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Hoofdstuk VII
a. Reine en onreine dieren
De ark en de zondvloed van het 6e hoofdstuk van de thora zijn vergaand symbolische samenvattingen van de werkelijkheid van iedere tijd (=> 6e hfdst) en het 7e hoofdstuk van
de thora zet deze symbooltaal voort. Want in het 2e vers zal Noach van alle reine dieren
"zeven zeven" en van alle onreine dieren "twee" en in het volgende vers "zeven zeven"
van "het gevogelte der hemelen" in de ark laten komen, waar echter ook vele vogels niet
rein zijn (Lev. 11e hfdst). Aldus wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen het gevogelte
der hemelen van de 5e scheppingsdag als weergave van de sabbatsmens = "zeven zeven" (=> 1e hfdst) en de overige dieren inclusief de onreine vogels als zijnde de "waterdieren" van de 5e scheppingsdag en weergave van de alleen in het materiële levende mens
= "twee". De laatste is zonder geest gelijk aan het vee en gaat temidden van de waterdieren in de zondvloed tenonder. Omgekeerd zijn alle ook niet gevleugelde reine dieren
van de zesde scheppingsdag in het gevogelte der hemelen van de vijfde scheppingsdag
samengevat:
(Gen 7:2):

1778

ÖïîÄÖ îâÄ ÑèÅî ÑèÅî
zeven zeven man en vrouw (van de reine dieren)

(Gen 7:3):

1778

ÑÅíçÖ ìäÜ ÑèÅî ÑèÅî óâåîÑ ôÖèå óÇ
ook van het gevogelte van de hemelen zeven
zeven mannelijk en vrouwelijk

Ook het verschil tussen "man en vrouw" van de reine en de onreine dieren in het 2e vers
en het "mannelijk en vrouwelijk" van het gevogelte der hemelen in het 3e vers benadrukt
de speciale betekenis van de laatste soort:
(Gen 7:2):

ÖïîÄÖ îâÄ

1024 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

man en vrouw
(Gen 7:3):

- van de reine en onreine dieren

ÑÅíçÖ ìäÜ

390

óâåî

390

mannelijk en vrouwelijk

- van het gevogelte der hemelen

hemelen

Het eerste "man en vrouw" van zowel de reine als de onreine dieren geeft de veelheid
van de materiële wereld in dubbelheid" weer = 2 x 2 x 2 ... en het "mannelijk en vrouwelijk" van het "gevogelte der hemelen" heeft de getalwaarde van het woord voor "hemelen" = 390 (=> 2e hfdst). De bijzondere betekenis van "het gevogelte der hemelen" is nogmaals terug te vinden als de dieren de ark ingaan:
(Gen 7:14):

ÖÑçâåã ôÖèÑ ãäÖ

358

áâîå

358

en al het gevogelte naar haar soort
mesjiach, gezalfd

En zo geeft het vers ervoor weer dat Cham reeds bij het ingaan van de ark geen geheiligd mens was, waar vier binnentredenden genoemd worden en de getalwaarde slechts
drie "gezalfden" weergeeft:
(Gen 7:13):

1074

áç âçÅ ïêâÖ óáÖ óîÖ áç

= 3 x 358

Noach en Sjem en Cham en Japhet, de zonen van Noach

Ook overeenkomstig de getalwaarden van het 7e vers betraden acht mensen de ark en
waren er slechts zes geheiligd:
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(Gen 7:7):

ÑÅïÑ ãÄ ÖïÄ ÖâçÅ âîçÖ ÖïîÄÖ ÖâçÅÖ áç ÄÅâÖ

2148

= 6 x 358

en kwam Noach en zijn zonen en zijn vrouw en de
vrouwen van zijn zonen met hem naar de ark

De volkerentabel geeft dan ook te kennen (=> 10e hfdst) dat de nakomelingen van Cham
en zijn vrouw de geest en sfeer van voor de zondvloed onder de mensheid terugbrachten.
Het eerste vers geeft aan dat met name Noach de bepalende faktor tot redding was (Gen 7:1):

