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Hebreeuwse letters

Letters 15 tot en met 22

van  tot en met 

van Samech tot en met Taph

Ad Leeuwenhage
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Hebreeuwse letters en  hun getallen

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

 =  Beth ................. =  �........ b of v

 =  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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Samech: Heeft getalswaarde 60
:  Komt overeen met de 6, de  
: Wordt uitgesproken met een scherpe “sisklank”
: Een rondgebogen 
: Lijkt op een opgerolde slang, een “sisser”
: Betekent: Slang; tegenkracht geven, steunen, ondersteunen

Op zich is “steunen” positief.
Maar als “tegenkracht” kan het ons ook uit onze positie duwen en ons afhouden 
van het bestemde doel.
De “sisser” kan ons afleiden, en verleiden.
Na de “bevrijding” (door Jozua, de Zoon van Nun), is de grootste verleiding om 
“rond” te worden.

Deuteronomium 6:12:
Door rond te worden vergeet men de HEERE en sluit men zich op in zichzelf.
Een vorm van “zelfgenoegzaamheid”. Waardoor er een leven ontstaat zonder 
onderwerping en dankzegging aan de HEERE.

Jacobus:
En de enige “tegenkracht”, is:
“Onderwerp je weer aan de HEERE, en de “sisser” zal van u vlieden”.
“Nader tot de HEERE, en de HEERE zal tot u naderen”.

Woorden met een :
   =       �.�.60  =  sobab  =  Omringen, omgeven, omsingelen

  =  �.�0.�.60  =  sobieb  =  Rondom

We hebben nu eens eerst de negatieve kant belicht. Maar de tegenkracht is, dat 
de HEERE voortdurend om ons heen is.

Psalm 125:2:
Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de HEERE rondom Zijn Volk.
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Psalm 34:8:
De Engel des HEEREN legert Zich rondom hen die Hem vrezen.

Psalm 139:5:
Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.

Handelingen 17:28:
Paulus zegt: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij”.

Een kernwoord, met de ronde (beschermende s in het midden), als uiting van 
liefdebetoon, is:

  =  4.60.8  =  chessed  =  Goedgunstigheid, goedertierenheid
(Psalm 33:5; Psalm 119:64)
Als uitdrukking van Gods Genade en Zijn Liefdebetoon.

  =  40.�0.4.60.8  =  chessediem  =  Vromen, gunstgenoten

Terugblikkend op het letterverhaal:
Weg uit Egypte, de Wereld met haar � kanten (= ) om dat te doen, wat je hand 
(= ) vindt om te doen.
Daarom geprikt door de Prikstok:  =  =  Leraar; namelijk door de dwingende 
Stem, Die zegt: “ga” (uit).
Daarom in de woestijn (= ), en daar zou men luisteren en wachten, want daar 
spreekt de HEERE.
Om na 40 jaar (=  = 40), in een periode van verzoeking en beproeving, onder 
leiding van Jozua, de Zoon van Nun (  = 50), gebracht te worden in het door God 
Beloofde Land.
Maar in het Beloofde Land komen is geen doel in zichzelf.
Geen zelfgenoegzaamheid (niet rond (= ) worden), waardoor de verleidelijke 
“tegenstem” van de sisser vat op je krijgt.
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Ayin  =  Heeft getalswaarde 70
: De 7e letter van de nieuwe reeks 
: Houdt verband met 7 en met � 
 (want 7 is een �-heid, een volkomen instrument)
: De 70 kinderen Israëls, voor het aangezicht van Jozef zijn toch één Volk
: Zeventig duidt op een veelkleurige Volheid 
: Veelheid van dingen of van personen, die samen één geheel vormen
: 70 oudsten ((Numeri 11:24) als type van � Gemeente
: Ayin betekent oog; bron; ziener zijn; het (over)zicht houden op
 De �� bronnen en 70 Palmbomen bij Elim die samen één Oase vormden: 

Beeld van de gemeente: (Op)zicht houden over de �� Stammen en de 70 
Volkeren

: De “Ziener” moet zich wel voeden met het Woord Gods (=  = �0)
 in het Leerhuis (=  = 7) 
 Waardoor hij alle aspecten van de Waarheid zou kunnen zien

Woorden beginnend met een  of een :
  =  �00.6.70  =  avar  =  Huid  

Dit ontvingen Adam en Eva als bekleding  (Genesis 3:21) 
  =  �00.6.�  =  or  =  Licht

Daar is Licht (Genesis 1:3)
En op de Berg der Verheerlijking werd de HEERE Jezus Christus bekleed met 
Licht. (Mattheüs 17:2)
Ook de huid van Mozes was blinkend Licht. (Exodus 34:29-35)

  =    �0.50.�  =  anie  =  Ik; Schip
  =  �0.50.70  =  anie  =  Arm, leeg, ellendig

Dus de vraag “wie ben ik eigenlijk” is niet buiten de orde.
Leef ik vanuit de � (  = �) of leef ik vanuit de 70 (  = 70)?
(Leef ik uit wat ik hoor of uit wat ik zie?)
Dit laatste woord komt overigens van:

  =  5.50.70  =  anah  =  Antwoorden

En dus: Van nature is elk mens leeg, arm en ellendig. En heeft de mens een 
ondergeschikte positie, want hij zal moeten antwoorden of zich moeten verant-
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woorden, als hem iets gevraagd wordt. “Wie ben je? Wat heb je gedaan? Waar 
ben je geweest?
Elk mens zou een “schip” zijn, vervuld met het Leven van Christus.

