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Hebreeuwse letters

Letters 8 tot en met 14

van  tot en met 

van Chet tot en met Nun

Ad Leeuwenhage
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Hebreeuwse letters en  hun getallen

 =  Aleph  ............. = �........ a (is eigenlijk een keelklank)

 =  Beth ................. =  �........ b

 =  Gimel  .............. =  3........ g of een zachte g of ng

 =  Daleth  ............. =  4........ d

 =  He .................... =  5........ h

 =  Vau .................. =  6........ w

 =  Zaïn ................. =  7........ z

 =  Cheth  .............. =  8........ ch

 =  Teth  ................ = 9........ t

 =  Jod ................... = �0........ j

 =  Kaf ..................  =  �0........ k

 =  Lamed ............. = 30........ l

 =  Mem ................ =  40........ m

 =  Nun ................. =  50........ n

 =  Samech  ........... =  60........ s

 =  Ayin  ................ = 70........ a (is eigenlijk een keelklank)

 =  Pe ..................... = 80........ p of f

 =  Tzade  .............. =  90........ ts

 =  Koph  ............... =  �00........ k of q

 =  Resh  ................ =  �00........ r

 =  Shin ................. =   300........ sj of s

 =  Taph  ............... =   400........ t

Kaf  ..............................= 500  (als sluitletter)

Mem  ...........................= 600 (als sluitletter)

Nun  ............................= 700 (als sluitletter)

Pe  ................................= 800 (als sluitletter)

Tzade ..........................= 900 (als sluitletter)
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Cheth  =    =  De 8e letter en heeft getalswaarde 8
: De gecompleteerde, de tot de volheid gebrachte  (hee = 5)
: Afsluiting, omheining (zoals het Binnenst Heiligdom)
: Wijst naar een nieuw Begin
: Type van de nieuwe Schepping, waarin het “oude”, is voorbij gegaan
: (Zoals uitgebeeld in de besnijdenis op de 8e dag)
: Reikt voorbij de Wereld van de 7 dagen.

Waar men in de Zain (=  = de wereld van de 7 dagen) zichzelf nog discipline (de 
wapenstok) oplegt, geeft de  daarin de verassende wending:
: Het is het Leven van Christus in ons
: Vervuld worden met Zijn Geest
: En Hij roept ons om Zijn Binnenst Heiligdom “in te gaan”
: Woning  =    = 50.�0.300  =  shakan 
:  = meshakan  =  50.�0.300.40  =  Tabernakel
 (   =  40  =  me  =  vanwege)
: En geleid door de wolkkolom =    =  5.50.�0.�0.300  =  shekina
 Shekinah  =  Inwoning, bijwoning
: Shekinah  = Wolkkolom; Vuurkolom (als type van de Heilige Geest)

Er is een samenhang, tussen de �e letter, en de 8e letter.
Tussen de , en de .
Beide zijn zij, in zekere zin, een �e.
Samen vormen zij ook het woord   =  8.�  =  ach  =  broeder (= geestverwant).
Hoe lieflijk is het ook, als  = achiem  = broederen, samen wonen. 
(Psalm 133:1)

Woorden beginnend met een Cheth:
  =  50.8  =  chan  =  Genade

 =  Verrassende wending
      Jiddische woord “gein” = “speelsheid” 

  =  �.9.8  =  chita  =  Tarwe, zonde, zondaar, zondigen
En met andere uitgangen:
 =  Ontzondigen, zondoffer, omhakken, rijsje, graveren
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De  staat in dit woord voorop.
Dus de zondaar hoeft niet te wanhopen.
Want op grond van geloof in het Zoenoffer van de Heere Jezus Christus zal elke 
zondaar, in Christus, tot een nieuw schepsel gerekend worden.

  =  8  =  immers het begin van een nieuwe reeks, een nieuw begin.

Er zijn nog andere Hebreeuwse woorden die met zonde vertaald worden, maar 
die uiteraard voortkomen uit het zondaar zijn.

  =          �.9.8  =  chita  = zondaar
     =     50.6.70  =  agan  =  Ongerechtigheid, bewust afwijken van God

  = 70.300.80  =  fasja  =  Opstand, rebellie, zich losmaken van God

Nog een woord, beginnend met een Cheth:
   = 40.�0.8  =  chakam =  Wijsheid
   =  5.40.�0.8  =  chakmah =  Wijs zijn
: Dit heeft dus alles van doen, met Geestelijke Wijsheid.
: Exodus 31:3: De bouwers van de Tabernakel.
: 1 Korinthe 1:30: Christus is ons geworden Wijsheid van God…. 
: 1 Korinthe 2:7: Paulus spreekt de Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid.
: Efeze 1:17: Dat God u geve de Geest der Wijsheid, en der Openbaring in 

kennis van Christus.

De Cheth is de kernletter in het woord:
  =  8.6.�00  =  roeach  =  Geest, adem, wind,

 =  Stroming
 =  Geestelijke gerichtheid
 =  de  (het Hoofd) brengt de mens ( )
      naar de volmaaktheid ( )

 =  400.8.6.�00  =  roechat  =  Zweven

Dus de mens weet zich een zondaar. Maar in Christus een verloste zondaar (= x), 
een nieuw schepsel, een nieuw begin.
Afgezonderd van de Wereld, een nieuw schepsel in Christus.
Christus is hem de “Hoop der Heerlijkheid”.
En de praktische uitwerking hiervan is: door het ontvangen van “de Wijsheid Gods”.
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Wijsheid, om te weten hoe men in het Huis Gods zou verkeren.
Wijsheid, om ook anderen te leren.
Wijsheid, met betrekking tot de Bouw (het mee mogen bouwen) aan het Geeste-
lijk Huis, dat staat op het Fundament (= Christus), Die tevens de Uiterste Hoek-
steen is.
(Exodus 31; 1 Korinthe 3; Efeze 2; 1 Petrus 2)

En tijdens deze “bouw” zouden we niet zou zien op de omstandigheden, op het 
lijden, op de zwangerschap, op de weeën, op de barensnood, maar op “vrucht”. 
En dat zegt de volgende letter.