ÑÜÑ ìÖÉÅ âçêã íâÉë âïâÄì ñïÄ âä ÑÅïÑ ãÄ ñïâÅ ãäÖ ÑïÄ ÄÅ áçã ÑÖÑâ ìåÄâÖ
en sprak Jahwe tot Noach: ga jij en geheel jouw huis naar de ark want jou heb ik gezien rechtvaardig voor mij in dit geslacht
= 1340 = 20 x 67

ÑÅïÑ ãÄ ñïâÅ ãäÖ ÑïÄ ÄÅ
ga jij en geheel jouw huis naar de ark

ÑÜÑ ìÖÉÅ âçêã íâÉë âïâÄì ñïÄ âä
want jou heb ik gezien rechtvaardig voor mij in dit geslacht

= 1675 = 25 x 67
________
= 3015 = 45 x 67

Alleen Noach vertegenwoordigt zowel het wereldse deel = 4 x 5 = 20 als het geestelijke deel = 1 x 5
= 5 is 25 in totaal en voegt met die 25 aan de 20 van zijn huis de volledige waarde van de mens = 45
toe:
(Gen 7:1):

âïâÄì ñïÄ âä

= 1072 = 16 x 67

óââá áÖì ïåîç

= 1072 = 16 x 67

want jou heb ik gezien/uitverkoren
(Gen 7:22):

de adem van de geest van leven
Noach werd "door God gezien" omdat de levendige geest Gods in hem aanwezig was.

Man en vrouw zijn in de thora gelijkwaardig (=> 2e hfdst) en samen vertegenwoordigen zij
niet het dubbele maar het vierdubbele:
ïêâ

- Japheth

óá

- Cham

óî

- Sjem

áç

- Noach)

490
48
340
58
____

936
(Gen 7:13):

ïîãîÖ áç ïîÄÖ áç âçÅ ïêâÖ óáÖ óîÖ áç
óïÄ ÖâçÅ âîç

3744 = 4 x 936

Noach en Sjem en Cham en Japhet de zonen van
Noach en de vrouw van Noach en de drie vrouwen
van de zonen van Noach (gingen in de ark)

Uit hen tezamen komen immers weer man en vrouw voort = 4 en dat doet de mensheid
zijn. Een de vrouw geringachtende man spreidt zijn eigen inferioriteit ten toon, waar zonder de vrouw hij niet zou zijn en reeds dat niet te laten gelden zijn geestelijke vermogens
niet al te hoog in doet schatten. Maar zo iemand kan ook niet tot volledige vermogens
komen, want iedere mens werd mannelijk en vrouwelijk geschapen (=> 2e hfdst) en aldus
leidt het miskennen van de vrouw tot een minstens voor de helft in domheid steken blijvende ontwikkeling. Gebrek aan gevoelsmatige veelzijdigheid zoals in religie en filosofie
en in kunst en andere kultuur kenmerkt dan ook menige samenleving waar de vrouw niet
of weinig geacht wordt. Hetzelfde geldt voor vrouwen welke zich meer dan de man achten.
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b. Veertig dagen van regen
Veelal wordt gedacht en vertaald dat God zeven dagen na aankondiging van het begin
van de zondvloed aan Noach en na diens binnengaan in de ark de zondvloed met veertig
dagen van regen liet beginnen. Er staat:
(Gen 7:4):

öìÄÑ ãè ìâàåå âäçÄ ÑèÅî ÉÖè óâåâã âä
ãä ïÄ âïâáåÖ Ñãâã óâèÅìÄÖ óÖâ óâèÅìÄ
ÑåÉÄÑ âçê ãèå âïâîè ìîÄ óÖíâÑ

want voor dagen nogmaals zeven ik regenen latend
op de aarde (in totaal) veertig dagen en veertig
nachten en ik zal afwissen al het bestaande welke ik
maakte weg van de oppervlakte van de aardbodem