Een belangrijk woord, beginnend met een  is   = 5.30.70 = alah 
=  Brandoffer, optrekken, opstijgen, opgaan, omhoog gaan.
Na de 70 jaar van Ballingschap in Babel zou het Volk “optrekken” naar Jeruza-
lem.
Ook al zou Babel geografisch hoger liggen, dan nog trekt men op naar Jeruza-
lem, de Stad van de Grote Koning.

Niet alleen Israël, maar alle Volkeren worden opgeroepen om op te trekken (om-
hoog te gaan), naar Sion. Want daar zou men geleerd worden.
(Micha 4:1-4; Jesaja 2:1-4)

Nog een belangrijk woord beginnend met een :
  =  5.4.�.70  =  obdah  =  Dienen (Dit woord maakt geen onderscheid tus-

sen het dienen van de HEERE of van mensen.)
  =     4.�.70  =  obed  =  Dienstknecht

De gehele Mensheid is dienstknecht van God.
En de mindere zou dus de Meerdere (= God), dienen.
Ook de koning zou de HEERE dienen.
Wij allen zouden de HEERE geloven en dus dienen.
En ook op een lager niveau: “de mindere zou de Koning, de Overheid of de baas, 
dienen”.

De Meerdere wil ons (die minder zijn), ook dienen, als wij Hem maar in ons 
praktisch leven als de Meerdere erkennen, geloven en dienen.
En wij zouden elkander dienen door de Liefde Gods, in ons.



7

Pe  =  Heeft getalswaarde 80
: Pe betekent: Mond
: De 8e letter van de nieuwe reeks
: Samenhang met de 8e letter: 
: Een nieuwe fase, op een hoger niveau: “Spreken namens God”
: “De mond gebruiken, in overeenstemming met het Woord Gods 

Vanuit het letterverhaal:
Na door de HEERE gezegend te zijn (= ), en nadat wij Hem beter hebben leren 
”Kennen” (= ), en Hem daardoor meer loven (= ), zouden we nu in Zijn dienst 
(als priesters (=  = cohen) staan,  en doen wat onze hand vindt om te doen 
(= ).

En zouden we de lering (= ) om buiten de Legerplaats te gaan, aanvaarden. 
Waarbij het toch noodzakelijk is, dat de “Prikstok” (= ), gebruikt wordt.

We zouden in de woestijn (=  = midbar), gevoed worden met  = manna 
en met  = majim (= water), en we zouden luisteren naar Hem, en wachten 
op Hem, en opzien naar Hem.
Want we zouden door de Leraar (=  = morah) geleerd en onderwezen 
worden.

Ook al zien we nu nog niet, we zouden in geloof al het Beloofde Land intrekken 
(  = 50). Onder leiding, en onder aanvoering van Jozua (= Jezus), de Zoon van 
Nun (=  = 50).

Wetend, ondersteund (=  = 60), en omringd te zijn (=  = 60) door de HEERE.

En ons oog (=  = 70) te hebben op, en het overzicht (= = 70) te houden over-
eenkomstig, de Woorden Gods.

Dan mogen en kunnen we Zijn Woorden ook spreken, met onze mond (=  =  80).
We mogen Zijn mond (=   = 80) zijn.
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Na een voorbereiding van 80 jaar (� x 40 jaar), is Mozes de mond van de HEERE.
En roept hij het Volk van God tot Vrijheid.
Hij roept hen namelijk op tot dienst en tot onderwerping aan God en Zijn Woord.

In de vorm van de , is een  te zien, met bovenin een , als verwijzing naar 
Hem, Die het Profetisch Woord is.
Zoals al eerder aangehaald:
Er is een zuiver en een onzuiver “profetisch” spreken.
De woorden mogen daarbij op elkaar lijken, maar er zit een totaal andere klank, 
en dus een totaal andere Geest, in.

  = �00.�.4  = Daabaar  =  Woord, Daad
  = �00.�.4  = Dèbèr  =  Pest; verziekt, bedorven Woord

Dit laatste Woord, met korte klinkers uitgesproken, duidt op een �-zijdig, be-
perkt denken. In plaats van, zoals bij het eerste met lang uitgesproken aa’s, op 
een meer-lijnig, breed en ruim denken. Een denken in meerdere aspecten.
Hetzelfde Woord, maar het kan verschillend benaderd en gebruikt worden en 
krijgt dan een heel andere betekenis, verschijning en werking.