  
Teth  =  Baarmoeder, beproeving
:   De 9e letter, met getalswaarde 9
:   Het getal 9 hangt samen met “baren” en met “duisternis”
:   Negen maanden van zwangerschap is nodig om te “baren”
:   Het 9e scheppingswoord is: “Weest vruchtbaar”
:   De 9e plaag in Egypte spreekt over dikke duisternis
:   De 9e ure aan het kruis spreekt over dikke duisternis

Bij 9 zou men rekening houden met beproeving.
En op weg naar een uniek, eigen leven zal de jongvolwassene rekening houden 
met moeite, strijd, beproevingen.
Want nadat het kind het geboortehuis (=  = �) achter zich heeft gelaten, en 
bereid is zelf te gaan staan (=  = 3), en als hij daarbij trouw is aan dat wat hem 
overgeleverd is en de deurpost (=  = 4) heeft aangeraakt; geconfronteerd is ge-
worden met de Stem Gods (=  = 5) en in de positie van dienstknecht (=   =  6) 
zich buigt voor het gezag van het Woord Gods (=  =  7); is dit als het ware het 
einde van de �e levensfase, en het begin van de �e levensfase. Herboren en opge-
staan in een nieuw leven (=  = 8), levend in vrijheid, in het Land der Belofte.

Dus: wedergeboren, maar hoe nu verder?
Want de “ ” zegt dat, als het mensenkind wil vruchtdragen voor de eeuwig-
heid, dit lijdzaamheid en beproeving met zich meebrengt.
De negen( )voudige vrucht des Geestes. (Galaten 5:22)
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 =  �.6.9  =  tof  =  goed

Het mag dan goed zijn, maar het zou moeten leiden naar de volmaaktheid.
Vertrouwende dat God, Die in u een goed werk begonnen heeft, dit ook zal vol-
eindigen tot op de dag van Christus  (Filippenzen 1:6)

“En God zag dat het goed was.”
Het werkwoord “zien” staat in de onvoltooide tijd.
Dit wil zeggen dat de HEERE nog altijd bezig is te “zien”.
Net zolang, totdat wat goed is, beantwoordt aan de “volmaaktheid”.
En de HEERE laat niet los, wat Zijn hand begon. Dus alles zal Zijn doel bereiken!

Het woord “goed” (=  = �.6.9) begint met een  = 9.
Dit betekent, dat alles volmaakt wordt, maar wel door beproeving heen (= ).
Beproeving, verdrukking, lijden, lijdzaamheid, staat voorop.

Ook in het woord “vertrouwen” (=  = 8.9.�  =  betach) staat de beproeving, 
centraal.
Het is een dagelijkse beproeving om te vertrouwen en te geloven (ondanks onze 
omstandigheden), dat de HEERE heel Zijn Schepping in Zijn hand heeft, en dat 
Hij alles, wat in Hèm is tot de “Volmaaktheid” leiden zal. En alles wat niet in 
Hem is, definitief zal wegdoen.

Verzoekingen, die wij zouden zien als beproevingen, komen van de verzoeker.
Verzoeking staat in de gedachten van de duivel dan ook “centraal” (= letter ).

  =  50.9.300  =  sjatan  =  Satan

Maar het is goed (= ) wat God doet, want dat zal ons naar de volmaaktheid 
leiden.
Dwars door al het lijden en de beproevingen (verzoekingen) heen.
En wij vertrouwen daarop (  = 8.9.�  =  betach).
Ook al neemt de  (=  9 = barensnood), daarin de centrale plaats in.
Ook al worden we daarbij omgehakt   =  = �.9.8 = chatav
Ook al worden we als graan gedorst   =  = 9.�.8 = chabat
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Nog wat spelbare woorden met de reeds behandelde letters:
 =          8.�  =  ach  =  broer, broeder
 =       4.8.�  =  echad  =  één
 =   8.9.�  =  betach  =  vertrouwen
 =      �.6.9.   =  tof  =  goed (voor het door de HEERE, gestelde doel)

  =  jod  =  hand
: Jod betekent Hand; Zegenende Hand; Omhoog brengende Hand
: Heeft getalswaarde �0
: Denk daarbij aan het Jiddische woord voor Tientje, namelijk een “Joetje”
: De �0e letter
: Tien staat voor het Woord Gods. Het Woord dat de HEERE in onze vlezen 

harten wil schrijven, en waar Hij nog steeds mee bezig is
: Komt overeen met de Aleph, maar nu op een Hoger Niveau
: Door het Woord Gods wordt de wedergeborene geroepen uit het ouder-

lijk huis. En wordt vervolgens geroepen uit de Maatschappij om geleid te 
worden door de Hand Gods (= Jod), danwel door de Geest Gods

: Waardoor wij een hand ( ) (instrument) in Gods Hand zullen zijn

Door de Kracht van de zegenende hand Gods (= �0), blijft men overeind, en kan 
men volharden tot het eind(doel) (= Koninkrijk ingaan èn beërven).

Door de Jod, laat men zich zegenen (=  =  �0.�00.�  =  barak).
En men knielt of buigt (=    =  �0.�00.�  =  barak) zich voor het Woord Gods.
En de hand (=  = �0 =  jod =  hand) omhoog brengen, betekent dat wij de HEERE 
danken voor al Zijn zegeningen en onze oude mens “vloeken” = barak.
En dat wij Zijn beloofde zegeningen ons toeëigenen en daar nu al uit leven, 
wordt uitgedrukt in het feit dat we de HEERE lofzingen.
Dit is ook de samenhang tussen de woorden “hand” en “loven”:

Hand =  =           4.�0  =  jod
Loven =  =        5.4.�0  =  jadah
Juda =  =  5.4.6.5.�0  =  jehudah  =  Godlover
Het woord “Jood” is afgeleid  of een verbastering van “Juda”.
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Het Volk Israël (als de hand en dus als het werktuig Gods), zou ook de voortrek-
ker (=  = de Aleph) van alle Volkeren zijn, juist om de HEERE te loven.
Psalm 67:4,6; Psalm 117

Hoewel de �e betekenis van het wèrkwoord “ ” (jehudah) niet is “loven”, 
maar iets met de hand van zich afwerpen, wegwerpen.
Namelijk eerst schuldbelijdenis uitspreken.

Psalm 32:5:
 (Jehudah) is als de hogepriester op Grote Verzoendag, die namens het 

gehele Volk schuld belijdt.
Ezra 10:1; Nehemia 1:6; 9:2; Daniël 9:4, 20

Pas nadat we verzoend zijn in Zijn Naam, kunnen we Zijn Naam lofzingen.
En wie niet verzoend is in de Naam, kan Zijn Naam niet bezingen.

