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The Utrecht Psalter - Folio : Psalm 120-134 
 
 
The illustration of the first psalm occupies the entire page of folio 1 verso. To left and right, at 
the top of the page, the 'blessed' man and the 'ungodly' one are set in opposition to each other. 
On the path between them two figures, one of whom holds a book, are discussing these two 
men. The 'blessed' man is seated outside a circular canopy 'delighting in the law of the Lord' 
which is represented by the book on the lectern before him. The angel which stands behind 
him suggests that the iconography of evangelist portraits was responsible for this 
representation of the blessed man. Indeed the idea of the psalmist himself in this rôle seems to 
be present, for a similar iconography for David appears in the later Slavic psalters at Belgrade 
and at Munich. However, it is important to note that the illustrator shows him 'meditating' the 
law of the Lord and not 'writing' as he would if it were an author-picture. For it is highly 
probable that there was such an author-picture of David with his musicians at the beginning of 
this manuscript. The sun, moon and stars, in the heavens, elaborate the idea expressed in: 'and 
in his law doth he meditate day and night.' On the right side of the page the 'ungodly' man is 
represented as a prince enthroned under a portico and attended by soldiers. A demon to the 
right balances the angel behind the 'blessed' man. He grasps serpents in his hands, while other 
serpents sprout from his head and twine about his legs. He is the figure of pestilence 
suggested in the Latin text by (cathedra pestilentiae) translated as 'the seat of the scornful' in 
the King James version. 
In the lower register to the left is the 'tree planted by the rivers of water.' The river issues from 
the urn of a river-god who is seated at the extreme left. To the right of the tree a 
personification of the wind is blowing at a group of the ungodly represented as soldiers with 
spears, 'the chaff which the wind driveth away.' At the extreme right two demons with hooks 
and tridents are casting more of the ungodly into a pit in which a huge personification of 
Hades is seated clasping lost souls to his bosom. 
Munich Staatsbibl. slav. 4. See Strzygowski, Die  Miniaturen des Serbischen Psalters der kgl. 
Hof- und  Staatsbibl. in München (Wien, 1906).  
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       Psalm 120 :  '' Ik ben en verwoord de Vrede ...''  
 
 
 
                     1-  Offerlied tot de fonkelende hoogten,   
                          In mijn grootste nood roep ik tot de EeuwigE 
                          Hij zal antwoorden. 
 
                     2 - EeuwigE, red mijn ziel van de valse lippen, 
                          Van de bedrieglijke tong. 
      
                     3 - Waarmee en met wat nog meer zal hij je belonen, 
                          O bedrieglijke tong ?  
 
                     4 - Met de scherp gepunte pijlen van een held, 
                          Met de gloeiende as van bremstruiken. 
 
                     5 - Wee mij die vertoeft in Mesek :  
                          De slepende sleur van mijn eigen verwarringen, 
                          Mij  ophoudt in de tenten van Qedar : 
                          De donker kamer van mijn loodzware nevelingen. 
 
                     6 - Te lang heeft mijn ziel verwijld 
                          Bij hen die de vrede haten. 
        
                      7- Ik ben en verwoord de vrede, 
                          Maar zij, zij staan voor oorlog. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ϖυ

 ϖυ
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PSALM  120 
 
PSALM CXIX (120), f. 71v.} 
 
The psalmist, with back turned, is standing on a hillock and is calling upon the beardless, 
cross-nimbed Christ-Logos who appears half-length in the heavens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are three groups of men about him. The group in the upper right hold arrows whose tips 
seem to be flaming.  
This is suggested by the text of verse 4: 'sharp arrows of the mighty with coals of juniper.' The 
foremost of the group is handing an arrow to the psalmist.  
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To the left in a cave is the third group, the people with 'lying lips and deceitful tongues' 
(verse2).   
 

In the lower right corner are 
the inhabitants of the 'tents 
of Kedar' (verse 5). It is 
interesting to note that the 
Latin text uses only the 
word '{\i habitantibus }' 
which does not suggest the 
tents, but the Greek uses '{\i 
skenomatoon },' an 
indication that the original 
illustration was based on a 
Greek text. [verse 5: the {\i 
iuxta Hebraeos } translation 
has '{\i tabernaculis }' 
(tents); verse 6: '... when I 
spoke to them ...': man 
speaking to the inhabitants 
of the tents , 
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            Psalm 121 : “ De Eeuwige is je Geleider...”  

 
 

 
               
                      1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
                          Ik sla mijn ogen op naar het gebergte, 
                          Waar zal mijn hulp vandaan komen ? 
 
                      2- Mijn hulp komt van de EeuwigE , 
                          De maker van hemel en aarde. 
 
                      3- Hij, de geleider, gunt zich geen slaap, 
                          En het struikelen van de voet verhindert hij. 
 
                      4- Weet dat hij sluimeren, noch slapen zal, 
                          De Geleider van Israël. 
 
                      5- De EeuwigE is je geleider, de EeuwigE  
                          Is de schaduw aan je rechterhand ! 
 
                      6- Des daags zal de zon je niet steken, 
                          Noch de maan des nachts. 
 
                      7- De EeuwigE leidt uit alle rampspoed, 
                          Is de geleider van je ziel. 
 
                      8- Uit de EeuwigE is je komen en gaan, 
                          Van hier tot in der eeuwigheid. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

ϖυ

ϖυ ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM 121 
 

 
PSALM CXX (121), f. 72r, the upper picture.} 
 
 
 

 
In a walled enclosure on 
the left the royal 
psalmist is seated on a 
throne surrounded by 
attendants. The Hand of 
God is above him as his 
'keeper' (verses 2{\i ff 
}.). 
 A large number of 
people are going in and 
out of the gate of the 
enclosure (verse 8: 'thy 
going out and coming 
in').  
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To the right the beardless, cross-nimbed Christ-Logos is standing in front of a bed adorned 
with dolphins, to indicate that 'he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep' (verse 4). 
 He carries a cross-staff in one hand and holds a shield in the other to protect the psalmist who 
stands before him from 'the sun ... by day' and 'the moon by night' (verse 6).  
The sun is personified and the moon is crescent within a sphere surrounded by stars. The 
Christ-Logos stands on a hill to fulfil the text of verse 1. 
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Psalm  122    :  ''  ...Waar broederschap tot eenheid knoopt ...'' 
 

 
 
           1- Offerlied  tot de fonkelende hoogten, van David, 
 
               Ik verheugde mij toen zij tot mij zeiden: 
               “Laten wij naar het Huis van de EeuwigE gaan !” 
 
           2- Binnen jouw poorten staan onze voeten, Jeruzalem ! 
 
           3- Jeruzalem is gebouwd als de stad 
               Waar broederschap tot eenheid knoopt. 
 
           4- Daarheen gaan de stammen op, als palmtakken van Yah, 
               Getuigend voor Israël, lovend de naam van de EeuwigE . 
 
           5- Want daar staat de troon der gerechtigheid, 
               Daar zijn de zetels voor David’s huis. 
 
           6- Vraag Vrede voor Jeruzalem, 
               Voldoening voor wie het beminnen. 
 
           7- Met vrede als mortel voor de bouw 
               Zal verzoening binnen je muren wonen. 
 
           8- Omwille van mijn broeders en metgezellen, 
                Laat mij zeggen: Vrede zal in je zijn. 
 
           9- Omwille van het Huis van de EeuwigE , ons Aller, 
               Zal ik het goede voor jou blijven zoeken. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM  122 
 

PSALM CXXI (122), f. 72r, the lower picture.} 
 
An angel with a 
bannered staff flying 
down from heaven is 
addressing the 
psalmist and a group 
of people to the left 
who stand beside 'the 
house of the Lord' 
(verse 1), 
represented as a 
tabernacle with 
drawn curtains 
revealing a hanging 
lamp, and a draped 
altar.  

 
 
 
 
 
To the right of the psalmist are they who are seated 
on the 'thrones of judgment' (verse 5). 
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The walls of 'Jerusalem' which is being 'builded as a city' stretch across the picture (verse 3). 
 
 

 
In front of the gates, two men with palms are addressing three groups of the 'tribes of the 
Lord' (verse 4) on either side, who are going up to testify and give thanks unto the Lord. They 
all carry palms, as does also the psalmist. 
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Psalm 123 :  “ Gun ons genade Eeuwige, gun ons genade !” 
 
 

 
 
 
 
           1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
               Tot U hef ik mijn ogen op, Opziener des heelals. 
 
          2 - Zie! Gelijk het  oog van de knecht  
               Op de hand van de meester, 
               Gelijk het oog van de meid  
               Op de hand van haar vrouwe, 
               Zo zijn onze ogen gericht op de EeuwigE, onze enige sterkte, 
               Opdat hij ons zijn genade schenke. 
 
          3 - Gun ons Genade EeuwigE,  gun ons genade ! 
               Want wij gaan onder in een poel van verachting. 
 
          4 - Door spotternij vanuit welvaart,  
               In minachtende hoogmoedswaan, 
               Wordt heel ons wezen  verzwolgen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ
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PSALM 123 

PSALM CXXII (123), f. 72v, the upper picture.} 
 
 
 

 
The psalmist, followed by a group of the faithful, is addressing the bearded, cross-nimbed 
Christ-Logos who appears halflength in a mandorla flanked by four angels. 
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- He points to the other side of the picture where a 
master and mistress are receiving the homage of 
their servants (verse 2).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Below, suggested by 'our 
soul is exceedingly filled 
with the scorning of those 
that are at ease, and with the 
contempt of the proud' (verse 
4), a king holding a spear and 
a rod and attended by three 
soldiers is seated within the 
portico of a colonnaded hall.  
Before him two men are busy 
with treasures ; one of them 
is emptying a bag of gold 
into a bin while the other is 
weighing out gold in scales 
for three soldiers beside him.  
 
 

 
 
 
 
 
 
To the right two men, one a prophet with a 
book who points to the scene, are beset by 
three men who are brandishing a whip, a 
flail, and a club. 
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         Psalm 124 : "De valstrik is verijdeld, we zijn vrij..."  
 
 
 
 
 
        1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, van David 
 
            Als de EeuwigE ons niet had vereend, 
            Spreek dat nu uit, Israel; 
       
        2- Als de EeuwigE ons niet had omvlochten, 
            Op ons zelf, mens, komt het aan ; 
 
        3- Dan zou het leven ons hebben verslonden 
            In het vuur van onze hartstocht; 
 
        4- Dan zou de levenstroom ons hebben weggespoeld, 
            Voorbijgaand aan de zin van ons bestaan; 
    
         5- Dan zouden de bittere wateren der hoogmoed 
             Onze ziel  hebben overspoeld. 
 
         6- De EeuwigE heeft ons opengebroken, 
             Ons niet ten prooi gelaten aan hun slagtanden . 
 
         7- Als een vogel is onze ziel  ontkomen 
             Aan het vangnet van de onverschillige 
             De valstrik is verijdeld, wij zijn vrij ! 
 
         8- Onze redding komt in naam van de EeuwigE,  
             Maker van hemel en aarde.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM  124 
 

 
PSALM CXXIII (124), f. 72v, the lower picture.} 
 

 
In the upper left of the picture the Hand of God is issuing from heaven to bless the Christ-
Logos who is bearded and cross-nimbed and represented as on the side of the faithful (verse 
1-2), who stand behind Him.  
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At the bottom below this group are the men who 'rose up against us' (verse 2), pursuing others 
of the faithful represented as walking in a pool of water formed by a spring issuing from a 
rock above (verse 4: 'Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our 
soul').  

 
 
 
 
 
To the right three of those who have 
escaped are walking up the hill towards the 
Christ-Logos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Between them and the 
Christ-Logos is a fowler 
from whose snares birds are 
escaping (verse 7), the 
symbols of their own escape.  
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Psalm 125 :  " Juich Eeuwige, om hen die oprechten hartens zijn..."  
 
 
 
 
 
      1- Offerlied tot de fonkelende hoogten. 
 
          Zij die op de EeuwigE steunen, staan stevig als een berg, 
          Zoals Tsion die van geen wankelen weet 
          En voor altijd zal blijven. 
 
      2- Jeruzalem is door  bergen omgeven, 
          Zo omgordt de EeuwigE zijn volk 
          Van nu tot in der eeuwigheid. 
 
      3- Zeker het gezag van de misdaad zal niet rusten 
          Op de schouders der rechtvaardigen, 
          Opdat deze rechtvaardigen hun handen  
          Niet reiken zullen  naar enig kwaad. 
 
      4- Juich EeuwigE , om de goede mens, 
          Om hen die oprechten hartens zijn. 
 
      5- Maar wie kromme wegen gaan, 
          Hen zal de EeuwigE verjagen 
          Met de bedrijvers van onrecht. 
          Vrede over Israël ! 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM  125 
 

 
PSALM CXXIV (125), f. 73r, the upper picture.} 
 
The city of Jerusalem is represented as a walled enclosure in the midst of which is a 
tabernacle with drawn curtains showing the draped altar and lamp.  
Mountains 'are round about Jerusalem' (verse 2), and like unto these mountains which are set 
about the city 'so the Lord is round about his people' (verse 2). 
 

Outside the walls on both sides armed sinners have tied victims to the ground and are raising 
'rods' over them to beat them (verse 3). 
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Hence two angels appear in the heavens above the city in which the 'people' of the Lord are 
gathered. Two are standing by the tabernacle; nine others in three groups are seated on the 
ground in contemplation and discussion prior to writing in their books and scrolls. 
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Psalm 126 : ‘’ Zij die met tranen zaaien, oogsten met jubel ...’’ 
 

 

 
     1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
          Met de thuiskomst van de EeuwigE, 
          Het herstel  van Tsion: de vernieuwing van onze beloften 
          Gaan  onze dromen in vervulling .  
 
      2- Dan is onze mond vervuld van lachen, 
           En onze tong  rinkelt van vreugde. 
           Dan zingt heel de omstreek: 
           Groots zijn de daden die de EeuwigE aan hen verricht ! 
 
      3- Groots zijn de daden die de EeuwigE aan ons verricht; 
           Bereiders van  vreugde zijn wij. 
 
      4- Doe ons keren, EeuwigE, 
           Zoals in het Zuiden het water ontspringt. 
 
      5- Zij die met tranen zaaien, oogsten met jubel. 
 
      6- Wie zijn schreden voorwaarts richt 
           En smeekt om kiemkracht voor het uitgestrooide graan, 
           Vergaart  de oogst met grote vreugde, 
           De volle schoven omhooggeheven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ

ϖυ



 23 

PSALM 126 
 

PSALM CXXV (126), f. 73r, the lower picture.} 
 
Two armed groups of the 'heathen' are standing outside the walls of Zion. Within the city the 
psalmist is standing before a tabernacle with drawn curtains which reveal the draped altar and 
a lamp.  

 
 

 
 
He is addressing the Hand of God 
which issues from heaven above 
the tabernacle and points to the 
right where a group of soldiers is 
'turning the captivity of Zion' 
(verses 1-2).  
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To the right outside the city 
walls are those 'that sow in 
tears' (verse 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To the left are those who 'come again with 
rejoicing bringing their sheaves with them'   
 
 
 
 
 
 
 

 
In the lower register six groups of men, women and children, are placed three groups on either 
side of a stream issuing from a rock to the right of the picture. These are they whose captivity 
has been 'turned,' 'as the streams in the south' (verse 4). 
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            Psalm 127 : “Tenzij de Eeuwige het huis bouwt...”  
 

      
 

      
    
    1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, van Salomo, 
 
         Tenzij de EeuwigE  het huis bouwt, 
         Vergeefs is het werk der bouwers. 
         Tenzij de EeuwigE  de stad bewaakt, 
         Vergeefs waakt de opziener. 
 
     2- Vergeefs is het dat gijlieden vroeg opstaat, 
          Laat opblijft, en het brood der smarten eet: 
          Want aan zijn slapende beminde is het, 
          Dat Hij zich geheel geeft. 
 
      3- Zie !  Het wezen van de EeuwigE : zijn kinderen, 
          Een vrucht geschonken aan de moederschoot. 
 
      4- Pijlen van licht bij volle middag  
          In de hand van een krijger,  
          Zijn ook de zonen van een onstuimige jeugd. 
 
      5- Gelukkig is hij, die zijn pijlkoker 
           Met hen gevuld heeft, want zij versagen niet 
           Wanneer zij tot de vijanden aan de poort spreken. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM  127 
 

 
PSALM CXXVI (127), f. 73v, the upper picture.} 
 
To the left within a wall which runs across the entire picture is a tabernacle with drawn 
curtains showing the draped altar and a hanging lamp.  
 

 
To the right of the tabernacle the bearded psalmist followed by three armed men and a group 
of the faithful, is pointing to Christ-Logos beardless and cross-nimbed and attended by three 
angels, who is standing to the right on the other side of a hill. 
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He holds a shield and spear in His left hand, and a 
trowel and plumb line in His right, suggested by: 
'Except the Lord build the house ... except the Lord 
keep the city,' etc., of verse 1.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Along the inside of the wall are the 
watchmen who watch 'but in vain' (verse 
1). In the heavens between the psalmist 
and the Christ-Logos are the moon and the 
stars to indicate the time before sunrise 
suggested by: 'It is vain for you to rise up 
early,' (verse 2).  
 
 
 
 
 
 

 
There are two gates in the walls within which people are attacked and killed by the 'enemy' 
(verse 5). The man who is being attacked at the left is carrying a goat or sheep.  
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To right and left in the lower corners are 
round tables from which people are 
taking meat and drink.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The people at the table to the right are 
being served with huge loaves, 'the 
bread of sorrows' (verse 2). 
 
 
 
 
 

 
[vrse 3: 'behold 
the inheritance of 
the Lord are 
children': the 
psalmist is 
pointing to them; 
'the reward, the 
fruit of the 
womb': the table 
to the left lower 
corner] 
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Psalm 128 : “... Als ontspruitende loten aan een olijfboom...” 
 

 

       
      1-Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
 
       Rechtschapen, en vervuld van vrees voor de EeuwigE , 
          Is een ieder die langs Zijn wegen wandelt. 
 
     2- Het werk van je handen zal beloond worden, 
         Want zijn welbehagen in jou is voor eeuwig. 
 
     3- Je gade zal als rijpe wingerd zijn, 
         Groeiend tot in de verste uithoeken van je huis; 
         Als ontspruitende loten aan een olijfboom  
         Je kinderen, geschaard rond het uitgerolde kleed. 
 
     4- Zie!  Ook  een dapper man is bevreesd 
          Als hij knielt voor de zegening van de EeuwigE . 
 
     5- De EeuwigE  wijdt je in vanuit Tsion: 
         De berg van beloften. 
         Onderga het heil  van Jeruzalem, 
         Al de dagen van je leven ! 
 
     6- Aanschouw  je kinderen, 
         En de kinderen van hun kinderen ! 
         Vrede over Israël ! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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PSALM  128 
 

PSALM CXXVII (128), f. 73v, the lower picture.} 
 
A wall stretches across the entire picture dividing it into two horizontal sections.  
On a hill to the left within the enclosure the beardless, cross-nimbed Christ-Logos attended by 
three angels, extends His hand in blessing towards the king and queen who are seated at a 
table eating 'the labor of thine hands' (verse 2).  
 

 
 
 
 
 
 
Behind them is a vine 
growing upon a trellis ('Thy 
wife shall be as a fruitful vine 
by the sides of thine house,' 
verse 3).  
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To the left of this scene are two olive 
trees with three children beside them 
('thy children like olive plants round 
about thy table,' verse 3).  
 
 

 
 
Further to the left and below the Christ-Logos four 
humble figures are approaching a cross-surmounted 
tabernacle with its curtains drawn to show the 
covered altar and the hanging lamp. These are they 
that fear the Lord (verses 1 and 4).  
 
 
 
 

 
The psalmist stands on a hill to the right corresponding to the position of the ChristLogos on 
the left.  

Outside the wall, the actual 'labors' are shown which produced the food and drink enjoyed by 
the king and queen; to the left a harvest scene, and to the right the vintage. 
[verse 5: the psalmist looking at 'the good things of Jerusalem] 
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Psalm 129 :         " Over mijn rug hebben gegriefde ploegers  
                                               Langgerekte voren getrokken..."  
 
 
 
     1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
          Vanaf mijn vroegste jeugd,  
          Hoezeer hebben ze mij gekweld, 
          Beken het Israël ! 
 
      2- Vanaf mijn vroegste jeugd, 
          Hoezeer hebben ze mij gekweld, 
          Maar hebben mij niet gebroken. 
 
      3- Over mijn rug hebben gegriefde ploegers 
           Langgerekte voren getrokken. 
 
      4- De EeuwigE rechtvaardigt het afkappen 
          Van de verwevenheid met de verdorvenen. 
 
      5- Verbleekt, en met toegekeerde rug 
          Trekken alle haters van Tsion voorbij. 
 
      6- Zij zijn als het gras op de daken, 
          Dat vóór het in het zaad schiet, reeds verdort. 
 
      7- Nooit vulden oogsters zo hun armen, 
          Noch schovenbinders  hun schoot. 
 
       8- Zij komen niet naar voren  en zeggen: 
           " De zegeningen van de EeuwigE  zijn de uwe, of 
             Wij zegenen u in naam van de EeuwigE ! " 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ
ϖυ
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Psalm 129 
 

PSALM CXXVIII (129), f. 74r.} 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
To the right of the picture the 
personification of Israel or Zion is 
standing on a hillock and together 
with three of the faithful is appealing 
to the beardless, cross-nimbed 
ChristLogos who appears in a 
mandorla attended by two angels. He 
is handing a sword to another angel, 
the foremost of four who with battle-
axes and spears are attacking a group 
of men (verses 1-5). 
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Some of these latter, 
armed with mattocks, are 
approaching threateningly 
the personification of 
Israel, from a forge, 
apparently to hoe 'furrows' 
'upon my back' (verse 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Farther to the left men 
are cutting grass, 
gathering it up and 
burning it within a 
thatched structure 
(verses 6-7: 'Let them 
be as the grass upon the 
house tops which 
withereth afore it 
groweth up ; wherewith 
the mower filleth not 
his hand; nor he that 
bindeth sheaves his 
bosom'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 

              Psalm 130  : “...Uit diepste duisternis...”                      
            
 
 
              1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
                  Uit diepste duisternis  klinkt 
                  Mijn schreeuw om U, EeuwigE  : 
 
              2- Meester, hoor mijn stem!    
                  Leen  Uw welwillend  oor  
                  Aan mijn roep om erbarmen. 
 
              3- Als Gij de schuld niet zou delgen Yah, mijn Meester, 
                  Wie zou dan verheven worden ? 
 
              4- Want van U komt de uitgestrekte hand der vergiffenis, 
                  Waarvoor een ieder van vrees siddert. 
 
              5- In hoopvol wachten op de EeuwigE  wacht mijn ziel, 
                  En in Zijn Woord is mijn verlangen. 
 
              6- Mijn ziel verwacht de Meester,  
                  Meer dan  voor het ochtend gloren  
                  De wachters de dageraad verwachten. 
 
              7- Dorst naar de EeuwigE , Israël 
                  Want één-wording met de EeuwigE  is volle genade,       
                  En verbondenheid met Hem volledig verlossing.  
 
              8- Alleen Hij verlost Israël  
                  Van al zijn ongerechtigheid !   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ
ϖυ
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Psalm 130 
 

 
PSALM CXXIX (130), f. 74v, the upper picture.} 
 
 
 

 
 
The psalmist holding a 
scroll ('{\i legem tuam },' 
verse 4) and surrounded 
by four demons 
brandishing a scroll, a 
trident, a serpent and a 
frog, is calling on the 
Christ-Logos from the 
depths of a pit (verse 1) at 
the bottom of the picture.  
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The beardless, cross-nimbed Christ-Logos 
holding a cross-staff and flanked by six angels 
bearing cross-wands, extends a scroll to the left 
one of two groups of Israelites (verse 8) which 
flank the hill in the center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The right-hand group is 
armed. In the corners of 
the heavens are the 
personifications of the 
sun and moon ('{\i 
matutina usque ad 
noctem },' verse 6), each 
bearing a torch and a 
globe. 
 The moon is encircled 
with stars.[verse 4: Christ 
extends a scroll ('{\i 
legem tuam' }) to the left 
group; verse 6: armed 
group to the right: 'let 
Israel hope in the Lord'] 
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            Psalm 131 :  " Zoals de hummel zijn moeder toelacht..." 
 
 
 

 
      
 
        1-  Offerlied tot de fonkelende hoogten, van David, 
 
             EeuwigE , in mijn binnenste leeft geen hartstocht, 
             In mijn ogen geen hoogmoed, 
             En ik dring niet in wat te groot of 
             Te wonderbaarlijk voor mij is. 
 
         2- Werkelijk ! Wiegend en sussend 
              Heb ik mijn ziel gerustgesteld; 
              Zoals de hummel zijn moeder toelacht, 
              Zo straalt mijn ziel mij toe. 
 
          3- Verwacht de EeuwigE , Israël 
              Van nu tot in der eeuwigheid !   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ
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Psalm 131 
 

 
PSALM CXXX (131), f. 74v, the lower picture.} 
 
 
 

 
The psalmist, 
crowned and 
with spear 
and shield, 
stands in the 
center of the 
picture 
beside an 
olive tree and 
raises his 
hands to the 
beardless, 
cross-nimbed 
Christ-Logos 
seated within 
a globe-
mandorla 
flanked by 
six angels. 
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Christ-Logos raises His right hand in the gesture 
of benediction or speech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
On the ground to the left of the psalmist is a mother 
suckling her child (verse 2). 
 
 
 

 
To right and left are groups of the Israelites ( verse 3). The right-hand group is armed. 
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  Psalm 132: “...Totdat ik een plaats heb gevonden...”  
 
  
 
        1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
             Zeker,  de EeuwigE vereent  zich volledig met David’s leed 
 
        2- Zevenvoudig is diens belofte aan de EeuwigE, 
             En vol nederigheid is zijn naderen  
             Tot Jacob’s ware spitssteen : 
 
        3-“Geen dak zal boven mijn huis zijn, 
              Geen gespreid bed om in te stappen, 
 
          4- Geen slaap zal ik mijn ogen gunen, 
              Geen rust mijn blik, 
 
         5- Totdat ik een plaats heb gevonden  
              Om de EeuwigE te verwelkomen, 
              Een gewelf te bouwen voor Jacob’s sluitsteen .” 
 
      6- Wij hoorden dat het in Ephrata was: 
           In de as van onze vernedering. 
           Wij vonden het in de boezem van Iaar: 
          De holle binnenkamer van de gepijnigde honingraat, 
 
      7- Laat  ons  tot Hem wederkeren, 
           In de schaduw Zijns voets ons nederbuigen. 
 
      8- Sta op EeuwigE, kom in Uw rustplaats ! 
          Gij :  Het Woord,  de ark: de oorsprong van alle kracht, 
 
      9- Opdat Uw dienaren zich met het kleed der gerechtigheid omhullen, 
           En de  harten der reinen het  vol  vreugde  uitjubelen. 
 

ϖυ

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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    10- Omwille van Uw liefdevolle  knecht David, 
           Wijs het door U gezalfde hoofd niet af. 
 
    11- Zevenvoudig is de eed van de EeuwigE aan David, 
          Van Aleph tot Tau,  vervuld van waarheid, 
          Daarvan keert hij  niet  terug : 
          “ Want de vrucht van je  schoot zal zetelen op je troon, 
            
 
    12- Als je kinderen zich om mijn verbond scharen, 
           En in acht nemen wat ik hen ontsluier, 
           Dan zullen ook hun kinderen voor altijd  
           Jouw hoog verheven vaandel dragen“. 
 
    13- Want de EeuwigE heeft  Tsion verkozen, 
           Daar wil hij met haar samenklinken: 
     
     14-” Dit is  mijn rustplaats, voor eeuwig wil ik  hier verblijven, 
             Dit met het teken van mijn liefde bezegelen. 
 
     15- Steeds haar welzijn betrachtend, lenig ik haar nood  
            Met het brood dat verzadigt. 
 
     16- Met het kleed der verlossing tooi ik haar dienaren, 
           En de reinen van hart zullen jubelen  
           Van uitbundige vreugde. 
 
    17- Daar doe ik aan David een kroon ontspruiten, 
           En  heb ik voor mijn gezalfde een boog van licht gewelfd. 
 
    18- Zijn tegenstanders vervul ik met schaamte, 
           Over hem straalt de kroon  der zuiverheid.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ

ϖυ
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Psalm 132 
 

PSALM CXXXI (132), f. 75r.} 
 
The wall of the city of Zion stretches across the foreground of the picture. Detachments of 
guards are issuing from the gates and marching in front of the walls.  
 

 
To the left within the wall is the tabernacle of the Lord with drawn curtains revealing a draped 
altar and a lamp, towards which a procession with lighted tapers and with the ark of the 
covenant in its midst is approaching (verses 7-8).  
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Below is another building 
with hangings, between the 
columns of which is an empty 
bed (verses 3-4) to which 
David is pointing; beside him 
are his children and his 
children's children (verse 12).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Farther to the right is the 
bearded psalmist holding a 
wreath-crown and a horn 
and pointing with the 
crown towards a lamp on 
the left, 'There will I make 
the horn of David to bud : I 
have ordained a lamp for 
mine anointed ... but upon 
himself shall his crown 
flourish' (verses 17-18).  
 
 
 
 

 
He gazes up at the beardless, cross-
nimbed Christ-Logos{\super \up3 1} 
holding an open scroll who stands upon a 
hill at the extreme right and blesses a 
man adoring the place '{i ubi steterunt 
pedes eius }' (verse 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 45 

 
Below, widows (suggested by '{i vidua }')' and 'poor' people at a table are being 'satisfied with 
bread' (verse 15). Attended by three angels. 
 [verse 6: 'the fields of the wood'" trees on a hill; verse 18: enemies in confusion are issuing 
from the gates] 
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                    Psalm 133 : “Aaron’s baard...”   
 