Een bekend woord in verband met de :
  =  40.�0.50.80  =  paniem  =  Aangezicht, gezicht, gelaat, verschijning

Elk mens heeft een gezicht.
En ook de HEERE heeft een Aangezicht.
Waarbij we niet moeten denken dat een gezicht alleen zou bestaan uit een voor-
hoofd, de kleur van de ogen, neus, wangen, mond, kin, enz.
Want niet alleen deze starre beelden bepalen het gezicht.
Het zijn juist de gelaatstrekken (als uitdrukkingen van diepste gevoelens en ge-
dachten), die een “gezicht” bepalen.

Daarom staat het woord  = paniem ook in de (mannelijke) meervouds-
vorm.
Het gezicht kan verschillende gevoelens tot uitdrukking brengen:
Verbaasde ogen
Fronsende wenkbrauwen
Bedenkelijke of vrolijke trekken rond de mond
Ons gezicht kan blijdschap, verdriet, wanhoop, boosheid, of  toorn uitstralen
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Ons gezicht is het meest persoonlijke, dat naar de ander is toegekeerd
Ons gezicht verraadt veelal onze gevoelens

Zo heeft de HEERE ook Zijn Gelaat naar ons toegekeerd.
Zijn Gelaat is namelijk Christus Jezus, onze HEERE.

Wij kunnen een masker opzetten, door ons gezicht in de plooi te houden. 
Door vriendelijk praten, maar inwendig “haten”.

Maar de HEERE laat zien, Wie Hij werkelijk is en dus onverbloemd.
Exodus 33:14:
“Moet Mijn Aangezicht met u meegaan”  (= Zal Ik met u meegaan)

Als we de HEERE zien, hoeven onszelf niet af te vragen wat Hij werkelijk denkt, 
of wat Hij voelt, of hoe Hij ons beoordeelt.
We kunnen ons ook niet voor Hem mooier voordoen, want Hij doorgrondt ons, 
tot op de bodem van ons hart. (Genesis 32:30)

1 Samuël 6:20; Psalm 76:8:
Wie kan bestaan voor het Aangezicht van de HEERE, van de Heilige God?
Niemand kan God zien, en Leven.

Exodus 33:20:
Mozes heeft de “Achterste delen” van God gezien.
Namelijk Datgene, Wat van God gezien kan worden: Christus Jezus.
En Deze Heerlijkheid Gods straalde af op het aangezicht van Mozes en ook in 
het leven van Mozes. (Numeri 12:3)

Numeri 6:25:
“De HEERE doe Zijn Aangezicht over u lichten, en geve u Vrede”

Psalm 13:2:
Er zijn ook tijden, waarin de HEERE Zijn Aangezicht verbergt. 
Behalve voor degenen die Hem vrezen.

Johannes 14:9:
“Wie Mij gezien heeft, heeft ook de Vader gezien.”
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De tafel der toonbroden heet letterlijk:
  =  40.�0.50.80  40.8.30  =  lechem paniem  =  Brood van het Aangezicht

Brood voor het Aangezicht
Aangezicht van het Brood  
(Het Leven en het Aangezicht Gods is Christus.)

Globale terugblik op het letterverhaal:

De 1e letterserie
Vanaf de , tot en met de : vertelt ons het verhaal over de mens, die wegtrekt 
uit het ouderlijk huis (Uit Ur).
Op weg naar een Eigen (eigen), Zelfstandig (zelfstandig) leven.

De 2e letterserie
Vanaf de , tot en met de :
Vertelt ons eerst over de Uittocht uit het diensthuis, uit Egypte (= de Wereld).
Op weg naar het Beloofde Land.
En in Kanaän gekomen zijnde, heeft men de neiging om “rond te worden” (=   
=  60): meer is niet nodig, want “die binnen zijn, zijn toch binnen”?
Je bent toch een kind van God, dus waarom is het nodig, om alsnog uit geloof 
te Leven in onderwerping aan God en Zijn Woord? En wat dit Aardse leven be-
hoeft, dat kunnen we toch wel van de HEERE claimen?
Nu, het Nieuwe Leven in Christus staat niet ten dienste van onze “oude mens”, 
maar ten dienste van Hem, Die ons gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed.
En in onze wandel naar de nieuwe mens in Christus, zouden wij in geloof op-
zien (=   = 70), naar onze Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof.
(Hebreeën 12)
Want ook Hij heeft door Zijn geloof, om de Vreugde die Hem voorgesteld was, 
“kruis en schande” verdragen, maar is nu wel gezeten aan de Rechterhand Gods!

En het “zijn” in dit “oude versleten jasje” is Genade van God.
Zo is het mogelijk dat het Leven van Christus Gestalte in ons zou krijgen.
Opdat we de Kroon der Heerlijkheid in ontvangst zouden mogen nemen, voor 
het Werk wat Chrístus in ons heeft mogen en willen doen!
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Maar tot die tijd zouden we Hem horen en Hem gehoorzamen, opdat we zou-
den opwassen in Hem. En opdat we Zijn mond (=   =  80) zouden mogen en 
kunnen zijn.
Persoonlijk te beleven en anderen te vertellen over de Vreugde van het Nieuwe 
Verbond, hoewel we nog in dit “oude, zielige en ziekelijke jasje” zijn.
En we zouden Trouw zijn en de Gerechtigheid dienen (=    =  90).