Er zijn nog � Hebreeuwse werkwoorden, die betrekkingen hebben op lofzingen:
  =    30.30.5  =  hallal (denk aan halleluja)
  =  �0.�00.�  =  barak  =  Knielen, zegenen, goed spreken over, vloeken

Maar daarover, later meer.

Lofzingen is overigens niet alleen een menselijke aangelegenheid.
Psalm 150:6:
Want al wat adem heeft zou de HEERE loven.
Heel de schepping (mensen, bomen, bergen, dieren) neemt deel aan die lofzang.
Dat is trouwens ook het doel van de gehele schepping.

Ook in de Hemel wordt tot lof van God gezongen.

Psalm 22:4:
Hij troont op de lofzangen van Zijn Volk.
En waar de HEERE niet wordt gedankt, waar Zijn beloftevolle Woorden, niet 
worden bezongen, sterft de Hoop (er is dan blijkbaar geen toekomstverwach-
ting).
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Hebreeën 13:15:
De HEERE gebruikt Zijn stem om ons tot Zich te roepen.
En wij zouden onze stem gebruiken, om Hem onze lof en aanbidding te brengen.

Het eerste wat een kind kan zeggen is de “è” klank.
De lofzang begint al bij dit kindergestuntel.
Dit gestuntel met ons spreekorgaan is veel grootser, dan het gestuntel met onze 
andere organen, zoals oor, oog, of neus.
Het stemorgaan, (waardoor een mens kan spreken en zingen) is uniek en eigen-
lijk een wonder, en is alleen al reden genoeg voor een lofzang op de Grootheid 
van de HEERE.
En het kindergestuntel is dus de “voorzang” van dit loflied.

Nauw verbonden met de lofzang (=  =  5.4.6.5.�0  =  jehudah) is het werk-
woord   =  5.70.4.�0  =  jadah  =  kennen.
En wie de HEERE niet kent, kan de HEERE ook niet lofzingen.

     =     4.�0  =  jod  =  Hand
   =  5.70.4.�0  =  jadah  =  kennen

Het woord “hand” is in het woord “kennen” te herkennen.
Heel ons “handelen” is betrokken, danwel is afhankelijk van ons “kennen”.
Want dit “kennen” is niet een feitelijk, afstandelijk en rekenkundig kennen, maar het 
is een “kennen” in de zin van een relatie onderhouden, gemeenschap hebben met.

Precies zoals een jongen (man) “kennis heeft” aan een meisje (vrouw).
Danwel een relatie met haar heeft, wat leidt tot gemeenschap.
Ze hebben hun handen in � gelegd.

En zo wil de HEERE ons “kennen”. Hij wil Zich met ons verbinden.
Hij laat Zich dan ook “kennen”.
Want Hij wil, dat wij Hem kennen en ons met Hem verbinden.
Hij wil, dat wij in gemeenschap leven met Hem.

Filippenzen 3:10:
“Opdat ik Hem kenne, en de Kracht Zijner Opstanding, en de gemeenschap 
Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, enz…”



�0

Alleen in die relatie, krijgen we Kennis van Hem.
En krijgen we inzicht in Zijn Woord, in Zijn Plannen en in Zijn Daden.
En niet alleen met betrekking tot ons, maar ook met betrekking tot Israël en de 
gehele Schepping

Genesis 4:1:
De �e keer waar dit woord “kennen” wordt gebruikt:
Adam bekende  (=   =  70.4.�0  = jadah) Eva.
Adam heeft gemeenschap met Eva.

Genesis 4:9:
En niet lang na deze “bekentenis”, antwoordt Kaïn op de vraag van de HEERE 
waar zijn broeder Abel is: “Ik weet (=  =  70.4.�0  =  jadah) het niet”; “Ik ken 
hem niet meer, want ik heb ook geen gemeenschap meer met Abel”.
: “Ben ik soms mijn broeders hoeder?” (= bewaarder en bewaker)

 =  70.4.�0  =  Kennen, namelijk bekennen, gemeenschap beleven (= intiem)
      De handen ineen; deze verbinding intens beleven, maar:

 =  50.�0.�  =  bejin
 =  Kennen, namelijk begrijpend en verstandelijk kennen (= afstandelijk)
 =  Intellectueel
     Het begrijpen van de samenhang en de logische verbanden

Psalm 1:6:
De HEERE kent (=    =  70.4.6.�0) den weg der Rechtvaardigen.
En hierbij doelt de HEERE dus op de gemeenschap, die Hij met ons, gelovigen heeft.
Waar wij de HEERE geloven en vertrouwen, ontstaat er gemeenschap.
In de Bijbel is er geen apart woord voor seksuele gemeenschap.

Dit zit al opgesloten in het woord:  =  70.4.�0
:   Kennen, bekennen, gemeenschap hebben
:   Het “kennen” verdiepen
:   Bestaande verbinding bevestigen
:   Het Verbond bekrachtigen
:   Het huwelijk versterken
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Dit “bekennen”,  namelijk deze gemeenschap hebben met, is het huwelijk.
Het is alleen jammer, dat we tegenwoordig moeten uitleggen wat een huwelijk is.
Het is namelijk een “�-zijn, een �-wording” tussen een man en een vrouw.
Bijbels gezien, gebaseerd op wederzijdse liefde en overgave.
Of: wederzijdse liefde en overgave zal daar uit voortvloeien.
En heeft niets van doen met goedkeuring van Kerk,of van Staat.

Het daarna “bekennen” van een ander (buiten deze “�-wording”), is eigenlijk 
een “ontkenning” van de reeds bestaande gemeenschap en dit is daarmee eigen-
lijk de beëindiging van het tot dan toe bestaande huwelijk.

1 Korinthe 6:15, 15; 1 Korinthe 7:2-5:
Er is dan een ander huwelijk, een ander “bekennen”, voor in de plaats gekomen.
En over de andere vormen van “bekennen” (buiten de verhouding Man en 
vrouw), hoeven we het niet eens te hebben, want dat is geen huwelijk.
Hoeveel men ook van elkaar zou houden.