4888

- 8 x de thora (ÑìÖï) = 611

Weliswaar is de gebruikelijke vertaling op zich niet verkeerd, maar deze is alleen met de
erop volgende tijdsbeschrijvingen in overeenstemming te brengen wanneer de 40 dagen
van regen men als deel van de 150 dagen van het "sterk zijn van wateren" van het 24e
vers uitlegt. Vooral echter brengt de getalwaarde van dit vers van acht maal de thora tot
uitdrukking dat de veertig dagen van regens aan de zondvloed vooraf gingen:
want nogmaals zeven dagen zal ik het laten regenen op de aarde (voor in totaal)
veertig dagen en veertig nachten en (dan) zal ik afwissen ...
Want de thora = "leer" = 611 werd niet eerst gegeven als het al te laat was, maar werd
de mens van toen voor alle zeven scheppingsdagen van ook zijn leven en zelfs na 40 dagen van regens bij een nog niet afgesloten ark voor het eerste begin van de dag van de
andere zijde = 8 gegeven = 4888 = 8 x de thora = 611. Door de regens werd de mens
"tot aan het laatste begin van de dood" = "het begin van de andere zijde" = 8 gewaarschuwd en aldus begon het onheil niet plotsklaps en was het niet ineens te laat:
4888: de wereld = 4000 gewaarschuwd als staande vlak voor het begin van de andere zijde = 800 + 80 + 8
Scheppen bestaat uit scheiden en zo ook "van de wateren boven van de wateren onder"
(Gen 1:7) en "uitwissen" (Gen 7:4) bestaat uit het opheffen van scheidingen = "differentiaties" en zo ook uit het openbreken van alle bronnen van de hemelen en van de diepten
(Gen 7:11-13) oftewel uit het "weer samenvloeien van de wateren boven en de wateren onder". Ook overeenkomstig het 11e t/m 13e vers begon de zondvloed derhalve eerst als
alle bronnen van de hemelen en van de diepten en derhalve niet meer alleen van de regens geöpend werden. Als de roepstem Gods = "de regens" nogmaals zeven dagen geklonken had en in totaal de regens al 40 dagen en 40 nachten over de aarde waren en
tijdens de laatste zeven dagen van deze regens Noach en de zijnen en alle dieren hun
plaats in de ark van de scheppingsorde Gods = het Woord Gods ingenomen hadden, begon de zondvloed:
(Gen 7:14):

ãäÖ Ñçâåã ÑåÑÅÑ ãäÖ Ñçâåã ÑâáÑ ãäÖ ÑåÑ
ÖÑçâåã ôÖèÑ ãäÖ ÖÑçâåã öìÄÑ ãè îåìÑ îåìÑ
ÑÅïÑ ãÄ áç ãÄ ÖÄÅâÖ [15] ôçä ãä ìÖêë ãä
óââá áÖì ÖÅ ìîÄ ìîÅÑ ãäå óâçî óâçî

zij (Noach en de zijnen) en al het gedierte naar haar
soort en al het vee naar haar soort en al het kruipsel
kruipende op de aarde naar haar soort en al het gevogelte naar zijn soort alle vogels, al het bevleugelde
[15] en zij kwamen naar Noach naar de ark twee
twee van al het vlees welke in hem de geest van leven

5929 = 77 x 77
de sabbat der sabbatten in de
vorm 7 + 70 als de laatste dag
voor die van de andere zijde =
50 (=> 5e hfdst)

De zondvloedgeschiedenis is een allegorische weergave van de werkelijkheid van alle tijden (=> 6e hfdst) en zo stellen die laatste zeven dagen het voltooien van de tijd van dit leven voor om God te zoeken en te vinden. Veertig is evenals het getal vier het getal van
de materiële wereld, welke zonder de geest Gods gelijk is aan de dorre woestijn. De reis
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door de woestijn van het volk Israël duurde daarom veertig jaar en die reis van "veertig
jaar door de woestijn" symboliseert derhalve weer "de reis van een iedere mens door dit
leven in deze wereld:
de gemiddelde leeftijd of gemiddelde jaren van gezondheid was totaan het ontstaan van de medicinale
wetenschappen en derhalve ook in bijbelse tijden ongeveer veertig jaar

