volledig wordt uitgedrukt, is elke aspect, elke letter van de heilige Naam voltooit in de 
schepping.  Dat wordt symbolisch uitgedrukt door kwadraten van de afzonderlijke letters van 
de Naam: 100-25-36-25= 186   
Dan Correspondeert de Plaats  dus ten volle met de heilige Naam. 
 
De woorden van de heilige Hebreeuwse taal  laten  mij zien dat ‘Uw Naam worde geheiligd’ 
inderdaad de bedoeling van de schepping is.  De heling van de gebroken Naam. 
 
Als de Naam geheiligd is, is ook de  Plaats geheiligd.  Alles en allen participeert dan aan de 
kosmische Liefdesrelatie, alles is verlost, niets meer afgescheiden.  
 
Het offer van ‘Plaats maken’ doet denken aan de Tzim Tzum, het terugtrekken van het 
Heilige in zichzelf opdat heel de Schepping in het uitgespaarde oneindige punt kan worden en 
zijn. 
 Ik herken in het vers ook  het eigen verlangen om in de chaotische stroom van gedachten, 
gevoelens, begeerten, gewaarwordingen, wensen, fantasieën, wilsimpulsen  ruimte te doen 
ontstaan voor ‘mijn’ unieke ziel.  Mijn ziel heeft immers haar eenmalige naam ontvangen, 
‘weet’ van haar aangewezen plaats  in het kosmisch verband. Mijn persoonlijkheid  moet 
terzijde treden, mag zelf ook plaats maken (zich offeren) ter wille van ‘mijn’ ziel die de 
innerlijke  ruimte ‘wetend’ mag vullen.  
De zielenruimte in mijn hart  is verbonden met de heilige Plaats. 
 
 



10 onuitsprekelijke sefiroth 
Liefdesoffer (YHVH, God in de Schepping) en Onderscheiding (Elohim, God van Schepping) 
vormen de essenties van de rechter en de linkerkolom van de Boom des Levens. Bij het ‘einde 
der tijden’ als de schepping tot voltooiing komt is de harmonische middenkolom present die 
liefde/genade en gestrengheid/wetten verenigt: de Heilige Plaats. 
Elohim en YHVH blijken niet gescheiden, zijn geen twee goden,  maar zijn aanzichten van de 
Ene Allerhoogste, het Heilige. 
DE ordening van de Heilige Plaats drukt zich symbolisch uit in het levend verband van 
onuitsprekenlijke Sefiroth.  Deze tekst vertelt ons ook voorzichtig  te zijn met het uiteenhalen 
van het verband van de sefiroth., door  bijvoorbeeld een sefirah op zich zelf  los van het 
geheel te benoemen, te analyseren, te gebruiken.  
 
Nogmaals Denken en Spreken 
Gods Denken: maakt ruimte, geeft Plaats 
Gods Spreken:  geeft  namen is onderscheiden, is ordenen, is scheppen 
 
De tekst is hier heel radicaal. 
We moeten onze plaats als schepsel nederig erkennen, we moeten niet zelf willen scheppen. 
Het is niet de bedoeling dat wij God op eigen houtje gaan helpen, hoe goed bedoeld ook.  
Dat trekt altijd de scheppingsorde uit zijn verband.  Het heeft als gevolg de chaos de Plaats 
binnenstroomt, ook in de eigen ruimte, de eigen plaats.  
En dan lijdt de ziel, dan lijdt de Heilige Naam.  
 
Elk eigen denken en elk eigen spreken dat zijn oorsprong  en motief heeft in mijn 
persoonlijkheid moeten ‘ik’ vermijden, daarvan moet ik vrij worden. Dat is ontlediging. 
Sluit uw mond voor het spreken en uw hart voor het denken: ik besef dat ijdel denken en 
spreken niet zonder gevaar is, dat wat door mij gedacht wordt en wordt gesproken creëert en 
vervormt de orde vervormt. 
Het gaat erom ontvankelijk te zijn voor Zijn Spreken, voor het Woord, en in mijn spreken 
ruimte te maken voor Zijn spreken.  
Het gaat erom het ingeschapen weten in mijn mystieke  hart (haar zielennaam) niet te 
vertroebelen door het weten van mijn eigenzinnig hoofd, van mijn autonome denken. 
 