 =    5.4.�0 =  Loven, prijzen
  =  Schuldbelijdenis uitspreken (Psalm 32:5)

 =    70.4.�0 =  Kennen, bekennen, beleven, handen ineen, verbinding beleven
  =  50.�0.� =  Kennen, verbindingen zien (in technisch opzicht)

Genesis 2:17:
De boom van de Kennis =  =  400.70.4.5 = hadath (zelfstandig naamwoord 
van het werkwoord  = 70.4.�0.
Dus:
:   Kennis, namelijk gemeenschap met de HEERE; of met de tegenstander
:   Gemeenschap hebben aan de Beloften Gods; of aan de dingen die der Wereld zijn
:   Gemeenschap hebben aan het Nieuwe Verbond;  of aan het Oude Verbond 

Bij de vervoeging van een werkwoord kunnen soms bepaalde letters uit het 
“stamwoord” verdwijnen en daar kan dan een andere letter voor in de plaats 
komen. Het bijzondere is dat dit vooral de letters betreft die in de Godsnaam 
voorkomen.
Zoals de:    (�);   (6);   (5);   (�0).
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Omdat het ene aspect van de HEERE dan op de achtergrond komt te liggen en 
een ander aspect van Hem juist belicht wordt.

Terug naar de .

Zoals het met de  begon, als een eerste, zo is dit nu ook met de  het geval.
Het is de kleinste letter, maar tevens één van de voornaamste.
De meest vooraanstaande letter in de Godsnaam:    =  5.6.5.�0  =  Jehovah.

  =  5.6.5  �0  =  je havah  =  Hij is
Want als de  vóór het stamwoord staat, betekent dit veelal: “hij”.
Als de  àchter het stamwoord staat, betekent dit veelal: “mij” of “mijn”.

De letter Kaph  =  hand (holle, ontvangende hand)
: Getalswaarde �0
: De �e letter van de nieuwe reeks
: De “�” op een wat hoger niveau
: De hand in beweging
: Terwijl de Jod, in “rust” is, namelijk de zegenende, dankende hand
: De hand aan de ploeg
: Doen, wat de hand vindt om te doen

Dus nog steeds in de “�”, maar nu op een wat hoger niveau.
In het diensthuis, in de Wereld van de “�”, waarin men dingen doet, die de hand 
vindt om te doen.
Een Wereld met zegeningen, zoals die in Numeri ��:5
Vleespotten, vissen, komkommers, ajuinen, look, pompoenen, knoflook.
Anders gezegd: gezondheidszorg, technische middelen, veel vrije tijd
Maar daar tegenover staat loonslavernij, stress, milieuproblemen, vereenzaming.

De �-voud, van deze Wereld dus Egypte, waarin alles dubbel is.
Egypte =    =  40.�0.�00.90.40  =  Mitzraim (uitgang van de dualis = aim)

 =  40.�0 = aim = een uitgangsvorm die meervoud aanduidt, namelijk een 
dualis, een tweevoud.
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Ook in de uitspraak van de naam Jeruzalem (40.30.300.6.�00.�0) vinden we zo’n 
tweevoud:   =  40.10.30.300.6.�00.�0  =  jerusjalaim  =  Jeruzalem.
Er is namelijk een Bovenstad (met de Tempel) en er is een Benedenstad.
Er is een Hemels en er is een Aards Jeruzalem.

Er is een verhaal dat vertelt, dat het Volk Israël naar Egypte afdaalde en door 
eigen toedoen daar in Maatschappelijke ellende terecht kwam.

(Overdrachtelijk, was dit in ieder geval zo. Want het slavenleven in Egypte staat 
model voor een leven onder de Wet, waar Israël zelf voor gekozen had. Met alle 
gevolgen van dien. Want het werd een leven van “gebod op gebod, regel op re-
gel”. Ze ontnam zichzelf zo de “vrijheid” om te leven!)

Het verhaal vertelt verder, dat de Israëlieten als veeboeren en als landbouwers, 
levend vanuit de Rust, onder hun Wijnstokken en Vijgenbomen hadden kunnen 
zitten. Maar velen zagen het grote geld en lieten zich verleiden om als “loon-
slaaf” te gaan werken in de Steenindustrie, tot opbouw van Egypteland.

Vaste werktijden, een vast loon, allerlei luxe en maatschappelijke voorzieningen.
Maar daardoor raakten ze verstrikt in de greep van de Wereldbouwers, die hen 
tot slaven maakten van het systeem.
De managers eis(t)en hogere productie voor steeds lagere lonen.
En uiteindelijk zou men aan die “wurggreep” ten onder zijn gegaan, als men de 
HEERE niet om Hulp had aangeroepen.
God is Hulp.

En zo is dit ook in onze Bedeling van toepassing.
Naar de aardse kant gerekend, zijn we nog in de wereld. En worden we door 
de Wereld opgeroepen om, ten behoeve van die Wereld, ook ons steentje bij te 
dragen.

Nu, voor onze Steenrots is nog altijd geen plaats in deze wereld en dus voor ons 
ook niet. Laat de wereld haar eigen problemen maar oplossen.
Wij werken niet voor haar, maar wij werken “als” voor de HEERE. En onze hulp 
van God is Eleazar (= Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der 
Genade naar de ordening van Melchizedek).
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Wij zouden eigenlijk niet meer nodig hebben, dan het Manna uit de Hemel, en 
Water uit De Steenrots en vanuit de Rust leven die er is in de Wijnstok (= Gods 
Beloften).

Woorden, met de beginletter Kaph:
   =    50.5.�0  =  cohen  =  Priester

  =   4.6.�.�0  =  cabod  =  Eer, Heerlijkheid

De Kaph als dienstdoende letter:
De  vóór het stamwoord, geeft een vergelijking aan ( =  gelijk, gelijk als, zoals).
De  àchter het stamwoord, heeft de betekenis van: “u” of  “uw”.

De  als sluitletter, is: 
De dienstdoende hand  (=  �0), boven op de:  (=  6)
De mens (  = 6), gesteld tot dienstknecht.
Hij zou doen, wat zijn hand vindt om te doen.
Priesterdienst namelijk, in dienst van de Hogepriester!