Egypte zelf als zinnebeeld van de wereld (=> vorige hfdstn) is een uit een smalle oase van
geluk en voorspoed en verder een brede wildernis van rampen en tegenslagen en boosheden bestaande woestijn. Door al die rampen en tegenslagen = "40 dagen van regens"
kan de mens weten dat zonder God men tenondergaat en men de scheppingsorde van de
ark van het Woord Gods binnen zal treden:
de 13e letter van het hebreeuwse alfabet is de mem met de getalwaarde 40 en
het teken "water":

å
óâå

mem

= 40

- 13e letter met het teken "water"

(majim) = water

Op de 10e van de 2e maand oftewel 7 dagen voor het begin van de zondvloed
op de 17e van de 2e maand (Gen 7:11) kondigt God de zondvloed aan en dus
werd de zondvloed op de 40e dag van het jaar aangekondigd:
1e maand:

30 dagen (=> 8e hfdst)

2e maand:

10 dagen

____________

40 dagen
Het "droge land" (ÑîÅâÑ) = "de woestijn" ontstond door het samenvloeien van
wateren op één plaats (Gen 1:9) en in deze woestijn gaat men tenonder bij het
eens en op het laatst bij het sterven weer samenvloeien van de wateren. Veertig
jaar duurt de tocht "door de woestijn van dit leven" (Ex 16:35) en overeenkomstig het water als symbool van tijd (=> 1e hfdst) en overeenkomstig haar kenletter = de mem (å) = 40 zal men binnen deze "veertig jaren van zijn woestijntocht" de ark van het Woord Gods binnentreden. Alleen in deze zal men bij weer
samenvloeien van de wateren boven hen uitstijgen en niet in hun diepten omkomen.

Na die zeven dagen wordt de zondvloed tot wateren over de aarde (Gen 7:6):
en Noach een zoon van 600 jaar (= was 600 jaar) als de zondvloed werd/was wateren over de aarde
- wat weergeeft dat de zondvloed altijd aanwezig is en nu "tot wateren over de aarde
werd". De "regens van de 40 dagen van de woestijntocht van dit leven" werden tot zondvloed en ondergang voor de geen hulp en bescherming bij hun schepper zoekenden.
c. De vensters boven en de bronnen beneden
Aldus heeft het versdeel "alle bronnen van de grote diepten spleten zich en de vensters
van de hemelen werden geöpend" (Gen 7:11) te maken met het "scheiden van de wateren
boven van de wateren beneden" in het eerste hoofdstuk van de thora. De getalwaarde
van laatst genoemde versdeel geeft dan ook het wezen van "de zondvloed" te kennen als
zijnde een terugkeer naar de "ongedifferentieerde watermassa's":
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(Gen 1:6):

âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ
óâåã óâå òâÅ ãâÉÅå

1660 = 2 x 830

en sprak de Eeuwige er zij een uitspansel tussen
de wateren en zij zal zijn scheidend tussen wateren en wateren

ãÖÅåÑ (ham'mabul)

de zondvloed

de wateren boven

830

de wateren onder

830

83

=> 2 x 830

De "wateren boven" en "wateren onder" vormden derhalve "in den beginne" een nog ongescheiden ongedifferentieerde massa:
(Gen 1:1):