Keer terug naar de Plaats 
De neiging om zelf te spreken om zelf te weten is bijzonder groot. Ik doe het eigenlijk 
constant. 
Als ik dit bemerk moet ik omkeren  in meditatie, in gebed , vragen dat in mijn ruimte plaats 
wordt gemaakt voor Zijn Ruimte, voor zijn Plaats en Zijn ordening.  
Dat is wat de tekst mij zegt: keer terug naar de Plaats. 
 
Chaoth 
De tekst is bemoedigend. De hoogste engelen, de Chaoth, zijn voortdurend in de weer om de 
Plaats, alle plaatsen in de Plaats, ook mijn ruimte, mijn plaats te zuiveren  en op orde te 
houden.  Zij fluisteren in mij daaraan mee te werken. Laat ik toch horen! Laat ik daartoe stil 
zijn! Dus niet uit mezelf  gaan analyseren, zelf gaan getuigen,  zelf gaan uit drukken. De 
bouw van de tempel in het eigen hart gebeurt aan mij naar de blauwdruk van het kosmisch 
verbond dat bij de Heilige ‘van het beginne’ is. Mijn taak is bereid worden om hieraan in 
vertrouwen en overgave mee te helpen vanuit het ontvangen weten in het hart en niet vanuit 
het weten van mijn hoofd.   
Gehoorzamen in vrijheid is de sleutel.                                         Paul Horbach, januari 2013 



 
Sefer Yetsirah verzen 1.9-1.14    commentaar Paul Horbach  De verzen 1.9-1.12 drukken het verborgen gebeuren uit die aan de werkelijke schepping, welke begint met Bereshit, ( ‘In den Beginne’), vooraf gaat.  Schepping is spreken (Woord),  maar het voorscheppelijk gebeuren is (nog) geen spreken. In deze verzen, dus 1.9-1.12  wordt scheppen voorbereid, mogelijk gemaakt. De vier oer-elementen (Geest, Lucht, Water, en Vuur) worden ‘gemaakt’,  het zijn ‘instrumenten’ (de 22 Fundament letters) die ten behoeve van de schepping gegraveerd en uitgehakt worden. Dus niet uit het niets, maar uit ‘Materie’ die de bron is van alle materie in alle hemelen en aarden.   
 
9. Tien onuitsprekelijke Sephiroth. 
Één: De Geest van de levende God,  
gezegend en geprezen zij Zijn Naam,  
Die het leven van de Werelden is,  
de Stem en de Geest en het Woord,  
[die gedrieën] de Heilige Geest zijn.   Over de oorsprong van en het ontstaan van de 10 onuitsprekelijke sefiroth wordt niets gezegd, kan (door ons) niets gezegd worden. Daarom zijn ze ook onuitsprekelijk. En in, uit, door de sefiroth gaat de Geest van de levende God.  Ruach HaKodesh, de Heilige Geest Eén.  Alles omvattend, alles in zich voortbrengend, Begin en Einde en alle Tussen De Geest is een drieheid, is als Geest weerspiegeling van de Drie-eenheid in de Godheid, het Heilige: Stem, Geest , Woord. Samen het leven mogelijk makend in alle (komende) Werelden. Voor spreken, zijn immers nodig mond (stem), woorden en adem die het Woord door de mond laat klinken.  Correspondentie met Kether, maar is zeker niet Kether. Eén. De kwaliteit  één van de Heilige Geest, alles bevattend, verbindend, oorsprong van alles wat komt en niet komt. Alles ook doordringend, ook alles van de komende schepping, ook de ‘lagere’ manifestaties van de Sefiroth. 
 