We gaan zo verder, met de letter 

Maar eerst nog even iets over de Hebreeuwse taal.
Het Hebreeuws alfabeth, heeft dus �� letters, en 5 sluitletters
Binnen enkele weken kan bijna elke leerling deze �7 letters leren herkennen.
Zodat het in principe mogelijk is om daarna elk willekeurig woord te kunnen 
spellen.
Om vervolgens elke tekst te kunnen lezen.
Waardoor de weg “open ligt” naar een volledige onafhankelijkheid en mondig-
heid, naar de Schrift.

Bij spijkerschrift of lettergreepschrift ligt dit heel anders.
De leerling blijft dan veel langer afhankelijk van een leraar, omdat de leerling 
eerst honderden aparte lettergrepen moet leren herkennen.

Om over het Chinese woordschrift maar te zwijgen, omdat er voor elk woord (= 
tien duizenden woorden), een apart teken bestaat.
De leerling is dus eigenlijk levenslang gebonden aan de leraar.
En voordat men goed en wel “het woord machtig is”, is men al gestorven.
Ze komen er zelf nauwelijks aan toe om leraar te zijn, in héél dat woord.

Nu is er niets mis mee om eeuwig verbonden en gebonden te zijn aan een leraar, 
maar dan wel alleen aan “De Leraar”. En dan niet om de letters te leren, want dat 
is maar de “buitenkant van het woord”.
Maar om door Hem de Geestelijke betekenis van Zijn Woord te leren verstaan.
Elke gelovige kan dan ook “zelfstandig” Bijbelstudie doen.
Want alle letters, alle karakters, heel het Woord Gods, staan hem dan ter beschik-
king.
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Alleen zou hij of zij Bijbelstudie doen, door Schrift met Schrift te vergelijken, 
in geloof en onderwerping aan het Woord van God, danwel aan de Geest van 
Christus.

Tsaddé  =  heeft getalswaarde 90 en is net als de Teth (= 9), verbonden met “cri-
sis”, en “beproeving”.
: Laatste van de �e letterserie 
: Tsaddé betekent vishaak
: Boven komen, of verdrinken
: Of, als een reisgenoot dreigt “weg te zinken”, zouden we ons best ervoor 

doen, om hem of haar weer “op te vissen”

Een woord, beginnend met een :
  =  �00.�0.4.90  =  tzadiq  = Rechtvaardig; Gerechtigheid

 Trouw aan de Bondgenoot
Wij zouden een Tzadiq zijn.
Namelijk een rechtvaardige, op grond van geloof, in wie de trouw en de recht-
vaardigheid van Christus weerspiegeld worden. 

Want Christus is De Rechtvaardige.
Hij is Melech Tzadik  =  de Rechtvaardige Koning
En door geloof in Hem wordt Zijn Rechtvaardigheid ons toegerekend.

De HEERE Jezus Christus is de Ware Bondgenoot.
Hij laat rechtvaardigen (= gelovigen in Hem) niet vallen.
Hij helpt hen uit (c = Vishaak), allen die Hem vrezen!
Hij zal Recht doen aan gelovigen en aan ongelovigen.

Wij zouden trouw zijn aan Hem.
We zouden in Hem blijven en Zijn weg bewandelen en vertrouwen, namelijk 
alles geloven wat Hij gesproken heeft.
En dit vertrouwen onzerzijds, rekent God tot Gerechtigheid. (Genesis 15:6)
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Leviticus 19:36:
Ook de weegschaal moet rechtvaardig zijn.
Namelijk het “gewicht” moet trouw zijn aan dat, wat het zegt te zijn.
Als het zegt �00 gram te zijn, dan zou het ook �00 gram zijn.

Mattheüs 3:15:
De Gerechtigheid Gods vervullen, is de weg van “dood en Opstanding”.

  =  50.�0.40.�  =  amien  = Geloven, vertrouwen, toevertrouwen
   =        50.40.�  =  aman  = Geloven, is letterlijk “amen” zeggen:
 op al wat de HEERE gesproken heeft

  =  de beginletter van Sion  =  n  =  50.6.�0.90  = Roosterplaats
 gemarkeerde plaats.
 Merkteken
 De Stad Davids
 (Psalm 2:6; 9:12; 48:3)

Sion =    =  50.�.�0.300  =  sjion  =  Verheven (negatief: trots)
 =  Berg, bij de Hermon

  =  Beginletter van:
  =  50.6.�0.90  =  Sion  =  Roosterplaats, gemarkeerde plaats, merkteken
  =  �00.�0.4.90  =  tzadiq  =  rechtvaardig

En beide zijn verbonden met het werkwoord:
  =  5.6.90  =  tzoah  =  Gebieden, bevelen, ordenen, uitgaan (van Wet)

Uit Sion zal ook het Rechtvaardige Woord uitgaan.