913

ïâîÄìÅ

= 830 + 83

in den beginne
waterstof staat aan de basis van de materie (=> 1e hfdst) en derhalve vertegenwoordigen de wateren van
de 2e scheppingsdag nog voor de vormen van de 3e scheppingsdag de "oermaterie" van alle kracht en
energie zonder vormen. Water symboliseert het pure zijn op zich en is daarom symbool van tijd. Zelfs in
water naar letterlijke betekenis is niets te onderscheiden wanneer zij volkomen helder en zonder stromingen is. Eerst door differenties zoals van protonen (+) en electronen (-) en van het omcirkelen van de
eersten door de laatsten ontstaat "iets in het schijnbare niets"

God schiep door te scheiden tussen licht en duisternis en dan tussen wateren en wateren
en vervolgens tussen water en "droog land". Alleen door steeds verder te scheiden en de
ontstane delen weer te scheiden kan iets ontstaan en alles bestaat dan ook alleen door
differenties. Het vermengen van rein en onrein is een vorm van opheffen van differenties
oftewel is een "dooreensmijten van licht en duisternis". Het is een "alles op een grote
hoop gooien" in zijn ergste vorm en het weer opheffen van de verschillen = "het weer samenvloeien van de wateren boven en onder" bestond dan ook uit de vermenging van de
geest van boven met de geest van beneden. Het merendeel der mensheid had het onderscheid tussen geest en geesteloosheid verloren (=> 5e hfdst):
ãÖÅåÑ - (hammaboel)

= de vermenging, de zondvloed

83

- evenals Babel (ãÅÅ) van ããÅ (balal) = vermengen

Uitgaande van het scheiden in Gen 1:6 van de "zondvloed boven = 830" en de "zondvloed beneden = 830" (=> boven) ontbreekt aan beide watermassa's in Gen 7:10 één eenheid:
(Gen 7:10):

öìÄÑ ãè ÖâÑ ãÖÅåÑ âåÖ óâåâÑ ïèÅîã âÑâÖ

1494

en het was na zeven dagen dat de wateren van de
zondvloed kwamen over de aarde

de wateren boven

830 - 83 =

de wateren onder

830 - 83 =

747
747
_____

1494
Want God liet niet alles tenondergaan en zo dreef op de wateren onder = 747 de ark:
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(Gen 7:18):

747

óâåÑ âçê ãè ÑÅïÑ
de ark op het oppervlakte van de wateren

Tussen de 747 van de wateren onder en de 747 van de wateren boven bevond zich de 15
el (Gen 7:20) van Jah (Jahwe => boven) = 15 oftewel bevond zich "De Hoogste" (Gen 7:20):
(tot) vijftien el van boven werden sterk de wateren
de wateren boven

747

de Hoogste òÖâãè

166

de wateren onder

- naam Gods als in Num 4:24

747
______

1660
(Gen 1:6):

- is verswaarde Gen 1:6 =>

âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ
óâåã óâå òâÅ ãâÉÅå

1660 = 2 x 830

en sprak de Eeuwige er zij een uitspansel tussen
de wateren en zij zal zijn scheidend tussen
wateren en wateren

Een andere weergave van het "oerwater waaruit alles wordt" is de oerrivier uit het 2e
scheppingshoofdstuk:
(Gen 2:10):

1826 = 22 x 83

òÇÑ ïÄ ïÖíîÑã òÉèå Äëâ ìÑçÖ
en een rivier ging uit van Eden om
te bewateren de tuin

Deze staat aan de aanvang van het "bewateren" = het materialiseren van deze wereld
door de vier uit haar wordende rivieren (=> 2e hfdst), terwijl de getalwaarde 22 van doen
heeft met de 22 letters van het hebreeuwse alfabet. Al het zijnde wordt middels het bewateren gematerialiseerd evenals al het zijnde met de 22 letters van het hebreeuwse alfabet wordt beschreven:
het getal 22 staat enerzijds in de vorm 20 + 2 voor de dubbelheid van de materiële wereld. En waar die
met 22 letters beschreven wereld in zeven scheppingsdagen ontstond en zo a.h.w. de 22 letters zich
over 7 dagen verdelen, staat het getal 22 anderzijds als deel van het ondeelbare pi-getal ≈ 22/7 voor de
periferie en uitbreiding van cirkel en bol:
met de 7 scheppingsdagen als diameter als in het eerste thoravers weergegeven (=> 1e hfdst) bestaat de periferie
en daarmee de uitbreiding uit 22/7 x 7 = 22 delen