      
       1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, van David, 
 
            Zie ! Hoe aandoenlijk en liefdevol het is, Broeders 
             In volle eenheid saam te komen ! 
 
        2- Hier smelt het goede saam tot zalf voor het hoofd,  
            Vloeiend langs de baard:  Aaron’s baard, 
            Druppelend  al verder neer   
            Tot over de zoom van zijn gewaad; 
 
       3- Zoals ook de dauw vanuit Hermon,  
            Bron van alle heiligheid, 
            Neerdaalt langs Tsion,  de berg der beloften. 
            Zo gebiedt de EeuwigE vandaar de zegening  
            En het leven zelf van nu tot in der eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ
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Psalm 133 
 

 
PSALM CXXXII (133), f. 75v, the upper picture.} 

 
To the left of the picture the Hand of God issues from heaven and blesses Aaron who is being 
anointed by an angel between two groups of people (verse 2). 
[verse 1: brethren in unity] 
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To the right 'dew of Hermon' is descending upon 'the mountains of Zion' (verse 3), on whose 
slopes two idols are raised on pedestals. A stream issues from an opening at the base of the 
mountain to the right, and animals-antelopes, deer, a bear, a lion, and a boar-are feeding along 
the banks of the stream. 
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       Psalm 134 : “...Kniel voor de Eeuwige “             
                                                           
 
           
 
               
                      1- Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
 
                            Knielt nu allen voor de EeuwigE   
                            Jullie knechten van de EeuwigE , 
                            Tot nachtwacht verhevenen  
                            In het Huis van de EeuwigE ! 
 
                       2- Welf jullie handen ter heiliging, 
                            En buig neer voor de EeuwigE !   
      
                       3- Hij wijdt je in vanuit Tsion,  
                           De EeuwigE,  Maker van hemel en aarde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϖυ
ϖυ

ϖυ

ϖυ

ϖυ
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Psalm 134 
 

 
PSALM CXXXIII (134), f. 75v, the lower picture.} 
 
A cross-surmounted 'house of the Lord' is the main feature of this picture. The curtains of the 
entrance are drawn aside revealing three hanging lamps. On either side of the entrance are the 
open side-aisles of the building with the curtains draped against the columns.  
People are standing between the columns and at the entrance (verse 1).  
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The fact that it is 'by night' is indicated by the crescent of the moon and by the stars in the 
heavens above the church. 

 
Other people are 'lifting up their hands' and are coming up the steps in front of the entrance 
(verse 2).  

All along the bottom of the picture is a stream in which are fishes, ducks, and swans. Two 
quails are standing on the banks. 
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                                                      ALLELUIA 

 
PSALM CXXXIV (135), f. 76r.} 
 
The beardless, cross-nimbed Christ-Logos holding a book and raising His hand in blessing or 
speaking, is seated on a globe supported by two personified winds (verse 7) and flanked by 
six angels. The globe rests on a hill raised up in the midst of a walled city ('Zion,' verse 21); at 
the base of the hill is a cross-surmounted tabernacle with parted curtains revealing the draped 
altar and a hanging lamp, flanked by six men, two holding harps and one a lute (verses 1-4). 
Before the gates of the city to right and left groups of men are supervising the measuring of 
the land 'for an heritage' (verse 12) which is done at the left and the right with a rod and rope. 
On the right and left side of the picture are identical representations. Two angels in the 
heavens are hurling firebrands at beasts and at groups of men below, some on foot, some 
mounted, and driving them into the sea ('who smote the first-born of Egypt both of man and 
of beast,' verse 8). In the upper corners are personifications of the sun and moon from whose 
disks issue tridents levelled at idols (the 'idols of the heathen,' verse 15) set on the walls of 
small cities. 
 
 
 



 

 

Hoofdstuk I : - Algemeen Commentaar: 
 
A- Introductie: Shir ha maalot: Offerlied tot de fonkelende hoogten  
Met dit deel  van ons onderzoek willen wij  een analyse van  15 bijzondere psalmen 
presenteren ( psalmen 120 tot 134) . 
Deze psalmen dragen dezelfde titel : “Shir ha maalot”: ( ,υκνγϖ ρηα) benadrukend hun 
onderlinge verwantschap.   
Maar er zijn tot dusver geen bevredigend antwoord gegeven  over het waarom deze 15 
psalmen een geheel vormen. 
 
a- Ethymologie: 
Het woord “shir” betekent “zang”, en  het woord “ha maalot” kan verschillende betekenissen 
hebben : 
- De wortel van het woord is “aalah”=   ϖκγ die  “opgaan, omhooggaan,klimmen, stijgen, 
rijzen...” betekent,  maar ook in de zin van “overtreffen, uitmunten, verheffen” of  zelf  
“verheerlijken, in verukking brengen”.  
- het woord “maalah” betekent “bestijging” of “ hemelvaart” in de zin van “heel hoog 
stijgen”- 
“voetstap, tred, pas, ” of “trap” en dus de meervoud “maalut”; “treden, trappenhuis”,en ook 
graden in de zin  van stadium in een reeks van gebeurtenissen. 
-Het woord  “aalah” betekent ook “het gehele brandoffer” en verwijst naar de offeringen op 
het altaar van de Tempel van Jerusalem : “the whole burnt-offering (beast of fowl) is entirely 
consumed and goes up in the flame of the altar to God expressing the ascent of the soul in 
worship”( zie Hebrew and English lexicon of the old testament , Francis Brown-Oxford- 
H.E.L.O.T - pg.748/751)  
 
b- Overzicht  van de verklaringen over Shir ha maalot: 
-1-In de Mishna over de beschrijving van de Tempel  staat: 
'Fifteen steps led up from within it (the Court of the Women) to the Court of the Israelites, 
corresponding to the fifteen Songs of Ascents in the Psalms, and upon them the Levites used 
to sing' (Middoth II. 5).  At the ceremony of Rejoicing at the place of Water-drawing on the 
Festival of Tabernacles, the Levites were stationed 'upon the fifteen steps leading from the 

Court of the Israelites to the Court of the Women, 
corresponding to the fifteen Songs of Ascents in the 
Psalms.  It was upon these that the Levites stood with 
their musical instruments and sang their songs' 
(Sukkah v. 4). 
From these references the deduction used to be drawn 
that the fifteen Psalms received their title from these 
steps.  The inference is unwarranted, because all that 
the Mishnah implies is the correspondence in the 
number, and the songs of the Levites may have been 
selected from other parts of the Psalter. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-2-Another theory is that the title derives from the construction of the Psalms on the principle 
of anadiplosis, i.e. a verse built up by repeating words in the previous verse.  
 E.g. “He that keepeth thee will not slumber’’ (121,3) is followed by: 
“ Behold, He that keepeth Israel doth neither slumber nor sleep”.   
But although this feature does occasionally appear, it is neither consistently carried through 
nor distinctive of these Psalms. 
 
-3-Since to go up is the verb used of the return from Babylon (Ezra 7, 9), the suggestion has 
been made that the fifteen Psalms were composed for that happy event and sung by the home-
comers as they approached Jerusalem.  Against this hypothesis, advanced by Kimchi, is the 
fact that ps.122 and ps.124, but also ps.132 and 134 speak of the house of the LORD as in 
existence and functioning. 
 
-4-There remains the explanation now usually adopted which is based on the common use of 
 to go up to denote the pilgrimage to Jerusalem on the three Festivals of the year.   
As the pilgrims ascended Mount Zion, these songs were on their lips.  'This is borne out by 
some passages in the Psalms themselves (e.g. 121-1 , 122-1ff., 132- I3f.).  
On the other hand. it must be confessed that some of the Psalms in the group are not in the 
nature of pilgrim-Psalms (120, 124, 125, 130, 131).  This may perhaps be accounted for on 
the supposition that they were incorporated, for one reason or another, in the course of time, 
in a collection of rolls which contained only pilgrim-Psalms' (Oesterley).   
 
No explanation, it must be admitted, has yet been advanced which finds in the group of 
Psalms a feature common to them all that accounts for the special superscription. 
 
-5-Een andere verklaring is gegeven door Y. Me’am  Lo’ez in zijn Thorah Anthology ( book 
psalm 119-150 pg. 154-155): 
Voor de aanvang van zijn “Droom”  verzamelt Jacob een aantal stenen en Genesis 28,11-12 
zegt: 11- “Na verloop van tijd kwam hij op een plaats en maakte aanstalten om daar te 
overnachten, omdat de zon was ondergegaan. Hij nam dus een van de stenen van de plaats 
en legde die neer als steun voor zijn hoofd en ging op die plaats liggen.’’ 
12- “Toen droomde hij, en zie! er stond een ladder op de aarde en de top ervan reikte tot aan 
de hemel; en zie! Gods engelen klommen daarlangs op en daalden daarlangs af”. 
- “Our sages teach that all these stones became one stone, and from that stone were formed 
“the foundations of the Foundation Stone”. 
Verder in de  Zohar (Pekude 222a) : 
 'When the Holy One, blessed be he, was about to create the world, he detached one 
precious stone from underneath his throne of glory and plunged it into the abyss, one 
end of it remaining fastened therein while the other end stood out above; and this other 
and superior head constituted the nucleus of the (corporeal) world, the point out of 
which the world started, spreading itself right and left and in all directions (of space) 
and by which it is sustained.  That nucleus, that stone, is called shethyah (foundation), as 
it was the starting-point of the world.  The name shethiyah, furthermore, is a compound 
of  
shath=,α (founded) and Yah=ϖη (God), signifying that the Holy One, blessed be he, 
made it the foundation and starting-point of the world and all that is therein.'  
The Zohar also mentions on this subject (Psalms 118:22): 'The stone (taken from the 
"throne" and cast into the "abyss") which the builders (that is, the creative causes or 
Sefiroth) rejected is become the chief cornerstone (the divine centre here below).' 
Hierbij de complete passage van de Zohar 1.Fol.231.a 



 

 

vertaald door drs. G.J. van Lamoen 
 
Rabbi Jesse begon met de tekst: 'Waarop zijn haar grondvesten neergezonken' (Job 38 : 6).   
Deze woorden spreekt de Heilige, ernaar verwijzend dat Hij de wereld op zeven pilaren 
gegrondvest heeft.  
 Zoals er staat: 'Zij (namelijk de Wijsheid, de tweede sefirah Hokhmah) heeft Haar zeven 
pilaren gehouwen' (Spreuken 9 : 1).   
Maar waarop deze pilaren slaan is onbekend gebleven, omdat dit een diep, het 
allerverborgenste geheim is.  En de wereld werd niet geschapen, voordat er een steen 
genomen werd, de ‘steen der fundering' genoemd.  Hem nam de Heilige en wierp hem in de 
afgrond, zodat hij van boven tot beneden met kracht binnendrong, en van hem uit plantte Hij 
de wereld.   
Hij is het middelpunt van de wereld, en daarin staat het Allerheiligste.  
 Zoals er dan staat: 'of wie heeft haar hoeksteen gelegd?' (Job 38 : 6).  
 Zo staat er immers ook: 'Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die wel vast 
gegrondvest is' (Jesaja 28 : 16); en verder: 'De steen die door de bouwers versmaad werd, is 
de hoeksteen geworden.'(ps.118,22) 
Let wel: deze steen werd geschapen uit vuur, lucht en water, en werd versterkt door al deze.  
Daardoor werd hij een steen die boven de afgrond staat.  En telkenmale vloeit er water uit 
hem voort, en hij vult daarmee de afgronden.  
Deze steen staat als teken voor de hele wereld midden in de wereld.  
En deze is het ook, die Jakob opgericht en geplant heeft, zoals er staat: 
'Toen nam Jakob een steen, en hij verhoogde die tot een opgerichte steen' (Genesis 31 : 
45), en verder: 'En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods 
wezen' (Genesis 28 : 22).  
Heeft dan Jakob deze steen opgericht, die toch al in het begin geschapen was, toen de Heilige 
de wereld schiep?  Jakob maakte er echter een fundament van voor het hoge en het lage; 
daarom 'die lk tot een opgericht teken gezet heb'.  Waarom 'die ik gezet heb'?  Omdat er ook 

 staat: zal een huis Gods wezen', die zijn verblijfplaats 
van boven naar hier verplaatst heeft. 
 
In de geografisch-cultische symboliek: de uit de rots 
opgerichte steen in de tempel van Jeruzalem 
(tegenwoordig in de “dome of the rock” moskee).  
Volgens de Haggadah vonden hier het offer van 
lzaak en de droom van Jakob plaats.   
De steen wordt later de plaats van het 
brandofferaltaar, nadat reeds David hier een altaar 
opgericht had.  Hij geldt als de 'navel der aarde' en 
behoort tot de eerste voorwerpen der schepping.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Merk op: deze steen heeft zeven bronnen, zoals er staat: 'op die ene steen zullen zeven 
bronnen wezen' (Zacharia 3 : 9). (Bronnen = Ain =  ιηγ= ogen ) 
 

                                    
 
En waarom werd hij 'Shetijah' genoemd?   
Enerzijds omdat door hem de wereld geplant werd en anderzijds: shat-jah, omdat de Heilige 
hem (in)gezet heeft, opdat door hem de wereld gezegend werd. 
En zie, op het moment dat de zon onderging, toen gebeurde het, dat de cherubim,( die op die 
plaats verblijven en in het 'teken'  hun woonplaats hebben), met hun vleugels sloegen en ze 
spreidden, en de muziek van hun vleugels werd in de hoge regionen gehoord.   
Toen begonnen die engelen die 's nachts lofgezangen zingen, mee te zingen, waardoor de 
verheerlijking van de Heilige van beneden naar boven steeg.  En wat zingen zij als 
begeleiding bij de muziek van de cherubimvleugels?  
 ' Shir ha maalot: Ziet, looft IHVH, al gij knechten van IHVH, gij, die elke nacht in het 
huis van IHVH staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en looft IHVH!' 
(Psalm 134: 1-2). 
En in de tweede nachtwake slaan wederom de cherubim met de vleugels, zodat hun muziek 
boven gehoord wordt.  Dan beginnen de engelen die de tweede nachtwake houden, te zingen.  
En wat is hun gezang, waarmee ze de muziek van de cherubimvleugels volgen? 
' Shir ha maalot :Die op IHVH vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar 
blijft in eeuwigheid' (Psalm 125 : 1), zo zingen zij, die de tweede nachtwake houden. 
En in de derde nachtwake slaan wederom de cherubim met de vieugels en de engelen zingen: 
'Hallelujah! looft, gij knechten van IHVH, looft de Naam van IHVH! de Naam van IHVH 
zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheld.  Van de opgang der zon af, tot haar ondergang, 
zij de Naam van IHVH geloofd' (Psalm 113 : 1-3 ).  
 
Zo zingen al de engelen die de derde nachtwake houden, en alle planeten en sterren beginnen 
te zingen.  Zoals er staat: 'toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen 
Gods juichten' (Job 38 : 7), en verder: 'looft Hem, al gij lichtende sterren' (Psalm 148 : 3).   
Want zij zingen tot het licht, als de morgen komt, en leiden de gezangen van Israel vanaf 
beneden, zo stijgt de verheerlijking van de Heilige op, van beneden en van boven.  Door 
Israel van beneden bij dag, door de hemelse engelen boven 's nachts, opdat de heilige Naam 
zich naar alle zijden vervolmaakt.   
En die steen, die alle engelen boven en Israel beneden versterkt, stijgt bij dag omhoog, om 
zich met de vaderen te kronen.  's Nachts echter komt de Heilige om zich met de 
rechtvaardigen in de hof van Eden te vermaken.  Heil diegenen, die dan wakker zijn en zich 
's nachts met de thora bezig houden!   



 

 

Want de Heilige en alle rechtvaardigen in de hof van Eden horen de stemmen van de 
mensenkinderen, die zich met de thora bezig houden. Daarover staat er:  
'0 gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem' (Hooglied 8 : 13). 
Merk op: deze steen is de 'goede steen'.  En dit is de geheime zin van de woorden:  
'En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen' (Exodus 28 : 17).  
Dit zijn de ordeningen van de 'goede steen', de vervolmaking van de 'kostbare steen'.  Want er 
bestaat nog een andere steen waarover staat geschreven: 'en Ik zal het stenen hart uit uw 
vlees wegnemen' (Ezechiel 36 : 26), en ook: 'lk zal een nieuwe geest geven in het binnenste 
van u'.  Maar over die andere steen staat er: 'een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, 
die wel vast gegrondvest is' (Jesaja 28 : 16).  Naar dit geheim zijn ook de 'stenen tafelen' 
genoemd, die uit deze steen gehouwen zijn.  En in die zin staat er ook: 'Daarvan is hij een 
herder, een steen Israël’s (Genesis 49 24). 
 
-Opmerking:  
In de Islam is deze plaats  ook heilig: 
The Dome of the Rock: 

 
The night journey: 
In the ninth year of the prophet’s 
mission, about 620 AD, Muhammad 
rose in the middle of the night to visit 
the Sacred Mosque in Mekkah. 
After a time of worship he fell asleep 
neer the blessed Ka’aba. 
The angel  Gabriel came to him and 
woke him from his slumber. He led 
the prophet to the edge of the sacred 
mosque. 

  
 
Awaiting them was al-Buraq (“the thunderbolt”), a 
white winged horse “whose each stride stretched as 
far as the eye could see”. Muhammad mounted al-
Buraq and sped northwards with Gabriel to 
Jerusalem. When they reached there the prophet 
dismounted and prayed near the Rock. Abraham, 
Moses, Jesus and other prophets gathered to pray 
with him. 
Gabriel brought Muhammad a vessel of wine and a 
vessel of milk. The Prophet chose the milk and 
Gabriel said: “You have chose the true religion”. 
They were then take up to heaven.  
And Muhammad then received the command to pray 
five times a day and the revelation encapsulating the 
beliefs of Islam .  
 
 
 
 
 



 

 

 
De aarde als een vierkant met in het midden 
de berg met de fundament steen waarop het 
altaar gebouwd is. 
 
Boven aan de firmament de hoeksteen of  
“Hoofd”-steen ( spitssteen) met de troon van 
God 
 
Deze twee stenen  zijn een spiegeling van 
elkaar 
in een loodrecht verhouding 
 
Daaronder de afgrond 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het “oude Oosten”is de wereld nooit een 
“profaan”systeem, maar een naar alle kanten open 
“grootheid” waarin de goddelijke machten zijn 
leven bepalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemel ,aarde en afgrond  
met links: de berg van de zonondergang(West)  
en rechts : de berg van zonopgang (0osten) 



 

 

 
-6- Isahiah Tishby,  in zijn boek “the wisdom of the Zohar”( vol. II, pg. 637,638) brengt de 
volgende vergelijking over deze  psalmen:                                         
THE SONG OF THE ANGELS--I  (Zohar Hadash, Bereshit, 5d, ,Midrash ha-Ne'elam): 
"In the beginning" (Genesis 1: 1).  Rabbi Eleazar began by quoting  
"A Song of Degrees.  In my distress I called to the Lord, and He answerd me" (Psalm 120-1).  
When He created heaven and earth, the Holy One, blessed be He, created songs of desire,  
( Songs that both express and arouse desire), so that He might be glorified and praised as the 
Creator of all.  
The heavens utter a song in His presence, as it is said "The heavens declare the glory of God" 
(psalm 19: 2), and the earth utters a song, as it is said "Sing to the Lord, all the earth" (Psalm 
96: 1).   
Furthermore, the whole world desires and rejoices to glorify their Creator when they see His 
wonders in heaven and earth.  This is the meaning of  "In the beginning (bereshit)."  
Look at its letters , and you will see "A song of desire (shir ta'ev).   
[the Hebrew word bereshit= ,ηαρτχ is an anagram of' shir ta'ev= χτ, ρηα] 
That is to say, a song that would sing about His wonders in heaven and earth.   
What song is this?  The Songs of Degrees uttered by King David, peace be upon him.  These 
are the songs of the degrees that constitute the heavens, as  it is said  
"He constructs His degrees in the heavens" (Amos 9: 6). 
[In this verse and in the titles to the Psalms the crucial word is maalot = ,υκγν 
which may be rendered "degrees, ascents, stages, levels."] 
David desired them, and uttered them, and this is the significance of 'A song of desire'. 
 
Rabbi Eleazar also said: It is written "When the  morning stars sang together, and all the sons 
of God shouted for joy" (Job 38: 7).  These are the angels who utter a song in the Creator's 
presence every night during the three watches of the night.   
Each company sings a song at every watch.  During the last watch, when the night is coming 
to an end and the day is about to break, all the stars and planets and the who are called "the 
sons of God," sing a song, as it is said "When the morning stars sang together. . . ."  
Each one makes a declaration in accordance with its own degree "for one height keeps its 
place above the other" (Ecclesiastes 5: 7), for they all have their own degrees, one above the 
other.  Consequently, it is written "A Song of Degrees", referring to the degrees of the angels 
who utter a song.  This is the meanig of bereshit.--"A song of desire"-[and so] "God created  
heaven and earth". 
 
-7-In zijn boek “meditation and Kabbalah ” presenteert rabbijn Aryeh Kaplan verschillende 
bijzondere teksten over de kabbalah en onder andere een stuk geschreven door rabbi Joseph 
Gikatalia (1248-1323) ,beschouwd als een van de grootste kabbalist :  
- GATES OF LIGHT: 
One of the most important teachings of the Kabbalah involves the Ten Sefirot (Divine 
Emanations).  It is therefore surprising to find that they hardly seem to find any place in 
Kabbalah meditation.  Although there are some allusions, they are usually tenuous at best.  
There are a number of hints that the great early Kabbalists meditated on the Sefirot, using 
them as a ladder to reach the highest levels, but very little is mentioned about the method that 
they used.  In general the early literature is silent about the relationship between meditation 
and the Sefirot. 
There is, however, one important exception.  This is a remarkable book Shaarey Orah (Gates 
of Light), by Rabbi Joseph Gikatalia (1248-1323). 



 

 

Considered as one of the greatest Kabbalists of all time, Gikatalia was born in Medina Celi in 
Castile.  It was there that, as a young man, he came under the influence of Abulafia, who 
apparently taught him his entire system.   
Shortly after this, he wrote his first book, Ginat Egoz(The Nut Garden), a title suggested by 
the verse,”I went down in the nut garden" (Song of Song 6-11).   
Besides this, the word Ginat = ,βδ, is an acronym of Gematria Notrikon Temurah,  
three important methods of letter manipulation used by Abulafia.   
It is significant to note that the word Ginat is used in the same manner by Rabbi Baruch 
Targomi, one of Abulafia's teachers. 
Gikatalia's most important work, however, was his Shaarey Orah, which has been published 
in over a dozen editions.  This book consists of an exposition of the Ten Sefirot and the Ten 
Divine Names that are associated with them.  Strongly influenced by the Bahir, Shaarey Orah 
can actually be considered to be a key to this ancient Kabbalah classic.  The Ari calls Shaarey 
Orah the key to the mystical teachings. 
 
At first, Shaarey Orah seems to be just another book on the theoretical Kabbalab, without any 
practical application.  In a number of places, however, the author hints at the practical 
applications of this system.  At the end of the book, he explicitly states, "I have given over to 
you ten keys, and with them you can enter gates that are otherwise closed.  " 
Upon close examination, then, the book can be taken as a guide for those who wish to ascend 
spiritually through meditation on the ladder of the Sefirot.  Indeed, in the unpublished fourth 
part of his Shaarey Kedushab, Rabbi Chaim Vital presents two selections from this book in 
precisely this light. Abulafia might also have been alluding to this method when he speaks of 
using the Ten Names in meditations 
When examined in this light, Shaarey Orah can be seen in its entirety as a guide to meditation 
on the Sefirot.  The words and Divine Names associated with the Sefirot can be viewed as 
guides, helping one to meditate on particular Sefirot.  They provide mental or verbal images 
upon which one can meditate, although the precise method of doing so is not explicitly 
defined.  A chart of the Sefirot, as presented in Shaarey Orah, along with the Divine Names 
associated with them is provided here. 
It is interesting to note that this book also exerted a profound influence on the “Christian 
Kabbalists." In 1516, forty-five years before the first Hebrew edition was printed, a Latin 
translation was published.  This had been translated by Paul Ricci, and it came to the attention 
of the Christian mystic, Johann Reuchlin (1455-1522).  When a group of Dominicans tried to 
convince Pope Leo X to confiscate and burn all Jewish books, Reuchlin made use of the Latin 
version of Shaarey Orah to convince the Pope of the value of Judaic teachings.  As one of the 
few Kabbalistic works published in translation, Shaarey Orah exerted a powerful influence on 
many occult groups in Europe. 
There are a number of places where Shaarey Orah speaks specifically about meditative 
techniques, and these will be presented here. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Excerpts from The Gates of Light: 
 
You have asked me, my brother, beloved of my soul, to enlighten you regarding the path 
involving God's names so that through them you will gain what you wish and reach what you 
desire.  Since I see that your intent is upright and good, I will go beyond your request and 
show you where the light can be found, explaining what God desires and what He does not 
desire. When you grasp this knowledge, then you will be among those close to God- 
“You will call, and God will answer” ( Jeremiah 58-9)... 
  
If one wishes to attain these three things, [life, food or children], he cannot attain them as a 
matter of right in this world. They cannot be attained through merit, which [involves] the 
Tribunal on high.  

How then can he attain these things? 
One must elevate his concentration 
(kavanah) higher and higher.   
He must probe deeper than the Future 
World (Binah-Understanding), until he 
reaches the level of Keter-Crown, which is 
Ehyeh, which is [associated with] the 
Infinite (Ain Sof). 
One thus reaches the level of the Thirteen 
Attributes of Mercy.  One of these 
Thirteen Attributes is called Destiny 
(mazal, κζν.  The sages therefore teach, 
"Life, children and food do not depend on 
merit, but on Destiny."  
There is one thing that you must know and 
understand.  Even though we say that one 
who wishes to attain what he desires from 
God should concentrate on a particular 
Divine Name, this does not mean that he 
should concentrate on that name and go no 
farther. 
But the true intent is this: One must 
concentrate on the Name associated with 
the thing that he needs.  He must then 
elevate his concentration on that Name 
until the top of the Ten Sefirot.  He then 

reaches the Highest Source, which is called the Source of Desire.   
When one reaches the Source of Desire, then his request and the desire of his heart are 
fulfilled. 
This is the meaning of the verse, "You open Your hand (yadekha), and satisfy all life desire.' 
(Psalms 145:16).  
Do not read  Yadeka = λση "Your hand" - but Yod-ekha = λσυη “Your Yod”. 
This means that God opens the mystery of the Yod  ( η ) in the name  IHVH = ϖυϖη, 
which is the Source of Desire. He then fulfills the desire of all who ask. 



 

 

 
 

                     
 
One who wishes to attain from God what he desires must contemplate the Ten Sefirot.   
He must transmit Will and Desire from the highest to lowest, until he brings it to the Final 
Desire, which is the name Adonoy.  The Sefirot are then blessed through him, and he is 
blessed through the Sefirot. 
This is the mystery of the verse, “He who blesses himself on earth (malkut), blesses himself 
by the God of Amen” ( Isaiah 65:16).   
The word Amen  = ιντ  alludes to the mystery through which blessing is transmitted from the 
names Ehyeh and YHVH to the name Adonoy. 
From this you learn that when one prays, he must concentrate in the manner that I have 
described.  He must unify the Sefirot, and bring them close to each other.... 
When a person prays, he must concentrate and ascend from Sefirah to Sefirah, from desire to 
desire.  He must continue in this manner until in his heart he reaches the Source of the 
Highest Will, which is called the Infinite (Ain Sof). 
King David therefore said, "A song of steps, from the depths I call You 0 God (YHVH)" 
(Psalms 130:1).   
He is saying that he is calling God from His depths, that is, from the highest source, which is 
called the Infinite (Ain Sof).  This is the depth which is the apex of the Yod of YHVH.  
He therefore said, "From the depths I call You YHVH." 
And how does one concentrate? 
One does so through a seriew of steps in an upward direction.  
He enters through the final Heh ( ϖ )of the Name [which is associated with Malkhut-                  
Kingship ]. He then ascends from attribute to attribute, from Sefirah to Sefirah , until his mind 
elevates itself to the apex of: the Yod, which is Keter- Crown.   
This is called the Infinite (Ain Sof), and it is the mystery of  “the depths." [King David 
therefore called this] " A song of steps.”... 
 
