Bahir verzen 78-79

Eerst de tekst, daarna het commentaar
Vers 78 tekst
Hoe weet u dat Abraham een dochter had? Omdat er geschreven staat:
YHVH had Abraham in alles [KoL]gezegend (Gen 24:1)
En er staat geschreven:
.. alles [KoL] die naar mijn Naam is genoemd, en die ik geschapen heb tot mijn
Glorie, die ik geformeerd heb, die ik gemaakt heb (Jes. 43:7)
Is deze zegen wel of niet zijn dochter? Zij is zijn dochter. Dit is te vergelijken met een koning
die een volmaakte en perfecte dienaar had en die hij vele malen op de proef stelde, maar die
alle verleidingen weerstond. De koning zei: wat zal ik aan deze dienaar geven of wat zal ik
voor hem doen? Hij zei: ik kan niets anders dan hem aan mijn oudere broer aanbevelen om
hem te adviseren, hem bij te staan en hem te eren. Aldus ging de dienaar naar de oudere broer
en leerde diens attributen. De broeder vatte een diepe liefde voor hem op en noemde hem zijn
vriend, zoals er staat geschreven:
.. zaad van mijn vriend Abraham (Jes. 41:8)
Hij zei: wat zal ik hem geven of wat zal ik voor hem doen? Zie, ik heb een prachtig vat [KLI]
gemaakt en daarin bevinden zich prachtige juwelen die hun gelijke niet hebben en zij vormen
de schat van de koningen. Ik zal hem dit geven en hij zal er in zijn plaats geschikt voor zijn.
Aldus staat er geschreven:
YHVH had Abraham gezegend.
Commentaar vers 78:
‘Abraham had een dochter’
Zij is KoL (Kaph-Lamed, 20-30=50), dat betekent alles.
‘Is ze de dochter of de moeder’?
Dat verwijst naar de Shekinah, de Goddelijke immanente tegenwoordigheid in alles.
De Shekinah is tegelijkertijd moeder en dochter.
Ze is moeder, Binah, moeder van elle manifestaties en vormen die waren, zijn en komen. En
dat in alle werelden (Briah= geschapen, Yetsirah= geformeerd en Assiah= gemaakt; Jes 43:7))
Ze is dochter, Malkuth, aanwezig in alle verschijnselen in Assiah ver weg, verbannen, van
haar moederlijke oorsprong.
Maar toch zijn beiden één, moeder en dochter.
Hier wordt de dochter, dus de lagere Shekinah als zegen genoemd.
Abraham is dienaar (Chesed), de koning is Tifereth. De oudere broer die boven de koning
staat is dan Da’ath (Kennis door Eenwording). ‘Ouder’ betekent ook grootheid,
majesteitelijkheid.
Abraham is diep van geloof en hij gehoorzaamd al wat gevraagd wordt, ook het meest
onbegrijpelijke. Door diep geloof in liefde wordt Abraham ‘mijn vriend’ genoemd. Het is de
vader (Chokmah) die Abraham (Chesed) ‘mijn vriend’ noemt. Chesed is dus nauw verbonden
met Chokmah, met wijsheid. Chesed is uitdrukking van wijsheid op een lager niveau.
Wijsheid niet op te vatten als hoog mentaal inzicht, maar meer als overstromende
onbaatzuchtige liefde, zonder voorwaarden. Wij mensen kennen die wijsheid niet.
Zegenen betekent altijd in verbinding brengen met God, de Heilige. In dit vers denk ik met
Chokmah. Zijn de juwelen niet de kwaliteiten van de 6 sefiroth van Yetsirah? Het prachtig vat

is dan de wereld van Yetsirah. Met Chesed als linking point met de wereld van Briah en
Yesod het linking point met de wereld van Assiah. YHVH zegent Abraham, maar tegelijk
door de schatten van de koningen via Yesod, als fundament plaats en zaad van Abraham, ook
de wereld van Assiah. Dit doet me denken aan het Verbond dat de Heilige sloot met Abraham

Vers 79 Tekst
Een andere verklaring:
..ik heb uw boodschap gehoord en ik ben, YHVH, met vreze [voor uw werk] vervuld
(Hab.3:2)
Waarom begreep hij dat hij met vrees vervuld moest zijn? Hij begreep de gedachte van de
Heilige, gezegend zij Hij. Zoals de gedachte geen grens heeft (want de mens daalt door zijn
denken tot aan de grens van de wereld), zo heeft ook het oor geen grens en hij kan nimmer
verzadigd worden, zoals er staat geschreven:
.. het oor wordt niet verzadigd van het horen (Pr. 1:8)
Waarom is dit zo? Omdat het oor de gelijkenis heeft van een Aleph en Aleph is het fundament
van de tien geboden. Daarom geldt:
.. het oor wordt niet verzadigd van het horen.
Commentaar vers 79
Daar waar in vers 78 de nabijheid van de Heilige (Abraham wordt vriend genoemd) de relatie
intiem tekent, nu is het vreeswekkende en de transcendentie van de Heilige die nu, hoe
paradoxaal ook, de relatie met de schepping met de mens hiërarchisch kleurt. Ik moet hier
meteen denken aan Izaak, aan Geburah. Izaak die blind wordt, de ogen moet sluiten voor die
grootheid van God en via horen, met de oren in relatie is met de Heilige. Izaak is eigenlijk
ook Abraham. In de overlevering wordt immers gezegd dat Izaak en Abraham niet te
onderscheiden zijn, zozeer lijken ze op elkaar. Izaak (Geburah) vertegenwoordigt wel een
andere kwaliteit dan Abraham (Chesed). De liefde in de gehoorzaamheid van Abraham wordt
gebonden door de geboden van de Heilige te horen. Woorden kun je niet zien, de 10 woorden
kun je niet zien, maar moeten gehoord worden. Daarom en alleen daarom hebben we oren.
Daar waar de zichtbaarheid van de schepping begint met de letter Beth (2, veelheid), beginnen
de 10 woorden met de letter Aleph (1, eenheid). Door te horen kunnen we in de zichtbare
veelheid de eenheid van de heilige schepping beseffen en intuïtief begrijpen. Dat maakt
harmonisch handelen mogelijk. De schepping is begrensd en ons zien is daarop gebaseerd, het
Woord van de Heilige onbegrensd en daartoe is ons horen. We moeten ons dus niet overgeven
aan alleen maar zien, en ook niet aan alleen maar horen. Het gaat om het evenwicht tussen
beide, dan kunnen we spreken en handelen in overeenstemming met de gedacht van God.
Zien vervult ons met verwondering en ontzag, horen met de vreze Gods.