10. Twee: Geest uit Geest. 
[Daarmee] graveerde en hakte Hij  
twee-en-twintig Fundament Letters  
[die bestaan uit:] 
drie Moeders,  
zeven Dubbelen  
en twaalf enkelvoudigen  
(en één enkele Geest komt uit hen voort).  Twee, niet bedoeld als volgorde, maar als een andere kwaliteit die uit en van de H. Geest is. 

Geest uit Geest, de adem Gods, het eerste Heilige Element. Zich uitdrukkend in Geest uit Geest, Ruach, niet te vertalen. En vervolgens ook in Avir, ‘lucht’. De Fundament Letters zijn de bouwstenen voor de schepping, de prima materia die gehakt worden uit de ongekende Materie. , daarmee wordt het Woord in oneindige gedifferentieerdheid 



‘geconcretiseerd’.  De letters zijn levende gestalten. Door en met hen komt alles tot manifestatie: werelden, schepselen en vooral ook de Mens, wij, vorm, spreken, leven. Correspondeert met Chockmah, maar is niet Chockmah. De tweede Sefirah.   
11. Drie: Water uit Geest. 
[Daarmee] graveerde en hakte Hij. 
vormloosheid en leegte,  
slijm en klei.       Chaos, oerwateren 
Hij graveerde hen als een soort akker. 
Hij hakte hen als een soort muur. 
Hij bedekte hen als een soort plafond. 
(En Hij goot sneeuw over hen en het werd stof; 
zoals geschreven staat: 
"Tegen de sneeuw zei Hij: 
"word aarde".")   Een heel boeiend vers! Water, oerwateren. Water uit Geest. Eigenlijk hier: het 
oerwater als Chaos, ongeordendheid en  onbegrensdheid. Geen enkele onder-scheidenheid, dus geen enkele harmonie en schoonheid. Dit oerwater heeft potentie van vorm worden, van verdichting. De chaos is niet ‘gelijkoorspronkelijk met God, of  komend van een onbekende bron, maar komt volgens dit vers voort uit het  Water van de Geest.  Uit dit water moet het droge tevoorschijn komen: wordt aarde! Imperatief bevel, dit water moet antwoorden! Wordt Aarde voor de Heilige en Aarde voor de schepping zoals de letter Beth boven en beneden heeft. Beneden de akker die vruchtbaar moet worden, boven het plafond dat afschermt van de allerhoogste hemel, de troon van de Heilige, boven en onder verbonden door een verticale ‘muur’. Het is deze Letter waarmee de schepping gaat komen, de veelheid uit de Een voortkomt.: Bereshit, In den Beginne. Sneeuw, Sheleg (Shin-Lamed-Gimmel, 300-30-3) geeft de eerste synthese weer op alle mogelijke niveaus en werelden van Een en Twee. De Heilige Geest (Shekinah) gaat met de komend schepping mee, draagt alle vreugde en alle lijden van de werelden, en geeft door haar Aanwezigheid vertrouwen op onzichtbare wijze. Zoals Het Wit van deze hemelse sneeuw alles bedekt  en zo verbindt en toch voor ons tevens onzichtbaar is. Het wit dat wij kennen is een uiterst beperkte afspiegeling van het Wit van deze sneeuw, van de Heilige Geest.  Denk hierbij aan de straling van het lichtlichaam, de ondraaglijke Glorie die straalt van het Gelaat van hen die de Heilige (van verre) hebben geschouwd. (Jezus op de berg Tabor, Mozes op de Berg Sinaï,  Henoch) Correspondentie met Binah, maar is geen Binah.  De oerbaarmoeder van de schepping. De derde sefirah.  
12. Vier: Vuur uit Water.     Hemelen 
[Daarmee] graveerde en hakte Hij  
de Troon van Glorie,  
Seraphim, Ophanim en de heilige Chayoth    Woonplaats, en engelen 
en de dienende Engelen. 
Vanuit deze drie fundeerde Hij Zijn woonplaats,  
zoals geschreven staat: 
"Hij maakte Zijn Engelen van Geesten,  
Zijn dienaren van vlammend vuur" 