Psalm 2:3-6:
Daar vinden we de diepgewortelde haat der Volkeren, die zich tegen Sion keert.
Natuurlijk in het bijzonder tegen de Koning, Die God over Sion gesteld heeft.
Enerzijds:  De haat en de onwil, om zich te onderwerpen, en te buigen voor de 
Messias, voor de door God Gezalfde en Zijn Woord.
Anderzijds: De haat en de onwil om zich te onderwerpen aan Gods verkiezend 
handelen  (= Israël (op verschillende niveaus) gesteld tot eerstgeborene onder 
de Volkeren).



�4

Psalm 2:7-11; Psalm 100:2; Zacharia 14:9, 16:
Waarna de Psalmist hen oproept, om verstandig te zijn.

Het is nog steeds de strijd van de oude mens tegen de nieuwe mens in Christus.
Zoals die van : Kaïn, tegen Abel
 : Ismaël, tegen Izaak
 : Ezau, tegen Jacob 

Ezau  =    =  6.300.70  (hangt ook samen met: 
  =  5.300.70  =  asjah  =  Doen, maken

Ezau is een doe het zelver
Ezau, de doener, in plaats van de luisteraar
Ezau, die het zelf maakt en een eigen weg gaat
Ezau heeft ook nauwe banden met Ismaël
Ezau trouwt met Machalat, de dochter van Ismaël
(Genesis 25:9)

Koph  =  heeft getalswaarde �00
: Betekent: Oog van de Naald (= Ingaan in het Koninkrijk der Hemelen)
: Betekent ook: aap (  =  40.�0.80.�00 = kophiem  =  apen)
: De �e van de laatste letterserie
: Komt overeen met de Aleph en de Jod
: De eersteling, de gerijpte mens

De �e letterserie is de Uittocht uit het ouderlijk huis (uit Ur).
De �e letterserie is de Uittocht uit Egypte (= Wereld).
De 3e letterserie is het verlost worden van het “eigen ik” (= zelfovergave).
Het leven van de “nieuwe mens” wordt geopenbaard.

Zie Abraham:
�e Geroepen uit het ouderlijk huis (Ur)
 (Abram is dan 75 jaar)
�e Geroepen uit Egypte
 (Genesis ��: Sarah was bijna de vrouw van de Farao)
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3e Als Abraham �00 jaar is, wordt het leven naar de “nieuwe mens” geopenbaard:
 Abraham ontvangt Izaäk, zijn zaad
 (Het ware Zaad = Christus (Galaten 3:16))
 Abraham betekent: Vader van vele Volkeren
 = Een Aleph
 = Een Voorganger, een Voortrekker in geloof
 Want op de Berg Moria (= de Tempelberg) offert Abraham dit Nieuwe Leven  
 (= namelijk wijdt dit) in de dienst aan God  
 (= Vrijwillig Brandoffer, Gode tot een Lieflijke Reuk)

En om op de “aap” (= Koph) terug te komen:
Velen in Christus vertonen wel een Godsdienstig leven, maar dit wel naar “eigen 
inzicht en bevinding” en dus buiten de Bijbelse Waarheid om.
Dit lijkt vroom, maar straks zal de “aap uit de mouw komen”.
Is men een gelovige of is men een na-aper?

In de Hebreeuwse traditie gelden apen als “ontaarde mensen”.
Waarbij men beweert dat apen van mensen afstammen!!

Deze uitspraak heeft wel enige Bijbelse grond (In ieder geval overdrachtelijk).
En andersom: “Dat de mens van de aap zou afstammen, heeft absoluut geen 
enkele Bijbelse grond.
Het zou juist het ontkennen zijn, van alle Bijbelse Waarheid.
Deze redenering maakt van de HEERE een leugenaar.
Alsof de HEERE Adam niet geformeerd zou hebben uit het stof van de Aardbo-
dem.

Kernwoorden beginnend met een q:

 =    5.6.�00  =  koah  =  Hopen (= toekomst hebben en zien)
  =       6.�00  =  qo  =  Lijn  (Hoop is een “lijn zien” naar toekomende dingen)

 =  40.6.�00  =  qoam  =  Opstaan
En dit hangt samen met:

 =  40.6.�00.40  =  maqum  =  Plaats (Mokum)
En hangt samen met:

   =  40.�00.50  =  naqum  =  Rechtzetten
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  =  30.6.�00  =  qal  =  Stem, geluid
 =  30.5.�00  =  qahal = Bijeen roepen; samenroeping;

  samen geroepen Volksvergadering

  =  �.�00.�00  =  qara  =  Roepen, schreeuwen, hardop lezen
 = 300.4.�00 �.�00.�00.40 = maqra qodesj = Heilige samenroeping

  =  �.�00.�00.�0.6  =  wejiqra  =  En Hij roept
(= De Hebreeuwse naam voor het bijbelboek Leviticus)

  =  300.4.�00  =  qodesj  =  Heilig; heiligen
=  Apart zetten; afzonderen; verbinden met; stellen tot; weiden aan

Voor de �e keer komt dit woord voor in Genesis �:3.
De 7e dag krijgt een speciale plaats temidden van de andere dagen.