De letter Lamed  =   =  4.40.30  =  Leren, prikstok, stimulans
: Getalswaarde 30
: De enige letter die door de Bovenlijn steekt
: De 3e letter van de nieuwe reeks
: Komt overeen met de Gimel (= 3)
: Duidt ook op “beweging”
: Weg uit het ouderlijk huis, en weg uit het diensthuis
: De prikstok voor de os (= dienstknecht)
: De prikstok voor de kameel (= gelovige),
 om Egypte, en al haar begeerlijkheden, te verlaten. 

We zuchten wel onder de druk en onder de jachtigheid van de maatschappij, maar 
we willen de zekerheden en de Heerlijkheden van deze Wereld niet graag missen.
We hebben de neiging om niet vrijwillig Egypte te verlaten, en daarom is die 
stimulans nodig, danwel de dwingende Stem:
“Ga, wandel (=   =  �0.30  =  lak) naar het Land, dat Ik u wijzen zal”.



�5

: Hangt samen met het werkwoord “leren, onderwijzen, studeren”.
 Wie niet onderwezen wil worden, krijgt ook die “prikkel” (  = 30) niet 

om “uit te gaan buiten de Legerplaats.
 Wie niet leren wil, verliest de hoop op Betere Dingen en op Betere Belof-

ten (= 3).
: De prikstok, in de hand van de leraar, die de leerling aanzet, tot ijver.
 De prikstok, die de leerling stimuleert om zijn studie te beginnen en te 

voleindigen.
: De Nesjamah is deze prikkel, maar daarover later meer (bij de  = nun).

 =  5.30.6.3  =  goelah  =  Weggevoerd worden; In Ballingschap gaan; Ontbloten
(Ezechiël 11:24, 25)
Zowel de Gimel, als de Lamed, drukken “beweging” uit.
De positieve:  Uit Ur, uit Egypte, uit het ouderlijk huis, uit de Maatschappij.
De negatieve:  Het Beloofde Land verlaten vanwege ongeloof.

Tussen woorden met gelijke letters, zien we vaak een samenhang.
Zo ook tussen   =  5.30.6.3 = goelah = ballingschap, wegvoeren, en
   =  30.6.4.3 = gadol = groot.

En de “Grootheid” van God wordt hierin tot uitdrukking gebracht:
De HEERE breekt (zoals de Lamed) door de Bovenlijn van ons denken heen;
Hij laat ons volkomen vrij in onze keus, maar Hij gaat Zijn weg.
Hij is zo groot, zo Hoog Verheven en toch gaat Hij met Zijn Schepping mee.
Hij is zo groot (=   =  30.6.4.3), dat Hij voor en met ons in ballingschap 
(=   =  5.30.6.3) gaat.
Het is dan ook veelzeggend dat de Gimel en de Lamed (de letters van Wegvoe-
ring en Ballingschap) � maal voorkomen in het woord:
Golgotha  =    =  400.30.3.30.3  =  goelgoeleth

Ook zijn de Gimel en de Lamed de kernletters in het woord:
Galilea  =    =  30.�0.30.3  =  galiel
Galilea is de uitbeelding van “het buiten de Maatschappij van Juda zijn”.
Bijvoorbeeld: Het Galilea der heidenen. (Jesaja 8:23)
Ook zijn de Gimel en de Lamed de kernletters, in het woord: 
Gilgal   =     =  30.3.30.3  =  galgal  =  Rollen  (uitbeelding van Wedergeboorte). 
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Deze letters (Gimel en Lamed) drukken “beweging” uit.
En dat kun je zeker zeggen van: “Rollen” of  “Wedergeboorte”.

Dus de getallen 3 of 30:
In de Gimel (= 3) komt het kind in beweging op weg naar volwassenheid.
In de Lamed (= 30) komt het Volk Gods in beweging, op weg naar het Beloofde 
Land. Of het wordt “terugbewogen”, de ballingschap of vreemdelingschap in.

Zie ook Abraham: 
Als hij 75 jaar is, wordt hij (in de 3e Bedeling) door de HEERE geroepen om het 
ouderlijk huis te verlaten. Maar 30 jaar later (Izaäk is dan 5 jaar) zullen Abraham 
en zijn Zaad vreemdelingen zijn en zullen zij verdrukt worden.

Zie ook Ezechiël:  
Als Ezechiël 30 jaar oud is (Ezechiël 1:1) komt hij in beweging om aan Juda, het 
�-Stammenrijk, hun Ballingschap aan te kondigen.

Zie ook de HEERE Jezus:
Voorzover bekend kwam Hij op Zijn 30e in “beweging” in Judea, Samaria, Galilea.
En kondigde het ene Volk (Juda, de �-Stammen), hun Ballingschap aan.
En kondigde het andere Volk (de �0-Stammen) Zijn Leven en Vrede aan.
Voor 30 zilverlingen werd de HEERE Jezus door het Joodse Volk, in “Balling-
schap” gestuurd en van hen (af)gescheiden, via Golgotha.

  =  Lamed
Als “prikker”, als dienstdoende letter vóór het stamwoord, heeft de  de beteke-
nis van een voorzetsel, namelijk: Aan, tot, naar. (Drukt beweging uit.)
En staande voor een werkwoord: “om te…”
(   =  �00.40.300.70.30  =  lasjamar  =  om te bewaren). (Drukt beweging uit.)

In verband met “snoeien” van de Hebreeuwse woorden:
dienstdoende Letters, vóór of nà het Hebreeuwse stamwoord, zijn:

 =  Ik =  Voor het stamwoord
 =  In, met, op =  Voor het stamwoord
 =  Bepalend lidwoord (De, het) =  Voor het stamwoord
 =  Vrouwelijk woord =  Na het stamwoord
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  =  Voegwoord  “en” =  Voor het stamwoord
 =  Hij =  Voor het stamwoord
 =  Mij, mijn =  Na het stamwoord
 =  Als, gelijk aan =  Voor het stamwoord
 =  U, uw =  Na het stamwoord
 =  Aan, naar, tot, om te =  Voor het stamwoord
 =  Vanaf, vanwege =  Voor het stamwoord
  =  Met Jod, mannelijk meervoud =  Na het stamwoord

 =  Wij =  Voor het stamwoord
 =  Ons =  Na het stamwoord  
 =  Die, dit, dat, deze =  Voor het stamwoord
 =  U, gij, of zij =  Voor of achter het stamwoord
 =  Elkander  (samen met de ) =  Voor het stamwoord 
 =  Vrouwelijk meervoud (met de ) =  Na het stamwoord  

Wij hebben vaak een hele zin nodig om iets duidelijk te maken, terwijl in het He-
breeuws dit in één woord vervat wordt. Namelijk via het stamwoord waaraan 
de “dienstdoende” letters zijn toegevoegd, vastgeplakt.