Een computerprogramma in het 13e appendix van "TuW" laat zien dat het ondeelbare pi-getal vanuit
slechts twee elementen is te berekenen. De materiële wereld in dubbelheid is onlosmakelijk met de
geestelijke wereld in ondeelbare eenheid verbonden en daarmee heeft het getal 22 van doen:
(Gen 7:11):

2288

óâåîÑ ïÅìÄÖ ÑÅì óÖÑï ïÖçâèå ãä

alle bronnen van de diepte de grote en de
vensters van de hemelen

oermaterie van de wateren boven het uitspansel:

22

materie van de wateren onder het uitspansel:

88

=> 1 : 4

d. Me'od me'od
De tijd in de ark duurde met de dagen van in- en uitgaan meegerekend precies 365 dagen (=> 8e hfdst). Het "schoonwassen" duurde dan in totaal:
dagen van regen
dagen in de ark

40
365
____

405 dagen
8
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- welke getalwaarde in componenten gelijk is aan die van de mens adam = 45 en van
diens "zeer goed zijn" me'od = 45 na diens geschapen zijn (=> 6e hfdst). Beide getalwaarden bestaan namelijk uit een grotere eenheid 400 c.q. 40 en een kleinere eenheid 5:
(Gen 1:26):

óÉÄ

(adam)

mens

45

(Gen 1:31):

ÉÄå

(me'od)

zeer

45

Aldus slaat het "sterk worden van de wateren me'od me'od":
(Gen 7:19):

öìÄÑ ãè ÉÄå ÉÄå ÖìÅÇ óâåÑÖ
en de wateren werden sterk zeer zeer over de aarde

ÉÄå ÉÄå

zeer zeer

90

óâå

wateren

90

(45 + 45)

- in tweevoud op de mens, namelijk met het eerste "zeer" op de zeer goede en tot
redding waard zijnde mens en met het tweede "zeer" op de zeer slechte en van de aarde
weg te wassen mens. Want ook het laatste is ondanks de trieste noodzaak "zeer goed"
omwille van de beter willende mens. Ook deze wordt "schoon gewassen", maar de boom
des levens is in hem en de wateren van de tijd wissen derhalve zijn leven niet uit:
(Gen 7:4):

öìÄÑ ãè ìâàåå âäçÄ ÑèÅî ÉÖè óâåâã âä [4]
ãä ïÄ âïâáåÖ Ñãâã óâèÅìÄÖ óÖâ óâèÅìÄ
óÖíâÑ

3262

= 14 x 233

ÖéäâÖ öìÄÑ ãè ÉÄå ÉÄå ÖìÅÇ óâåÑÖ
óâåîÑ ãä ïáï ìîÄ óâÑÅÇÑ óâìÑÑ ãä

3029

= 13 x 233

want na dagen nogmaals zeven ik regenen latend op
de aarde (in totaal) veertig dag(en) en veertig nacht(en)
dat ik schoon zal wassen al het bestaande
(Gen 7:19):

en de wateren werden sterk zeer zeer op de
aarde en bedekt werden alle bergen de groten/hoogmoedigen onder al de hemelen
(Gen 2:9):

___________________ -

233 =

óââáÑ öè

1 x 233

de boom des levens

Jabal en Jubal van de Lamech uit de tak van Kaïn voltooiden de afwaartse spiraal tot de
zondvloed (=> 4e hfdst):
ÉÄå ÉÄå

zeer zeer

90

óâå

wateren tot schoonwassen 90

ñåã

Lamech van Kaïn

90

ãÅâ + ãÅÖâ

Jabal + Jubal

90

- en met Noach van de Lamech uit de tak van Seth werd de mensheid gered (=> 5e hfdst):
ÉÄå ÉÄå

zeer zeer

90

óâå

wateren tot redding

90

ñåã

Lamech van Seth

90

overeenkomstig de drie immateriële en vier materiële scheppingsdagen (=> 1 hfdst) werd de geestelijk
ingestelde mens gered en ging de alleen materialistisch levende mens tenonder