 Vuur uit Water. Uit het Geestelijk vuur ontstaat de woonplaats van God, de hemelen. Gods Troon, Zijn Aarde (wit als onaards sneeuw) en de engelen  die Zijn Troon funderen, de Troon zijn (vergelijk visioen van Ezechiël), en de boodschappers de vurige Sefarim . Correspondentie met Da’ath, maar is geen Da ‘ath.  Da’ath, de plaats waar de aardse aarde hoort vóór de val. Malkuth is hier Da’ath. Later de 10e sefirah, maar bedoeld als 4de  sefirah in de volmaakte Levensboom van voor de schepping.  Ook de Mond, waaruit  het Woord van de Schepping komt.   13. Hij koos drie Letters uit de Enkelvoudigen     Y-H-V (in het mysterie van de drie Moeders: Aleph, Mem, Shin).     A-M-Sh En Hij plaatste hen in Zijn grote Naam    en verzegelde met hen de zes dimensies: Vijf: Hij verzegelde "boven" en keek omhoog  en verzegelde deze [dimensie] met Yod Heh Vau. Zes: Hij verzegelde "beneden" en keek omlaag  en verzegelde deze [dimensie] met Heh Yod Vau. Zeven: Hij verzegelde "oost" en keek naar voren  en verzegelde deze [dimensie] met Vau Yod Heh. Acht: Hij verzegelde "west" en keek naar achteren  en verzegelde deze [dimensie] met Vau Heh Yod. Negen: Hij verzegelde "zuiden" en keek naar rechts  en verzegelde deze [dimensie] met Yod Vau Heh. Tien: Hij verzegelde "noord" en keek naar links  en verzegelde deze [dimensie] met Heh Vau Yod.   Na de vier sferen van Geest, Ruach, (Oer)wateren en Spiritueel Vuur en daarin 
de Heilige Letters (prima materia) wordt de oerruimte begrensd. Een uitsparing ten behoeve 
van de komende schepping. Elke ons onbekende schepping heeft zo’n uitsparing in het 
Goddelijke. Correspondentie met Tzim Tzum. Met behulp van de drie letters van de heilige 
Naam (die alle drie inderdaad behoren tot de Enkelvoudigen) waar de Geest doorheen ademt 
worden de zes dimensies van die Scheppingsruimte Ruimte, als het ware een ‘deel’ van de 
Chaos bezegeld. De drie moeder letters, Emesh (Aleph-Mem-Shin) doen hetzelfde voor de 
innerlijke ruimte van de Mens. Aleph (lucht, geest) de borst, Mem (water) het onderlichaam 
en Shin (vuur) het hoofd. Emesh in omgekeerde volgorde is Shema (Hoor):  Shem-Aleph 
(Naam –Een). Hoor, de Naam van de heilige  is Een. Hier ligt de correspondentie met de drie 
letters van de Heilige Naam: YHVH 
Deze heilige  6voudige begrenzing correspondeert met Da’ath t/mYesod (zonder Tifereth), 
maar is niet Da‘ath t/m Yesod. De verbindende zevende dimensie in het centrum, de 
verborgen dimensie (Tiphereth) het  hart van elke Schepping. Da’ath verbindt ’uiterlijk’ 
boven met beneden, de Heilige Geest ‘innerlijk’ en ‘uiterlijk’. De Geest (van en uit de 
Allerhoogste) is overal verborgen aanwezig, in alle ruimte, in alle werelden. Alles vormend 
en alles verbindend. De Axes Mundi, het Hart, het verborgen centrum, het zijn allemaal 
uitdrukkingen van deze Geest.  
De ruimte die we zijn, is hier een afspiegeling van.      