Exodus 19:6; 22:23:
Israël ontvangt een speciale plaats temidden van de andere Volkeren.

Exodus 28:41; 29:21:
Levi krijgt een bijzondere plaats te midden van de andere stammen van Israël.

 = 50.�.�00.�00 = qorban = Offer
  =      �.�00.�00 = qarab = Naderen; offeren; nederdalen 
De HEERE zal “nederdalen” als wij tot Hem willen “naderen”, namelijk onszelf 
aan Hem offeren; opofferen; offreren, aanbieden.
Of: door onze “nieuwe mens” aan de HEERE te offeren, zal onze “oude mens”, 
daarvoor moeten “nederdalen”, vernederd worden, minder worden.

Een Offer is een toenadering; Of een Middel tot toenadering.
Geen verdienste onzerzijds, maar een door de HEERE gegeven Middel om tot 
Hem, de Heilige God, te kunnen naderen.
Het Ware Offerlam is dan ook “Het Enige Naderingsmiddel” tot God.
Deze Middelaar en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek, namelijk 
Het Lam Gods, de HEERE Jezus Christus, doet ons tot God naderen en worden 
wij in en door Hem geheiligd.
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Resh = Heeft getalswaarde �00
: Betekent: Hoofd, Voorganger, Eerste, Begin
 Normaal gesproken wordt bij een bevalling het hoofd eerst geboren en 

dan het lichaam
: Het hoofd is het leidinggevend orgaan van het menselijk lichaam
 Hoofd is ook bestuurder of regeringsleider
 Als het goed is dient een regeringsleider in de �e plaats God en daarom 

dienen zij ook het Volk
: Het Hoofd is Christus
  De HEERE is namelijk Hoofd van Zijn Lichaam, namelijk de Gemeente
 De HEERE dient God en daarom dient Hij Zijn Lichaam
 Als de individuele gelovige zich in de praktijk aan de HEERE (aan Zijn 

Woord en aan Zijn Geest) onderwerpt, dan zal de HEERE, die gelovige 
ook dienen (= reinigen, heiligen, bekwaam maken tot dienst)

: Een dubbele Honderd
 Als hoofd is Hij niet alleen de Eerste, de Voorste, de Voorloper, maar Hij 

is ook de Oudste
 Ons Hoofd, namelijk Christus, is niet alleen onze Voorspraak (1 Johannes 

2:8) (Hogepriester), maar tevens zegt dit vers dat Hij de “Rechtvaardige” 
is Namelijk: “Melchizedek”

 Hij is Trouw aan Zijn Beloften
 Hij is Rechtvaardige Koning
 Hij is Barmhartig en Getrouw Hogepriester

 Kernwoorden met een :

  =  40.�0.40.8.�00  =  roechamiem  =  ontfermingen
    =         5.40.8.�00  =  roechamah  =  voegzaam  =  ontfermd; bemind
Afgeleid van het woord:
   =            40.8.�00  =  roecham  =  baarmoeder 

Jesaja 49:14, 15:
Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de HEERE heeft mij vergeten.
Maar de HEERE zegt: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich 
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niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch 
u niet vergeten”.

Zoals een moeder haar kind niet vergeet, maar zich ontfermt over het kind dat 
zij gebaard heeft, zo is dit zeker het geval bij de HEERE, over allen die uit Hem 
geboren zijn en waar Hij dus Hoofd van is.
De  in het midden van een woord, waardoor het Hoofd, de Centrale plaats in-
neemt:

  =  �0.�00.�  =  barak 
 = Knielen; Zegenen; Goed spreken over…
  (maar ook vloeken)
 =  Verdubbelen; verveelvoudigen
 = Alle letters hebben ook een “�” (woordwaarde = ���) 
 = Knie: (knielen): Waarbij het been zich in tweeën buigt
 = Zegeningen ontvangen we dan ook van de HEERE, als we onze knieën 

buigen, nederig zijn en ons van Hem afhankelijk weten
 = En ook wij zouden de HEERE zegenen
  Niet dat we iets vanuit onszelf de HEERE zouden kunnen aanbieden
  Want dat wat “minder” is, wordt namelijk gezegend door Hem,
  Die “Meerder” is
  Maar nu is de betekenis van “zegenen”: “Goed spreken over Hem”

En een anagram van   =  �0.�00.�:
  =  �00.�0.�  =  bekor  =  Eerstgeborene (met het dubbele deel =  ���) 
  =  �.�0.�00  =  rakab  =  Wagen (= uitbeelding van Heerlijkheid) (ook ���)
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 of :
Sin of Shin  =  met getalswaarde 300
: Betekent Tand; Verwerken
 Tanden dienen om letters te vormen
 Tanden dienen om Voedsel te vermalen en te verwerken

Om een Resh (= Hoofd, Oudste) te kunnen zijn, moet men niet alleen, al het 
“oude” (via de Koph) eerst hebben losgelaten, maar vervolgens zou men het 
Nieuwe Voedsel wat men toegediend krijgt (= Woord Gods) verwerken.
Waardoor men toeneemt in Geestelijk inzicht, en Onderscheidingsvermogen.