These “depths" denote everything that is hidden, concealed, and difficult to grasp.   
It is therefore written, "That which was. is far off, deep, deep, who can find it"  



 

 

(Ecclesiastes 7:24).   
The great mystery that includes all this is the verse, "Very deep are Your thoughts" (Psalms 
92:6).  You already know that the mystery of thought is the Yod of the Name YHVH. . . . 
Now that we have taught you this, we can return to the main idea.   
When one concentrates, he must focus all his thoughts, until with absolute concentration, he 
reaches the Source of Will.  This is the apex of the Yod, and it is the Depth of Thought.  
Regarding this it is written, "from the depths I call You, 0 God."  
 
c-Struktuur van de 15 psalmen Shir ha maalot: 
 
Zoals dit overzicht laat zien, zijn deze 15 psalmen heel belangrijk om een goed begrip te 
krijgen over de rituelen en de jaarlijkse feesten rond de Tempel van Jerusalem , maar ook 
over de diepere symboliek die daarmee aan verbonden is. 
Op zich zelf hoeven deze verschillende verklaringen elkaar niet uit te sluiten, want ze 
kunnnen ook elkaar aanvullen, in die zin dat ieder aspect  van deze uitleggen de ene of andere 
facet van een groter geheel belicht.        
Deze psalmen vormen een bepaalde struktuur waarin de eerste 7 psalmen gescheiden zijn van 
de laatste 7 psalmen door 1 psalm die de titel krijgt “opgedragen aan Salomo”. 
Deze psalm is de enige opgedragen aan Salomo terwijl in de eerste en de laatste groep van 7 
psalmen  2 daarvan , in ieder groep, zijn opgedragen aan David . 
Deze psalm (psalm 127) bevat 3 keer de naam ϖυϖη = IHVH, terwijl de eerste en de laatste 
groep van 7 psalmen elk verdeed kunnen worden in 2 sub-groepen van 4 en 3 psalmen. 
In ieder van deze sub-groepen vinden wij 1 psalm opgedragen aan David en  ontmoeten wij 
de naam IHVH 12 keer.  Dus het geheel van  deze 15 psalmen verdeelt zich in 5 groepen van 
psalmen aldus : 4-3-1-4-3 : 

     Salomo
   Psalm 127
    3X IHVH

        David
     Psalm 126
     Psalm 125
     Psalm 124
    12 X IHVH

         David
      Psalm 128
      Psalm 129
      Psalm 130
      Psalm 131
      12 X IHVH

       David
     Psalm 123
     Psalm 122
     Psalm 121
     Psalm 120
    12 X IHVH

       David
     Psalm 132
     Psalm 133
     Psalm 134
    12 X IHVH

                             
 
 
 
 
 
 



 

 

d- Achtergronden: 
Zoals wij gezien hebben volgens een van de verklaringen, werden deze psalmen gezongen 
door pelgrims die naar Jerusalem gingen ter gelegenheid van de 3 grote jaarlijkse festivals van 
Pesach: het Paas feest in de lente,  Shavuot : het oogst feest  in het begin van  de zomer  en  
Sukkot : het feest der tabernakelen, in de herfst . 
Vele van deze rituelen of liturgiën zijn vaak gebaseerd op oudere modellen van “agrarische  
aanbidding’’ waarin de verandering van de seizoenen een belangrijke rol speelt. 
Volgend de beweging van de zon herkent de mens zijn afhankelijkheid met de natuur en 
wanneer de zon in de winter ondergaat voert hij verschillende rituelen uit om zeker te zijn dat 
de zon in de lente hem weer gunstig zal zijn voor het opgroeien van zijn gewassen. 
Het schema die overal ter wereld is terug te vinden , ziet als volg uit : 
 
 
 een mannelijke god (vader)     en   een vrouwelijke god (moeder) 
      - donder, regen,zon-                                                  - de aarde, rivieren,maan- 
       -de boven wateren-                                                    -de beneden wateren- 
          - de hemelen-                                                               - de afgrond - 
 
                                                        brengt voort  
                                              het gewas: God”s Kind  
  
Het god’s kind, geboren in de vroege lente, groeit, wordt rijp in de zomer, verdort en wordt 
afgesneden in de late herfst. Het zaad van de oude gewas ( de jonge kind is een oude man 
geworden), wordt in moeder aarde begraven in de winter opdat haar baarmoeder weer een 
nieuw gewas cq. god’s kind kan baren voor het volgende nieuw jaar. 
De mythe die hier schuil gaat is dat het jonge kind groeit op, volwassen wordt, en in die zin 
met de vader vergeleken wordt. Hij verdringt dan zelfs de oorspronkelijke vader god, wordt 
de nieuwe minnaar of zelf echtgenoot van (zijn) moeder aarde. 
Daarom wordt vaak deze ‘vader god’ als twee personen in één voorgesteld d.w.z. als oud en 
jong tegelijk: ‘de oude der dagen’ is  ‘de jonge zoon’ tegelijkertijd. 
Ze vullen elkaar aan of vormen twee verschillende facetten van de goddelijke persoon. 
Met de herfst equinoxe en de winter solstice moet de oude god-vader doodgaan, in moeder 
aarde begraven worden waarin hij dan een reis in de doden werelden of hellen onderneemt, 
om daarna als herboren jong en krachtig “zoon” , herrezen uit de doden, de ingang van de 
nieuwe lente en  ‘zonnige’ voorspoed te kunnen inluiden   
  
Prof. Houck Borsch in zijn boek “the royal rites” komt tot de conclusie dat binnen deze zeer 
oude modellen van rituele “worship” vijf hoofd- elementen steeds terug komen: 
Ondanks de verschillende variaties worden deze elementen verfijnd en uitgebreid naar gelang 
de natuurlijke omgevingen en maatschappelijke constructies ( verschillen in materialen of in 
de leiding zoals een hoge priester, een koning of een stamhoofd). Wat steeds er uit komt is 
een grote dynamiek waarin een nieuwe impuls binnen het zelfde model bewerkstelligd wordt 
door de hoofdpersoon om zijn aanhangers te verzekeren van een “goede oogst”cq.  een veilige 
toekomst: 
 
 
 
 
 
 



 

 

1- The all-important cultic period for the king and his society came at the time of the chief 
annual festival.  Usually taking place at one of the equinoxes (apparently regulated both by 
the position of the sun and with regard for the times of the fructifying rains.  Whether the 
stress fell on the spring or autumn equinox seems to have had much to do with local 
agricultural and seasonal patterns.  Choosing the correct day was obviously of great 
importance , and it is probable that astral calculations and mythology played a more sigini-
ficant role than we now realize. Both the heavenly royal Man and his frequent bull (or 
animal) companion (or enemy) could be seen among the stars.  This might be one of the 
contributions to the several links which exist between Mesopotamian astral imagery and that 
of later gnostic-type religions) 
 
This festival was concerned with establishing good omens, giving promise of beneficial 
agricultural conditions, and with presiding a social and cosmological harmony between the. 
people and their ruler and between the ruler, representative of all the people, and the god or 
gods. The festival was seen as a re-creation of the world.  The powers of nature had been 
decaying, relapsing again toward chaos over the course of the year.  The cycle had run its 
limit, and, if the natural order were to go on, the forces of chaos and death had to be defeated 
anew.  During the days of the festival the creation story was therefore either ritually enacted 
or, at the least, ceremonially read.  For these reasons the festival can be described, as it often 
was, as the festival of the New Year or the feast of the end or turning of the year. 
The central figure was the king; he was both chief actor and priest. Not only did he function 
as the representative of the people and their intermediary with the divine, but he could assume 
for certain designated parts of the drama the role of the king-god.  'What happens to the king 
symbolizes what has happened to the god.’ 
 

              
 
The stage was cosmic; distinctions between earth and heaven were temporarily suspended.  
The king and the king-god could, representationally, be one, their attributes confused. The 
human king, if not strictly regarded as a divinity for these purposes became a sacred 
personage.  'In certain respects a union of divine and human takes place in his representative 
person. Possibly this could be viewed as a kind of incarnation of the god, but this seems 
neither the intent nor the interest of the rites and myths.  It is not so much that the divine has 
come to earth to be represented by a mortal man, as that the king-man has become a divine 
being and can represent the king-god to his people. 



 

 

Nevertheless it is, we believe, just this cultic tendency to fuse roles which enabled the king-
gods in mythical legends to share many of the characteristics of the earthly king, the king who 
is a figure of the First Man.  The king-god can thus be described as a king or First Man now in 
heaven, though he often still plays a part in the lists of earthly kings of primordial times.  So 
also to the earthly king, who is the son of the king-god, there are attributed qualities of the one 
who reigns in heaven. 
 

             
 
2-As the chief actor and in the role of the king-god the king must fight the creation battle 
against the primeval forces of darkness, evil and chaos.  These powers are often represented 
as beasts or a chaos monster.  In historified forms the enemies can be seen as foreign kings or 
peoples intent on overthrowing the society.  It may be that versions of the myth which were 
agriculturally oriented have supplied the picture of chaos in terms of water and flood, while  
 those which centred upon the conception of the king-god as a solar deity conceived of evil as 
the power of darkness.  None the less, if this distinction be accurate, the variants have a 
common point in that the sun was often believed to set into the sea from out of which it must 
rise the next day. 
In this struggle the king is at first defeated.  He is near to drowing (in the subterranean waters 
or river which threaten to engulf and return the earth to chaos), and/or he goes down into the 
earth to a place of darkness and death.  He suffers and is totally humiliated;  
he becomes a figure of contempt, even of ridicule.  His royal regalia has been stripped away.  
He may actually have been struck and beaten, even immersed or put into a pit.  
 Often this suffering was interpreted as a result of his sin, though at times he is seen to suffer 
as an innocent victim. 
 Note :It is sometimes held that clear distinctions must be kept between various kinds of 
suffering undergone by royal figures:  
(1) a suffering in ritual or mythical battle;  
(2) suffering which comes upon an innocent figure;  
(3) a suffering which is penitential (often imposed by God) and accepted as the result of sin.  
Though the emphases are various and some sort of categorization is always possible, 
 it is our belief that these forms of suffering, in so far as they do relate to the leader of the 
society, represent three ways of viewing the same ancient theme.   
Description and imagery often reveal that the suffering (at the hands of demons, beasts, evil 
forces or foreigners, in water, at the creation, that is horribly disfiguring, etc.) derives from 



 

 

stories about the suffering of the first king.  Whether he is an innocent or a penitent depends 
on the particular standpoint and the version of the story which is being employed, though it is 
not uncommon to find the two ideas side by side in stories about both kings and first men.  
 So, e.g., Ps. 69.4f. (and note that, whereas in v. 4 the suffering is caused by others, in v. 26 it 
is said to come from God).    There seems a sense in which by confession of wrongs and 
humble submission (or through a very great deal of suffering) the figure becomes a kind of 
acquitted or innocent suffercr. 
 
If he is a sinner, his great crime consisted in a lack of humility.  
Odd though it at first seems, he was accused of trying to make himself into a deity.  Yet he is 
subject to all the pangs of mortality, and the gods are punishing him. 
He, of course, is deposed and ceases to be a king.  In his woe and tribulation the king makes 
confession of sin and/or pleas of innocence.  He performs acts of humility.  He calls out for 
help to the god and cries for salvation. Probably various sacrifices were made at this juncture. 
 
3-His cries are heard.  He is saved and is raised up, or., in some forms, the stress fails on the 
idea that he himself is empowered to rise.  Through the partaking of the sacred water and/or 
food his powers revive in him.  He may now be given some of the appurtenances of his 
kingship.  thus armed, he overcomes the powers of evil and chaos, a victory in which both 
king and people share.  Out of the body of the slain chaos monster the new creation is made.( 
In a few presentations it would seem that the world was made from the body of the primordial 
king-god who had been killed in the battle.  He was the dead ruler, while now the new king 
was raised up to rule in his stead.  Behind this understanding there lies a myth of the battle of 
the seasons) 
 It was probably at this moment that divine oracles were interpreted; the destinies for the new 
year were set. 
Anl oracle was read proclaiming the favour of the god toward the king. He is seen as 
absolved, cleansed.  He is born, arises and is pronounced the divine son, the rightful claimant 
to the throne.  He becomes the adopted son or representative of the god, the true king. The 
defeated enemies are led in triumphal procession.  The king ascends to a high mountain, 
symbolically to heaven. 
 

                    
 
 
 
 
 
 



 

 

4-There follows the enthronement of the king, emulating the enthronement of the king-god in 
heaven. (Usually this was, of course, performed in the temple of the city-state either built like 
or actually set upon a mountain or hill.  It would appear, however, that at times the 
enthronement might have taken place in a ritual hut, a hut which was constructed both as a 
symbol of the order of the new creation and as a replica of the god's heavenly temple.  This 
has affected later interpretations of the function of the temple.) The king is anointed.  The 
holy garment is put on him together with the crown and other royal regalia.  He is said to be 
radiant, to shine like the sun just as does the king-god.  He is initiated into heavenly secrets 
and 
given wisdom.  He is permitted to sit upon the throne, often regarded as the very throne of the 
god. He rules and judges; all enemies are subservient.  All do him obeisance. 
 

 
 
5-The final stage is one of great rejoicing. In several cultures the king now consummated the 
sacred marriage with a woman who was herself regarded as a representative of the goddess, 
wife of the kinggod.  This union not only demonstrated who the king was, but it was a 
mimetic act, intended to signal and encourage the reproductive processes of the world of 
nature. 
All would be well with the society.  Once more the people share in the drama of their king, 
now in its happy conclusion.  Feasting ensues.  The king fulfils his role as the great provider, 
giving to his people gifts of food and drink like those of which he had partaken.  Mythically it 
is the food of paradise, for now he rules in paradise next to the tree of life and beside the river 
of life which is peaceful and ordered again and over which he exercises control.  All nature is 
his dominion.  It is the beginning of creation all over again, and the king is the First Man and 
ruler restored, the father of his people.  The cycle is ready to repeat itself. 



 

 

Als wij deze 5 hoofd-elementen nader bekijken tegen de achtergrond van de thema’s die in 
het oude en nieuwe testament gebruikt worden, zien wij dat deze konings-rituelen of koning’s 
drama van het nieuw jaar feest  steeds  herleven. 
Het lijkt of de oer-mythe van de creatie van de wereld door de Mens als spiegebeeld van God   
elke keer  her-beleefd worden door de hoofdpersoon ( profeet, koning of priester) als een 
voorbeeld van de eerste Mens, Mens-Zoon, dienaar of Messiah ten behoeve van zijn 
medemens cq. maatschappij. 
Deze her-belevenis, her-innering of beter “remembrance”( in de zin van het bij elkaar brengen 
van de losse(verloren) ledenmaten, zoals in de mythe van Isis en Osiris) dient als een 
dynamiek of kracht  om de oude dode onderdelen weer aan elkaar te smelten en een nieuw 
leven in te blazen voor het oplossen van een bepaalde probleem binnen een bepaalde 
omgeving en voor een bepaalde tijd. 
Wanneer Israel zich in het beloofde land  installeert, wordt de mythe getransformeerd, de 
demonen zijn de vijanden van Israel geworden, “Adonai” wordt groter dan de andere lokale 
goden en daardoor kan het volk  zijn toekomst veilig stellen. 
Aan een kant neemt Adonai een overmachtig koningskarakter terwijl de Mens een dienaar of 
onschuldig lijdende is geworden. 
De mythe wordt democratischer en de herbelevenis van het oer-ritueel wordt steeds in de 
toekomst teruggeduwd. 
De actualisering van het koningsdrama met zijn zelf-opoffering wordt gezien als een hoop, 
hoop in de eschatologische tijden waarin de vijanden en demonen definitief  vernietigd zullen 
worden. 
Visioenen van de “nieuwe stad van vrede” wordt door velen ervaren ( zie de diverse 
apocryphen en apocalypsen). 
Deze belevenissen dienen vaak als waarschuwingen voor het volk, soms bieden ze hun een 
nieuw élan ( in de vorm van nieuwe bewegingen, gnostische secten,etc...) totdat de periode 
aanbreekt waar geen visioenen meer ervaren worden en wachten is om de komst van het 
laatste oordeel . 
 
Hierbij de conclusies van Aage Bentzen in zijn boek “King and Messiah”(pg.73-80):  
 
-The eschatologizing and renaissance of the myth: 
 
We saw that the Israelite king must be understood as a Saviour, actually present in the people 
assembled in the Sanctuary to repeat and “re-live" the great fundamental events of God's 
victory over the Powers of Evil.   
The king is a present "Messiah", no eschatological figure, but the sanctified, anointed, 
messenger of God.  He guarantees the happiness of Israel in the New Year, inaugurated 
through the "remembrance" of God's saving acts of Creation.  The "Messiah" of early Israel 
was not an "eschatological" figure, but the incarnation of God's blessing according to His 
covenant with Israel.  But he did not remain so. 
In the second volume of his Psatmenstudien, Mowinckel has shown that the historical 
experiences through which Israel had to pass led to "Eschatology".' Israel passed "from 
Experience to Hope".  The realities of history did not confirm the faith, nourished by the 
experiences of the Enthronement Festival, that Israel's happiness was secured through the 
presence of the Anointed of Yahweh.  The fall of both Israelite kingdoms in 721 and 587 
necessarily made this discrepancy between faith and facts very keenly felt.   
Such is the background of the origin of "Eschatology". Deutero-lsaiah worked in the faith and 
expectation of a "New" world-age, with a "New Myth".  The Messianic bliss is not of this 
world; it will come with the New Creation.  



 

 

New Creation is no longer connected with regularly returning days of the calendar.   
The festival no longer preaches "Salvation is here!" Rather, it keeps expectation alive-
"Salvation will come!  And it is very near." 
 
The rise of Eschatology carries with it a new interpretation of the Enthronement Psalms.  The 
Anointed of Yahweh is no longer a present figure.  He is the coming king.   
This expectation is pre-exilic.  Already before the exile, in the Royal Psalms of Isaiah 9, 11, 
and Micah 5, we find an "eschatologizing" of Royal PsaIms. 
The eschatologizing of Psalm 2 is encountered  also in the dream-vision of Daniel 7. 
This prophetic "dream", in all its main features, follows the pattern of the psalm.  First, we see 
the four terrible monsters rising out of the Sea.  They correspond to the "kings of the earth" in 
the psalm, the instigators of the revolution against Yahweh and his Anointed.   
That the animals rise from the "Sea" and not, as in the psalm, from the "Earth", is irrelevant.  
The "Sea" and the "Earth" are symbols of the same idea, the powers hostile to God, the 
"Chaos".   
 
Nevertheless, this change of expression has some significance.  The "kings of the earth" in the 
psalm were characterized as being only terrestrial.  That the eschatological monsters come 
from the sea expresses their demonic character more strongly.  The vision of the apocalyptist 
is more "mythological" than the psalm, not only by mentioning the "Sea", the great Enemy of 
the Creator, but also in describing the "kings of the earth" as horrible monsters.   
The psalm is probably influenced by the tendency to that "historification" which was peculiar 
to Israel.  In Daniel's dream, we observe what we may call the Renaissance of mythology in 
later Judaism.  While the anti-Canaanite reaction of pre-exilic days led to a "de-
mythologizing" of the "Messiah" and of the Creation festival, later Judaism seems to have 
accepted this material again to a great extent.  It had now passed through the purgatory of 
Israel's history.   
 
Monotheism was now so firmly rooted that mythology could not imperil Israel's religion.  
Therefore, in this respect the dream of Daniel is more "antique" than the psalm, the pattern of 
which is the pattern of the dream. 
As in the psalm, the noisy upheaval of the Human Empires, represented by the fabulous 
animals, is contrasted with a picture of sublime calmness.  "The Ancient of Days" judges the 
monsters.  As the culmination of the revelation, there appears the "Son of Man", the 
incarnation of the Kingdom of God.   
 
This corresponds to the proclamation of the king in Psalm 2. That the Son of Man is described 
as identical with the kingdom of God, with God's people, is no matter of difficulty.   
The Royal Messiah of the ancient cult was also identical with God's people, and in writings 
which take no special interest in the personal Messiah, but concentrate on the kingdom of 
God, this feature tends to vanish into the background.  To the people of God, described as the 
Son of Man, world dominion is given that God may reign for eternity.  The animals are 
annihilated.  The judgment, still only a possibility in the psalm, is now seen as executed. 
As I have said in my commentary on Daniel, the vision of chapter 7 is an eschatologized 
representation of the ancient Enthronement Festival.  It has been influenced by the idea of 
world periods, peculiar to eschatology proper.  It culminates in the taking over of world 
dominion by the jewish people, represented by the figure of the "Son of Man". 
Later Jewish theologians (and the ecclesiastical exegetes who followed them) had no idea of 
the real, original meaning of the “cultic pattern" of the Near East.   



 

 

The result of the anti-Canaanite reaction of Israel was that it could be used without detriment 
to new religion, as a description of the Age to Come. 
 
The later eschatological "Messianic" interpretation, which in many respects rests on typology, 
is to a great extent a return in refined forms to the conception of the king as identical with the 
Son of God, in Canaan with Ba'al himself.  For the sake of refinement, Ba'al had to be 
expelled from Israel's world of thought, but the idea that the Saviour was not only of Israel, 
but also from "Heaven", from the Higher World, the World of Divinity, "the durative world" , 
had been outlined by the Ancient East.  In Israel, the idea was preserved by borrowing the 
notion of adoption, also found, e.g. in Mesopotamia.  The New Testament again speaks of a 
Prince "born of a woman", but also "ante omnia saecula", and so it is linked up with the king 
mythology of the Ancient East. 
 
The Second Psalm cannot be interpreted as dealing directly with Jesus the Christ, but its 
conception of the Messiah, as an "eschatologizing" of the Saviour of the ancient rituals, 
certainly establishes a close connection between the psalm and the "Fulfilment".  
When we speak of "Fulfilment", we are using as we said before-an interpretation of faith.  
But to draw the "Messianic Line", as we have attempted here, is to furnish this interpretation 
of faith with a very valuable foundation in the phenomenology of religion.   
The King Messiah of Psalm 2 is a "prefiguration", a typos, of the eschatological Messiah, of 
the Son of Man in later judaism and the New Testament.   
That the Son of Man, Primeval Man, and Messiah have common roots has been said before.  
In this way, the "Anointed" of Psalm 2 becomes a "prefiguration" of the Christ of the Church 
But this process was not completed without important additions.  
 
In this interpretation of the Messiah of the Psalms, what is called by Engnell the "Aspect of 
Suffering" was preeminently drawn into the foreground.  Isaiah 53 acquired a decisive 
importance.  But we have seen that this chapter, too, had its lines of connection with the 
ancient ideology of the Primeval Man and King.   
 
The fulfilment assumes features which had been rejected by the anti-Canaaite reaction of 
Israel.  Even the idea of death and resurrection of the divine saviour has been placed in the 
centre of the New Testament world of thought, while the Old Testament type (Isaiah 53) had 
expurgated the divine features completely.   
The expurgation had been a sort of disintegration of the original pattern.   
 
The fulfilment re-integrates the lost but necessary range of ideas to suggest that humanity 
alone cannot save humanity.  The Saviour must come from Above.   
 
This thought had been lost through the reaction against "heathenism"; but the "heathen" truth 
had to be recovered. 
Thus it is that religio-historical research serves theology.  I had almost said that the history of 
religions and the interpretation of faith confirm one another. 
Nevertheless, one must not slur over the difference between Prefiguration and Fulfilment.  It 
is an inherent principle of typology that the Antitype is always greater, and often in opposition 
to, the Type. 
For example, Psalm 2, as it stands, is the expression of a totalitarian political claim which 
must be rejected in favour of the pure totalitarian claims of the Kingdom of God.   



 

 

Regenerated on the higher level of the Gospel, the political totalitarian claim of the psalm can 
be regarded as a “presentiment" of the conviction that only under the rule of the Son, sent by 
God, the homoousios to patri, can there be security for the nations of this world. 
We have seen that the conception of the Messiah is presented to us in three forms with 
common roots-three aspects of a totality which in different ages have been accentuated in 
different ways. 
 
First, we described the Royal Messiah of the Ancient Nations and of pre-exilic Israel, as he is 
presented by the Royal Psalms.  He is the fighter in the ritual combat of the Creation Drama, 
the Bearer of Salvation, present in full actuality in the "reliving" of the saving facts in the 
New Year Festival.  He has suffered the vicissitudes of the combat, but is now able to 
proclaim the victory of God. 
 
Secondly, we considered the Moses redivivus, described as the Prophet of the Exile who, in 
the shape of the Innocent Sufferer, secures the Salvation of the people. 
 
And finally, we considered the Heavenly Son of Man, as the impersonation of the Kingdom 
of God in the Book of Daniel. 
 
These types, however, are not successive phases in a history, in which they appear one after 
another as absolute nova.  They all have features common to what we call "king ideology".  
In the first type, we meet the Victor; in the second, the Suffering Servant; and in the third, the 
transcendence of the Son of Man is accentuated. 
 
We have seen that we ought perhaps to regard the idea of "First Man" (rather than the king 
ideology) as the connecting element between the three types.  
The First King and the First Prophet are both "aspects" of the same type, the Saviour and First 
Ancestor, the Patriarch, conceived differently, with different emphases on the various 
elements in different circles.  The final picture, the Son of Man, seems to give the best 
expression of the entire type.  Different ages accentuated different aspects: the ancient age, 
the king; the school of Deutero-lsaiah, the suffering First Prophet.  That the latter is described 
as Moses redivivus is due to several factors, but, above all, to historical circumstances.   
 
Israel was living in a time which was analogous to the Exodus-situation, and when, in 
prophetic and deuteronomistic circles, Moses had become the normative type of a prophet.  
The strong transcendence of the Son of Man is also traceable to the circumstances of the time.  
The Hellenistic period had strongly transcendentalized the idea of God.   
Accordingly, the Divine King had to follow the lead.  The Book of Daniel stresses the sole 
activity of God in Salvation, and so the heavenly and not the "individual" character of the 
Saviour is emphasized. 
 
But all three types of the Saviour have common roots.  If we wish to speak of "evolution" in 
this connection, we should have to mean a process which, through the centuries, alternately 
brings to the fore different components of the type as dominating features in the picture of the 
Messiah.  Whether that can properly be called "evolution", I leave to the biologists. 
These different components are all present in the Psalm Literature.   
This literature was our starting point, since king ideology and everything else (including the 
First Man ideology) is present there.  The expression "Son of Man" has been found in the 
Psalms, as well as the theology of Suffering.  Here the central position of the Psalms in the 



 

 

literature of the Old Testament becomes obvious.  An Old Testament Theology could very 
appropriately start with a description of the religion of the Psalter. 
 
Further, we must stress that the roots of the Messianic ideas are found outside the Old 
Testament.  The theological consequences of this must be taken into account by students of 
Dogmatics and Ethics more positively than, I think, is commonly done.  
 
Of course, the differences between the king ideology and Messianism of the Ancient East and 
that of the Old Testament will have to be fully appreciated.  In this connection, the position 
taken about the question of "Mythology" which reveals itself in different ages is important. 
In the period of the Israelite Monarchy, we encounter, in the anti-Canaanite reaction, a 
tendency towards "de-mythologizing".  The death of the Divine King is not accepted as an 
"article of faith" in Israel, but expressions originating in this circle of ideas have been retained 
in cultic poetry.  Even the idea of the divinity of kings was taken over, but it was adapted to 
Israelite conceptions.  The notion of Divine Sonship by adoption, known from Mesopotamia, 
was probably the form in which divine kingship could be tolerated.  
Later, in DeuteroIsaiah, every trace of it vanished. 
 
However, in later Judaism and in the Early Church we observe a "renaissance of mythology".  
The ancient conceptions of the Divine King were used as material in Christian circles for the 
development of a Christology as early as the New Testament.   
Here the role played by the "aspect of suffering" from Isaiah 53, which is combined with the 
figure of the Son of Man, is of first importance.  The result is that Jesus re-unites all aspects 
of the idea of Primeval Man and Primeval King in His own person, and so the entire 
mythology of the Ancient East is reinstated. 
Systematic Theology must learn from both these currents.  It is necessary to appreciate both 
the criticism springing from the anti-Canaanite reaction and also the positive attitude of the 
mythological renaissance in later Judaism and the Early Church. 
 
We may conclude with some final observations concerning this "renaissance of mythology". 
We have said that Israel travelled the road "from experience to hope".   
The present Messiah was changed into the eschatological Messiah under the pressure of the 
realities of history - the defeats, decline and fall of the kingdom and of the nation as an 
independent political entity. 
But we find still another change, when we pursue the line further into the Church and its 
world of faith.  The Kingdom of God in the preaching of the Gospel is not only, as in 
Judaism, the Coming Kingdom.  
In certain words of Jesus, and in the sacramental conception of the New Testament as a 
whole, the kingdom is present in Jesus himself, both in his historical appearance and in his 
Body the Church.  It is this "hodie" which is so impressively stressed by Danielou and 
characterized as the specifically Christian idea in eschatology.   
This means that, with Christ and His Church, the idea of the present Messiah has returned and 
again become a vital force in religion.  
We find also a "renaissance" of the ideology in the ancient cult.  In the Church, in the Corpus 
Christi, the King and Saviour is really present-as expressed in the communion hymn.   
In the cultic experience of the Church, both in the Roman Mass and the Protestant service, as 
also in the preaching and in the individual reading of the Bible, the Messiah is present, 
bringing with him Salvation from God.  
 



 

 

A significant historical cycle was completed when the ideology of ancient rituals was utilized 
by the first Christians to express their meeting with Jesus of Nazareth and the effects on them 
of His personality.  It was this which created the "New Myth" visualized by Deutero-lsaiah, 
now the "antitype" of the "types" in the Old Testament, the Exodus from Egypt and from 
Babylon. As god-in-person this Jesus lived the life of goodness and self-offering which no 
other was able to do. Though it was only our sin and his mercy which made it necessary, he 
earned the right to be our sovereign Lord and to command the allegiance of our hearts in love. 
In the language of this day, he is truly the Man for others. 
 
 
 
 

   
           “Zend uw licht en uw trouw, zij zullen mij leiden, 
            Zij mogen mij geleiden naar uw heilige berg, naar uw woning” 
           ( Ps 43,3) 
 
 
 



 

 

B - Inhoudelijk onderbouw van de 15 psalmen Shir ha maalot : 
  
1-Groep I 
De eerste groep  van 4 psalmen (ps.120,121,122,123) van de 15 psalmen begint met de 
uitdrukking van het volledige vertrouwen van de psalmist in de Eeuwige, de onuitsprekelijke 
Naam  IHVH : ϖυϖη : 
  
A-        - Psalm 120-1 :   Offerlied tot de fonkelende hoogten, 
                                In mijn grootste nood roep ik tot de Eeuwige 
                                Hij zal antwoorden 
  
-Daarbij realiseert hij zich hoe ver hij verdwaalt is van de “goede weg”: 
     
            - Psalm 120-5 :  Wee mij die vertoeft in Mesek: 
                                De slepende sleur van mijn eigen verwarringen, 
                                Mij ophoudt in de tenten van Qedar: 
                                De donker kamer van mijn loodzware nevelingen. 
 