Zoals:  “En Ik beware u”  =    =  400.�00.40.300.�.6  = weasjamaroth
Het stamwoord is:   =  �00.40.300  =  sjamar Bewaren, bewaken
 en  =    =  6  =  we
+ Ik  =    =  �  =  a
+ beware  =    =  �00.40.300  =  sjamar
+ u  =   =  400  =  oth

Het Hebreeuws kent geen koppelwerkwoorden, zoals “hebben” en “zijn”.
Zoals: “En Ik u beware”. 
Niet: ik heb een huis, maar: Het huis aan mij 
Niet: ik heb een vrouw, maar: Aan mij vrouw; …..tot vrouw 
Het bijvoeglijk naamwoord wordt onmiddellijk gekoppeld aan het onderwerp.
Zoals: “Abraham oud”.
En staat er wel een vorm van het werkwoord “zijn”, dan moet dat werkwoord 
ook meeklinken in de vertaling.
De Aarde geschiedde woestheid en ledigheid; De Aarde woestheid en ledigheid 
zijnde (Genesis 1:2).
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Eerst weer een terugblik op het letterverhaal en op de 5 letterwoorden, begin-
nend vanaf de Cheth:

De , waarbij het gaat om het “inwendige”, het hart namelijk.
Een nieuw begin, “het oude” is voorbij gegaan.
Het is nu een Leven door de Geest (=   =  roeach), naar de Volmaaktheid.

Nieuw leven en vruchtdragen voor de Eeuwigheid, wat ten koste gaat van de 
moeder, en dit gaat via de  = baarmoeder, en brengt lijdzaamheid en beproe-
ving met zich mee.

Maar geleid door de Hand Gods (= ), danwel door het Woord Gods (= ), door 
de Kracht van de zegenende hand Gods (= ), blijft men overeind, en zal men 
kunnen volharden tot het eind(doel)  = het Koninkrijk ingaan en beërven. 

Want door de Jod (= Hand Gods en Woord Gods), laat men zich zegenen.
En men buigt zich voor- en men onderwerpt zich aan het Woord Gods.
Door de hand (= ) omhoog te brengen, zeggen wij ook dat wij de HEERE dan-
ken voor Zijn zegeningen en die aanvaarden.
Via de Jod belijden we ook onze schuld (= wegwerpen) en loven we de HEERE 
voor het feit, dat Hij onze belijdenis heeft aanvaardt, en onze schuld heeft weg-
genomen.

Dat wij Hem danken voor Zijn beloofde zegeningen wordt uitgedrukt in het feit, 
dat we Zijn beloofde zegeningen ons toe-eigenen en daar, nu al, uit leven.
En onze dank wordt uitgedrukt in het feit, dat we de HEERE lofzingen.
Dit is nu eenmaal de samenhang tussen de woorden “hand” en “loven”.

En op weg naar ons Hemels Kanaän, zouden we doen, wat onze hand vindt om 
te doen. Niet tot opbouw van de Wereld, maar tot opbouwing van ons allerhei-
ligst geloof. We zouden ons priesterdienst (=  = 50.5.�0  = kohen) aanvaar-
den tot opbouw van de gemeente, het Lichaam van Christus.
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Daar hebben we de prikstok bij nodig.
Een dwingende Stem, een Sterke Hand.
Ook de Belofte over het ontvangen van “een erfenis”, kan een sterke aansporing 
zijn om trouw te zijn in onze dienst aan de HEERE, ondanks “lijden, strijd, en 
verdrukking”

De Bijbelboeken van de Tenach beginnen met Genesis en eindigen met � Kronie-
ken 36:�3. Waarbij de eerste letter een “ ” (beth  =  �) is en de laatste letter een 
“ ” (lamed  =  30). Het laatste woord van dit gedeelte is   =  30.70.�0.6  =  
wejala  =  En “hij trekke (stijgt) op”. Dit “omhoog stijgen” is hier uiteraard naar 
Jeruzalem; De Stad Davids; De Stad Gods. (Vanuit de � (de verdeelde wereld) 
brengt de Heer ons via de prikstok naar de Stad Gods.)

Ook de 5 Bijbelboeken van Mozes, de Thorah, beginnen met de letter “ ” (beth  
=  �), en eindigen in Deuteronomium 34:�� met de letter “ ” (lamed  =  30) name-
lijk:  =  30.�.�00.300.�0  =  Israël). Ook vanuit de � (de verdeelde wereld) 
via de prikstok maakt Hij ons tot het  Israël Gods.)

De samenvoeging van deze � letters vormt het woord: “ ”  =  �.30  =  lev  =  hart.
Gods Woord overstijgt al onze gedachten en heel ons hart.
(De lamed steekt immers door de Bovenregel.)
Het Woord wil woning maken in ons hart.
Ons hart is de broedplaats van onze gedachten.
En wie ons hart bezit, bezit ons leven!
Wie zeggenschap heeft over onze binnenkamer, kan heel ons bestaan besturen 
en richting geven.
Hij heeft dan de controle over onze gedachten en over onze gevoelens.

Spreuken 23:26:
De HEERE zegt dan ook: “Mijn Zoon, geef Mij u hart”.

Mattheüs 6:21:
Want waar uw Schat is, daar zal ook uw hart zijn.
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De letter Mem:  heeft getalswaarde 40
: Water, waterstroom, tijdstroom
:  Spreekt over woestijn, woestijnreis en over wachttijd
: Komt overeen met de 4e letter, de Daleth = Deur
: Als sluitletter is de Mem ( ) een omtrek letter (Een Vierkant) 
:  Verbonden met de woestijnreis (40 jaar)
Want als we de “bevrijdende Stem” gehoord hebben, namelijk:  =  �0.30  =  
lak  =  “ga, wandel naar het Land, dat Ik u wijzen zal”; en wij van Egypte losge-
maakt zijn, moeten we niet denken, dat we al lichamelijk het Beloofde Land zijn 
ingekomen. Er volgt namelijk een tijd van verzoeking, die we overigens zouden 
zien als beproeving van ons geloof.