In de Sin, of Shin, is de vorm van de  3 keer te herkennen.
Of 3 keer de , als uitbeelding van 3 keer een gebogen, maar gekroonde .

  =  Staat in ieder geval centraal in het woord:
  =  40.�0.30.300.6.�00.�0 =  Jeruzalem 

 =  Stad; Stichting van de Vrede
  =  40.�0.300  =  sjalom  =  Heel zijn; helen; vereffenen; betalen, verbinden

Er kan geen Vrede zijn, zonder “schuldvereffening” (Romeinen 5:1).

=  Staat ook Centraal in:
  =  70.300.�0  =  jasja  =  Helpen; Redden; Bevrijden

  =  5.70.6.300.�0  =  josjuah  =  Bevrijding; Bevrijder; Redder; Jozua

  = Komt overeen met de Gimel (  = 3), en met de Lamed (  = 30)
 Het zijn de letters van “beweging”
 Na het Voedsel verwerkt te hebben met de tanden (= ), komt men in 

beweging (  en ), of wordt men ( ) in beweging gebracht ( ).
 Men gaat ten opzichte van het Woord Gods zijn eigen verantwoording 

dragen, waardoor men hoofd, oudste, of voor-ganger zou kunnen zijn.  

  =  Staat ook Centraal in het werkwoord:
   =  5.300.50  =  nasjah  =  Dragen

  =  �.�0.300.50  nasjieah  =  Drager, voor-ganger; vorst,
 wegdragen (= vergeven)
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  =  Staat vooraan, in het woord:
  =  70.40.300  =  sjama  =  Horen, gehoorzamen

En samenhang is er met:
   =     40.300  =  sjem  =  Naam

  =  5.40.300  =  sjamah =  Binnenste  (= hart) (Psalm 22:15)
 =  Moederschoot (Genesis 25:23)

Ook is er een samenhang tussen   (= horen) en  (= Vrede).
Vrede met God is op grond van “horen en geloven”.

  Staat vooraan in:
 =  40.�0.40.300  =  sjamaiem  =  Hemelen  

   =            40.300  =  sjem  =  Naam; Overkant
 =  40.�0              =  iem  = Tweevoudsvorm  (Dus dubbele Naam)

 =  40.�0.40.300  =  sjamaiem is de Hemel
  is dus de Plaats waar de Namen geschreven zijn

 = 5.8.40.300 = sjamachah = Verheugd zijn; Hoog zijn; In de wolken zijn,
Doorleefde dankbaarheid en innige Vreugde

Samenhang tussen de vreugde van de  (300), de  (30), en de  (3):
  =    30.�.3  =  gal  =  Losser; Go-el 

   =  30.�0.3  =  gal  =  Jubel

De Go-el is de Oorzaak van al ons vreugdegejubel.
De HEERE is Vreugde.

Psalm 43:4:
God is de Vreugde (=  =  8.40.300) van mijn Vreugdejubel (=   =  30.�0.3)

  =   Net als de  verbindt de  woorden of zinsdelen met elkaar en heeft dan 
de betekenis van: “die, dit, dat, deze”.
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Taph  =  Heeft getalswaarde 400
: Het woord Taph betekent: Teken; kruis
: Heeft de vorm van een , met links een omgekeerde en enigszins ge-

kromde 
: Uitbeelding van de mens, met het hoofd naar beneden
: Of: uitbeelding van het Hoofd der Mensheid, Die Zichzelf, als het Ware 

Tarwegraan, overgeeft
: Zijn Zelfovergave, in de dood
: Om via die weg, “Gerijpt” en in “Veelheid” te voorschijn te komen
 in Zijn Opstanding

  =  400.�0.300.�.�00  =   Reshiet  =  Hoofd, Begin, Voorste, Eerste
Genesis �:�: In den beginne
Dit woord zegt, dat er een Begin (  = �00) is, maar dat er tevens een Einde 
(   =  400) is. (Wat betreft de oude Schepping)
Ook is er een begin voor elk mens, maar daar komt ook een einde aan.
En de bedoeling is, dat de mens in die weg tot Waarheid komt.
Tot aanvaarding komt van de HEERE Jezus Christus, Die de Weg, de Waarheid 
en het Leven is.

En hoe die weg (om tot Waarheid te komen) eruit ziet, wordt ook uitgebeeld in 
het woord:

  =  400.40.�  =  amath  =  Waarheid; Betrouwbaarheid
In bijzonderheid wijzend naar de HEERE Jezus Christus, Die de Waarheid is.
Hij is de   =  �, en Hij is de   =  400.
Hij is de Eersteling, de Enige, de Unieke, Die het Begin is.
Maar tevens is Hij de Laatste, de  van de “Zelfovergave”.
Daar tussenin zit de , namelijk een leven van verzoeking, lijden en smaadheid 
buiten de legerplaats in de woestijn (= 40 = ).