-En hij maakt  dan een duidelijk keuze om uit zijn dwaling te komen: 
        
                 -psalm 120-6,7 : Te lang heeft mijn ziel  verwijld  
                                Bij hen die de vrede haten 
                                             Ik ben en verwoord de vrede... 
 
B- In de tweede psalm (ps.121) bevestigt hij zijn vertrouwen in IHVH door te zeggen: 
       
               -psalm 121-2,3 :   Mijn hulp komt van de Eeuwige  
                                     De maker van Hemel en aarde 
                                     Hij, de geleider, gunt zich geen slaap, 
                                     En het struikelen van de voet verhindert hij. 
 
-En hij drukt het besef uit dat de Eeuwige zijn enige beschermer kan zijn: 
         
               - psalm 121-5,6 :   De Eeuwige is je geleider, de Eeuwige 
                                     Is de schaduw aan je rechterhand ! 
                                     Des daags zal de zon je niet steken, 
                                     Noch de maan des nachts  
 
C- In de derde psalm (ps.122) heeft hij zijn pelgrimstocht of reis naar de stad van Vrede 
aangevangen en staat voor de poorten, vol bewondering : 
  
                - psalm122-3 :   Jeruzalem is gebouwd als de stad 
                                  Waar broederschap tot eenheid knoopt    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-Daarbij merkt hij op het belang van de broederschap: 
 
                          -psalm 122-7 : Met Vrede als mortel voor de bouw 
                                        Zal verzoening binnen je muren wonen 
 
-En hij doet de volgende belofte : 
   
                   - psalm 122-8,9 :   Omwille van mijn broeders en metgezellen, 
                                        Laat mij zeggen: Vrede zal in je zijn. 
                                        Omwille van het Huis van de Eeuwige, ons Aller, 
                                        Zal ik het goede voor jou blijven zoeken. 
 
D- Met de vierde en de laatste psalm (ps.123) eindigt de eerste groep waarin de psalmist  de 
genade van de Eeuwige  vraagt in het volle besef van zijn vroegere dwalingen: 
 
 
                     - psalm 123-3,4 :   Gun ons genade Eeuwige, gun ons genade ! 
                                          Want wij gaan onder in een poel van verachting. 
                                          Door spotternij vanuit welvaart, 
                                          In minachtende hoogmoedswaan, 
                                          Wordt heel ons wezen verzwolgen. 
 
Deze eerste groep van 4 psalmen vormen een geheel waarin het eerste hoofd-element van het 
koning’s drama naar voren komt . Met de feest van Pesach ( Pasen) in de lente onderneemt de 
psalmist zijn reis naar de stad van Vrede, Jerusalem. Pesach is het feest van de herinnering 
van de vlucht van het volk Israel uit Egypte en van de aanvang van zijn tocht naar het 
beloofde land . 
 Egypte in het Hebreeuws betekent : “aan de keel gegrepen worden, verstikken “,en Philo van 
Alexandrie, de Joodse schrijver rond  30 A.D., beschrijft de vlucht vanuit Egypte onder de 
leiding van Mozes als een grote allegorie van de bevrijding van onze ziel of bewustzijn uit de 
verwaaring van zijn passies, verlangen in alle soorten zintuiglijke waarnemingen  en  zonden 
onder de leiding van de Logos, het Woord  in de persoon van Mozes(leg. Alleg.2-84&) 
Met de opkomst van de nieuwe zon in de lente, vanuit het noorden naar het oosten, vieren de 
Joden de overwinning van hun leider over de demonische kracht van het chaos cq. 
verwaaringen van het bewustzijn. 
 
Wij zullen later uitvoerig terugkomen op deze analyse, maar voor nu willen wij opmerken de 
opvallende verwantschap tussen de themas van deze psalmen met de rituelen en inwijdingen 
van de eerste graad van leerling die gebruikt worden in de Vrijmetselarij:   
Thema’s als “Bid  en u zal gegeven worden”,  “de donker kamer “, “de vrij man van goede 
naam”,vinden we terug in ps.120: De “Alziende oog”, de struikelblokken en de geleider in 
ps.121;  de broederschap en de bouwsymboliek in ps.122, en de thema’s van “op U komt het 
aan” komt aan bod in ps.123 in de uitdrukking van het besef om uit zijn verwarringen te 
komen.    
 
 
 
 
 
 



 

 

2- Groep II  
In de tweede groep van 3 psalmen (ps.124,125,126) begint de psalmist met de bevestiging van 
zijn bevrijding uit zijn eigen verwarring: 
A-                       - psalm 124-2 :  Als de Eeuwige ons niet had omvlochten, 
                                           Op ons zelf, mens, komt het aan;  
  
                       - psalm 124-5 :  Dan zou de bittere wateren der hoogmoed 
                                            Onze ziel hebben overspoeld... 
 
                      - psalm 124-7 :    De valstrik is verijdeld, wij zijn vrij ! 
 
B-Dan in de tweede psalm beschrijft de psalmist het resultaat van zijn bevrijding: 
 
       - psalm 125-1 : ... Zij die op de Eeuwige steunen, staan stevig als een berg 
       
      - psalm 125-2:     Jeruzalem is door bergen omgeven, 
                              Zo omgordt de Eeuwige zijn volk 
                              Van nu tot in de eeuwigheid.  
 
-maar ondanks de vreugde waarschuwt hij ook tegen de mogelijke dwalingen: 
 
         - psalm 125-4,5:     Juich Eeuwige, om de goede mens, 
                                Om hen die oprechten hartens zijn. 
                                Maar wie kromme wegen gaan, 
                                Hen zal de Eeuwige verjagen 
                                Met de bedrijvers van onrecht. 
                                Vrede over Israel !    
 
C-In de derde en laatste psalm van de tweede groep beschrijft  hij de inwerking van de daden 
van de Eeuwige IHVH: 
 
        - psalm 126-3,4 :   Groots zijn de daden die de Eeuwige aan ons verricht; 
                                Bereiders van vreugde zijn wij. 
                                Doe ons keren, Eeuwige, 
                                Zoals in het Zuiden het water omspringt. 
 
-En hij eindigt met een prachtig beeld uit het leven op het platteland: 
 
         - psalm 126-5,6 :    Zij die met tranen zaaien, oogsten met jubel. 
                                Wie zijn schreden voorwaarts richt 
                                En smeekt om kiemkracht voor het uitgestrooide graan, 
                                Vergaart de oogst met grote vreugde, 
                                De volle schoven omhooggeheven. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Met deze tweede groep besluiten we het eerste gedeelte van 7 psalmen en zijn wij bijna 
aangekomen in het midden van de 15 psalmen waarin psalm 127 ,de enige opgedragen aan 
Salomo, centraal staat. Maar voordat wij daarover verder op in gaan, willen wij opmerken dat 
deze tweede groep van 3 psalmen beschrijft de belevenis van de psalmist in zijn aantocht naar 
het volgende grote feest in het Jodendom, het feest van Shavuot.(shavuot= weken) 
 
Dit feest valt 7 weken na Pesach ( 7 X 7 = 49 ) en herinnert de Joden aan de 50 dagen van hun 
exodus voordat zij bij de berg Sinai zijn aangekomen waar Mozes  de openbaring van de 10 
geboden heeft gekregen. Binnen deze periode na de lente en bijna aangeland in de Zomer 
vieren ze ook het Feest van de Oogst  en de traditie wil dat elke dag een graan ( een Omer) 
geteld wordt  in herinnering aan deze 50 dagen .( vandaar de naam Pinksteren). 
In deze tweede groep van psalmen zien wij de mens in een agrarisch landschap waarin zware 
arbeid wordt vericht met steeds de onzekerheid  of  de oogst wel zal slagen.Afhankelijk van 
genoeg regen en genoeg zon bevestigt hij zijn afhankelijkheid met de natuur maar ook met de 
bovennatuurlijke krachten  die hem leiden.  
 
Hier willen we benadrukken dat de opvattingen van de mens die in deze psalmen beschreven 
worden heel anders zijn dan die van de moderne mens. Voor hem bestaat geen verschil tussen 
hemzelf de natuur, de dieren en de bovennatuurlijke krachten  Hij is daarin een van de 
levende elementen zoals een boom, een dier of de regen, de zon en het gewas . Zijn funktie is 
meer een van  zelf-beheersing en van  goede handeling binnen het geheel . Als hij de natuur 
mishandelt , of zelf  zondigt, betekent dat  een gevolg voor zijn welzijn en welvaart zal 
hebben. Daarom voert hij rituelen uit om de bovennatuurlijke krachten gunstig te stellen .    
Zoals Raphael Patai in zijn boek “Man and Temple” ( waarin de oude Joodse rituelen 
uitgelegd worden) zelf de relatie van de mens met de natuur en de bovennatuurlijke beschrijft: 
 
“It can be said that each and every natural object, action or phenomenon may under given 
circumstances have, also a spiritual quality, a supernatural aspect or value. 
It is of interest to consider how, man succeeded in harnessing for his use the supernatural 
powers also, or the supernatural aspect of the universe. 
The need to do so was bound to arise when man, was faced with a situation from which his 
practical experience proved insufficient.  At the time of a. crisis in private or communal life 
man feels that he needs the help of supernatural powers.  In danger or in a situation the 
outcome of which is doubtful, when man, hoping for a certain thing to happen and, at the 
same time fearing lest another thing might  happen, has no power to. influence the oncoming 
event by the usual natural means, he tries to realize his wish, and to prevent the unwanted, by 
applying to the supernatural for help 
 
In the great majority of his undertakings primitive man is faced by two sets of problems.  The 
one, the predictable and controllable, he can overcome with technical skill ; the second, the 
unpredictable and uncontrollable, he tries to solve by this appeal to the supernatural.   
And just as the technical methods. are never an improvisation but an application of well-tried 
ways and means, so the 'appeal to the supernatural too tends to assume,fixed forms, and when 
often repeated - and especially  when recurring seasonally- it becomes a rite, or, if more 
complex, a ritual. 
Generally speaking, the less developed a community, the lower, its culture and the poorer its 
civilizatory equipment, the greater will be the role played by the unpredictable and 
uncontrollable element in its life, and consequently the greater the importance of the function 
of the ritual directed towards the control of the elusive forces.  



 

 

Among primitive peoples almost everything has its ritual, every undertaking, every action and 
every event, down to such minute,affairs as plucking a fruit or sitting down to rest.  
Among more advanced peoples only the more significant events in private and communal life 
retain their ritual,. and among the peoples of modern western civilization ritual has almost 
entirely lost its significance surviving only in occasional ceremonies of church and state. 
 
Before coming to the actual procedure of what we called the " appeal to the supernatural," we 
have first of all to acquaint ourselves with the main principle on which are based most, if not 
all, the attempts of primitive man at influencing nature.  For, paradoxical as it may sound, 
most of the practices of primitive man in which the supernatural is resorted to are intended to 
influence the elements and phenomena of nature only. 
 
Without entering into the problems presented by the various forms of outlook on nature, such 
as mana, pre-animism or animatism, animism and the personification and symbolical 
representation of natural forces and elements, let us state in brief that the common 
denominator of these different concepts is the assumption of a basic similarity between man 
and the other parts of nature.  According to this assumption all the elements, parts, powers 
and phenomena of nature partake of " human nature."  
 
Popular imagination does not find it difficult to endow the component parts of nature even 
with human forms, but more often it is the inner constitution., the mental make-up of man, 
that is attributed to all parts of animate and inanimate nature.  The Indians of Guiana, for 
instance, do not draw “ any sharp line of distinction, such as we see between animals-man 
included-  
and inanimate objects.  On the contrary, to the Indian all objects, animate and inanimate, seem 
exactly of the same nature, except that they differ in the accident of bodily form....” 
 
 The fact that primitive, man draws no strict line of cleavage between the animal, vegetable 
and mineral kingdoms on the one hand, and human beings on the other, has been so often 
emphasized that it can be regarded as an anthropological commonplace. 
Westermarck has adduced evidence to show that the primitive belief in the similarity between 
the lower animals and man is to be, found again among the peoples of classical antiquity, 
those of the Middle Ages, and the simpler folk in modem civilized countries. 
 
Elsewhere we have had occasion to show that the same concept was prevalent also among the 
ancient Hebrews both in biblical and in post-biblical times. 
For our present purpose it will be  sufficient to stress only one detail in this general 
conception of " humanized " nature, namely, that which endows the heavenly bodies, the sun, 
moon ' and stars, with a nature and consciousness akin to man's own.   
Again, it will be unnecessary to attest with examples that among many primitive peoples 
these heavenly bodies are regarded as human beings, the sun as a man, the moon as a woman , 
or vice versa ; and that by these peoples the stars too " are not merely talked of in fancied 
personality, but personal action is attributed to them."  
 
It is well known that among many primitive peoples, as well as among the civilized peoples 
of antiquity, among them the early Hebrews, the heavenly bodies, were not only personified 
but regarded as deities and as such revered and worshipped.  
What is perhaps less well known is the significant fact that in later Jewish thought the 
heavenly bodies, though naturally no longer regarded as deities, were still looked upon as 
beings of human and even, superhuman intelligence.   



 

 

According to Philo judaeus  of Alexendria (born circa, 20-10 B.c.) the stars stand even higher 
than the angels, in fact they are the highest.class or degree of the cosmos ; they are eternal 
living beings who populate the heavens, and possess both. soul and mind.  
Philo calls them " majestic, divine, soulful beings," or, leaning upon Pythagorean-Platonic 
ideas even " gods perceptible by the senses." 
Exactly the same ideas about the human and -superhuman nature of the heavenly bodies are 
found again in post-biblical Jewish literature.   
 
Ever since the creation of man,. according to Jewish legend, the heavenly bodies have had 
ample opportunity to intervene in human affairs.  There were occasions, it is true, when they 
showed themselves hostile to man, but in general their interventions were prompted by 
sympathy and kindness. The concept that the heavenly bodies are beings similar to man in 
their mental make-up, but endowed with superhuman intelligence, was taught also by Arabic 
and Jewish philosophers in the Middle Ages.  Maimonides(A.D. 1135-1204) said  “ All the 
stars and spheres have souls, intelligence and understanding.  They are living and they stand 
and recognize Him who created the world by His word.  Each one of them according to its 
size and degree praises and worships its Maker just as the angels do.  And just as they know 
the Holy One, blessed be He, so they know themselves and know the angels who stand.above 
them.  And the understanding of the stars and spheres is smaller than that of the angels, but 
greater  than that of man." . 
 
But to return to primitive peoples,to their outlook on nature and to the ways and means 
resorted to by them in their  " appeal to the supernatural." We have seen that by simply 
attributing  to nature human properties, primitive man has endowed nature with what in our 
view appears as a supernatural quality, but what is to him merely a recognition of the true 
state of things, the perception of the fundamental similarity underlying the apparent diversity 
of forms.  This basic outlook on the spiritual homogeneity of all existing things has its 
analogy in the modem Scientific approach to the physical world, discerning behind the great 
variety of elements the same ultimate components, the protons and electrons, or D.N.A.. 
 
Homogeneity in spiritual quality means not only a structural but also a functional similarity.   
As Hartland has remarked, " The external world is,first interpreted by the savage thinker in 
the terms of his own consciousness." 
The natives of Central Bomco, for instance,  regard themselves as not essentially but only in 
degree different from the animals, plants and stones of their environment.   
Characteristically the Bahau ascribe not only to themselves but also to all animate and 
inanimate beings the possession of souls.  According to their opinion, the soul of a tree, a dog 
or a rock, reacts in the same way as the soul of man and is moved by the same feelings of 
pleasure and pain . . 
 
This essential similarity between man and the other parts of nature implies not only a 
similarity in reactions and feelings, but also the possibility of influencing all parts of nature by 
the same means and methods that have, proved successful in social intercourse among human 
beings.  This personalistic interpretation of nature, well attested in numerous primitive 
societies, extends the limits of society to include nature as a whole. 
According to the Kpelle, for instance," man, living or dead, demons, animals, plants and 
inanimate objects are essentially the same, and exist under similar conditions ; they can in the 
same way influence man towards good or evil, they all can be either harmful or useful to him 
and on the other hand he can influence them because they are all similar to him."  



 

 

In other words, just as man is able to influence his fellow-men by words, signs or actions, 
within an ordered and properly functioning society, so he can do with nature.  
He can make his fellow-man do his will by begging, coaxing, commanding,' bribing or 
forcing him, and the same methods hold good also with nature.  In addition to this, if he wants 
to achieve his end in society, he has to obey certain rules of conduct which often impose on 
him considerable discomfort, and similarly if he wants to be successful in his 'dealings with 
nature he has to perform certain actions bearing the same general character as his actions in 
respect to his fellow-men, both assuming on certain important occasions a ritual character.  
 
In short, the rules of active and passive conduct, ,well tried and proven in society, hold good-
according to this concept in nature also ; nature is conceived of as a part of society, subject to 
the same rules of sympathy which govern society. 
If this be so, another question will probably be asked. If the “appeal to the supernatural”was 
just a part of the natural dealing with the natural elements and objects a sort of social 
approach to their spiritual side, why did it, after all, become in almost every society the 
special field of activity of one or another type of " religious " authority, such as the magician,, 
the diviner, the priest or the prophet?            
 
The specialization in the " supernatural " cannot be regarded as a phenomenon sui generis.  
It should be viewed as one instance of the general trend of occupational specialization 
which sets in everywhere when a certain level of cultural development is reached.   
 
When metal tools begin to be used, the average agriculturist does not find it practicable any 
more to make for himself his own tools as he did so long as the tools were of stone or flint.  
The conununity delegates one of its sons for the performance of the task that has grown too 
complicated.  As soon as one of the commununity undertakes to be the smith and to supply all 
the others with tools, he by sheer routine develops his work until soon it grows so specialized, 
refined and complicated by innumerable tricks of the trade as entirely to surpass the products 
of the unpractised skill of the simple food collector or producer. 
 
Thus too the ' appeal to the supernatural."  
To deal with the inner, hidden qualities of the objects of nature required a special technique 
which, growing too cumbersome for the average hunter or agriculturist. became entrusted to 
the hands of a specialist who performed the necessary ceremonies for any individual layman 
or for the community as a whole.   
 
And once in the hinds of a specialist, the rites began to increase in both volume and intricacy, 
ever more and more stress being laid on accuracy in rendering the oral parts of the rites and 
on precision in performing the dromena, the things done.  
The knowledge of rituals, especially that of the great seasonal rites, soon withdrew far beyond 
the reach of the average laymen whose participation in the life-giving performance became 
confined to secondary mass-roles following the instructions of the few privileged principals.  
The task of the primitive “divine”  thus came to be recognized as that of dealing with the 
supernatural, and his profession ,became in many a society the first or even the only 
specialized work.” 
 
 
 
 



 

 

-Als wij kort  de themas van deze tweede groep bekijken, zien wij dat de handelingen die in 
het oer-ritueel van het koning’s drama aan bod komen,  hier door de mens in het algemeen (de 
psalmist) worden uitgevoerd. Het komt door het feit dat elke groep arbeiders, gespecialiseerd 
in een of andere vakmanchap , werkelijk dezelfde soort handelingen nabootsen als de 
hoofpersoon, en we zouden dan terecht kunnen spreken van Koninklijke Kunst. 
Elke gilde van bouwers, schoenmakers of boeren, voert zijn eigen arbeid  uit in de vorm  en 
door middel van rituelen  die aan de kwaliteit van het hoofd-ritueel moet beantwoorden  
Anders is er geen garantie dat hun toekomst gunstig zal zijn. Ondanks de niveau-verschillen 
zijn de groep en de hoofdpersoon van elkaar afhankelijk en samen moeten ze zich 
verantwoorden elk jaar (of seizoen) tegenover de onuitsprekelijk naam IHVH. 
 
We zullen hierop later uitvoerig terugkomen, maar voor nu kunnen wij zeggen dat deze vorm 
van arbeid en vakmanschap verbonden met rituelen vormt altijd een inwijding. Niet alleen in 
de “geheimen” van het vak maar ook in de diepere “geheimen” van de geestelijke 
ontwikkeling van de deelnemer. Deze “initiations de metiers”, om de franse uitdrukking te 
gebruiken , moeten altijd  bewust of onbewust  beantwoorden aan hogere geestelijke 
maatstaven of principes  die geldig zijn op elke niveau van de “ladder”  van de geestelijke  
archetype cq. waarheid die door de gewone mens of de koning (hoge priest) binnen een 
bepaalde maatschappij gekozen zijn als het “hoogste goed” 
 
- De agrarische thema’s die in deze groep van psalmen worden gebruiken zijn  misschien niet 
direct zichtbaar in de rituelen van de tweede graad van de Vrijmetselarij gezien dat zij een 
bouwsymdoliek gebruikt met behulp van gereedschappen. Het zuiden wordt in ps.126-4 
aangegeven en  de aanvang van de bouw van de tempel wordt aangegeven door het feit dat 
die bouw op de dorsvloer van Hornan ( waar de oogst verwerkt wordt) plaatsvindt. 
Op zich zelf  zien  we daarin geen groot verschil gezien het feit dat de gereedschappen,  
arbeid , inzet en kwaliteiten die nodig zijn in de een of andere symboliek het zelfde doel 
nastreven : Als wij “oprechten hartens” (ps- 125-4-5) en niet de “kromme wegen gaan”, 
zullen we ons doel bereiken.  
Daarbij moeten wij niet vergeten dat het paswoord van de tweede graad “Shibulet” is (= 
korenaar of stromend water) en dat in vele ritualen ( zoals die in Europa steeds worden 
gebruikt) een belangrijk onderdeel  is gewijd aan het thema van het strooien van granen dat 
wij in ps.126-5,6 terugvinden.   

 
                            
     - De meetsnoeren zijn voor mij in een lieflijk land gevallen Ja mijn aandeel bevalt me!       
       ( ps.16,6) 



 

 

3-Groep III 
Met de derde groep van onze indeling zijn  wij aangekomen bij de centrale psalm van de 15 
psalmen Shir ha maalot . Het  is de psalm 127 de enige die gewijden is aan Salomo . 
de naam Salomo betekent “man van vrede’’ , “vrede’s man “ of  alleen maar ‘Vrede’ gezien 

dat het woord Shlme=  ϖνκα = Salomo  komt uit de wortel  Shlm = οκα  
met de merkwaardige toevoeging van een “he”=   ϖ  die normaal het einde van een  
vrouwelijke gender afsluit . 
Hij krijgt zijn naam van zijn moeder Betsheba, wat in het Hebreeuws  “de dochter van de eed” 

of de “dochter van de Zeven” betekent gezien het feit dat de eed = γχα   = ShbA, ook 
zeven betekent en dat de traditie wil dat een eed met het symbolische getal 7 bevestigd wordt 
Maar Salomo krijgt ook een andere naam  van de profeet Natan en die is “Iedidyah” =  
 
 ϖησηση en betekent de “beminde van Yah” ( 2 Samuel,12-24,25) Deze uitdrukking vinden 
we terug  in onze psalm 127,2:.. Want aan Zijn slapende beminde is het dat hij zich geheel 
geeft ... en laat ons herinneren aan de droom van Salomo te Gibeon: 
 
“ Te Gibeon verscheen IHVH ‘s nachts in een droom aan Salomo; voorts zei God: 
“Vraag, wat zal ik je geven? “ Hierop  zei Salomo : “Gijzelf hebt aan uw knecht David, mijn 
vader, grote en liefdevolle goedheid gegeven naar gelang dat hij voor uw aangezicht in 
waarheid en in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart jegens U  heeft gewandeld ;  
en Gij zijt deze grote en liefdevolle goedheid jegens hem in acht blijven nemen, zodat Gij 
hem een zoon hebt gegeven om op zijn troon te zitten, zoals op deze dag het geval is. 
En nu IHVH, mijn God, Gijzelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning 
gemaakt, en ik ben maar nog een kleine jongen.  
Ik weet niet hoe ik moet ingaan en uitgaan. 
En uw knecht staat te midden van uw volk, dat Gij gekozen hebt, een talrijk volk, dat 
vanwege het grote aantal niet te tellen of te berekenen is.  
Geef uw knecht een gehoorzaam hart  om uw volk te richten, om te onderscheiden tussen 
goed en kwaad; want wie is in staat dit moeilijke volk van u te richten ?” 
Het verzoek was welgevallig in de ogen van IHVH, omdat Salomo dit verzoek had gevraagd. 
Vervolgens zei God: “Omdat je dit verzoek hebt gedaan en voor jezelf niet om vele dagen 
hebt verzocht, en voor jezelf ook niet om rijkdom hebt verzocht, en evenmin om de zielen van 
je vijanden, en gij voor jezelf om verstand hebt verzocht om rechtszaken te horen. 
Zie! Ik zal naar je woorden handelen. Zie! Ik zal je een wijs en verstandig hart geven, zodat je 
gelijke voor jou niet geweest is, en je gelijk na jou niet zal opstaan. 
En ook datgene waarom je niet hebt verzocht, zal ik je stellig  geven , zowel rijkdom als 
heerlijkheid, zodat er onder de koningen niet een aan  jou gelijk zal worden, al de dagen van 
je leven. En indien je mijn wegen  bewandelt door mijn voorschriften en mijn geboden te 
onderhouden, juist zoals je vader David heeft gewandeld, zal ik ook je dagen verlengen.”   
(I-koningen 3-5 t/m14) . 
 
Na deze introductie van de hoofdpersoon  gaan wij nu terug naar deze centrale psalm die als  
“ een pijl van licht in de volle middag”(ps.127-4) de twee andere groepen van 7 psalmen 
belicht  
 
 
 
 



 

 

 
Psam 127 vormt een  belangrijke waarschuwing:: 
 
                     -psalm 127-1,2 : Tenzij de Eeuwige het Huis bouwt, 
                                      Vergeefs is het werk der bouwers. 
                                      Tenzij de Eeuwige de stad bewaakt, 
                                      Vergeefs waakt de opziener. 
               
                                       Vergeefs is het dat gijlieden vroeg opstaat, 
                                       Laat opblijft, en het brood der smarten eet: 
                                       Want aan zijn slapende beminde is het, 
                                       Dat Hij zich geheel geeft.  
 
Hiermee komen wij bij het hoofd thema van het koning’s drama : in alle handelingen dat hij 
verricht ,  moet hij de grootste nederigheid  hanteren. Een kwaliteit die de mens vaak te snel 
vergeet, dwalend in de gedachten dat zijn zintuiglijke waarneming van zijn eigen vermogen of 
kracht hem de weg van een gelukkig leven kan geven, vergetend zijn afhankelijkheid en 
verbondenheid met de Logos, het Woord , de onuitsprekelijke naam IHVH . 
 
Wij vinden het zelfde thema in psalm 118,22: 
 
                          De steen die de bouwlieden hebben verworpen, 
                          Is het hoofd van de hoek geworden. 
 
Deze symboliek is nog steeds in de rituelen van de Vrijmetselaarij en wel in de  graad van 
“Mark Master” van de Amerikaanse ritualen in de aanloop naar de graad van de “Royal 
Arch”. 
Deze graad wordt verleend na die van de Meester graad , maar de geschiedenis daarvan  leert 
ons dat  deze graad “vroeger” een onderdeel  was van de tweede graad. 
(zie “ Guide to the Royal Arch”by John Sheville, New York pg.48,49) 
In een ander onderdeel van dit onderzoek zullen we daarover terugkomen. 
 

               
               IHVH is mijn herder, mij ontbreekt niets ( ps.23,1)  
 
 
 



 

 

 
 
Verder lijkt het ons belangrijk om hier  een samenvatting van de studie van Raphael Patai in 
zijn boek  “Man and Temple”  te betrekken waarin hij de relatie tussen het koning’s drama en 
de Messiah uitlegt. 
In de bijlage van dit algemeen commentaar zullen wij zijn uitleg  presenteren over het  ritueel 
van de  “water drawing festival”, met  zijn relatie met de Tempel van Jeruzalem en het daarbij 
betrokken symbolisme  waarin de 15 psalmen Shir ha maalot een centrale plaats innemen. 
 
- From King to Messiah: 
“In a previous chapter an account was given of the significance and function of the Jerusalem 
Temple according to popular imagination.  When the Temple was destroyed, the natural order 
of things, which was in its entirety dependent on it,  suffered a catastrophic disturbance.  
That this did not result in the extermination of Israel, nay, of all mankind, was due to the fact 
that besides the Temple Israel possessed another asset that made for the maintenance of the 
cosmic order, and this continued to function after the destruction of the Temple, perhaps even 
in an increased measure.   
This other beneficent influence emanated, according to popular belief, from the persons of the 
so-called "whisperers," "pious men," and " men of faith." 
 
The belief that the welfare of the people depends on the behaviour and the qualities of a 
person who unites in himself both spiritual and political leadership is a very ancient one 
which is well attested among a great number of peoples.  We now know for certain that in 
many instances the kingly office developed out of the profession of the tribal or village 
magician.  
The main original task of the priestly kings was the same as that which the magicians and .  
medicine-men of primitive tribes are expected to perform to this very day, namely, to ensure 
the welfare of the people by making the rain fall, the sun shine, the fields yield their crops, 
man and beast be healthy and fruitful, and so on.   
If something went wrong, this was invariably ascribed to the misbehaviour or disability of the 
king.  This is a great theme of which much has been written and of which still much could be 
said.   
Here can only be shown the working of this principle among relatively advanced 
conununities, by means of three examples which, as far as I am aware, have not yet been 
utilized in this connection. 
1-Philostratus tells in his Life of Apollonius of Tyana that in a conversation that took place 
between Apollonius and Domitianus, the sage offered to the emperor to enumerate the causes 
of pestilences. 
“But," continues Philostratus,’ the emperor, fearful, I imagine, lest Apollonius should reckon 
among the causes of such epidemics his own wrongdoing, and his incestuous marriage, and 
his other misdemeanours, replied, ' Oh, I do not want any such answer as that.'  
2-The second example is found in a sermon of Savonarola from the year 1491: “ I must tell 
you, then," said this preacher of puritan piety, " that all the evil and all the good of the city 
depend from its head, and therefore great is his responsibility even for small sins, since if 
he.followed the right path the whole city-wouldl be sanctified..' 
3-The third example takes us to the Far East, to China.  From the times of the third traditional  
dynasty there was preserved a collection called the Great Law, being a chapter of the famous 
Chinese Annals, and edited, according to Pere Wieger, in the year 1050 B.C. This collection, 
which contains the traditional wisdom of many generations, is regarded as a sacred book.  In 
this it is written:. 



