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Verse 106.
Rabbi Berachiah sat and expounded: What is the Axis (Teli) ? This is the likeness that is
before the Blessed Holy One. It is thus written (Song of Songs 5:11),
“His locks are curled (Taltalim).
” What is the Sphere?
This is the Womb.
What is the Heart?
It is that regarding which it is written (Deuteronomy 4:11)
, “unto the heart of heaven.”
In it are included the 32 mystical paths of Wisdom.
Kommentaar Bahir vers 106
Wat mij opvalt in dit vers en ook deels in de volgende verzen is: de dubbelheid, in de
verwijzingen en ook in de structuur van de Hebreeuwse woorden.
Zoals:
De hemel-as (Teli, 400-30-10), dus er is óók een aarde-as
Hart (Leb, 30-2) van de hemelen, dus óók wordt impliciet gewezen op een Hart van de
aarden
GalGal (schedel, hemelsfeer, 3-30-3-30), 2x Gal en dat betekent vorm, vorm worden.
Twee keer 32: Leb (= 32) en 32 mystieke paden.
Krullend, golvend is Taltalim (400-30-400-30-10-40) , 2x keer Tal, herhaling van 400-30 .
Teli (400-30-10) is opgesloten in woord Taltalim: 400-30-400-30—10-40
Kijkend naar de Hebreeuwse woorden, lijkt het een dynamische omspeling van 400-30
30 heeft met bewegen (30 is ook prikstok), gaan bewegen te maken, er komt ontwikkeling,
een worden.
Terwijl 400 te maken heeft met alles wat kan worden, alles wat tot manifestatie kan komen
op welk niveau dan ook.
Als ik de woorden zo beleef, dan is het als het ware een ‘bewegend spel’ rond 400-30, rond
de Teli, de Draak, ook de axes mundi. De draak die zich wentelt rond de Een, de 10 (Yod)
Opvallend is dat in hart ( Leb 30-2) de tweeheid in beweging komt, als het ware gaat
kloppen, niet neutraal maar als een liefdesklop.
Opvallend is dat buik (Beten, 2-400-50), dat ook baarmoeder betekent, dat in de buik alle
mogelijkheden zich bevinden die uit de twee (doorbreken van eenheid, tweeheid, tzimtzum,

persoonlijkheid-ziel) kunnen voortkomen. De baarmoeder die alles in kiem bevat, niets wat is
en kan zijn, is daar niet.
Zijn Hoofd (in de verwijzing naar het Hooglied) verwijst naar Arik Anpin, de Oude, het Grote
Gelaat. Ook Galgal wijst naar de ‘schedel’ van Arik Anpin.
De hemelas, Teli, heeft zijn oorsprong in de golvende baard van Arik Anpin, de uitstroming
van het allerhoogste goed, het gelouterde goud. Deze oorsprong is voor de Heilige, dus
‘boven’ of ‘eerder’ dan de Heilige!
De dubbelheid van twee keer Gal (vorm, vorm) wijst ook naar een ‘dubbele geboorte’, een
dubbele oorsprong: de geboorte van de Heilige uit de diepste Verborgenheid en de geboorte
van de schepping uit de Heilige.
Daarom is er een hart van de boven-hemelen, en een hart van de schepping; is er een hemeleen aarde-as, die toch één zijn. Alleen wat uit de Heilige vorm krijgt, uit Hem/Haar geboren
wordt, is voor ons kenbaar.
De hoogste Gedachte die ‘rijst’ op in de Schedel (GalGal) van Arik Anpin en is de bron, het
zaad van alles wat voorhemels en nahemels is. Hij Is de Grote Vader. De Gedachte bevrucht
als het ware de buik (Beten, 2-400-50/700) van Ark Anpin, de baarmoeder, de grote
Moeder. Moeder van de Heilige.
Dus door de actieve Gedachte van Arik Anpin in de hoogste ontvankelijkheid van Arik Anpin is
de hoogste bevruchting, is de Heilige.
De Hemelas is gelijkenis (Demuth, 4-40-6-400) en bestaat, zoals reeds opgemerkt voor of
boven de Heilige, is bij Arik Anpin. De structuur van dit woord laat zien dat daar al alle
mogelijke manifestaties in alle mogelijke werelden begrepen zijn en in harmonie (Wav)
verbonden. Deze voorhemelse aanwezigheid is tevens de ‘volle buik’, de baarmoeder van de
grote Moeder.
Het hart is de Plaats waar alle mogelijke manifestatie hun vorm gaan krijgen, en deze vorm
is de structuur van de Levensboom: 10 onuitsprekelijke sefiroth en de 22 paden. Dit is de
structuur van de schepping die voortkomt uit de Heilige, Hart van de schepping.
De levensboom is uitdrukking van de axes mundi.