De  is de middelste letter van het Hebreeuwse Alfabeth. (�� + 5 sluitletters)
De  = 40, de letter van de reis door de woestijn
 (=  =  �00.�.4.40  =  midbar  =  woestijn).
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Of de letter van de tijd waarin de HEERE spreekt: 
 (=    =  �00.�.4  40  =  me dabar  =  vanwege het Woord).

En net zoals de HEERE Jezus Christus, zouden ook wij in geloof en gehoorzaam-
heid aan het Woord Gods, onze weg gaan.
Het is de weg van verzoeking, en beproeving.
Het is de weg van “buiten de Legerplaats” en met Christus smaadheid dragende. 
En gehoorzaamheid lerende uit hetgeen wij lijden.

  =  400.40.�  =  amath  =  Waarheid; Betrouwbaarheid
En is afgeleid van:
   =  50.40.� = aman = Amen
 Getrouw; Waarachtig; Gewis; Voorwaar, Voorwaar
De HEERE Jezus Christus is de Waarheid. (Johannes 14:6)
Hij is Enig Betrouwbare. (Exodus 34:6; Deuteronomium 32:4)
Leid Mij in Uw Waarheid. (Psalm 25:3; Johannes 17:17)

  =  5.50.6.40.�  =  amonah  =  Vastheid; Vast en zeker
   =   50.�0.40.�  =  amien  =  Op Vaste Grond staan  (=  geloven)

Anagram hiervan:
 =  400.40.�  =  amoth  =  Waarheid
  =  �.40.400  =  tama  =  Heel; gaaf; onberispelijk

  =  400 voor of achter het stamwoord  =  u, gij, zij
  =  400 (samen met de   =  5) voor het stamwoord  =  elkander
  =  400 (samen met de   =  6) na het stamwoord  =  Vrouwelijk meervoud
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We hebben behandeld, dat:
Elke Hebreeuwse letter een vierhoeks letter is.
Een vierkante letter.
Elke letter heeft dus meerdere gezichtspunten.
Meerdere aspecten liggen er in de letter en in de door letters gevormde woorden.

En daarbij is de aardigheid:
Dat je zou kunnen zeggen, dat elke letter een soort kubus is en daarvan is:
De vloer =  De Grondbetekenis; De “oppervlakkige” betekenis 
De zijden =  Verschillende aspecten
De hoeken =  Verschillende benaderingen
Achterwand =  Dieper liggende betekenis
Plafond =  Waaruit de Stem van God, klinkt 

Een kubus heeft : �� lijnen
 :   8 hoeken
 :   6 vlakken
Totaal : �6  =   =  5.6.5.�0  =  Jehovah

Nogmaals, in verband met het “snoeien” van de Hebreeuwse woorden:
de dienstdoende letters (die voor of na het Hebreeuwse stamwoord staan), heb-
ben de volgende betekenis:

  =  Aleph =      �  vóór het stamwoord =  Ik 

 =  Beth =      �  vóór het stamwoord =  In, met, op

 =  Hé =      5  vóór het stamwoord =  Bepalend lidwoord (de, het)

 =  Hé =      5  nà het stamwoord =  Vrouwelijk woord (of naam)

 =  Wauw =      6  vóór het stamwoord =  Voegwoord  “en”

 =  Jod =    �0  voor het stamwoord =  Hij

 =  Jod =    �0  nà het stamwoord =  Mij, mijn 

 =  Kaph =    �0  vóór het stamwoord =  Als, gelijk aan 

 =  Kaph =    �0  nà het stamwoord =  U, uw 

 =  Lamed =    30  vóór het stamwoord =  Aan, naar, tot, om te

 =  Mem =    40  vóór het stamwoord =  Vanaf, vanwege
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 =  Mem =    40  nà het stamwoord samen met  (�0) = mannelijk meervoud

 =  Noen =    50  vóór het stamwoord =  Wij

 =  Noen =    50  nà het stamwoord =  Ons

 =  S(h)in =  300  vóór het stamwoord =  Die, dit, dat, deze

 =  Taph =  400  vóór of achter het stamwoord  =  U, gij of zij

 =  Taph =  400  vóór het stamwoord samen met  (5)  =  Elkander

 =  Taph =  400  nà het stamwoord samen met  (6) = Vrouwelijk meervoud

Wij hebben vaak een hele zin nodig om iets duidelijk te maken, terwijl in het 
Hebreeuws dit in � woord, vervat wordt.
Namelijk via het stamwoord samen met de daaraan toegevoegde “dienstdoen-
de” letters.

Om � voorbeeld hiervan te geven:

Zoals:  “En Ik beware u”  =    =  �0.�00.40.300.�.6  =  weasjamarak

Het stamwoord is:  rmv  =  �00.40.300  =  sjamar  =  Bewaren, bewaken
 =  �0  =  betekenis: u
 =    �  =  betekenis: Ik

 =    6  =  betekenis: en
“En Ik beware u”

Amen 