 

 

 
“It is the duty of the government all the time to watch carefully the phenomena of nature, 
which are the echo in the world of nature of the order or disorder in the world of 
governmemt.The government is bound to watch the phenomena of  nature in  order to he able 
immediately to amend what is in need of amendment.  When the course of nature goes its 
proper way, it is a sign that the government is good, but when there  is some disturbance in 
nature, it is a sign that there is some sin in the government.   
With the help if fixed tables it is possible to learn from the disturbance in nature what is the 
sin that caused it.  Any disturbance in the sun accuses the emperor. 
A disturbance around the sun - the court, the ministers ;  
a disturbance in the moon - the queen, the harem.  Good weather that lasts too long shows 
that  the emperor is too inactive.  Days which continue to be cloudy that the emperor lacks 
understanding.  Too much rainfall shows that he is unjust.  Lack of rain shows that he is 
careless.  Too great a cold shows that he is inconsiderate of others.  Stormy wind that he is 
lazy.  Good harvest proves that every is all right; bad harvest - that the government is guilty. 
When te pear-tree blossomed in the autumn, the court had to be warned that there was some 
hidden disorder there...” 
 
Pere Wieger, from whose book on Chinese religious beliefs,and philosophical opinions we 
take this quotation, remarks in conclusion that the belief expressed in this passage left its 
traces in Chinese history from the third dynasty and down to the twentieth century. 
 
Before turning.to the ancient Hebrews, it should be observed that the notion of the kings as 
responsible for the material welfare of their peoples was prevalent in the ancient Near East in 
general . 
It was a familiar feature of the Assyro-Babylonian religion that the  king was held 
responsible, to the extent of being sometimes severely punished, for any calamity that 
descended upon his people. The good king's rulership, on the other hand, means good crops. 
Also in the West-Semitic world the king is assigned a similar role.  According to a Tell el-
Amama letter " the earth sprouts forth " at the king's words the king gives richess, sheep, 
flock, cattle, silver, gold and byssos to his subjects, and there is no maltreatment under his 
rule.' 
To turn now to the Jews , the belief that the orderly functioning of nature and the welfare of 
the people depend on a central personality is discernible in biblical as well as in talmudic 
times.  In biblical literature this central personality was the king, while in stories dealing with 
the times before kings ruled over Israel, this belief is attached to the persons of kings of other 
nations. 
In Genesis we read of Abimelech, king of Gerar, that he took unto himself Sarah, not 
knowing that she was Abraham's wife.  After God had revealed to Abimelech.in a dream by 
night the real state of things, Abimelech said to Abraham: 
 
What hast thou done unto us ? And what have I offended thee that thou hast brought on me 
and on my kingdom a great sin ? ( Gen.20,9) 
 
The story of Moses who held up his hands to assure the victory of Israel over Amalek was 
many  time expounded both by Jewish and by Christian theology in a lofty spiritual sense.  
But the text in itself will leave us little if any doubt as to the original meaning of the story: 
 
“And it came to pass, when Moses held up his band that Israel prevailed : and when he let 
down his hand, Amalek prevailed.  But Moses' hands were heavy ; and they took a stone, and 



 

 

put it under him, and he sat there on; and Aaron and Hur stayed up his hands the one on the 
one side and the other on the other side ; and his hands were steady until the going down of 
the sun.  And Joshua discomfited Amalek and  his people with the edge of the sword.” 
(Ex.17,8-13) 
 
What we have here is a clear instance of the direct sympathy between the leader and his 
people, When the leader holds up his hands, his people gain the upper hand in the struggle; 
when his hands tire and  sink down, his people too tire and are beaten hence the very physical 
help Aaron and Hur had to extend to Moses in holding up his hands. 
 
Let us see now what talmudic.literature has to say on this subject.  Concerning the episode of 
David, the Gibeonites and the sons of Saul, rabbinig sources have it that  
" in the first year (of the famine) David, began to admonish his generation at the time of the 
pilgrimage (when the Israelites gathered together in Jerusalem) and said to them, Perchance 
there are among you people who serve foreign gods, for the heavens are not shut up from 
giving dew and rain but on account of this sin.  They went out and searched and did not find.  
The second year he said to them, Perchance! there are among you people, who commit incest, 
for the heavens are not shut up but on account of this sin.   
They went out and searched and did not find.  The third year he said unto them, perchance 
there are among you people who shed blood, or who promise in public to give alms and do 
not keep their promise, or who withhold the tithes, for the rains are I not kept back but on 
account of these sins.  They went out and searched and did not find.   
Thereupon David said, the cause must lie in no-one but myself.  
So he began to ask the Urim and Tummim (the oracle) and the Lord answered, it is for Saul 
and for his bloody house, for Saul that you did not show grace to him, and he was not 
mourned for as he should have been . . . and for his bloody house, because he slew the 
Gibeonites.  " 
What should especially be noted in this legend is that the king, when confronted with the 
phenomenon of drought, begins to investigate what sin might be the cause of it.   
The same notion occurs also in the story of King Kalinga in India (Jataka,2 )  
 
A particularly interesting similarity in the stories about David and about the king of Kalinga 
consists in the idea that the rains are shut off even in consequence of sins committed by the 
king unknowingly.  It is difficult to understand why the deity should punish the people so 
severely for a sin of which the king is not even aware, and which is discovered only after the 
most painstaking search.  But if it is, or rather originally was, the sin itself that by its very 
occurrence brought about the dread consequence directly and without any higher intervention, 
then we can well understand that regarding the automatic effect there is no difference 
whatsoever between a sin perpetrated purposely and a sin conunitted unwittingly.   
Thus it is in this more original belief in the direct connection between sin and punishment that 
we have to look for the sources of that mental attitude which deduces from every misfortune 
that some sin or other, whether intentional or not, must previously have been committed. 
 
What appears in the form of stories and legends in Indian and rabbinic literature and 
elsewhere was in the life of ancient Mesopotamia dire reality.  In the Sumero-Accadian world 
the king was continually and anxiously inquiring about hidden  and had often to perform 
expiatory rites. The ancient Babylonians were continually haunted by the fear of offending 
their gods, and as in the other instances they too became conscious of having committed a sin 
only as a conclusion drawn from the fact that some misfortune had overtaken them and had 
been interpreted as a. punishment sent by an offended god. 



 

 

It is now time to pass on to another type of rabbinic legends, in which the persons who rule 
over nature are not patriarchs and kings of yore but wise and pious men who had lived but a 
generation or two before the time of those who told the legends, or even were their 
contemporaries.  
The influence of these men over the weather was conceived in the following way.  
On the strength of their outstanding piety, or even of one single but extremely meritorious 
deed, they may turn to God who will in no case fail to fulfill their request.   
This, indeed, is a high religious idea, and were it not for the fact that the benefits asked for 
concern almost exclusively the weather, one would hardly recognize beneath it the 
ancient substratum of the sympathy between man and nature. 
Of the men having power over the weather let us begin with the type called " whisperers." 
Their power over nature, as over various ills, did not emanate from their moral qualities but 
from their technical knowledge, as it were, of the appropriate charms to be whispered.   
They knew certain magical formulae which were regarded as potent charms.   
The whispered formulae consisted mostly of quotations from the Bible or of unintelligible 
magic words, to establish the original meaning of which is a task as yet to be solved by 
comparative folklore.   
Such whispered charms were used to cure wounds, to cure sore eyes, or to help a person in 
whose throat something has got stuck, and the like.  The whispering was done directly into the 
ear of the sick personas. Such whisperings were used also to ward off snakes and scorpions, 
and frequently they were connected with oil-magic.  
 
Another class of men, to whom much greater influence was attributed, was that of the " pious 
men of the generation," who would succeed even where the " whisperer " failed 
But if he has whispered and was not answered, what is his remedy?  Let him go to the most 
pious man of that generation .that he may intercede abundantly for him. . . . 
 
Yet a third class consisted of " men of faith “,while those who, succeeded in attaining a more 
lasting influence over judaism than any of the preceding were the " Righteous," 
 the " Tzaddiqim”.  According to a saying recorded in the name of Rabbi Ammi:  
Rain falls, only for the sake of men of faith. 
The most famous of all the meritorious men who could produce rain was Honi Hame'aggel, 
that is  the Circle-Drawer.  The following story tells of the reason for his name: 
 
“It happened that the people said to Honi the Circle-Drawer, Pray for rain”. He replied, " 
Go and bring  the ovens ( on which  you have  roasted) the paschal offerings so that they do 
not dissolve ( being of clay).” He pray but no rain fell. 
What did he do ?  He drew a circle and stood within it and exclaimed :  
“Master of the Universe!  Thy children have turned to me for that I am like a son of the house 
before you.  I swear by thy great name that I will not move from here until thou hast mercy 
upon thy children." Rain then began to drip, and thereupon he exclaimed : " It is not for this 
that I have prayed, but for rain [to fill] cisterns, ditches and caves."  
The rain then began to come down with great force,  and thereupon he exclaimed : “It is not 
for this  that I have prayed, but for rain of benevolence, blessing and bounty."  
Rain then fell as it should  be ...Thereupon Shimeon ben Shetah (80 B.C.) sent to him saying: 
“Were it not that you are Honi, I would have placed  you under the ban, but what can I do 
unto you who importune God and He accedes to  your request as a son that importunes his 
father and he accedes to his request . . .”.  
It is interesting to note that not only the simple folk but also the sages, the spiritual and 
religious leaders of the people, firmly believed in the powers of Honi.   



 

 

The " Men of the Hall of Hewn Stones," that is, the Sanhedrin, the great council that met in 
the Hall of Hewn  Stones, even sent to him the following acknowledgment : 
“You have decreed on earth below, and the Holy One blessed be He fulfils your word in 
heaven above.” 
 
The power to influence the rains passed down in inheritance, as it were, from Honi to his 
grandchildren. 
 
In biblical times the usual procedure to avert drought or any other great evil was to pray and 
to fast.  Fasting was the habitual expression of repentance and the means of arousing the 
compassion of God. The same usage prevails also among other peoples. 
In rabbinic literature too we find the causal connection between sins and drought on the one 
hand, and between repentance and rain on the other.  The feeling of repentance is usually 
expressed by fasting and by prayers performed on behalf of the community by a pious man.   
 
In a previous chapter it was pointed out that according to ancient Hebrew belief, both biblical 
and rabbinic, fornication was the original sin, which caused the deluge, storms, lack of rain 
and as a consequence famine, as well as all kinds of other natural calamities."  
This belief was supplemented by the concept that a person who prevents fornication thereby 
acquires such a great merit as to be able to bring down rain by his prayer.  There are quite a 
number of stories or legends to this effect in the Palestinian Talmud. 
 
According to Rabbi johanan the study of the Torah, the Law, for its own sake was such a 
great merit as to " protect the whole world." 
According, to Rabbi Halbo in the name of Rabh Huna, " the words of every man in whom 
there is the fear of heaven are heard, as it is written: “ Let us hear the conclusion of the whole 
matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole of man.'  
What do the words ' for this is the whole of man' -mean ? 
Rabbi Eleazar said : “The Holy One blessed be He said : The whole world was created for 
nothing but for this (namely, the fear of God)   
Rabbi Abba bar Kahana said : This (the Fear of God) counterbalances the whole of the 
world.” 
 
When one compares these sayings with the function of the " whisperers " referred to earlier, 
one cannot fail to notice how the religious-moral element gains here the upper hand over the 
earlier "magical" method of influencing the weather. 
Not only that the God-fearing, pious man does not need to perform any specific act to have 
his wish realized, but his influence is no more confined to the bringing about of relief in a 
situation of special need, and his voice is heard whenever he raises it. 
 
In Judaism, the same sort of development impresses itself upon us when we follow up another 
line of thought. We have seen in the course of a previous chapter that the blessings of the 
material world, such as rain abundant crops, fruit, etc., were attributed to the merit of certain 
ritual functions in the Temple.  This idea -that the natural forces in the world function in a 
manner beneficial to man only as a reward for certain merits- also developed from a physical 
ritual conception in a spiritual moral direction.  The " merit " becomes attached to a great 
variety of subjects, both concrete and abstract, until finally it settles on the person of the 
“righteous” that is on men who are meritorious on account of their outstanding moral 
qualities. 



 

 

The belief in the blessing that emanates from the Righteous remained living in traditional 
judaism down to modern times.  To give only one single example, in the writings of Nahman 
of Bratzlav, a famous Hassidic rabbi of the eighteenth century, we find the following passage: 
 
“Anyone in whose house the Tzaddiq (that Is, the Righteous One ; but here used in the 
specific sense of a rabbi of the Hassidim) sojoums as a guest, becomes blessed with sons.” 
 
That is, the Tzaddiq has  here the role that was fulfilled by the Ark according to early Jewish  
legend. 
 
The same is stated also of contemporaneous sages: 
 
Rabbi jehuda said in the name of Rabh :  “. Every day a heavenly voice comes out from 
Mount Horeb (that is, Mount Sinai) and says, The whole world receives nourishment for the 
sake of my son Hanina . . . . . . Rabbi Eleazar said :  Even for the sake of a single righteous 
man would this world have been created. . . . Rabbi Hiyya bar Abba said in the name of Rabbi 
Joshua : Even for the sake of a single righteous man does the world endures.” 
 
“The righteous is an everlasting foundation." is said in the Book of Proverbs ( Prov.10,25)  
The Hebrew original, “ tzaddiq yesod 'olam," can equally be rendered " the righteous is the 
foundation of the world," and it is on this sense of the passage that Rabbi Ele’azar ben 
Shamua' (lived about the middle of the second century C.E.) bases his saying that the world 
stands  
“ on one pillar and tzaddiq, the righteous one, is his name."  
Such a righteous one was Jacob who was the " fundament and foundation of the world." 
According to,  Rabbi Eleazar ben Rabbi Shimeon, who lived a generation later than his name 
sake ben Shamua' (at the end of the second century C.E.), " the world was created for the sake 
of the righteous, for them it receives blessings, and as long as there are righteous men in the 
world, there is blessing in the world; once the righteous departed from the world, the blessing 
departed from the world."  
 
A righteous man may also be one of the Gentiles. 
Rabbi Hanan said : In the cities of the sea sins are committed the like of which was not even 
in the generation of deluge ... so they  deserve extermination. And by what merit do they 
exist?  
By the merit of one Gentile whom the Holy One blessed be He receives from them every 
year” 
 
The righteous one also takes upon himself the punishment of his generation.  The righteous 
one suffers and his generation is redeemed from divine retribution. 
 
In a previous chapter an account was given of the belief that the mere existence of the Temple 
secured the orderly functioning of nature and prevented the occurrence of natural calamities. 
The same function, as we have just seen, was ascribed also to the Righteous and the Pious.   
 
Reference has already been made in this book to the distinct messianic colouring of the 
ancient Near Eastern concept of the king's beneficial  influence on his people's welfare. 
It has been shown too that in biblical literature, in the Prophets and the Psalms, the same 
concept prevails: the days of the Messiah, the future king, are characterized not only by his 
righteousness which secures social justice and happiness for his people, but also - or, one may 



 

 

say, mainl- by the " messianic peace " in the animal kingdom and the wondrous fertility of all 
the creatures and the plants.  
These motives are very amply elaborated in rabbinic literature, often showing in their details 
surprising correspondence to the ancient Near Eastern ideas on the subject.  Their general 
tenor, though, is different.  
While in the ancient Near Eastern texts living kings are flatteringly chracterized as bringing   
" messianic” prosperity to their country and people, the rabbinic material assigns the blissful 
state only to the ''golden age” of a .far-away past, and to the eschatological era of the " days 
to come," whereas the present is full of suffering and privatiora caused by the sins of man. 
 
The Messiah, whole appearance will bring all  wonderful blessings, was  conceived in the-
talmudic period as scarcely more than an earthly king.  This is evident from the concept of the 
Messiah as the son of David (or Joseph), and even more, so from a legend which has it that 
the Holy One blessed be He wished to make Hezekiah the Messiah and Sennacherib Gog and 
Magog.  But as Hezekiah never sang a song of praise to God, he was found lacking. 
Let us now put into parallel columns the features by which the king's beneficent rule is 
characterized in ancient Near Eastern texts, and which are to mark, according to rabbinic 
tradition, the days of the Messiah: 
 
 
            The king                                              The  Messiah 
 
                                          1- New Foundations 
 
Ass. " Maker of Assyria”                                                cities rebuilt 
 Founder of the palace                                    Jerusalem built in precious stones  
 Renewer of the temples                                    The Temple rebuilt 
 Sustainer of the cult places                                      The office of the High Priest and 
                                                                               David's house restored 
 
          2- Blessing of the Light 
  
Egy.    The days are long                                              The world is lit up 
Bab. The sun of Babylonia                                The Temple will light up the world  
ass.  The sun of all peoples                                     The sun shines sevenfold  
                                        The " righteous " will shine 
 
                                         3-Blessing of the Waters  
 
Egy. “Lord of flood.” The Nile runs high                Living waters issue from Jerusalem 
Ass.  Abundant rains                                                    The " Well " and the spring of 
         Copious inundations                              Gihon appears 
 
 
                                   4- Blessing of the Vegetable World 
 
Egy. Plentiful in grain                                   Even wild trees bear fruit 
Ass. Years of abundance                              The land produces ready-baked cakes 
  The hungry are satisfied 
  The corn grows 5 ells high                         Wheat high as a palm-tree 



 

 

                                      5- Blessing of the Animal Kingdom 
 
Ass. Cattle multiply greatly                                         Fishes will multiply, and 
Hitt. Cattle, sheep multiply                                         Mountains will flow of milk and 
                                 honey  
 
                                      6- Blessing of Human Progeny  
 
Ass. Many children born                                        Many children born 
Hitt. People multiply                                       Women will bear every day 
 
                                            7-Health 
 
Ass. The sick become cured                                       The sick become cured 
                                        Bodily defects disappear  
                                                                                  “The healing dew "  
 
                                            8-Richess 
 
Ass. The destitute clothed                                      The land produces silk garments 
      Acceptable prices  
 
                             9-Lawfulness, Security, Happiness 
 
Ass. No force, no injury, no outrage                                 No sigh, no groan, no sorrow, 
  no bloodshed ; security on the roads                   no weeping, no walling.  
                                                                                     Longevity 
                                                      
                                                   10- Victory 
 
Ass. Enemy subjugated                                                Heroism. " Idolators " come and 
       Brought subjection to the four                           see the honour of Israel 
       quarter of the world                           Victory of Israel,  Israel’s  rule 
                                      over the world "                                                                        
        11-Peace 
Ass. General  peace                               Peace between men and between 
                                                             animals. 
  
The inference is clear :  the “ materialistic” traits of the rabbinic messianology go back to the 
very old conception of the magic or divine king, which was a common heritage of the peoples 
of the ancient Near East. 
It is thus far that we can follow at present the course of development which leads from the 
magician, the priestly, and the divine king - through. the whisperer and rain-maker- to the 
righteous and pious man, whose moral personality shouldered in rabbinic judaism the 
responsibility for the welfare of his people, and whose image was projected into the future, 
there to become merged with the figure of the Messiah. 
The very idea, that one single person is responsible for the whole community, emerges from 
our investigations as a heritage from cruder ages, in which the responsibility was of a 
physical, or rather a technical kind.   



 

 

With the advance of the ages the ancient idea of the necessity of performing ritual functions 
for the purpose of influencing nature and thus obtaining from it material benefits, underwent a 
slow but steady modification.   
In consequence of the destruction of the Temple the performance of the sacrificial ritual was 
stopped before it could become obsolete.  In Divine Service the place of the sacrifices was 
taken by the prayer, while in popular imagination the place of the sacrificing priest, who set in 
motion the working of sympathy in nature, was taken by the “ men of faith” the pious and the 
righteous, whose influence over nature came to be ascribed in an ever-increasing extent to 
their moral qualities, to their merits, and even to their sufferings.  
Instead of physical sympathy there thus developed a concept of spiritual and moral sympathy, 
in which the responding party was no longer nature but God himself.” 
 
Voordat wij naar de vierde groep van de 15 psalmen overgaan, sluiten wij deze presentatie 
van de centrale psalm 127 door te benadrukken dat deze grote waarschuwing ,ondanks zijn 
eenvoud, getuigt van een grote kennis van de psyche van de mens.  
Op het niveau gekomen waar hij  denkt dat hij nu alle macht, kennis en wijsheid heeft 
verworven, zoals de zon op zijn hoogste punt bij de zomer solsticium,  vergeet hij snel dat hij 
menselijk is , dat ook hij dood zal gaan en dat zijn volle glorie van korte duur is tegenover de 
eeuwige wijsheid van IHVH.  
Alleen door het feit om deze specifieke  psalm   als enigste op te dragen aan Salomo, wordt 
ons duidelijk gemaakt dat zelfs Salomo, ondanks zijn goede gedrag in zijn dromen, ondanks 
het feit dat hij de Tempel heeft kunnen bouwen, ondanks al de wijsheid, kennis en het goede 
hart  door IHVH aan hem toebedeeld, de waarchuwing in de wind slaat.  
Hij volgt niet de voorschriften en de geboden van IHVH en laat zich verleiden door zijn groot  
aantal vrouwen en laat andere altaren voor haar goden bouwen, met de consequentie dat de 
stammen van Israel verdeeld worden in een eindeloze strijd.       
Zelfs hij die ook  in de Koran  als de grootste Magier , “de taal der vogels”sprekend , 
uitvoerig beschreven is , moet  zoals de zon  ten ondergaan en zijn minderwaardig positie 
herkennen tegenover de allermachtige IHVH.   
 

             
                             De troon met 7 treden van Salomo  
 
 



 

 

4 - Groep IV 
 
Met de vierde groep van 4 psalmen (Ps. 128, 129, 130 en 131) volgen wij de ondergaande 
beweging van de zon  naar het seizoen van de herfst waarin het derde belangrijke Joodse feest 
plaatsvindt : “het Feest van de Tabernakels” of de “Succot” 
 
Het woord “succot” is het meervoud van “succah” en betekent : “tabernakel”, “tent” of  “hut”. 
Het verwijst naar de tijdelijke verblijfplaats van het volk Israel in de woestijn gedurende 40 
jaren en hun moeilijke reis voordat ze het “Beloofde Land” kunnen bereiken. 
Dit feest vindt plaats in de zelfde periode rond de Herfst samen met het Feest van Yom 
Kippur ( de Dag Van Berouw) en het feest van het Nieuwjaar.  
Zoals Halevy Donin in zijn boek “A guide to Jewish observance”(pg.250-51)uitlegt, heeft dit 
feest een belangrijke symbolische betekenis: 
 
“Its significance, however, is not exhausted by or limited to the historical commemoration.   
For the underlying spiritual motif of remembering (and reenacting) the dwelling in the 
"temporary huts" emphasizes the notion of trust in God's Divine protection, or bitahon.  
With the desert experiences (the manna, the water, etc.) highlighting the motif, this festival 
emphasizes the faith that somehow God provides for man's needs, and that man in turn must 
be grateful.  It is symbolized by the succah, the “hut” with its exposed and insecure roof into 
which the Jew is bidden to move for the week. 
This spiritual motif was given additional emphasis by the Torah in that the date of its 
observance (which could have been any time during the year, as it was not tied to a specific 
historical event) was fixed to coincide with the final harvest of the year : 
"after the ingathering from your threshing floor and your wine press" (Deut. 16:13), when the 
spirit of thankfulness and gratefulness to the Lord for providing for people's needs is more 
naturally forthcoming. 
 
Reflecting its agricultural significance, the Torah also calls the festival Hag Ha-Asif, 
 "the Festival of the Ingathering" (Exodus 23:16; 34:22) observed "at the end of the year 
when you gather in the results of your work from the field." In the prayer book, the festival is 
also. referred to as "the season of our rejoicing,"  based on the thrice-repeated Biblical 
injunction in connection with this festival: "and you shall rejoice in your festival" . 
Gay religious celebrations, highlighted by much singing and dancing, are particularly 
associated with this holiday. 
 
a- Met het thema van dit Oogst feest begint psalm 128 : 
 
         
           - psalm 128 - 2,3  :   Het werk van je handen zal beloond worden, 
                                    Want zijn welbehagen in jou is voor eeuwig . 
                                    Je gade zal als rijpe wingerd zijn, 
                                    Groeiend tot in de verste uithoeken van je huis; 
                                    Als ontspruidende loten aan een olijfboom 
                                    Je kinderen, geschaard rond het uitgerolde kleed. 
 
 



 

 

          
 
- maar de vrees blijft alom aanwezig : 
 
     -  psalm 128- 1 en 4 :   Rechtschapen, en vervuld van vrees voor de Eeuwige, 
                                  Is een ieder die langs Zijn wegen wandelt. 
 
                                  Zie! Ook een dapper man is bevreesd 
                                  Als hij knielt voor de zegening van de Eeuwige. 
 
  
Als wij de thema’s van de graad van Gezel vergelijken met de thema’s van psalm 128,  zien 
wij dezelfde soort symboliek van een mens aan het werken met de hoop dat de resultaten van 
zijn arbeid goed beloond gaan worden. En in die zin zien wij weinig verschil tussen de 
bouwsymboliek van de graad  van de Gezel met zijn  gereedschappen en de “landbouw” 
symboliek die hier gebruikt wordt . 
Zoals wij eerder hebben gezien gebruikt de  tweede graad  ook  “agrarische” themas gemengd 
met de bouwsymboliek  waarbij het tableau door bloemen omgeven is en het laat  ons 
herinneren dat de bouw van de tempel van Jerusalem op de “Dorsvloer”van Hornan heeft 
plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

b- Met psalm 129 belanden wij in een totaal andere sfeer waarin kwellingen en lijden de 
hoofd- thema’s zijn. Deze abrupt verandering vindt zijn oorzaak in de thema die met de 
andere feest rond de Succot plaatsvindt : Yom Kippur : de Dag van Berouw (of  Verzoendag 
)en die wel in de Bijbel aan een verplichte datum gebonden is : de 10 van de zevende maand . 
(=september-oktober , zie- leviticus 23,26 -32 ) 
 
   
       - Psalm 129 ,1-3 :    Vanaf mijn vroegste jeugd, 
                                Hoezeer hebben ze mij gekweld, 
                                Beken het Israel ! 
                                Vanaf mijn vroegste jeugd, 
                                Hoezeer hebben ze mij gekweld, 
                                Maar hebben mij niet gebroken. 
                                        Over mijn rug hebben gegriefde ploegers                                                      
                                Langerekte voren getrokken.  
 
De meeste vertalingen zien in deze twee verzen de kwellingen van het Volk Israel  vanaf hun 
verblijf in Egypte en de volgende vervolgingen van de “diaspora” . Maar de betekenis blijft 
ambivalent gezien het feit dat niet duidelijk is naarwie die “mij” verwijst. Als wij ons 
herinneren de hoofd-thema’s van de oer-rituelen van het koning’s Drama, zien wij een mens 
in gevecht met demonen  waarin hij in eerste instantie door God schuldig bevonden wordt  en 
na zijn berouw als onschuldig lijder de overwinning over deze demonen kan bewersteligen.   
Hierin is de betekenis van Yom kippur het beste zichtbare en zien wij de relevantie van de 
ambivalentie van deze psalm. 
 
- Purpose of Yom kippur : Purity 
  
“Purity is the perfection of the heart and the thoughts ... A person should leave no room for 
his [Evil] Inclination in his deeds, rather all his deeds should be permeated with wisdom and 
reverence and not with sin and lust.  This applies even to physical and material deeds ... 
even when he enjoys only the bare necessities, he must still purify his heart and his 
imagination so that even in the little that he takes for himself, he should intend no personal 
pleasure or gratification at all, but his intention should be for the good which emanates from 
the deed            (Mesillas Yesharim ch. 16). 
 
Purity, then, is purpose. Man was created by God for a spiritual purpose, and he is called upon 
to endow his entire life with the attitude that every deed, morsel, and thought must be directed 
toward that purpose.  Obviously the task is not simple, and, as we have seen above in our 
discussion of the many levels of repentance, it is an unending task.  The elements of the 
universe were all created on the first day, the rest of the six days of creation consisted of  
clarifying, separating, and forming.  The rest of history consists of man taking the universe 
with which he was presented, and further developing it.  Whatever happened, is happening, 
and will happen until the final redemption at the End of Days, is a continuing outgrowth of 
the first moments of confusion when everything existed and nothing was formed, when all 
was a mixture of elements and the crucial task of separation had not yet begun. 
So, too, is man.  He is a confusion of forces that can ascend to the heavens if they are defined, 
nurtured, and purified.   
 
 
 



 

 

The potential of the universe is infinite; so is that of man, the miniature universe.  
As Mesillas Yesharim makes plain, the keys to this goal of purity are wisdom and reverence: 
wisdom to recognize, and reverence to direct.  Because “ the beginning of wisdom is the fear 
of God (Psalms 111:10).  Without fear of God, humanity is not short of dazzling intellectual 
prowess, the mental gymnastics that turn values into grotesque caricatures of truth and 
decency.  With reverence, however, wisdom can function as the tool that fashions material 
man into a fountain of purity. 
To be a wellspring of purity on earth is the function of Yom Kippur.  It requires a renewed 
quest for purity and it provides the spiritual conditions that make it possible.  As Rabbeinu 
Yonah writes: 
It is a positive commandment of the Torah that man arouse his spirit to repent on Yom Kippur 
as it says ... from all your sins, before HASHEM( the unspeakable name IHVH) shall you be 
purified (Shaarei Teshuvah 2:14)” 
Aldus Nosson Scherman in zijn commentaren over het boek “Jonas” waarin de symboliek van 
Yom kippur met het verblijf van Jonas in de buik van de walvis vergeleken wordt. 
In een apart commentaar over deze psalm zullen we op de thematiek terug komen , maar laten 
we nu zeggen dat Yom kippur ook in relatie gebracht wordt met de opoffering door Abraham 
van zijn zoon Isaac . 
 