Beproeving is de beste leermethode om onze eigen verantwoordelijkheid te le-
ren verstaan en te dragen en zo op te groeien tot volwassenheid en tot erfgenaam 
der beloften. De reis door de woestijn, is een tijd van luisteren naar de Stem Gods 
en van leven uit al wat de HEERE je in Genade schenkt.
Het is de tijd van “opzien” naar de Overste Leidsman (Wolkkolom).
Het is de tijd van geleid worden door Zijn Geest (Vuurkolom).
Het is de tijd van gevoed en verzadigd te worden door Zijn Woord (Manna en 
Water).

Woestijn   =   =  �00.�.4.40  =  Midbar
Maar als we andere klinkers gebruiken staat er:

 =  �00.�.4  40 =  Me Dabar  =  Vanwege het Woord
En nog ruimer: Omdat Hij spreekt (of: gesproken heeft) zijn wij in de woestijn en 
buiten de legerplaats gebracht.

De woestijnreis is een tijd van leren luisteren (geloven, horen en gehoorzamen) 
omdat Hij spreekt. Natuurlijk is er in de woestijn tegelijk ook een ander die 
spreekt en die er alles aan zal doen om je te bewegen terug te keren naar Egypte, 
naar de dingen die er wereld zijn. Waarbij hij wijst op vermeende tekorten in 
de woestijn en op de overdaad die er in Egypte (in wereld en maatschappij) te 
vinden is.
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Het is ook opvallend dat de jaren der woestijnreis er 40 =   zijn.
Egypte =  = 40.�0.�00.90.40  =  mitzraim.
Een type van deze dualistische wereld die begint met een m (40) en eindigt met 
een  (40 = verzoeking). Een wereld dus van eindeloze verzoeking, die beheerst 
wordt door de verzoeker, de tegenstander.

Egypte =  = 40.�0.�00.90.40  =  mitzraim
      =      �0.�00.90       =       tzari  =  strijd, vijandschap

Manna en Water in het Hebreeuws beginnen ook met de letter  =  40.
Water =   = 40.�0.40  =  maim
Manna =   =      50.40  =  man
Gods Volk ontvangt water uit de Steenrots  (Psalm 78:25)
Maar het is eigenlijk Geestelijke Drank (Johannes 4; 1 Korinthe 10:4)
Gods Volk ontvangt Manna uit de Hemel (Exodus 16:15, 16; Psalm 78:25)
Maar het is eigenlijk Geestelijk Voedsel (Exodus 16; Johannes 6; 1 Korinthe 10:4)

Je hoefde er geen enkel zwaar werk voor te verrichten.
Alleen: je moest je er voor buigen om het op te rapen en het tot je te nemen.
Na eerst Zelf vernederd en gedood te zijn, daalde het Brood in Heerlijkheid neder.

Het Manna is in Zichzelf “Heilig, Volmaakt en Volkomen”.
Want het is wit, het is rond, het heeft de smaak van honing, en het geeft geluk.
En het is de Enige Norm (maat) (=  � Gomer  =  maat).

Het Manna wijst naar het Opstandingsleven van Christus.
Precies zoals het Brood op de Tafel des HEEREN.
Het Manna wordt dan ook alleen gegeven aan Zijn Volk.

De HEERE kon pas Zijn Opstandingsleven geven, nadat Hij eerst gestorven was.
Er ging heel wat aan vooraf, voordat de HEERE tot Brood des Levens is geworden.
Hoe de HEERE het Ware Brood des Levens geworden is, wordt uitgedrukt in het 
tot stand komen van Brood, zoals dit op Aarde nog steeds het geval is.
Want Brood daalt niet zomaar uit de Hemel:
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Het Tarwegraan moet sterven
Het wordt gezaaid in oneer
Het moet opwassen, en rijpen, dwars door alle “weersomstandigheden” heen
Het moet gemaaid worden (= sterven)
Het moet gedorst worden (= lijden en verdrukking ondergaan)
Het moet gewannen worden (= het afleggen van de oude mens en het aandoen 

     van de nieuwe)
Het moet gemalen worden (= lijden en lijdzaamheid)
Het moet de oven in (= reiniging, loutering, heiligmaking)

En pas na Zijn lijdensweg in gehoorzaamheid, pas na Zijn Bevrijdend en Verlos-
send Werk ten behoeve van de gehele Schepping, stond de HEERE Jezus op uit 
de dood en sindsdien geeft Hij, aan een ieder die wil,  Zijn Opstandingsleven
 Zijn Manna
 Zijn Woord
 Zijn Geest

Het Ware Tarwegraan kwam in de Wereld (in de 40);
De plaats van verzoeking en strijd;
Hij kwam als Brood in het broodhuis  (=  Bethlehem  =  Beth Lechem  =  broodhuis);
Hij werd gelegd in een kribbe (ook wel vertaald met broodmand);

Een paar woorden, beginnend met een Mem:

  =  5.�00.6.40  =  morah  =  Leraar
En komt van het woord:

  =  5.�00.�0  =  jirah  =  Werpen, schieten, richten, richting geven, aanwijzen
En hiervan afgeleid is het woord:

   =  5.�00.6.400  =  Thorah  =  Onderwijzen, onderrichten, richting geven, 
 =  De 5 boeken van Mozes

Job 36:22; 2 Kronieken 15:3:
Wie is Leraar (=  =  5.�00.6.40 =  morah) als Hij?

Hoewel het normale woord voor “onderwijzen” is:
   =  4.40.30  =  lamed  =  Leren, studeren
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  = Onderwijzing over Hem, Die al ons denken overtreft
 Die door de bovenlijn van ons denken heen stijgt

  =  Leren, onderwijs ontvangen, in deze “40”
 In deze leertijd, waarin we zouden wachten op Hem

  = In de ”4”, waarin Hij de deur (  = 4 = deur) voor ons opent
  en eventueel andere deuren sluit

Psalm 25:4, 5:
Leer (=   =  4.40.30) Mij Uw paden
Leid Mij in Uw waarheid, en leer (=    =  4.40.30) Mij

  =       8.300.40  =  masjach =  Zalven, aanstellen tot
   =  8.�0.300.40  =  masjiach =  Messias, Gezalfde
  =       �0.30.40  =  melek =  koning of engel
Uiteraard niet gekozen door meerderheid van stemmen, maar door God Zelf.
En door God Zelf gezalfd en gesteld tot dienst.
De Koning is Gods Dienaar!
De Koning is de Hoofd Dienaar!