Verse 107
What is the meaning of the verse (Numbers 6:24-26) , “May God (YHVH) bless you and
watch you. May God (YHVH) make His face shine on you and be gracious to you. May God
(YHVH) lift His face to you and give you peace.” This is the explicit Name of the Blessed
Holy One. It is the Name containing twelve letters, as it is written, YHVH YHVH YHVH.
This teaches us that God’s names consists of three troops. Each troop resembles the other, and

each one’s name is like [the other's] named. All of them are sealed with Yod He Vav He .
And how? The [four letters] Yod He Vav He can be permuted 24 different ways, forming one
troop. This is, “May God (YHVH) bless you…” In a similar manner, the second one, “May
God (YHVH) make His face shine…” These are 24 names of the Blessed Holy One. In a
similar manner, the third one, “May God (YHVH) lift His face…” These are 24 names of the
Blessed Holy One. This teaches us that each army, with its leaders and officers, has 24.
Multiply 24 by three and you have the 72 names of the Blessed Holy One. These are the 72
names derived from the verses (Exodus 14:19-21), “And travelled… And came … And
stretched …”
Kommentaar Bahir vers 107
De zegen die de Hogepriester in de Tempel uitspreekt, wordt nog altijd zingend gegeven in de
katholieke misliturgie bij de zegening (drie verzen Numeri 6:24:26).
In Bahir 107 worden deze verzen in verband gebracht met de drie verzen van Exodus 14:1921)
De viervoudige Naam komt in elk ver van Numeri voor en kan per keer 24 keer gepermuteerd
worden, samen is dat 3 x 24 = 72. Dit zijn de 72 vierletter namen van de Heilige
De 3 verzen uit Exodus bestaan elk uit 72 letters. En zoals beschreven in de toelichting
kunnen we hierdoor 72 drie letter namen afleiden die samenhangen met de 72 Namen van de
Heilige. Deze 72 namen corresponderen met 72 engelen die de schepping in stand houden en
de mens daarin tot vrede brengen.
Dus 72 heilige namen in de Heilige Naam en 72 vormen, heilige Instandhoudingskrachten.
Samen met wat gezegd wordt in het volgend vers, geeft dat licht op de ‘structuur van het
Verlangen’ diep in ons hart. Dat verlangen is niet eenvormig, maar is als het ware een
afspiegeling van de ‘gebroken Naam’ in de schepping, symbolisch met 72 facetten . In mijn
leven drukken facetten zich uit als helend Verlangen in het hart. Wisselend, als geestelijke
‘fasen’ van het leven. En dan zijn er de engelen, de heilige vormen die dit verlangen
begeleiden omhoog als bede en omlaag als hulp om ze uit te drukken in de wereld van mijn
handelen, van Assiah.
De drie verzen van Numeri en Exodus heb ik onder elkaar gezet en dat geeft:
24 De Heilige zegene u en behoede u;
19 Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en
ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen
staan.
25 De Heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
20 Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en
de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon
naderen, de gehele nacht.
26 de Heilige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HEER deed de zee de gehele
nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden
gespleten.
Wat leert mij dat?
Het is bede en antwoord. Bede: de zegebede (Numeri) , antwoord via engelen (Exodus)