Psalm 129 eindigt met het beschrijven van de gevolgen voor wie geen berouw toont en dus 
geen verzoening met  IHVH zal kunnen bewerkstelligen: 
 
 
                - psalm 129 4-7 : De Eeuwige rechvaardigt het afkappen 
                                   Van de verwevenheid met de verdorven. 
                                   Verbleekt, en met toegekeerde rug 
                                   Trekken alle haters van Tsion voorbij. 
                                    Zij zijn als het gras op de daken, 
                                    Dat vóór het in het zaad schiet, reeds verdort. 
                                    Nooit vulden oogsters zo hun armen, 
                                    Noch schovenbinders hun schoot.    
 
 
- Wij willen  opmerken dat deze plotseling sfeer verandering ook in de Meester graad van de 
Vrijmetselarij terug te vinden is , en zelfs een detail als “de toegekeerde rug” van de 
kandidaat voor de aanvang van “zijn laatste reis” is in onze plsam aanwezig. 
Zeker het thema van de derde graad is de aanslag op “Hiram Habiff” , de architekt uitgeleend 
door Koning Hiram van Tyrus aan  Koning Salomo. Maar we zullen aantonen in een ander 
onderdeel van ons onderzoek dat  dit rituaal beantwoordt aan de zelfde thema’s van de oer-
rituelen van het Koning’s Drama  die in de tijden van Koning Hiram van Tyrus gebruikt 
werden . Daarbij zullen wij de uitgebreide studie van J. Morgenstern presenteren waarin hij 
bewijst dat deze oer-rituelen  zeker in gebruik waren in de tijd van Hiram  binnen de 
religieuse feesten van de grote tempel-complex in Tyrus die toen een grote  en zeer 
welvarende handelstad en haven was in kontacten met alle landen rond de Middellandse-zee; 
en dat Hiram met alle waarschijnlijkheid deze gebruiken aan zijn vriend Koning Salomo  
overhandigd heeft. 
 
 
 
 



 

 

 
c- Psalm 130  begint  met een diepe schreeuw naar verlossing. De psalmist is in het diepste 
punt beland van zijn geestelijke zoechtocht . Op dit punt van totale overgave beseft hij dat 
zijn enige redding ligt in  zijn hereniging met IHVH  waarin de grootste verzoening kan 
plaatsvinden. 
Deze psalm is misschien een van de bekendste van de hele reeks gezien het feit dat hij door 
miljoenen over de hele wereld gezongen wordt bij begrafenissen en dat vele grote 
componisten in de “De Profundis” hun inspiratie hebben gevonden voor hun requiems . 
 
Voordat wij hieronder deze psalm in zijn geheel presenteren, willen wij in herinnering 
brengen  
de uitleg ( zie overzicht ) van  Rabbi Joseph Gikatalia (1248-1323)  over deze psalm :     
 
“When one reaches the Source of Desire, then his request and the desire of his heart are 
fulfilled. This is the meaning of the verse, "You open Your hand (yadekha), and satisfy all life 
desire.' (Psalms 145:16).  
Do not read  Yadeka = λση "Your hand" - but Yod-ekha = λσυη “Your Yod”. 
This means that God opens the mystery of the Yod  ( η ) in the name  IHVH 

= ϖυϖη, 
which is the Source of Desire. He then fulfills the desire of all who ask. 
One who wishes to attain from God what he desires must contemplate the Ten Sefirot.   
He must transmit Will and Desire from the highest to lowest, until he brings it to the Final 
Desire, which is the name Adonoy.  The Sefirot are then blessed through him, and he is 
blessed through the Sefirot. 
This is the mystery of the verse, “He who blesses himself on earth (malkut), blesses himself 
by the God of Amen” ( Isaiah 65:16).   

The word Amen  = ιντ  alludes to the mystery through which blessing is transmitted 
from the names Ehyeh and YHVH to the name Adonoy. 
From this you learn that when one prays, he must concentrate in the manner that I have 
described.  He must unify the Sefirot, and bring them close to each other.... 
When a person prays, he must concentrate and ascend from Sefirah to Sefirah, from desire to 
desire.  He must continue in this manner until in his heart he reaches the Source of the 
Highest Will, which is called the Infinite (Ain Sof). 
King David therefore said, "A song of steps, from the depths I call You 0 God (YHVH)" 
(Psalms 130:1).   
He is saying that he is calling God from His depths, that is, from the highest source, which is 
called the Infinite (Ain Sof).  This is the depth which is the apex of the Yod of YHVH.  
He therefore said, "From the depths I call You YHVH." 
And how does one concentrate? 
One does so through a seriew of steps in an upward direction.  

He enters through the final Heh ( ϖ )of the Name [which is associated with Malkhut-                  
Kingship ]. He then ascends from attribute to attribute, from Sefirah to Sefirah , until his mind 
elevates itself to the apex of: the Yod, which is Keter- Crown.   
This is called the Infinite (Ain Sof), and it is the mystery of  “the depths." [King David 
therefore called this] " A song of steps.”... 
These “depths" denote everything that is hidden, concealed, and difficult to grasp.   



 

 

It is therefore written, "That which was. is far off, deep, deep, who can find it"  
(Ecclesiastes 7:24).   
The great mystery that includes all this is the verse, "Very deep are Your thoughts" (Psalms 
92:6).  You already know that the mystery of thought is the Yod of the Name YHVH. . . . 
Now that we have taught you this, we can return to the main idea.   
When one concentrates, he must focus all his thoughts, until with absolute concentration, he 
reaches the Source of Will.  This is the apex of the Yod, and it is the Depth of Thought.  
Regarding this it is written, "from the depths I call You, 0 God."  
 
- Psalm 130 : 
 

 
                                                      Offerlied tot de 
fonkelende hoogten,  
Uit diepste duisternis klinkt 
Mijn schreeuw om U, Eeuwige: 
 
Meester, hoor mijn stem ! 
Leen Uw welwillend oor 
Aan mijn roep om erbarmen. 
 
Als Gij de schuld niet zou delgen Yah, Mijn 
Meester, 
Wie zou dan verheven worden ? 
 
Want van U komt de uitgestrekte  
Hand der vergiffenis, 
Waarvoor een ieder van vrees siddert. 
 
In hoopvol wachten op de Eeuwige Wacht mijn ziel, 
En in Zijn Woord is mijn verlangen. 
 
Mijn ziel verwacht de Meester, 
Meer dan voor het ochtend gloren 
De wachters de dageraad verwachten. 
 
Dorst naar de Eeuwige, Israel 
Want één-wording met de Eeuwige  
Is volle genade, 
En verbondenheid met Hem  
Volledig verlossing. 
 
Alleen Hij verlost Israel 
Van al zijn ongerechtigheid ! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
d- Met psalm 131 zijn wij aangekomen bij de laatste psalm van de vierde groep maar ook bij 
de 12de van de reeks van 15. Als wij terug kijken , zien wij dat onze reis langs de vier 
windrichtingen van Oosten, Zuiden, Westen en Noorden is gegaan . Met de zon samen 
hebben wij  de 4 seizoenen van Lente, Zomer, Herfst en Winter gevierd. 
Ondanks de verschillen in mening ten aanzien van de  te hanteren kalender ( waarover wij  
later zullen terugkomen),  hebben wij  de fasen van het oer-ritueel van het Koning’s Drama 
mee kunnen ervaren. 
Onze geestelijke pelgrimstocht heeft zijn hoogste of beter zijn diepste punt bereikt en de 
vraag is of wij  aan het Feest van het Nieuwjaar zouden mogen deelnemen. 
Zal de Eeuwige de herbevestiging van zijn verbond met ons willen bekrachtigen ? 
Voordat wij een antwoord op deze vragen kunnen geven ,  welke het thema zal zijn van de 
laatste 3 psalmen, moeten wij samen met de psalmist eerst zelf  tot het besef komen dat het 
transformatie-proces , de reiniging  van onze ziel  en onze eigen opoffering  werkelijk hebben 
plaatsgevonden .   
 
Met de bevestiging van deze hervonden reine bewustzijn begint  onze psalm  : 
 
 
                      -Psalm 131, 1:  Eeuwige, in mijn binnenste leeft geen hartstocht, 
                                      In mijn ogen geen hoogmoed, 
                                      En ik dring niet in wat te groot of 
                                      Te wonderbaarlijk voor mij is. 
 
Dan komen we bij een vers dat door velen als een van de mooiste van de wereldlitteratuur 
beschouwd wordt. Zijn schoonheid ligt  niet alleen in zijn ontwapende eenvoud en 
doeltreffende vergelijking maar ook in de diepgaande symboliek die achter deze woorden 
liggen: 
 
 
                    - Psalm 131, 2 :   Werkelijk! Wiegend en sussend 
                                       Heb ik mijn ziel gerustgesteld; 
                                       Zoals de Hummel zijn moeder toelacht, 
                                       Zo straalt mijn ziel mij toe. 
 

    



 

 

 
 
Merkwaardig is dat het  woord ,dat hier met “de Hummel” vertaald wordt, in het Hebreeuws 

gimel is : κνδ.  
Gimel heeft veel verschillende betekenissen, maar in eerste instantie is het de naam van de 
3de letter van het Hebreeuwse alfabet : onze letter G . 
Gimel betekent ook : “kameel”,  “een klein kind aan de borst van zijn moeder”, “een 
gespeende kind die net onafhankelijk is van de moeder melk”, “korrect handelen”, 
“volwassen worden”,“Beloning”,...( zie H.E.L.O.T.pg.168). Zoals wij zien, verschillen de  
betekenissen van deze drie letter-woord  nog wel erg veel van elkaar en daardoor kunnen wij 
inzien hoe rijk en diepzinnig een Heilige taal als het Hebreeuws is. 
 
Voor nu  willen wij zeggen dat wij in deze gimel, deze letter G, een direkte verwijzing  zien 
naar de symboliek van de befaamde letter G  in de “Vlammende Ster” van de rituelen van de 
Vrijmetselarij . Niet dat de gimel  de enige of juiste interpretatie van dit symbool zou zijn, 
maar dat  het een  bijzonder belichting  vanuit het Hebreeuws  vormt waardoor dit bijzonder 
symbool verrijkt wordt.Want de kwaliteit van een symbool ligt altijd in zijn open karakter 
waardoor de verschillende invalshoeken een beter begrip en besef van zijn eenheid 
bewerkstelligen. 
 
We zullen de commentaren van deze vierde groep afsluiten met 3  analysen waarin wij in 
eerste instantie de symboliek van het woord gimel in de Joodse traditie zullen presenteren, 
vervolgens zal  een bijzondere studie over de tot zover behandelde thema’s in vergelijking 
met de Christelijke symboliek aan bod komen, om daarna te eindigen met een analyse over de 
algemene  en  universele principes die achter deze symboliek schuil gaat. 
 

                                    



 

 

 



 

 

In de Joodse Kabbalah heeft de Gimel een belangrijke symboliek. We zullen hieronder een 
uitleg presenteren van Rabbi Yittzachak Ginsburg uit zijn boek “The Alef-Beit”(pg.52-63): 
(  Hoofdstuk VII geeft een samenvating van de symboliek voor elke letter van het 
Hebreeuwse Alfabet ) 
     

Gimel: δ     Reward and Punishment 

 

1-Our Sages teach that the gimel symbolizes a rich man running after a poor man, σ= 
the dalet, to give him charity.  

The word gimel is derived from the word gmul= κυνδ  ,"giving."  
Gmul in Hebrew means both the giving of reward as well as the giving of punishment.   
In Torah, both reward and punishment have the same ultimate aim -the rectification of the 
soul to merit to receive G-d's light to the fullest extent. 
Reward and punishment imply that man is free to choose between good and evil.  

The teaching of the gimel thus refers back to that of the open left side of the beit = χ 
 from which it is born,  
The Rambam (Maimonides), in particular, places great stress upon free choice as being 
fundamental to Jewish faith.  According to the Rambam, the World to Come, the time of 
reward, is a completely spiritual world, one of souls without bodies.  On this point the 
Ramban (Nachmanides) disagrees and argues that since complete freedom of choice exists 
only in our physical world, the ultimate rectification of reality-the reward of the World to 
Come-will also be on the physical plane.  Kabbalah and Chassidut support the opinion of the 
Ramban. 
 
This is alluded to by the leg of the letter gimel, which expresses the running of the rich man to 
bestow good upon the poor man.  Running, more than any other physical act, expresses the 
power of will and freedom of choice. In running, the leg is firmly in contact with the earth; 
through an act of will, the soul directly affects physical reality.  The final reward, the ultimate 
revelation of G-d's Essential light, will thus justly be bestowed upon the soul in the very same 
context as its life's endeavor, the physical world. 
 
The Torah says: "today [in this world] to do them," from which the Sages infer: 'tomorrow [in 
the World to Come] to receive their reward.' Only "today" do we possess the opportunity to 
choose between good and evil.  And so in accordance with our choice do we, ourselves, 
define the reward and punishment of "tomorrow." Just as evil is a finite phenomenon, so is 
punishment.  Not so good and reward, which are truly infinite.  The gimel of 'today' is the 
secret of "better one hour of teshuvah( = return to) and good deeds in this world than all the 
life of the world to come." The gimel of 'tomorrow' is the secret of "better one hour of serenity 
in the world to come than all of the life of this world." 
 
 



 

 

 
 
 

2-The gimel: δ    is composed of a vav: υ, representing an erect man,  

with a lower yud : η, a foot in motion. 
 
The foot of the gimel, symbolized by the yud, is the ability to give a part of oneself to 
another.  The letter yud, the smallest yet most compact and concentrated of the letters, 
represents a point of essential self, a seed of reproduction.   
Its lower position, as the foot of the gimel, is the secret of actual giving to another.  
In Kabbalah, we are taught that the head symbolizes receiving; the body, integrating with 
oneself, the feet (including the brit = the circumcized penis), giving to another.  

When the yud of the gimel:δ  , the rich man or male, is given to the dalet: σ, 
 the poor man or female, the dalet becomes an impregnated hei. ϖ 
 
This explains the sequence of these three letters: the gimel, the rich man, running after the 
"static" dalet (as a door, merely able to turn on its hinges, to open or close), the poor man, 
in order to fill his needs, the hei. 
 

 
 
  

Guimel= 3      Dalet = 4           Hei = 5 
 
At the level of Worlds, the run of the rich to the poor, the full to the empty, is engraved in the 
laws of nature.  Water (the masculine power of chesed [Iovingkindness and charity]) runs 
down to fill the lowest, empty basin.  Higher energy states run to lower energy states.   
In living creatures, parents bear and thereafter care for and feed offspring.  The gimel gives 

life, the pulse of "run and return," fully to become manifest in the letter chet: ϕ, the letter of 
life, as will be explained. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
As explained above, the gimel is in a state of motion, primarily downward, to infuse the 
previously lifeless body with life: "And He blew into his nostrils the breath of life, and man 
became a living creature."  
The bestowing of life is the secret of reward and punishment, the inherent pleasure and pain 
of life itself.  The inward life-pulse is the experience of good and pleasure descending from 
one's benevolent source.  The outward pulse is the experience of the pain of confinement 
within the lower physical domain and the passion to become freed from its imprisonment and 
return to one's source.  
 
Here, the yud, the foot of the gimel running towards the lifeless dalet to enliven it, is the 
secret of the 'heel" of the soul's root which descends from its source Above to take hold of 
and breaths life into the body, the physical "heel." 
 

This is the secret of Jacob:χεγη-  yud:η−χεγ="heel",  

whose hand = ydu = υση, from yud: συη, at birth, 
took hold of Esau's heel, as taught in Kabbalah and Chassidut. 
 
The dynamic motion of life, the secret of the chet born from the hei impregnated by the gimel 
in the secret of the relation:  

                     3 ( δ   gimel ) + 5 ( ϖ hei) = 8 (ϕ chet),  
alternates in direction.  
 
First it runs upward to its spiritual source and then it returns downward to enliven its physical 
abode, the body.  Every living creature possesses the dynamic motion of "run and return.' 
The vital force of the Jewish soul is unique in that its "run and return" transcends the 
limitations of nature.  Whereas the "run' of all other creatures is each to its particular source in 
the scaled revelation of G-d's Immanent Light in nature, the 'run' of the soul of Israel is to its 
truly Divine Source, G-d's Transcendent Light, infinitely above the lifeforce manifest in 
nature.   
 
Even angels are referred to as ‘standing’-static- in contrast to the ever ‘walking' of the Divine 
soul: "And I shall make you walkers'amongst those standers."  
The ever-progressing ("walking”) ‘run and return', of the Jewish soul is the secret of the 
ongoing "travelling' of the first Jew, our father Abraham: 'And Abraham travelled 
[continually), walking and travelling to the south."  
‘The south' symbolizes G-d's Infinite Transcendent Light, the goal of Abraham's upward run, 
as well as the attributes of chochmah (wisdom) and chesed (lovingkindness), the specific 
attributes of soul whose light he brought down in the return from his Source. 
 
The downward run of the gimel, first bestowing life and sparking the dynamic of "run and 
return" (the chet), reflects its power and source in the service of the soul to return and descend 
from the peak of its upward run, in order to fulfill G-d’s Will below.   
 
 
 
 



 

 

 
The effect of this service, the impact of the soul's 'return' on this world, though in direct 
proportion to the aspiration of the 'run," is nonetheless greater than all expectation, for in its 
return the soul is infused with additional power from the Inner Essence of its Source, 
unobtainable in virtue of its upward run alone.  Thus, the external reality of the gimel sparks 
life while its inner reality fulfills life:  ϕη = yud + chet, in hebrrew. 
 
- opmerking: 
 
Hierbij enkele voorbeelden uit de Geometrie:  
 

Binnen een cirkel met een 
miiddellijn van 10 : de getalswaade 
van de Yud:η 
kunnen we 10 driehoeken met de 
verhouding 3-4-5 traceren en 
verkrijgen we een vijfhoek met de 
verhouding van  de Gulden Snede 
(5/3= 1,6..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Deze eenvoudige harmoniscghe verhoudingen zijn overal terug te vinden in de Natuur 
 

        
 
 
Deze tekening toont , bij benadering, de  geometrische en wiskundige relatie tussen de omtrek 
met een middellijn van 10 en de omtrek van een vierkant met zijkant 8 = de getalswaarde van 

chet:ϕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cirkel = 3,1415 X 10 = 31,415 
vierkant= 4 X 8 = 32 (verschil: 0,585)  
 
Dit wordt beschouwd als het beste voorbeeld om het onmogelijke voor te stellen : “De 
kwadratuur van de Cirkel” 
 
 
 
 
         10 =η  en 8= ϕ  samen vormen in het Hebreeuws het woord  “leven”:  ϕη 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een koord van 8 knopen kunnen we                   Met de knopen 3 en 5 als centrum van  
een vierkant traceren , met een verhouding                 cirkel van straal 3 kan het makkelijk een                       
van 3 en 5 .                                                               hoek van 36° gevormd worden 
 

             
 
Van daaruit kunnen we een vijfhoek, met zijn harmonische verhoudingen van de Gulden 
Snede,traceren als de ontstane lijnen met elkaar worden verbonden . 
 



 

 

 
 
 
This medieval squaring of the circle through the pentagon is meant to symbolize the 
harmonization of intuition ( indicated by the pentagon) with reason (indicated by the square), 
and the idea that the infinite ( indicated by the circle) communicates with the human 
intelligence through laws of Harmony. 

 
                                                   

 
 
 
 

 
-The directions of the "run and return" of the Divine light and lifeforce itself are opposite to 
those of the soul.  The ‘run' is downward toward Creation, the primary direction of the gimel, 
while the subsequent ‘return" is upward into Self.   
The downward run is the secret of the foot of the gimel, as explained above.   
The upward return is the secret of the elevation and inclusion of the extension of the gimel 
with its lower foot into its 'head,' the yud at its top. 
 
The downward run is the secret of the gimel of Gedula, 'greatness" (the attribute of Abraham), 
the ultimate motivation of all true acts of kindness, as explained in Chassidut (itself 
synonymous with the sefirah of chesed, "lovingkindness").  
 
The upward return is the secret of the gimel of  Geburah,"might" (the attribute of Isaac), the 
power to return to one's source.  The balance of these two complementary motions of the 
Divine light insures stability throughout Creation.  



 

 

The "run" of the Divine light brings Creation into existence.  The 'return" allows for Creation 
to experience self-consciousness, the prerequisite for free choice. 
The most fundamental concept of Torah directly related to the meaning of the letter gimel  is 
"acts of kindness,": gemilut chesedim = οησξϕ ,υκηνδ (whose initial letters,  
gimel= δ and chet= ϕ, manifest the relation between gimel and chet discussed above).  
In the phrase  Gemilut chesedim , Chesed implies bestowing kindness, whereas Gemilut 
implies the removing of such bestowal (as in the meaning of 'weaning’ of the gimel, as will be 
explained in the following section).   
 
This seeming paradox of the phrase , at the level of Divinity, refers to G-d's bringing all 
reality into Creation ("run") and simultaneously removing Himself, as it were, from Creation 
("return"), just as a parent stands by his child in support, yet simultaneously removes himself 
from him in order to teach him to walk. 
 
 

3-The word gimel:κνηδ means ‘camel’, 'bridge’(in Aramaic), 
'weaning’ and 'benevolence.' 
 
The English word 'camel" derives from the name of the Hebrew letter gimel.   
The camel symbolizes the motion of travelling through the desert, the journey of life on earth.  
Carrying the burdens of life as well as its rewards, the camel stores within itself the waters of 
kindness necessary to exist in the dry desert.   
The camel brings life into the lifeless desert but, on the "other side,' symbolizes in Kabbalah 
the angel of death, who emerges from the desert.  
For the tzadik, mundane existence alone is death.  This is symbolized by the camel.  
Rebecca fell off the camel when she first saw Isaac, her destined soul mate and 
personification of Divine purpose in life. 
 
Through interchanging the letters of the root : κνδ 
                              one derives the word glm: οκδ, "primordial, formless matter,"  
whose numerical value, 73, equals that of chochmah: ϖνφϕ ("wisdom")-the basic power of 
Creation: 'You have made them all with.Yisdom.’ 
 
The word gamul : κυνδ means ‘a nursing infant,' alluding to the soul receiving nourishment 
from its Source.  
Paradoxically, it also means 'to wean’. 
 
These seemingly opposite concepts of nursing and weaning, giving of oneself to another 
and subsequently removing oneself and one's gift, are a reflection of reward and 
(constructive) "punishment,' at the level of Souls.  
In fact, this apparent duality is manifest in all productive relationships, where giving is for 
the sake of establishing independence in the receiver.  
 
 The comparison of the soul to a nursing infant is found in Psalm 131: "my soul [is like] a 
child nursing on his mother.'  
Some commentaries interpret the word gml : κνδ in this verse to mean "a weaned child.' 
According to both interpretations the metaphor expresses the total trust of the soul in G-d.   
 



 

 

The nursing and weaning process from Above, as in the consciousness of the mother, reflects 
itself in the child as the trust in his mother and, thereafter, his own sense of independence.   
As explained above, the 'reward and punishment’ of the gimel becomes the ‘run and return’ of 
the chet.  Here, the "reward" of nursing and the 'punishment" of weaning become the "run" of 
trust and the 'return" of mature independence. 
The relation of the gimel to the chet, at the level of Souls, is most beautifully and succinctly 
expressed by King David in Psalm 119:"Bestow kindness on your servant, I shall live" 
‘bestow kindness' = gml = κνδ being cognate to gimel, and 'I shall live" = achoiah=  
ϖηϕτ deriving from the root of  chet: ϕ. 
 
 
The Torah commands us to walk in the ways of G-d, to emulate His Divine attributes and, in 
particular, His acts of lovingkindness, as is said: 
"And you shall walk in His ways." "Walking," as well as giving of oneself, is the teaching of 
the letter gimel, as explained above.   
 
G-d continuously performs the greatest act of lovingkindness by recreating, from nothing, all 
reality, and sustaining every one of His creatures.  Since in ultimate truth He is all, His very 
creating us -and thereafter providing us with all our needs- is actually giving us a part of 
Himself.  To give of oneself is the ultimate act of lovingkindness, as symbolized by the form 
of the letter gimel.  The secret of the tzimtzum, His contraction and concealment of His own 
infinite light, corresponds to the element of "punishment" in the secret of the gimel, here for 
the sake of establishing the sense of independent existence in all created beings.  The more 
continuously we merit to perform sincere acts of lovingkindness, emulating G-d and walking 
in His ways, so do we become 'partners" with Him in the process of continuous re-creation. 
 
4- Number : The letter gimel equals three. 
 
-In general, the number three represents stability and equilibrium: "The world  stands on [i.e., 
is supported and sustained by the merit of] three things [i.e., three realities at the level of 
Souls]: on [the study of) Torah, on service [i.e., the Temple service, and, in general, the 
service of prayer] and on acts of lovingkindness."  
Just as the House of Israel stands on the merit of the three Patriarchs, as will be explained at 
the level of Souls, so do these prototype souls permeate nature itself, in order to sustain it.  
In nature, souls appear as  "returning light," and so we find that the three pillars of Torah, 
service, and acts of lovingkindness in the above mishnah correspond to the three Patriarchs in 
reverse order: Jacob, Isaac, Abraham.   
In nature, equilibrium exists between the three primary elements of Creation:  
air, water, and fire.   
Air derives from the root of 'Torah," the middle line; fire derives from 'service," as the 
Temple sacrifices which are called "fires," the left line; water derives from acts of lovingkind-
ness, which, like water, descends and gives of itself to those below it, the right line. 
These elements correspond to the three Hebrew letters  
τ = a of auir =ρηυτ = "air",ν = m of maim =οην= "water" and  α = sh of aesh=   ατ= “fire", 
the three principal letters of Creation, as explained in Sefer Yetzirah. 
'Ihe fourth element, earth, is not included in the analysis Sefer Yetzirah, for in relation to the 
three active, "rich' elements, earth is 'poor' and passive, thus corresponding to the following 
letter, dalet. 
 



 

 

-The three divisions of the Jewish people - kohanim (Priests),Ieviim(Levites), and Israelites- 
derive from the three primal soul roots of our people, the three patriarchs:  
 Abraham, Isaac, and Jacob, respectively. 
The state of equilibrium and harmony created by the unified effort of these three divisions of 
souls is primarily manifest in the Temple, where, simultaneously, the kohanim perform the 
rites of sacrifice, the leviim sing, and the Israelites observe the sacrifice while reading verses 
from the Torah.  
Here is revealed the spirirual hartnony of the whole universe in microcosm.  G-d calls us His  
Am segulah =ϖκδξ ογ  = "chosen people." The term segulah, 'chosen," comes from the word: 
κδξ  := segol, the name of the Hebrew vowel E composed of three dots in the form of a 
triangle:       
 
The dot to the upper right corresponds to the property of kindness, that to the upper left to 
the property of might, and that between them below to the property of mercy.   
 
These three attributes are identical with those represented by the prototype souls of the 3 
Patriarchs, and thereafter manifest in the three divisions of the Jewish people. 
 
It correspond also with the 3 sefirot of the tree of life ( hesed, Geburah and Tiferet ) 
 
 
 

                 
 
 



 

 

                                   
 
 
 
 
In the cantillation notes of the Torah, the segolta, also from segol, is likewise composed of 
three dots, only here the middle dot appears above those to the right and the left: 
These three dots correspond to the roots of kindness, might, and mercy as they appear in the 
mind and the supermind.  The root of Jacob, mercy, is the middle point of the crown(Kheter) 
of the superconscious (which reveals itself as knowledge).  The right point is that of wisdom 
( Hokmah) ,the root of Abraham, and the left point is that of understanding (Binah), the root 
of Isaac. 

                    
 
 
 
At the level of Divinity, the number three represents the three divisions of the written Torah  
- "the triple Torah": the Five Books of Moses, the eight books of the Prophets, and the eleven 
books of the Writings. (The base of the arithmetic or Golden Mean progression of 5, 8, 11 is 
3. Extrapolating, the progression begins from 2, corresponding to the two Tablets of the 
Covenant, received by Moses at Sinai, the origin of the Written Torah.) 
This is alluded to in the verse in Proverbs:  



 

 

"Have I not written to you excellent things in counsels and knowledge."  
The word ‘excellent things’,  shalishim comes from the word  shalsh = ακα  ="three."  
The triple nature of the Torah reflects its eternal strength, as is said:“a string braided from 
three strands will not easily be severed." The inherent structure of Torah is a property of 
Divinity, for ultimately "Torah and G-d are one." 
 

                                           
 



 

 

Voordat wij verder gaan , willen wij de aandacht richten naar de studiën van Mircea Eliade en 
hieronder enkele onderwerpen uit zijn omvangrijke werk presenteren  waarin hij verchillende 
aspecten belicht van de reeds behandelde symboliek ( M. Eliade : Beelden en Symbolen, 
pg133-155):    
 

 
       Maria met de hummel tussen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist 
 
-a-Doopsel, zondvloed en de verschillende vormen van watersymboliek 
 
De wateren zijn het symbool van het universele geheel der virtuele krachten; zij zijn fons et 
origo, het reservoir en oorsprong van alle bestaansmogelijkheden; zij gaan aan elke vorm 
vooraf en zijn de basis van iedere schepping.  Het exemplarische beeld van elke schepping is 
het Eiland dat zich plotseling te midden van de golven 'vertoont'. Daarentegen is de 
onderdompeling in het water het symbool van de terugkeer naar het nog-ongevormde, van de 
wederopname in de ongedifferentieerde modus van het voor-bestaan. Het opduiken is een 
herhaling van de cosmogonische akt, waarmee de vormen zich openbaarden;  
de onderdompeling staat gelijk met een ontbinding der vormen en gestalten.   
Daarom impliceert de symboliek van het Water zowel de Dood als de Wedergeboorte. 
 