  =  �0.30.40  =  melek  =  koning
     =            40  =  voorvoegsel en kan betekenen: vanwege.

      =  �0.30       =  lak  =  “Ga” (uitgaan), wandelen
  =  �0.30.40  =  betekent dus ook: vanwege het uitgaan

De Koning is Degene, Die voor het Volk uitgaat en het volk zou in Zijn voetspoor 
achter Hem aan wandelen.
De Voorganger, de Voorttrekker.
Hij gaat voor, in de dienst aan God.
Hij gaat voor, in de strijd.
Hij gaat ook voor, in de zorg voor armen en nooddruftigen.
Hij is Herder en Priester.
Een koning kan pas tot koning gesteld worden, als hij eerst geleerd heeft te dienen.

Een Hertog is ook een soort koning.
In het woord “Hertog” is nog te herkennen wat een koning is, of wat hij doet.
Her - zog, komt van “Her ziehen” = “Voorttrekken”
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En nauw verbonden aan de Koning is natuurlijk de Priester
  =  50.5.�0  =  kohen  =  Staander, Bijstaander, assisteren,

 versterken, bevestigen, dienen

Deuteronomium 10:8:
Een Priester :  Staat voor het aangezicht van de HEERE 
 :  Ook Hij dient de HEERE, door dienstknecht te zijn van het Woord 
 :  Hij onderwijst vervolgens het Volk, door het Woord, en dienstwerk
 :  Hij zegent het Volk, in de Naam van de HEERE
 :  Hij staat dus niet alleen met de handen omlaag (=  =  �0), om het     

   volk te zegenen, maar Hij staat ook met de handen omhoog, om
    als Voorganger, de HEERE te loven en te prijzen

  =  de Nun
: Heeft getalswaarde 50
: Nun betekent: Vis
: 5e letter in de nieuwe reeks
: Net als de   (=  8) duidt de   (=  50) op een nieuwe levensfase  (= 58)
 : Spreekt van Bevrijding en van Rust
: Na 40 jaar wachten in de woestijn en buiten de Legerplaats, komt de 50
: Het is onder leiding van Jozua (in het Grieks Jezus), de Zoon van Nun, 

dat het Volk van God, het Beloofde Land intrekt
 50 dagen na de Opstanding (bij Pinksteren) uitstorting van de Heilige Geest
 Eindelijk Rust, eindelijk Vrijheid, eindelijk gaan Beloften in vervulling
 Het 50e jaar is Jubeljaar
 De bewoners van Kanaan, zullen het erfdeel weer terug moeten geven, 

aan de rechtmatige erfgenamen
: De lettervorm van de , lijkt op een zittende 
 De Mens, Die tot Rust gekomen is
 De Mens (de mens), die Zijn Rust, ingegaan is

De , samen met de , vormen het woord:
  =     50.8  =  chan =  Genade, onverdiende gunst
   =  Onverwachte wending
  =  8.6.50  =  Noach = Rust, Troost
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De  (de Nun als sluitletter), heeft niet meer de vorm van een zittende , maar 
heeft de vorm van een tentharing. De tent heeft rust.

Woorden beginnend met een :
  =  40.�00.50  =  naqum  =  Wreken, vergelden, rechtzetting

Hiervan afgeleid, is:    =  40.�00  =  qum  =  Opstaan
De HEERE zal opstaan : Om Zijn Volk, Rust te geven
 : Om vergelding te brengen over allen die
   tegen Hem opstaan
Er is ook een woordverband tussen  (40.�00.50  = naqum  = opstaan) en  
(=  40.8.50  =  nachum  =  troosten).
Namelijk de Belofte, dat de HEERE zal “opstaan” en “rechtdoen”, als Vertroos-
ting vanwege de verdrukkingen van Zijn volk.
Denk daarbij aan Kapernaüm  =   =  40.8.50.�00.80.�0
De woonplaats van de Heere Jezus op aarde als type van Zijn woonplaats nú.
Waarin is:  =      40.8.50 =  rust, vertroosting
  =  �00.80.�0 = bedekking, verzoening

  =  5.40.300.50  =  nesjamah  =  Adem des Levens
 het medeweten met God, het Godsbesef

De prikkel (l) die de inwendige mens stimuleert of prikkelt om God te zoeken, 
te danken en te dienen. De prikkel om naar ware liefde, vrede, waarheid en 
gerechtigheid te zoeken. Als men deze prikkel veronachtzaamt, zal men dit me-
deweten met God in de praktijk met een brandijzer dichtschroeien.

  =  40.�0.�0.8  400.40.300.50 =  nesjamoth chaiem
 =  adems des levens (Genesis 2:7)

Terwijl al het geschapene vanaf Genesis �:4, redeloos is (= geen woord heeft), is 
het unieke van de mens, het “vermogen tot denken”. En via woorden, daden, of 
gevoelens, zijn denken tot uitdrukking brengen.

Elk mens is tevens “gekarakteriseerd”.
Elk mens heeft iets eigens, iets unieks.
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Elk mens heeft zijn eigen, unieke “print”. 
Elk mens, met een eigen karakter, (vinger)afdruk, en stem.

Er is dan ook de samenhang tussen   (=  5.40.300.50  =  nesjamah) en    
(=  40.300  = sjem = naam).

Jesaja 43:1:
De HEERE zegt dan ook: “Ik heb u bij uw naam geroepen”.

Er is ook samenhang tussen    (=    5.40.300.50  =  nesjamah), 
   (=       40.300       =  sjem    =  naam) en
  (=  70.40.300       =  sjama  = horen). 

  =  �.�0.�.50  =  nabie  =  Profeet
Dit woord, hangt samen met:

  =  5.6.�  =  bowah  =  Komen
   =  50.�  =  ben  =  zoon, bouwwerk

Als de  er dan voor komt te staan, zoals bij het woord  (�.�0.�.50  =  nabie  
=  Profeet) dan wijst het werkwoord “komen” naar de lijdende vorm.
Dus een profeet is een van God “Gekomene”, met een Boodschap namens God.

  =  50.�0.�  =  bejin  =  Verstandelijk kennen.

(Wordt vervolgd)