Vanwege dat "goed zijn op twee wijzen" begon ook de zondvloed in de tweede maand op
de 17e dag (Gen 7:11):
(Gen 1:31):

ÅÖà

(tov)

goed

17
9
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e. 150 dagen en 15 el van boven
en de wateren werden sterk zeer zeer op de aarde en bedekt werden alle
bergen de groten/hoogmoedigen onder al de hemelen
(Gen 7:19):

Overeenkomstig de meeste vertalingen kan men het milmala (Ñãèåãå) van het 20e vers
opvatten als "er boven" en daarmee als "boven de bergen" van het 19e vers, maar wat
met zoveel bergen van verschillende hoogtes problemen oplevert. Men kan het woord
ook letterlijk vertalen met "vanaf boven", zoals voor wat de hoogte van de ark betreft
hetzelfde woord milmala (Gen 6:16) alleen zo te verstaan is (=> 6e hfdst). Met diezelfde betekenis slaat hier dat woord dan op "de hemelen" van het 19e vers en is te lezen als
"vijftien el vanaf boven" oftewel als "vijftien el vanaf de hemelen". Steeds beschrijft de
thora alomvattende werkelijkheid in symbooltaal en geen "krantenwerkelijkheid" zoals
hier van waterstanden en derhalve is de tweede vertaling juist en wordt eerst in het licht
van deze ook de "geschiedenis" van de toren van Babel uit het 11e hoofdstuk van de thora begrijpelijk. Want na de zondvloed wilde de mens opnieuw de hele wereld verenigen
door een toren te bouwen met een spits tot in de hemelen (Gen 11:4). Overeenkomstig de
"15 el vanaf de hemelen" wilde hij die laatste 15 el overbruggen en wilde hij derhalve
overeenkomstig de symbooltaal opnieuw zonder God (=> 5e hfdst):
Ñâ

Jah

15

- afkorting van Jahwe zoals in "halleluja"

- de hemel veroveren. Echter niet alleen 15 el maar ook 150 dagen van alsmaar sterker
wordende zondvloedwateren (Gen 7:24) moet men dan zelf overbruggen en wat vanwege
de vele "hooghartige bergen" als symbool van de zich als God wanende mens (=> 4e
hfdst):
(Gen 7:19):

alle hoge bergen

óâÑÅÇÑ óâìÑÑ ãä

-

ÑÅÇ

- hoog, trots, hooghartig

óâìÑÑ

- de bergen

260

- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

- ook lange tijd mogelijk lijkt. Eens echter "komt men aan zijn laatste toppen toe" en
wordt men "door de wateren ingehaald". Met de geest van Jah(we) = 15 alleen nog tussen "de wateren boven" = de blauwe luchten en "de wateren onderen" = "de wateren
van de zondvloed" was bijna maar nog net niet (=> boven) de beginsituatie als in het
tweede bijbelvers teruggekeerd:
en de aarde was woest en ledig ... en de geest van de Eeuwige zwevend over de
oppervlakte der wateren
De top van de "ark van het Woord Gods" (=> 6e hfdst) echter reikte "tot in de wateren boven het uitspansel", want zijn hoogte was 30 el en zelfs "met een diepgang" van één derde van zijn hoogte reikte zijn top nog "tot in de wateren boven". Aldus verbond de ark =
"het Woord Gods" de wateren boven = "de eeuwigheid" met de wateren onder = "de tijdelijkheid" (=> 1e hfdst).
f. De ark en de davidster
In symbooltaal wordt derhalve beschreven dat de "wateren onder het uitspansel" tot vijftien el onder de "wateren boven het uitspansel" naderden. De ark had in frontaanzicht de
vorm van een piramide oftewel de vorm van een driehoek (=> 6e hfdst) en haar hoogte
was 30 el. In het verlengde van het door de symboliek opgeroepen beeld moet men
derhalve enige delen van de ark "in het water onder" en bij niet al te onmogelijke diepgang ook "in het water boven" denken, waar een hoogte van 30 el niet onder een "pla10
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fond" van 15 el past. Water weerspiegelt en dus roept de symboliek tevens en opnieuw
het beeld van de davidster op, dit keer in reeksvorm boven en onder de ark als volgt:

(waters below mirror: wateren beneden in spiegeling)

(waters above: wateren boven)

(waters below: wateren beneden)

(De ark is rood. Alleen de eerste spiegeling van het
water onder is in het water boven getekend)

De ark had met een hoogte van 30 el en een breedte van 50 el (Gen 6:15) weliswaar de
vorm van wel een gelijkbenige maar niet een gelijkzijdige driehoek en de diepgang is hier
weliswaar willekeurig en niet precies 1/3e van de hoogte genomen. Desondanks echter
vormen de ark en haar spiegelbeed een davidster in veelvoud, omdat in zuivere vorm zij
alleen een ideaal samenvattende weergave van alle mogelijke variaties is. Met de ondersten en de tweeden en de derden van de ark als de drie "verdiepingen" (Gen 6:16) zijn de
twee maal drie scheppingsdagen weergegeven als gesitueerd rondom de schacht van de
ark met haar licht van boven (=> 6e hfdst). Derhalve geeft het weerspiegelende beeld van
de davidster weer dat de ark als het Woord Gods als gezegd de met de drie immateriële
scheppingsdagen beschreven wateren boven en de met de drie materiële scheppingsdagen beschreven wateren onder centraal verbindt met als zevende dag de vijftien el ruimte in het midden. Want de davidster geeft het basisplan van de schepping weer (=> 1
hfdst) en heeft niets met David van doen (=> 15e hfdst). Uit de zich in twee driehoeken
splitsende ene driehoek van de eerste drie scheppingsdagen komt alles voort en overeenkomstig ook de constructie en getalwaarden van het eerste thoravers vormen deze
twee driehoeken tevens zowel een bol als een punt (=> 1e hfdst). Middelpunt van die bol is
overeenkomstig het middelste woord van dat eerste tevens een cirkel weergevende vers
van de thora de "hebreeuwse alfa en omega" ïÄ en is derhalve de schepper zelf als zijnde
de Eerste en de Laatste. Uit hem komt alles voort en breidt zich alles "naar alle zijden tot
in het eindeloze uit", evenals het symbolische spiegelbeeld van de ark zich tot in het eindeloze uitbreidt:
zie ook de spiegelende wanden van het Heiligste des Heiligen => 1e hfdst
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Appendix

Hebreeuwse letters hebben behalve hun betekenis als letter ook een getalwaarde en een
naam en een teken:

letter

naam,
teken

getalwaarde

letter

Ä

Aleph
hoofd

1

ã

Å

Beth
huis

2

å (ó )

Mem
water

40

Ç

Gimmel
kameel

3

ç (ò )

Nun
vis

50

É

Daleth
deur

4

é

Sameg
slang

60

Ñ

He
venster

5

è

Ajin
oog

70

Ö

Waw
haak

6

ê (ô )

Pee
mond

80

Ü

Zajin
zwaard

7

ë (ö)

Tsadee
vishaak

90

á

Cheth
afsluiting

8

í

Kof
oog van
naald

100

9

ì

Resch
schedel

200

10

î

Schin
tand

300

20

ï

Taw
teken X

400

Teth

à

baarmoeder

Jod
hand

â
ä (ñ )

Kaf
hand in
beweging

naam,
teken
Lamed
ossenstok

getalwaarde
30
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