De aanraking met het water brengt altijd een 'wederopleving' met zich mee: enerzijds omdat 
de ontbinding wordt gevolgd door een 'nieuwe geboorte', anderzijds omdat de 
onderdompeling het levenspotentieel bevrucht en vergroot.  Aan de water-cosmogonie 
beantwoorden op het antropologische vlak de hydrogenieen, de opvattingen volgens welke het 
menselijk geslacht uit het Water geboren is.  Aan de zondvloed en het periodieke wegzinken 
der continenten (de zg.  Atlantis-mythen) beantwoordt op het menselijk vlak de ‘tweede dood' 
van de ziel of de initiatische dood door middel van het doopsel. 
   



 

 

Maar zowel op het cosmologische als op het anthropologische vlak staat de onderdompeling 
in het Water niet gelijk met een definitief uitsterven, maar betekent zij daarentegen een 
voorbijgaande opname in het onbepaalde, die onmiddelijk gevolgd wordt door een nieuwe 
schepping, een nieuw leven of een nieuwe mens, alnaargelang het een cosmisch, biologisch of 
soteriologisch gebeuren betreft.   
Qua structuur is de 'zondvloed' te vergelijken met het 'doopsel' en vertoont het plengritueel bij 
begrafenissen sterke overeenkomst met de reinigingsceremonien bij pas geboren kinderen en 
met de rituele voorjaarsbaden die de gezondheid en de vruchtbaarheid bevorderen 
. 
Onveranderlijk bewaart het  Water zijn zelfde functie, in welk religieus verband het ook mag 
optreden: het ontbindt en maakt een einde aan de vormen;’ het wist de zonde weg';  
het reinigt  het oude en brengt nieuw leven.   
 
Van nature is het ervoor bestemd aan de Schepping vooraf tegaan en deze weer in zich op te 
nemen; het water is immers niet in staat boven zijn eigen zijnswijze uit te komen, dat wil 
zeggen zich in vormen te manifesteren . Het Water kan de sfeer van het virtuele, van het 
kiemende en verborgene niet overstijgen.  Al wat vorm is verschijnt 'boven’ het Water door 
zich juist van het Water af te scheiden.  Daar staat echter tegenover dat iedere ‘vorm’, zodra 
hij zich uit het water heeft losgewerkt en aan de status van het virtuele is ontsnapt, onder de 
wet van de Tijd en het Leven valt; met gevolg dat hij beperkingen krijgt opgelegd, aan het 
universele wordingsproces deel heeft, de geschiedenis ondergaat, zijn gaafheid verliest en ten 
slotte  iedere inhoud moet prijsgeven - tenzij hij nieuw leven verwerft door periodieke 
onderdompelingen in het Water en opnieuw de ‘zondvloed’, met zijn 'cosmogonische' 
uitwerking doormaakt. De rituele wassingen en reinigingen hebben ten doel op scherpe wijze 
het ontijdelijke (in illo tempore) moment tegenwoordig te stellen, waarop de schepping heeft 
plaats gehad; zij zijn de symbolische herhaling van de geboorte van de wereld of van de 
'nieuwe mens’. 
 
De 'oude mens' sterft door de onderdompeling in het water en doet een nieuw, herboren 
wezen ontstaan.  Deze symboliek wordt op schitterende wijze door Joannes Chrysostomus 
verwoord (Hom. in Joan., XXV, 2), wanneer hij naar aanleiding van de veelzinnigheid der 
doopsymboliek schrijft: 'Het doopsel stelt de dood en de begrafenis, het leven en de 
verrijzenis voor ... Wanneer wij ons hoofd als in een graf in het water dompelen, wordt de 
oude mens geheel en al  verdronken en begraven; wanneer wij het water verlaten, 
verschijnt op hetzelfde ogenblik de nieuwe mens.' 
 
Zoals men ziet, zijn de interpretaties van Joannes Chrysostomus volkomen in 
overeenstemming te brengen met de structuur van de water-symboliek.  Toch treden hier in 
deze Christelijke zinverlening aan het Water bepaalde nieuwe elementen naar voren, die met 
een geschiedenis,  de heilsgeschiedenis in verband staan.   
De jongste werken van P. Lundberg, Jean Danielou en Louis Beirnaert hebben uitvoerig 
aangetoond, hoezeer de symboliek van het doopsel vol zit met Bijbelse zinspelingen. 
Op de eerste plaats krijgt de doopsel de betekenis van een afdaling naar de diepten van het 
Water om daar een tweegevecht met het zeemonster aan te gaan.  Deze afdaling kent een 
voorbeeld: Christus' afdaling in de Jordaan, die tegeliikertlid een afdaling in de Wateren des 
Dood was.  'Cyrillus van Jerusalem spreekt inderdaad over de afdaling in het doopbekken als 
over een afdaling in de wateren van de dood, die de verblijfplaats vormen van de zeedraak; 
naar het beeld van Christus die bij zijn doopsel in de Jordaan afdaalde om de macht van de 
daarin verborgen draak te breken: 



 

 

 'De draak Behemoth -  zo schrijft Cyrillus - huisde volgens Job in het water en liet de Jordaan 
in zijn bek stromen.  Welnu, omdat de koppen van de draak verpletterd dienden te worden, 
daalde Jezus in het water af en bond Hij het sterke monster vast.’ Dezelfde Cyrillus geeft aan 
de catechumeen de volgende waarschuwing: 'De draak ligt langs de weg, loerend op degenen 
die voorbijgaan; pas op dat hij je niet bijt !  Je bent op weg naar de Vader  der geesten, maar 
je pad loopt langs deze draak' .  
Zoals wij zo dadelijk nog zullen zien, vormen deze afdaling en deze strijd met het zeemonster 
een initiatie-proef, waarvan overtuigend is aangetoond dat hij ook in andere godsdiensten 
voorkwam. 
Vervolgens krijgt het doopsel de waarde van antitypos van de zondvloed.  Christus, de nieuwe 
Noe, is nu als overwinnaar uit het Water gekomen te zijn, het hoofd van een nieuw geslacht 
geworden . De zondvloed was dan ook de voorafbeelding van zowel de afdaling naar de 
zeediepten als het doopsel.  Volgens Irenaeus is hij het beeld van het door Cristus gebrachte 
heil en van de veroordeling der zondaars .  'De zondvloed was dus een beeld dat zijn 
voltooing heeft gevonden in het doopsel ... Zoals Noe de zee van de dood, waarin de zondige 
mensheid werd vernietigd, trotseerde en er Ievend uit op rees, zo daalt de dopeling af in het 
doopbekken om de draak te weerstaan in een strijd op leven en dood om er als overwinnaar 
uit te voorschijn te treden...' . 
 
Ook de naaktheid bij het dopen heeft zowel een rituele als een metsafysische betekenis:  
zij is het afleggen van 'het oude kleed van vergankelijkheid en zonde, waarvan de dopeling 
zich in navolging van Christus ontdoet; het kleed waarin Adam werd gehuld na de zonde' ;  
maar bovendien is zij de terugkeer naar de oorspronkelijke onschuld, naar de toestand van 
Adam voor de val.  '0 bewonderswaardig gebeuren', schrijft Cyrillus.  'Gij waart naakt onder 
aller blikken zonder schaamte te voelen.  Want in alle waarachtigheid draagt gij in u het beeld 
van de eerste Adam, die naakt was in het Paradijs zonder zich daarover te schamen' (geciteerd 
door Danielou). 
 
De ChristeIijke liturgie en symboliek staan in directe verbinding met het Jodendom.   
Het Christendom is een historische godsdienst, wiens wortels diep in een andere historische 
religie, namelijk die der Joden grijpen.  Met gevolg dat men, om bepaalde sacramenten en 
bepaalde vormen van symboliek te verklaren of beter te kunnen begrijpen, slechts hun 
'voorafbeeldingen' in het Oude Testament  behoeft te zoeken.   
In het historische perspectief van het Christendom doet dit geenszins vreemd aan: 
de openbaring heeft een geschiedenis gehad; de oorspronkelijke openbaring, welke aan het 
begin der tijden werd verwezenlijkt, leeft nog steeds onder de volkeren, maar zij is ten dele 
vergeten, verminkt en ontaard; de enige weg waarlangs men haar kan benaderen loopt door de 
geschiedenis van Israel: alleen in de heilige boeken van het Oude Testament is de openbaring 
ten volle bewaard gebleven.   
Zoals wij verderop nog zullen zien, is de Joods-Christelijke godsdienst er voortdurend op 
bedacht niet het contact met de heilgeschiedenis  te verliezen, die - anders dan met de 
'geschiedenis' van alle andere volk het geval is - de enige werkelijke en betekenisvolle is, 
aangezien zij door God zelf gemaakt wordt. 
Daar zij er op de eerste plaats op uit waren zich aan een geschiedenis vast te klampen die te 
zelfder tijd een openbaring was, en zij alles in het werk stelden om niet verward te worden 
met de ‘ingewijden’ van de verschillende mysterie-godsdiensten en gnosen die aan het einde 
van de antieke beschaving overal woekerden, waren de Kerkvaders wel gedwongen zichzelf 
in deze polemische positie op te sluiten: de afwijzing van elk 'heidendom' was onmisbaar 
voor de overwinning van Chistus' boodschap.   



 

 

Men ontkomt echter niet aan de vraag of een dergelijke polemische houding zich 
tegenwoordig nog even sterk opdringt.  Wij spreken hier niet als theoloog zover zouden onze 
verantwoordelijkheid en bevoegheid niet reiken.   
Maar voor iemand die zich niet voor het geloof van zijn medemensen verantwoordelijk acht, 
is het zonder meer duidelijk dat de Joods-Christelijke symboliek van het doopsel in geen 
enkel opzicht met de over de gehele aarde verbreide water-symboliek in tegenspraak is.   
Alles vinden we erin terug: Noë en de zondvloed hebben in talloze overleveringen als 
tegenhanger de natuurramp, die een gehele 'mensheid' (‘samenleving') verdelgde met 
uitzondering van een mens, die de mythische Stamvader wordt van een nieuw menselijk 
geslacht. De ‘wateren van de Dood' vormen een duidelijk Leitmotiv in de oud-oosterse, 
Aziatische en Oceanische mythologie.   
Het Water is bij uitstek 'dodend': iedere vorm wordt er door ontwricht en opgeheven.  
Juist daarom is het rijk aan 'kiemen' en heeft het een scheppende inwerking.   
De symboliek van de naaktheid bij de doop is evenmin iets wat alleen in de Joods-Christelijke 
overlevering voorkomt. De rituele naaktheid staat gelijk met ongereptheid en volkomenheid; 
het 'Paradijs' impliceert het ontbreken van 'kleren', dat wil zeggen de afwezigheid van 'slijtage' 
(archetypisch beeld van de Tijd).  Wat het heimwee naar het Paradijs betreft, moeten wij tot 
dezelfde conclusie komen: ook dit verschijnsel doet zich overal voor, hoewel het zich op 
eindeloos manieren weet te manifesteren.  
In elke rituele naaktheid zit een ontijdelijk oer-beeld, een paradijsbeeld opgesloten. 
De monsters van de waterdiepten komen wij in vele overleveringen tegen: de Helden en de 
Geinitieerden dalen af naar de bodem der diepten om er de zeemonters te trotseren.   
Het gaat hier ontegenzeglijk om een proef, die het typische karakter van een initiatie draagt.  
Zeker, de varianten zijn in overvloedige mate aanwezig: soms houden de draken de wacht bij 
een 'schat' het zichtbare beeld van het heilige, van de absolute werkelijkheid; de rituele (= 
initiatische) overwinning op het bewakende monster is dan gelijk aan een verovering van de 
onsterfelijkheid .  
Het doopsel is voor de Christen een sacrament, omdat het door Christus is ingesteld.  
Maar het neemt niettemin het initiatie-ritueel van de proef (= strijd tegen het monster), van de 
symbolische dood en verrijzenis (= de geboorte van de nieuwe mens) over.   
Wij beweren hiermee niet dat de Joodse godsdienst en het Christendom dergelijke mythen en 
symbolen aan de religies van naburige volkeren hebben 'ontleend'.   
Dat was niet eens nodig; de Joodse religie erfde van een godsdienstige pre-historie en                        
geschiedenis, waarin al deze zaken reeds aanwezig waren.   
Het was zelfs niet nodig dat dit of dat symbool ongerept bij het Jodendom ‘in het bewustzijn' 
bleef leven; het volstond dat een groep van beelden, al was het dan op verborgen wijze, bleef 
voortbestaan vanaf de tijden voor Mozes: zulke beelden waren in staat op een gegeven 
moment opnieuw een sterke godsdienstige actualiteit te krijgen. 
De openbaring welke het geloof met zich meebracht, vaagde zeker niet de 'primaire' 
betekenissen der Beelden weg: zij voegde er alleen maar een nieuwe waarde aan toe.  
Natuurlijk, deze nieuwe betekenis overschaduwde voor de gelovige alle andere: alleen zij gaf 
het Beeld zijn waarde en maakte er een openbaring van.  Het ging op de eerste plaats om de 
verrijzenis van Christus en niet om de ‘aanwijzingen' die men in de natuur kon lezen; in de 
meeste gevallen werden de 'tekens' pas begrijpelijk, nadat men in de diepten van zijn ziel het 
geloof gevonden had.  
In het perspectief dat wij gekozen hebben, is vooral een ding van belang: namelijk dat iedere 
nieuwe zinverlening steeds geconditioneerd is door de structuur van het Beeld zelf, zozeer 
zelfs dat men van een Beeld kan zeggen, dat het wacht op vervulling van zijn Zin. 
 
 



 

 

-b-Archetypische beelden en Christelijke symboliek 
 
Doordat het Christendom de grote beelden en symboliseringen van de mens der 
natuurgodsdiensten overnam, heeft het tevens hun krachten en inwerkingen op de diepste 
lagen van de psyche meegekregen. 0ok al is de mythische en archetypische dimensie voortaan 
ondergeschikt aan een andere, toch is zij daar niet minder werkelijk om geworden.   
De Christen kan heel goed een mens zijn, die ervan heeft afgezien zijn geestelijk heil te 
zoeken 
in de mythen en de ervaringen van de immanente archetypes alleen, hij heeft evenwel niet 
afgezien van al hetgeen de mythen en symboliseringen voor de psychische mens, voor de  
microcosmos betekenen en van alle invloed die deze op de psyche uitoefenen. (... ) Dat 
Christus en de Kerk zich hebben aangesloten bij de grote oer-beelden - zoals de zon, de maan, 
het hout, het water, de zee, enzovoort - betekent dat de affectieve krachten, die worden 
aangeduid, 'geevangeliseerd' zijn.  
Men mag de Menswording van Christus niet reduceren tot het aannemen van een lichaam 
alleen.  God is zelfs in het collectieve onderbewuste tussenbeide gekomen om het te verlossen 
en tot volledige ontplooiing te brengen.  Christus is afgedaald in de hel. 
Hoe zou dus dit heil ons onbewuste moeten bereiken, als het niet de taal daarvan sprak, als het 
niet de categorieen van dit onbewuste had overgenomen ?' (L.  Beirnaert). 
 
Deze woorden verhelderen in belangrijke mate de betrekkingen welke er bestaan tussen de 
'immanente' vormen van symboliek en het geloof.  Zoals wij reeds hebben benadrukt, staat het 
geloofsprobleem als zodanig geheel buiten de onderhavige beschouwingen.  Niettemin heeft 
het een belangwekkend aspect, het feit namelijk dat het Christeljjk geloof gebaseerd is op een 
historische openbaring: in de ogen van de Christen wordt de waarde der Beelden en symbolen 
verzekerd door Gods manifestatie in de Tijd.   
 
We hebben aangetoond, dat de ‘immanente' en universele symboliek van het Water geenszins 
door toedoen van de plaatselijke en historische Joods-Christelijke duidingen van de 
doopsymboliek  werd opgeheven of ontwricht.  In ietwat simplistische termen uitgedrukt:  
 het lukt de geschiedenis niet de structuur van een ‘immanente' symboliek ingrijpend te 
veranderen.  De geschiedenis voegt zonder ophouden nieuwe betekenissen toe, doch deze 
vernielen de structuur van het symbool niet.   
 
Laat men ons goed begrijpen: wij betwisten niet het belang van de geschiedenisen, in het 
geval van de Joods-Christelijke godsdienst, dat van het geloof, wanneer het er om gaat dit of 
dat symbool zoals het in een bepaalde cultuur begrepen en beleefd werd op zijn juiste 
waarde te schatten  Maar door een symbool in zijn eigen geschiedenis te 'situeren' verkrijgt 
men nog geen oplossing voor het wezenlijke probleem, wat het geheel van een symboliek en 
niet wat een  'bijzondere versie' ons openbaart.   
Men zal reeds tot de  inzicht gekomen zijn, dat de verschillende betekenissen van een 
symbool een schakel vormen; dat zij als in een systeem met elkaar samenhangen.  
De tegenstellingen die men tussen de verschillende bijzondere versies kan waarnemen, zijn 
meestal in schijn aanwezig: zij worden opgeheven zodra men de symboliek in haar geheel 
beschouwt, zodra men haar structuur blootlegt.  Elke nieuwe zingeving aan een archetypisch 
Beeld bekroont en vervolmaakt de vroegere. 
 
Een voorbeeld : Het is bekend dat de sjamaan naar de Hel afdaalt om de ziel van de zieke, die 
door de demonen is weggeroofd, op te zoeken en terug te voeren. Ook Orpheus daalt af naar 
de Onderwereld om zijn vrouw Euridice terug te halen, die gestorven is.   



 

 

Mythen van analoge strekking vinden wij ook elders terug: in Polynesie, Noord-Amerika en 
Centraal-Azie vertelt men, dat een held naar de Onderwereld afdaalt om de ziel van zijn 
overleden vrouw terug te halen.  In de Polynesische en CentraaI-Aziatische mythen gelukt 
hem dit; evenals in het geval van Orpheus mislukt het echter in de Noord-Amerikaanse 
mythen.   
Nu moeten wij  niet te vlug gevolgtrekkingen gaan maken.  Laten we onze aandacht alleen op 
een detail richten: Orpheus is de zanger die met zijn liederen de wilde dieren temt; hij is de 
geneesheer, de dichter en degene die beschaving brengt; kortom, hij verenigt in zijn persoon 
precies die functies welke ook de sjamaan der 'primitieve samenlevingen' ten deel vallen.   
Deze is namelijk meer dan een genezer en specialist in extase-technieken alleen: hij is ook de 
vriend en de meester der wilde dieren; hij imiteert hun keelgeluiden en verkleedt zich aIs een 
dier; bovendien is hij nog zanger, dichter en iemand die beschaving brengt.   
Laten we er tenslotte op wiizen, dat ook Jezus naar de Hel afdaalt om Adam te verlossen, om 
de mens, die door de zonde gevallen is, in zijn volle zuiverheid te herstellen, en dat een der 
gevolg van 's mensen val  juist is geweest, dat hij zijn heerschappij over de dieren verloor. 
 
Hebben wij nu het recht in Orpheus een 'sjamaan' te zien en de afdaling van Christus in de 
Hel te vergelijken met  soortgelijke afdalingen van in extase verkerende sjamnen?   
Alles schijnt zich daar tegen te verzetten: in de afzonderlijke -Siberische, Noord-
Amerikaanse, Griekse, Joods-Christelijke - culturen en godsdiensten hebben deze afdalingen 
geheel verschillende waarden.  Het is niet nodig op deze verschillen, die onmiddelijk in het 
oog springen, nader in te gaan.   
Doch een element blijft onveranderlijk aanwezig en het zou onjuist zijn dit te 
veronachtzamen: het feit nameljjk dat het thema van de afdaling naar de Onderwereld steeds 
optreedt als een onderneming die het heil van de ziel tot doel heeft, of het nu de ziel van een 
zieke,van de echtgenote ,of die van de gehele mensheid is, doet daarbij voor het ogenblik 
weinig ter zake.   
 
De afdaling staat ditmaal  niet in het teken van de initiatie; zij heeft geen persoonlijk voordeel 
op het oog, maar is op het 'heil' gericht: men 'sterft' en 'herrijst' niet om een reeds verworven 
initiatie te voltooien, maar om een ziel te verlossen.   
Een nieuw kenmerk tekent het archetype van de initiatie: de symbolische dood dient niet 
alleen tot eigen geestelijke vervolmaking (in laatste instantie het verwerven van 
onsterfelijkheid), maar hij wordt voltrokken voor het heil van anderen.   
 
Het ligt helemaal niet in onze bedoeling aan te tonen, dat de primitieve sjamaan en de Noord-
Amerikaanse of Polynesische Orpheus voorafbeeIdingen van Christus zouden zijn.   
We stellen alleen maar vast, dat het archetype van de initiatie ook deze zin van de 'dood' (= 
afdaling in de Onderwereld) ten gunste van een ander in zich bergt.  
(Terloops willen we er op wijzen dat de sjamaanse bijeenkomst, waarbij de 'afdaling in de 
Hel' plaatsvindt, gelijk staat met een mystieke ervaring; de sjamaan is 'buiten zichzelf, zijn 
ziel heeft zijn lichaam verlaten.) 
Een andere voorname sjamaanse ervaring is die van de hemelvaart:  
door middel van de Cosmische Boom, die in het 'Middelpunt der Wereld' staat, weet de 
sjamaan de Hemel door te dringen en er de hoogste godheid te ontmoeten . Alle mystici 
maken, zoals men weet, gebruik van de symboliek van de opstijging om de opheffing van de 
menselijke ziel zelf en de vereniging met God uit te beelden.   
Niets veroorlooft ons de hemelvaart van de sjamaan met die van Boeddha, Mohammed of 
Christus te identificeren: de inhoud zelf van de respectievelijke extatische ervaringen is 
geheel verschillend.  



 

 

Maar dit verhindert niet dat het begrip transcendentie alom door een Beeld van opstijging 
wordt uitgedrukt en dat de mystieke ervaring, welke haar godsdienstige ondergrond ook mag 
zijn, steeds een hemelvaart impliceert.  
Ja, nog sterker: bij sommige sjamaanse extasen treden licht-belevingen op die zo sterk 
gelijken op soortgelijke ervaringen in de grote historische vormen van mystiek (India, Verre-
Oosten, Middellandse Zeegebied, Christendom), dat men het gevaar loopt ze door elkaar te 
halen. 
 
Volgens de Kerkvaders bestaat het mystieke leven in een terugkeer naar het Paradijs. 
Een der kenmerken van het herstel van de paradijs-toestand zal juist de heerschappij over de 
dieren zijn, die reeds het voorrecht uitmaakt van de sjamanen en van Orpheus.  Welnu, het 
herstel van het Paradijs vinden wij terug in de archaische en primitieve vormen van mystiek, 
welke men gewoonlijk hier onder de naam ‘sjamanisme’samenvat. 
Wij hebben elders aangetoond dat de trance van de sjamaan de situatie van de oorspronkelijke 
mens weer doet opleven: gedurende zijn trance wordt de sjamaan opgenomen in het paradijs-
bestaan der Eerste Mensen, die nog niet van God waren afgescheiden. 
De overleveringen verhalen ons immers van een mythische tijd, waarin de mens op directe 
wijze met de hemelgoden in verbinding stond; wanneer zij een berg, een boom, een liaan, 
enzovoort beklommen, konden de Eerste Mensen werkelijk en zonder inspanning de Hemel 
bereiken.  Aan de andere kant daalden de Goden regelmatig naar de Aarde af om zich daar 
met de Mensen te mengen.   
Ten gevolge van de een of andere mythische gebeurtenis (in het algemeen een rituele fout) 
werden de verbindingen tussen Hemel en Aarde verbroken (de Boom, de Liaan, enzovoort 
werden gekapt) en trok God zich in de verste uiteinde van de Hemel terug.  
Maar de sjamaan weet door  een techniek, waarvan alleen hij het geheim kent, de 
verbindingen met de hemel - voorlopig en alleen voor zijn persoonlijk gebruik - te herstellen 
en de samenspraak met de God weer te hervatten.  Met andere woorden, het lukt hem de 
geschiedenis (heel de tijd die verlopen is sinds de ‘val', sinds de directe verbindingen tussen 
Hemel en Aarde zijn verbroken) op te heffen.  
Hij keert terug naar het begin en wordt weer opgenomen in de oer-toestand.van het Paradijs.  
Dit herstel van een mythisch illud tempus ( buiten de tijd of het tijdelijke) vindt plaats in de 
extase: de sjamaanse extase kan hetzij als de voorwaarde hetzij als het gevolg worden 
beschouwd van het terugwinnen van de paradijs-toestsand.  In ieder geval is het duidelijk, dat 
ook de mystieke ervaring der 'primitieven’ wezenlijk met de extatische terugkeer van het 
'Paradijs' samenhangt. 
 
Het gaat er niet om de Joodse-Christelijke mystiek met het sjamanisme te verklaren of de 
hand te 1eggen op ‘sjamanistische elementen’ in het Christendom.   
Maar het betreft hier een zaak, waarvan het belang niemand kan ontgaan: de mystieke 
ervaring der 'primitieven' impliceert evenals het mystieke leven der Christenen de terugkeer 
naar de oorspronkelijke paradijs-toestand.  
De equivalentie van de mystiek en de terugkeer naar het Paradijs is dus niet 
een Joods-Christelijk hapax, door speciale tussenkomst van God in de ge-
schiedenis geschapen, maar een algemeen menseliik 'gegeven’ van 
onbetwistbare ouderdom. 
 
Laten we hierbij nog opmerken, dat de 'tussenkomst van God in de geschiedenis', dat wil 
zeggen de goddelijke openbaring in de Tijd, het beeld van een 'ontijdelijke situatie' opneemt 
en van nieuwe krachten voorziet.   



 

 

De openbaring welke de Joods-Christelijke godsdienst alleen ontvangt in een nooit meer 
terugkerende tijd, die er uiteindelijk een geschiedenis in één richting van maakt wordt door de 
archaische  mens bewaard in de mythen; niettemin worden zowel de mystieke ervaringen der 
'primitieven' als het mystieke leven der Christenen met hetzelfde archetype tot uitdrukking 
gebracht, te weten de terugwinning van het oorspronkelijke Paradijs.   
Het zal duidelijk zijn dat de geschiedenis, i.c. de Heil-geschiedenis, in dit opzicht niets nieuws 
gebracht heeft: zowel bij de primitieven als bij de Christenen vormt het mystieke herstel van 
de paradijs-toestand steeds een paradoxale terugkeer in illud tempus, een 'sprong naar 
achteren' die de tijd en de geschiedenis opheft. 
 
Dientengevolge blijft de Bijbelse en Christelijke symboliek - zoals iedere coherente 
symboliek - universeel, ondanks het feit dat zij een historisch gekleurde en in laatste instantie 
'Provinciaal' gekleurde inhoud draagt - want iedere plaatselijke geschiedenis heeft een 
provinciaal karakter wanneer men haar  beziet tegen de achtergrond van de universele 
geschiedenis in haar geheel.  
 
Men kan zich zelfs de vraag stellen of de 'toegankelijkheid' van het Christelijk geloof niet 
voor een groot deel te danken is aan zijn symboliek; of de universele Beelden die het op zijn 
beurt overneemt, niet in grote mate de verspreiding van zijn boodschap hebben 
vergemakkelijkt.  Want van het begin af aan worden de niet-Christenen door de volgende 
vraag gekweld: 
hoe kan een plaatselijke geschiedenis - de geschiedenis van het Joodse volk en van de eerste 
Joodse-Christelijke gemeenschappen - er aanspraak op maken dat zij het voorbeeld is van 
elke goddelijke manifestatie in de concrete, historische Tijd. 
Wij menen voor het antwoord hierop de basis te hebben gelegd: 
de heilsgeschiedenis is, hoewel zij in de ogen van de buitenstaander een plaatselijke 
geschiedenis is, tevens een exemplarische geschiedenis, omdat zij de boven-tijdelijke Beelden 
voorzet en afrondt. 
 
Hieruit vloeit dan een volheid van het 'nu-moment', de ontologisering van de Tijd voort:  
de Tijd is in staat te zijn, hetgeen betekent dat hij ophoudt te worden, dat hij in eeuwigheid 
wordt omgezet.   
Laten wij hier onmiddellijk aan toevoegen, dat niet een willekeurig tijdsmoment                             
op de eeuwigheid inhaakt,  doch slechts het 'gunstige moment', het ogenblik dat door een 
openbaring van gestalte is veranderd. 
 
De grootste hoop van de Christen is gelegen in de tweede komst van Christus,die aan elke 
vorm van Geschiedenis een einde zal maken.  Tot op zekere hoogte kunnen dit einde en de 
eeuwigheid (het teruggevonden Paradijs) die daarop zal volgen, nu reeds voor elke Christen 
afzonderlijk werkelijkheid worden.  Die tijd, welke door Christus is aangekondigd, is reeds 
bereikbaar; en voor degene die hem heeft herwonnen houdt de geschiedenis op te bestaan.   
De herschepping van de Tijd in Eeuwigheid is begonnen met de eerste  gelovigen.   
Maar dit paradoxale proces is zeker niet uitsluitend een onderdeel van de Christelijke leer.   
We komen dezelfde opvatting en dezelfde symboliek in India of in Boeddhisme tegen.  
Aan de ‘nirvana’ beantwoordt de ‘verlossing’: beide kunnen het 'gunstige moment' worden 
waardoor men 'de tijd verlaat' en de eeuwigheid verwerft.. . Uiteindelijk wordt er van de 
Christen gevraagd dat hij de ‘tijd-genoot’ van Christus wordt: hetgeen zowel 
een concreet bestaan in  de geschiedenis als de gelijktijdigheid met Christus' 
prediking, doodsstrijd en verrijzenis impliceert. 