14. Dit zijn de tien onuitsprekelijke Sephiroth. 
Één: De Geest van de levende God. 
Twee: Geest uit Geest. 
Drie: Water uit Geest. 
Vier: Vuur uit Water. 
Boven en Beneden. 
Oost en West. 
Noord en Zuid 
 
 Samenvatting van de vorige verzen. De sefiroth ontstaan niet zoals de vier heilige  
oerelementen waardoor alles tot manifestatie komt, ze zijn als het ware de voorwaarden 
daarvoor.  Door correspondenties op de lagere ‘niveaus’ kunnen we de werking van de 
sefiroth bemerken, ook individueel. Op hun ‘proto-niveau’ zijn ze niet te scheiden en te 
onderscheiden, zijn ze dus (voor ons) onuitsprekelijk. 
 NB 
Da’ath lijkt een ‘dubbel karakter’ te hebben. 
Van ‘bovenaf’, dus ook voor-scheppelijk  is het de Grond (Aarde) waarop de vurige Troon 
van de Heilige rust (Aarde) 
Van ‘onderop’ is het de ‘ bovendimensie’ die de scheppingsruimte afschermt naar de 
Woonplaats van de Heilige. 
Da’ath begint met een de letter Daleth, hetgeen deur betekent en eindigt met de Tav, dat Kruis 
betekent. Deur is afsluiting en verbinding. Als in Daáth het scheppingswoord gaat komen, 
ontstaat de schepping en ook het lijden omdat deze schepping deze deur van haar kant kan 
sluiten en ook sluit.  Het lijden dat zo komt is het Kruis, die wij allen voor een deel 
tegenkomen, de Shekinah  draagt het hele Kruis. Maar door de vreugde van de schepping te 
beleven, door de eenheid te zoeken, openen we de deur en bereiden we de Shekina hier 
‘beneden’ in de schepping een Woonplaats, zoals de Heilige die ‘boven’ heeft. De woonplaats 
die gescheiden was, blijkt  één te zijn. De Shekinah is ook één. 
Het gaat erom dat Da’ath opnieuw poort (deur) wordt (Malkuth als 4e sefirah). Dat is onze 
opdracht, niet alleen voor ons zelf, ook voor de schepping en voor alles wat in de 
scheppingsruimte verlangd verlost te worden, en vooral voor de (lagere) Shekinah. 
Wat zegt me dit nu op ‘mijn eigen niveau’? 
Ik denk dan aan ‘mijn’ transformatieproces. Het transformatieproces, dus de weg van onder 
naar boven door de Levensboom, kun je vergelijken met harde, vaste stof die door vuur eerst 
zacht wordt, daarna vloeibaar en vervolgens overgaat in gasvormigheid. 
Mijn dwangmatige uiterlijke aardse mens is het harde, het afgescheidene. 
Onder invloed van de genade van boven en eigen inspanningen wordt de harde schil door het 
vurige zoeken verzacht en meer plooibaar. 
Er ontstaan een soort evenwicht tussen de uiterlijke en innerlijke mens en dat lijkt op water, 
het is vloeibaar, het kan stromen van het een naar het ander, kan zich mengen. Negativiteit 
kan opgelost worden. 
En dan de geestelijke staat, de innerlijke mens transparant voor de Heilige. Heel subtiel, alles 
doordringend, niet beperkt door ruimte en tijd. Vergelijkbaar met lucht, van vereniging. Dus 
een proces van vergeestelijking. Een proces dat correspondeert met het scheppingsproces, 
het proces van materialisatie, maar dan omgekeerd. 
 
In de Sefer Yetsirah wordt de essentie van dit omgekeerde proces, welke op allerlei niveaus 
plaats vindt, aangeduid: een proces van incarnatie, van materialisatie. Dat op alle niveaus 
haar correspondentie heeft. In deze hoofdstukken het aller, allereerste begin van het proces 
van materialisatie.                                            Febr. 2013 



  