De bedezegen: De Heilige zegene en behoede u
Het antwoord: Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël
uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun
spits en ging achter hen staan.
Behoeden-bescherming
Verlangen in het hart, zo zwak en kwetsbaar. Behoedt mij.
Bescherming tegen de kwade achtervolgende krachten, invloeden van het verleden,
verleidingen, twijfel, ook hechtingen omdat de engel en de lichtkolom achter mij gaan staan.
Tussen mij en daar waar de bedreiging komt.
De Engel, een van de 72, is uitvoerder van Gods genade en beschermt mij Nu.
De bedezegen: De Heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
Het antwoord: Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de
Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een
de ander niet kon naderen, de gehele nacht.
Genade-verlichting
Het Verlangen van het Hart (Israel) wordt onzichtbaar, dat wil zeggen onbereikbaar voor het
verstorende horizontaal grijpen van het hoofd (Egypte). Het hart wordt verlicht door het licht
van Gods aangezicht, het eigenzinnig denken verduisterd (de wolkkolom achter wordt
duisternis), tot zwijgen gebracht, kan geen invloed meer uitoefenen omdat het hart niet meer
bereikt wordt. Ondanks die duisternis is er licht in het hart dat leidt.
Door de veiligheid en rust in het hart zijn bereid en in staat tot overgave in vol vertrouwen
tegen elke logica in.
De bedezegen: de Heilige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Het antwoord: Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heilige deed
de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en
de wateren werden gespleten.
Vrede- uitzicht op verlossing.
Volkomen aanvaarding en vertrouwen dat het om het Verlangen in het hart gaat, ondanks de
chaotische, verwarrende en levensbedreigende situatie waarin we ons hier bevinden (de
woeste zee). De wind uit het Oosten is de Geest van de Heilige, zijn Engel die helpt en de Weg
door de Chaos bereidt. Het water opent zich, het droge komt, al het andere wijkt. Vrede
breekt door, en de Vrede des Heren is uitdrukking van het Gelaat van de Heilige. Jouw gelaat
wordt dan deel van Zijn Gelaat. De uitgesterkte hand van Mozes en de toewaaiende wind lijkt
te wijzen op de middenkolom die ontstaat.
In welke staat we ook verkeren, welk aspect (van de 72) van het Verlangen in het hart opstijgt,
steeds is daar de aangewezen engel waardoor het antwoord bij ons komt.

verse 108
And who are the Officers? We learned that there are three. Strength (Geburah) is the Officer
of all the Holy Forms to the left of the Blessed Holy One . He is Gabriel. The Officer of all
the Holy Forms to His right is Michael. In the middle is Truth. This is Uriel, the Officer of all
the Holy Forms [in the centre]. Each Officer is over 24 Forms. But there is no reckoning of
his troops, as it is written (Job 25:3), “Is there a number to His troops?” But if so, then there
are 72 plus 72 [making a total of 144]. He said: This is not the case. For when Israel brings a
sacrifice before their Father in heaven, they are united together. This is the unification of our
God.
Kommentaar Bahir vers 108
Uriel, Licht van God

Or

middenkolom

Gabriël, Kracht van God

Gibor

linkerkolom

Michael, Wie is als God

Mi

rechterkolom

De (72) verlangens die samen het Verlangen vormen zijn te verdelen in drie groepen die
samenhangen met de drie kolommen van de Boom des Levens. De drie genoemde
aartsengelen heersen zo over de Boom. Symbolisch 3 groepen van 24 verlangens.
Elk van de 72 verlangens wordt als bede door de corresponderende Heilige Vorm opgeheven
omhoog naar de plaats waar ze thuis horen en dus in verbinding gebracht met een van de 72
Namen van God. Het opheffende beweging van omhoog en omlaag van die verlangens van
links, midden en rechts (dus van de 7 sefiroth beneden) is het offer van Israel, van ‘mijn’
ziel. En deze worden zo één met de Heilige Naam.
72 beneden en 72 boven vallen dan samen en worden zo Eén in onze God (Echad, 1-8-4 =
13)
De Godsnamen bestaan uit 4 letters
De engelen namen uit 3 letters
Alle engelenvormen worden verbonden met de Een (Aleph) , en zijn dan een volledige
uitdrukking van de 72 Heilige Namen van de Heilige Naam.
Wel onderscheiding, maar geen scheiding
Dus er is dan eenheid ‘Beneden’, in onze God, in YHVH.
Maar er blijft onderscheid tussen de sfeer ‘boven’ YHVH (Aleph) en de werelden van en
‘beneden’ YHVH (72).
Vader en de Zoon, het Grote Gelaat en het Kleine Gelaat, zijn altijd ‘In den beginne ‘, dus in
de verborgen Oorsprong in-volledige- relatie, de relatie van ‘Boven naar beneden’, één-zijn.

Vader en Zoon samen komen door één-worden van en binnen YHVH in-relatie-met de
eenwording van ‘beneden naar boven’.
Van bovenaf is eenheid, van onderop wordt eenheid.
De vreugde van de schepping door de Teshuvah is een uiterst zwakke afspiegeling van de
‘Vreugde van alle vreugden’ tussen het in –eenheid-in-relatie-zijn tussen Grote gelaat en
Kleine Gelaat, welke voor alles in de schepping volstrekt verborgen is.
Door Teshuvah, eenwording, participeren we aan deze Goddelijke Vreugde.