 

 

-c-Symbolen en culturen 
 
De bestudering van de geschiedenis van een symboliek is een boeiende bezigheid, die 
bovendien nog geheel gerechtvaardig is, aangezien zij de beste inleiding vormt tot datgene 
wat men met de naam 'cultuurfilosofie' heeft aangeduid.   
De Beelden, archetypen en symbolen worden op verschillende wijzen beleefd en krijgen een 
onderscheiden betekenis:  
de zg.  'cultuurstijlen' worden voor het grootste gedeelte bepaald door hetgeen uit deze vele 
'vertolkingen' resulteert.   
Op Ceram, een eiland van de Molukkengroep, en in Eleusis stoot men op de mythische 
avonturen van een oer-meisje: Hainuwele en Kore-Persephone.  
Qua structuur gelijken hun mythen op elkaar.  En toch, wat is er een verschil tussen de 
Griekse cultuur en die van Ceram! De morfologie van de cultuurstijlen en de cultuurfilosofie 
zullen vooral belangstelling hebben voor de bijzondere vormen die het Beeld van het Meisje 
in Griekenland en op de Molukken heeft aangenomen.   
Maar ook al zijn deze culturen als historische formaties niet meer onderling verwisselbaar, 
aangezien zij reeds hun eigen stijlen hebben gevestigd, toch zijn zij op het vlak der Beelden 
en symbolen met elkaar te vergelijken.   
In laatste instantie worden de culturen juist door deze duurzaamheid en universaliteit der 
archetypes 'in stand gehouden' en zij maken dan ook een cultuurfilosofie mogelijk, die meer 
is dan een morfologie of een geschiedenis der stijlen.   
Elke cultuur is een 'Val in de geschiedenis'; dit houdt in dat zij daarmee tegelijkertijd beperkt 
is.  We moeten ons niet laten misleiden door de onvergelijkelijke schoonheid, door de adel en 
de volmaaktheid van de Griekse cultuur.  
Zoals alle andere culturen mist ook zij als historisch verschijnsel een universeel geldige 
waarde: probeer bijvoorbeeld maar eens de Griekse cultuur aan een Afrikaan of een 
Indonesier duidelijk te maken: wat hun zal aanspreken is niet de bewonderenswaardige 
Griekse 'stijl', maar de Beelden welke de Afrikaan en de Indonesier in de beeldhouwwerken 
en andere kunstuitingen van de “klassieke cultuur” zullen ontdekken.   
Wat voor de Westerse mens mooi en waar is in de historische uitdrukkingsvormen van de 
antieke beschaving, heeft geen waarde voor een mens uit Oceanie; want doordat zij zich 
manifesteren in structuren en stijlen, welke door de geschiedenis zijn geconditioneerd, zijn de 
culturen beperkt. 
De Beelden echter die aan hen voorafgaan en met behulp waarvan zij gestalte krijgen, blijven 
eeuwig levend en universeel vatbaar.   
Een Europeaan zal moeilijk kunnen toegeven , dat de algemeen menselijke geestelijke waarde 
en de diepzinnige zeggingskracht van een Grieks meesterwerk, bijvoorbeeld de Venus van 
Milo, voor drie-kwart van de mensheid niet zozeer gelegen is in de volmaakte vorm van het 
beeldhouwwerk, als wel in het Beeld van de Vrouw dat erin tot uitdrukking komt.   
En toch kunnen wij niet verwachten dat er nog eens een nuttige dialoog met de niet -
Europeaan zal kunnen worden aangegaan, als men er niet toe komt deze eenvoudige, 
feitelijke waarheid  te beseffen. 
Uiteindelijk worden de zogenaamde 'open' culturen door de aanwezigheid van de Beelden en 
symbolen in stand gehouden: in elke willekeurige cultuur, de AustraIische even goed als de 
Atheense, worden de grens-situaties van de mens op duidelijke wijze geopenbaard dankzij de 
symbolen, die aan hun culturen ten grondslag liggen. Wanneer men deze enige geestelijke 
basis van de verschillende cultuurstijlen verwaarloost, zal de cultuurfilosofie gedoemd zijn 
een oppervlakige morfologische en historische studie te blijven, die geen enkele waarde voor 
het menselijke bestaan als zodanig zal hebben.  



 

 

Als de Beelden niet te  zelfder tijd een 'opening’ naar het transcendente waren, zou men 
tenslotte in elke cultuur verstikt worden, hoe groots en bewonderenswaardig  men haar ook 
mag indenken. Vanuit iedere door stijl en historie geconditioneerde  geestelijke schepping kan 
men komen tot het archetype. zowel Kore-Persephone als Hainuwele beelden hetzelfde 
bewogen maar tevens vruchtbare lot van het Meisje uit. 
De Beelden vormen ‘toegangswegen’ tot een boven-historischie wereld.  Hierin bestaat zeker 
niet hun  minste verdienste : dankzij hen kunnen de verschillende ‘geschiedenissen’ met 
elkaar in een levende verbinding staan.   
Er is veeI gesproken en geschreven over de eenwoording van Europa in de Middeleeuwen 
onder invloed van het Christendom. Dit is vooral waar wanneer men denkt aan de 
gelijkschakeling  der godsdienstige volksoverleveringen. Door middel van de  Christelijke 
hagiografie ( de levensbeschrijving van de heilige) zijn de plaatselijke cultussen- van Thracie 
tot Scandinavie, van de Taag tot de Dnjepr - teruggebracht tot een 'gemeenschappelijke 
noemer’.Doordat zij gekerstend werden, hebben de goden en cultusplaatsen van geheel 
Europa niet alleen gemeenschappelijke namen gekregen, maar hebben zij ook in zekere zin 
hun eigen archetypen en daarmee hun universele waarde teruggevonden: een Gallische 
fontein, die sinds de pre-historie als heilig werd beschouwd - maar dan heilig door de 
tegenwoordigheid van de een of andere plaatselijke of regionale godheid - kreeg nu voor de 
gehele Christenheid een heilig karakter na te zijn toegewijd aan de Maagd Maria.  Alle 
drakendoders vereenzelvigd  met Sint Joris of met een andere Christelijke heldenfiguur, alle 
dondergoden met de heilige Elias.  De volksmythologie verliest zo haar regionaal en 
provinciaal  karakter en wordt oecumenisch . Met name is de beschavende invloed van het 
Christendom zo groot geweest, doordat het een nieuwe gemeenschappelijke mythologische 
taal schiep voor die volkeren, welke aan hun erfgrond gehecht bleven en dus het meeste 
gevaar liepen zich weer in hun eigen voorvaderlijke tradities op te sluiten.  Want door de 
kerstening van de oude godsdienstige erfenis van Europa is deze niet alleen maar gezuiverd, 
maar werd ook alles wat van deze oude praktijken, opvattingen en verwachtingen uit voor-
Christelijke tijden waard was 'gehandhaafd' te blijven, in het teken van dit nieuwe geestelijke 
stadium van de mensheid geplaatst. 
Zo leven nog heden ten dage in het volkschristendom riten en opvattingen voort uit het 
neolithicum.  De kerstening van de Europese volkslagen is vooral dankzij de Beelden 
geslaagd: zij werden overal teruggevonden; ze dienden alleen een nieuwe zin te krijgen, 
opnieuw geintegreerd te worden en nieuwe namen te ontvangen. 
Laat men nu niet  de verwachting koesteren, dat een soortgelijk verschijnsel ook in de 
nabije toekomst maar dan over heel onze planeet zal kunnen plaats hebben.   
Integendeel, het feit dat de uitheemse volkeren hun intrede in de geschiedenis hebben gedaan 
of dit nog zullen doen, zal dan tot gevolg hebben dat het gezag van de autochtone 
godsdiensten zal  groeien.  Zoals wij hebben gezegd, wordt het Westen op het ogenblik min of 
meer gedwongen een dialoog met de andere, 'uitheemse' en 'primitieve' culturen aan te gaan.  
Het zou te betreuren zijn, wanneer het een dergelijke dialoog aan de gang bracht zonder enige 
lering getrokken te hebben uit alles wat de bestudering van de symboliek aan het Licht heeft 
gebracht.” 
 
-0pmerking: 
 
Aldus Mircea Eliade die een voortreffelijke werk in de jaren 50 heeft geleverd over dit soort 
onderwerpen en waarover in een aparte bijlage een overzicht van zijn werken samen met die 
van andere schrijvers zoals Gustav Jung maar ook Rene Guenon,Coomaraswamy ...etc   
aangeboden zal worden. Deze studiën waarschuwen ons degelijk over de gevaren die onze 
westerse maatschappij in de loop der eeuwen niet heeft  willen onderkennen. 



 

 

Zoals wij hebben gezien behouden de oer-Beelden van de mythen hun kracht ondanks de 
veranderingen in opvattingen binnen de geschiedenis van de mensheid. Het komt vanuit de 
diepere lagen van ons onbewust en daarmee kunnen wij de verwantschap ervaren die aan de 
verschillende culturen ten grondslag liggen . Het probleem van onze moderne maatschappij  
ligt meer in het feit dat men in de oppervlakkigheid van de verschillende “stijlen”, van de 
verschillende mentaal bewuste uitdrukkingsvormen van een cultuur hoopt een eenheid te 
realiseren waarin  een universele waarde (zijn eigen maatsaaf) aan verschillende volkeren 
opgedrongen wordt. Het is mogelijk gebleken dat de vereniging van Europa  in de 
Middeleeuwen plaatsvond door het feit dat de symboliek steeds in het dagelijkse leven 
ervaren werd en dat de eenwoording met het “ontijdelijke”, de eeuwige Oer-eenheid, bewust 
werd gewaarborgd. Met andere woorden als het “individuatie”proces, zoals Gustav Jung het 
noemt, steeds werkelijk geactualiseerd wordt binnen een bepaalde cultuur of regio, zullen 
deze oer-beelden een nieuwe vorm  kunnen aanneemen en hun  verbindingsfunkties 
gewaarborgd blijven.  
 
Maar zodra de onbewuste krachten van deze symbolen door de plaatselijke 
vertegenwoordiger (priester, koning, keizer of stamhoofd) niet meer werkelijk ervaren worden 
(of niet meer begrepen worden) in de zin dat de nadruk van de rituele handelingen op de vorm 
en niet meer op de inhoud daarvan gelegd wordt, zullen nog alleen de oppervlakige stijlen en 
individuele verschillen overblijven. Er onstaat machtsmisbruik, onbegrip en 
vernietigingsdrang om een structuur die leeg is geworden te handhaven. De ervaring van het 
‘boven-tijdelijke’ wordt vervangen door de ‘tijdelijke’ overmacht door middel van 
ingewikkelde wetgevingen, filosofische beschouwingen die nog alleen toegankelijk zijn voor 
de ‘geleerden’ of de machthebbers,  maar waarin het volk geen deelname meer heeft, slaaf  en 
onderdrukt wordt.  
In die zin is de binnenkomst van een Mozes, een Boeddha, een Christus of een Mohammed  
in de tijdelijke geschiedenis altijd een revolutie in de bestaande vastgelopen structuur waarin 
de “boven-tijdelijke” spirituele of metafysische inhoud  verloren is gegaan. 
 
Een metafysiek, dat wil zeggen een globale en coherente opvatting van de werkelijkheid die 
in staat is de mens tot zijn hoogste niveau van mens-zijn te brengen  uitgedrukt in de vorm 
van de mooiste kunstuitingen van de wereld-architectuur en litteratuur, maar ook in de 
verwezenlijking van een maatschappij waarin de mens met zichzelf en met de anderen in 
vrede leeft. 
De archaische mythen leren ons dat deze evenwichtige hoogtepunten onderhevig zijn aan een 
‘natuurlijk’ proces van hernieuwing waarover geen zekerheid is behalve die van de 
‘bovennatuurlijke’ voortstuwende kracht.  
 
Onze westerse wereld heeft  vanaf  de Middeleeuwen en met de “verlichting” in de 15e -16e 
eeuw  een proces doorgemaakt waarin de kwaliteit van deze uitzonderlijke ervaringen 
achteruit is gegaan, het onbegrip en misbruik van deze gegevens hebben geleid tot grote 
oorlogen,    vervolgingen en enorme bloedvergietigingen, scheiding van geestelijke en 
seculaire machten waarin de essentie van de archaische oermythen vergeten wordt en tenslotte 
als een ‘kinderlijke geesthouding’ beschouwd wordt: Begrip voor de ander werd slavernij.  
 
De bijzondere functie van de Mens “boven het tijdelijke” wordt vervangen door de 
humanistische gedachte van een mens die een centrale en eeuwige macht op het “tijdelijke” 
kan uitoefenen, de individuele ontwikkeling  binnen een ‘door de Rede”( of  het redelijke) 
geleide levenshouding  wordt beschouwd als de enige goede “middenweg” tussen de tirannie 
en machtsmisbruik van geestelijke machten of oorlogbeluste koningen . 



 

 

 De individuele verschillen worden gezien als een waarborg tegen het machtsmisbruik terwijl 
het “individuatie”proces  gebaseerd op de ervaring van een hoger niveau van bewustzijn naar 
de onwetenschappelijke wereld der fabel teruggeduwd wordt. 
 
Zoals Gustav Jung heel goed heeft opgemerkt , zullen de onbewuste krachten altijd een weg 
vinden uit de beteugelingen van de redelijk bewuste kant van ons bewustzijn of door middel 
van geestelijke stoornissen of door een diepe behoefte  en drang naar  spirituele ervaringen.  
In de jaren 50 merkte hij al op , dat Amerika met zijn “hoog ontwikkeled” niveau binnen een 
materialistische maatschappij ook het land was waar wij het grootste aantal ‘sekten’, ‘occulte’ 
bewegingen  en ‘Ufo-ervaringen’  konden vinden. Als wij naar onze moderne maatschappij  
nu kijken zien wij dat de thema’s van de oer-Beelden nog steeds levend zijn : de ‘Heiligen 
van de grasmat’ zijn onze nieuwe magiers, Madonna anno 90’ verlangt steeds de Vrouw te 
zijn , onze jeugd door middel van ‘House’ en ‘Hard-rock’ muziek zijn in gevecht met 
demonische draken etc.. die door middel van drugs binnen hun dagelijkse bewuste leven  een 
belangrijke plaats in hun werkelijkheid innemen. Deze oer-symbolen hebben in kracht niet 
ingeboet want de kwaliteit van een symbool is dat het de vereniging van tegengesteldheden is, 
met een “dagzijde” of goedaardige kant en een “nachtzijde” of “kwaadaardige” kant . Als de 
mens niet met deze onbewuste krachten niet kan omgaan , zullen deze symbolen vaak 
omslaan in hun kwaadaardige zingevingen. De ‘elektronische’ wereld probeert zelfs het 
probleem te verdoezelen door middel van ‘virtual reality’ of door middel van reklames die 
steeds een spirituele karakter dragen :  het vruchtesap dat bij een Azteke tempel aan de goden  
aangeboden wordt , de nieuwe auto die als een fonkelende ster uit de heelal  zijn  nieuwe 
geboorte aankondigt, de ‘vernieuwde waspoeder’ die de ‘verlichting’ van iedere mens is 
geworden zoals mediterende monniken op hoge bergen ook kunnen bereiken.... 
 
Deze supermarkt aan “New Age” produkten laat zien hoe wisselvalig en tijdelijke deze stijlen 
of vormen van bewustzijn  zijn geworden, en de individuele of egocentrische benadering van 
de moderne kunst  biedt ons daarin geen  oplossing. Zeker heeft de moderne mens de “appeal 
of the savage” weer ondekt en na alle slaven met de kleren van de beschaving te hebben 
aangekleed, gaan ze nu zelf naakt op de stranden van Afrika  genieten van hun hervonden 
vrijheid . Maar deze vrijheid is altijd van korte duur ( 3 of 4 weken van “vakanties”) want de 
consumptie maatschappij heeft zijn regels die ons verplichten te geloven in de ‘eeuwig’ 
voortdurende materiele ontwikkeling  van ons welvaart .  
 
Het voortleven van de Vrijmetselarij als inwijdingsgemeenschap binnen onze moderne 
maatschappij  is daarom een paradox geworden. Waar de thema’s van zijn rituelen hem 
dwingen met de onbewuste aspecten van het leven in aanraking te komen en de wegen van het 
‘individuatie’ proces te volgen om de ‘boven-tijdelijke’ervaring  mogelijk te maken, verzet de  
nieuw ingewijde mens zich vaak tegen het werkelijk beleven van dit individuatie proces 
gezien het feit dat hij in zijn dagelijkse omgeving geen referentie kader of  mogelijkheid heeft 
om er gestalte aan  te geven. Met alle goede bedoelingen vandien maar wat is het nut van een 
‘Hoge-priester’ in een consumptie maatschappij ?  De meeste vrijmetselaren zullen 
antwoorden dat deze rituele graad  ‘symbolisch’ bedoeld is  en dat waar het omgaat in de 
Vrijmetselarij  beter gezien kan worden als  een streven  naar Broederschap en een beter 
onderling begrip tussen de mensen . 
 
 De humanistische ‘dromen’ van de Verlichting  van de 18e eeuw worden aangehaald als bron 
en als enige ontstaansmogelijkheid van de beweging die dit gedachtegoed van Broederschap 
met de medemensen  hoog in het vaandel had staan. 



 

 

Het past zeker in de geest van de ‘Verlichting’ te beweren dat zij de ‘uitvinders’  van de 
symboliek  zijn,  gezien het feit dat de geschiedenis ons laat zien hoe arrogant en racistisch 
hun wereldbeeld is geweest , dat zij een enorme golf van “koloniaal intellectualisme” hebben     
verspreid ten koste van miljoenen levens, en dat deze wereldbeeld nog steeds nu ons 
dagelijkse leven beinvloedt.  
Maar zoals wij hebben gezien zijn deze rituele thema’s zo oud als de mensheid en in de  
periode van het “officiele”ontstaan van de Vrijmetselarij was onze westerse wereld in een 
zware crisis beland :  
 
De crisis in de geestelijke wereld was op zijn hoogtepunt. De katholieke en de protestante 
kerken waren in oorlogen verwikkeld met behulp van de heersende koningshuizen van de 
Europese landen. Vele kozen om te vluchten en hoopte een “nieuwe Wereld” te ontdekken 
waarin een betere samenleving ( een nieuw “paradijs”) weer op te bouwen zou zijn. Het 
bestaan van de vakmanschapsgildes waarin de inwijdingen nog steeds een ‘normale’ en 
‘essentiele’ bestanddelen waren van hun levenshouding  gericht op het goddelijke of de ‘de 
boven tijdelijke’, werd bedreigd door de opkomst van de nieuwe “technieken”, de 
ïndustrialisatie” en door de weinige behoefte aan “cathedralen” van een maatschappij 
verwikkeld in een geestelijke crisis waarin de een of de andere als “satan” werd beschouwd. 
 
Daarbij hadden de thema’s van de oer-Beelden ook hun weg gevonden bij de “geleerden” en 
de wetenschap’s mensen van die tijden waarin Alchemie, Kabbalah (Christelijke of Joodse), 
en ‘occulten’ kennissen hun dagelijkse bezigheden waren en waarbij de koningshuizen van 
Europa  graag hun beschermingen verleende om  zo hun macht veilig te stellen. 
Deze pagina in de geschiedenis van Europa laat ons zien hoe belangrijk deze periode is 
geweest  voor onze verdere geestelijke ontwikkeling . Het benadrukt een breuk met de 
Middeleeuwen waarin de overtuiging van het índividuatie proces in de vorm van een leven 
gericht naar  het Eeuwig - Goddelijke- Tijd altijd de overhand heeft gehad, ondanks alle 
oorlogen en  vervolgingen van afscheidende bewegingen.          
 
De keuze van de mens van de Verlichting is een ‘redelijke’ keuze geweest: de middenweg 
van de “Rede” . Ondanks de boeiende diskussies over het belang van het innerlijke beleven en 
verwezenleking van het inviduatie proces, kreeg het humanistische gedachtengoed de 
overhand en  werden de geestelijke wetenschappen als de Alchemie en  de Kabbalah niet 
meer begrepen of als onzin beschouwd en zeker niet meer noodzakelijk om een “gezond” of  
“evenwichtig” leven te leiden. De volgende stap was niet meer zo moeilijk te maken: de 
religies hadden gefaald , de hoop op een Eeuwige ‘boven-tijdelijk’ Tijd  werd snel 
werkelijkheid  in de overtuiging dat de “Rede” het enige  goede gereedschap was geworden 
om in een nieuw “Paradijs “ te leven. 
 
Daarin heeft de Vrijmetselarij een belangrijke funktie gehad: door middel van zijn rituelen 
heeft ze bewust of  onbewust de thema’s  van de oer-Symbolen kunnen bewaren en daarbij 
verschillende elementen van de vroegere geestelijke wetenschappen als de Alchemie en de 
Kabbalah kunnen handhaven, ondanks het feit dat ze niet meer begrepen werden of dat zij als 
“stijlen” bewaard werd om de ‘geheimzinnigheid’ van de rituelen te versterken. 
In die zin is de Vrijmetselarij in onze moderne wereld een paradox gezien het feit dat zij 
thema’s en elementen gebruikt die binnen onze maatschappelijke verhoudingen totaal geen 
nut meer heeft:  
Wat is het nut van een Hoge-priester voor een bankdirekteur die liever in de “luchtkastelen” 
van zijn aandelen gelooft dan  in de verwezenlijking met de Goddelijke Eenheid ? 



 

 

Op zichzelf zou het hier aangeboden materiaal beschouwd kunnen worden als overbodig en 
van weinig belang voor “deze tijd”, gezien het feit dat wat er voor ons omgaat , is een 
antwoord te vinden voor onze huidige problemen binnen de moderne maatschappij. 
Dat is waar. Koninklijke kunst beoefenen binnen een wereld waar de rol van de koning 
overbodig lijkt te zijn, kan zeker als vreemd of  “passé” beoordeeld worden. 
De tijd van de Bouwers van de Kathedralen is al lang voorbij ! De koningen van onze tijd zijn 
“bankdirekteuren” geworden. 
 
Wij kunnen het probleem  omzeilen en zeggen dat het “symbolisch “ bedoeld  wordt, of zelf 
herkennen dat de houding van onze voorouders een beetje naief was. 
 
Zeker lijkt hun houding op het eerste gezicht naief. 
Wie zou in onze moderne maatschappij nog bang voor zijn dat de zon de volgende morgen of 
seizoen niet komt opdagen ?  
Wie zou in onze tijd het gewas als God’s geschenk beschouwen? Waarom zou een ritueel, een  
zelf-opoffering  echt noodzakelijk moeten zijn om een goede oogst c.q. veilig toekomst te 
kunnen garanderen?  
 
Is het niet niet een beetje kinderachtig om in een boom of een korenaar de spiegebeeld van het 
goddelijke te herkennen ? 
Als wij een vergelijking met onze moderne tijd zouden willen maken, zou het niet iets 
vreemds uitkomen : Voor onze voorouders was hun gewas vaak hun enige overlevingskans of 
inkomst, zouden wij dan ook tot de grond moeten gaan buigen en moeilijke rituelen uitvoeren 
voor ons dagelijks brood, geld ? 
    
 

                                       
                     Hij is als en boom, geplant aan waterrijke stromen (Ps.1,3) 
Wij weten nu wel beter. Wetenschappers verzekeren ons dat de zon wel op tijd zal komen 
opdagen, dat de oogst  met dank aan “het klonen” of “de genetische manipulatie” altijd zal 
slagen. En de bankdirekteuren kunnen ons heel goed de juiste aandelen verschaffen om onze 
toekomst c.q. geld veilig te stellen. 
Het is dus een paradox want de Vrijmetselarij blijft een aantrekkingskracht  uitoefenen op de 
nieuw ingewijde, gezien het feit dat deze oer-Beelden, de onbewuste kanten van zijn 



 

 

bewustzijn, hem aanspreken  en dat hij het binnen de geheimzinnige moederschoot van de 
loge en dus op een veilige manier kan beleven zonder het risico te lopen om daarbuiten als 
‘gek’ verklaard te worden. Dit heeft vaak tot gevolg dat een ingewijde in de “geheimen” van 
de Vrijmetselarij het heel moeilijk krijgt om duidelijk te maken aan een buitenstander wat 
Vrijmetselarij  werkelijk is, gezien het feit dat wat hij in de onbewuste kant van zijn 
bewustzijn heeft beleeft geen ruimte krijgt in de dagelijkse bezigheden van een consumptie 
maatschappij die liever wil blijven consumeren en niet bewust wil worden van de angstige 
onbewuste aspecten van het leven.  
Bovendien biedt de nieuwe supermarkt in “geesteleijke ontwikkelingen” hem genoeg 
gelegenheid om zonder geheimzinnigheid een Indiaanse inwijding of een  Tibetaanse initiatie 
“mee te maken” zonder verder enige verplichtingen.   
 
De vraag is of  de vrijmetselaar zelf het ook niet moeilijk krijgt om aan zichzelf deze 
“geheimen” uit te leggen, want hij is  gedwongen een dubbel leven te leiden.  
Daarbuiten wordt van hem gevraagd alleen te consumeren en daarbinnen deze consumptie te 
verwerpen en een gevecht met zijn onbewuste demonen aan te gaan. 
 
Waar de bouwers van de “vakmanschapsgilden” de resultaat van hun inwijdingen in de vorm 
van een prachtig bouwwerk als een “katedraal” aan iedereen konden laten zien en  met een 
bevredigende gevoel konden constateren dat hun inwijding voor onschatbare waarde voor de 
maatschappij was, blijft de moderne vrijmetselaar met een bijna schizofrenisch gevoel achter.     
 
Waar de bouwers van de “vakmanschapsgilden” de eenheid in de symboliek van hun 
inwijdingen de eenheid van hun innerlijke belevingen bewerkstelligden in de vorm van hun  
gemeenschappelijke handelingen in de maatschappij, moet de moderne vrijmetselaar een 
individuele benadering van de symboliek   kiezen waarbij hij er oprecht probeert  achter te 
komen wat deze symboliek voor hem kan betekenen binnen een wereld waar deze symboliek 
zijn zin en funktie verloren heeft. Daarom is hij de eenheid in de innerlijke belevenis kwijt 
geraakt en de moeilijke weg van het individuatie proces wordt belemmerd door de vele 
mogelijkheden aan “speculatieve” interpretatie van de de verschillende facetten van de oer-
Symbolen. 
Daarbij willen we opmerken dat deze problematiek typisch Westers is en ondanks haar 
invloed op de rest van de wereld , zijn er nog steeds vele gemeenschappen die deze 
problematiek wel oplossen doordat ze een keuze hebben gemaakt : een bekend voorbeeld is 
de Tibetaanse boeddshiste gemeenschap in ballingschap die overal ter wereld de belangen van 
het inwijdingsproces voor de wereldvrede en  voor een gezond leven aan een ieder uitleggen  
en verlenen. Maar  we willen ook de aandacht vragen voor een belangrijk werelddeel als 
Afrika dat de laatste decennia uit de slavernij en het kolonialisme, na eeuwen van westerse 
onderdrukking,  haar eigen  zeer oude traditie weer doet herleven, waarin het belang van de 
inwijding in het leven van een gemeenschap centraal staat: een voorbeeld is Kenia waar de 
V.N 
het land  verzocht om een regiment soldaten naar de oorlogsgebieden in het voormalige 
Joegoslavie te sturen. De regering van Kenia koos ervoor om  mannen van een Krijgers-stam  
te sturen naar Bosnie gezien dat deze mannen alom bekend zijn om hun kwaliteit van 
betrouwbaarheid, beheersing in moeilijke konflikten en uitstekende vredesonderhandelaars 
zijn.  
Deze “krijgers” hadden nooit van Bosnie of van het conflict gehoord, spraken bijna geen 
Engels , maar hebben een jaar lang binnen de zware konflikten en bombardementen , hun 
vrede-handhavings rol uitstekend  vervulden.  



 

 

Terug in hun land en als helden ontvangen , hebben ze hun moderne kleren en wapens terug 
gegeven, hun prachtige traditionele kleren weer aangetrokken en zijn weer op het platteland 
gaan leven binnen hun eigen gemeenschap waarin het onderhoud van vee de voornaamste 
bron van inkomsten is. Deze gemeenschap heeft gekozen de eeuwenoude traditionele  wijze 
van leven te handhaven die gebaseerd is op inwijdingen en “rites de passages”. Daarin staat 
de besnijdenis van de “puber” centraal  waardoor hij op een indringende en psychologisch 
gezien heel effectieve manier tot het besef komt dat hij een belangrijke rol in zijn 
gemeenschap moet gaan spelen en dat  het zijn verantwoording is om de vrede en welzijn van 
zijn medemens te garanderen.  De inwijding is voor deze gemeenschap de enige juiste 
methode om van een “puber” een Mens te maken en  om tot zelf-kennis te komen.  Het heeft 
al eeuwenlang zijn nut en doortastenheid bewezen. Voor hun een mens die niet ingewijd is , 
zwart of  blank , zal nooit in staat zijn zich zelf te beheersen of een leidingfunktie  te kunnen 
uitoefenen. 
Generaal Amadou Touré, de voormalig president van Mali , in samenwerking met President 
Mandela betrekken steeds meer in hun vredesonderhandelingen met de rebellerende groepen 
in verschillende delen van Afrika de “wijsheid” van deze oude “sages”om de jeugd te 
overtuigen hun zinloze strijd op te heffen  .                   
 
In die zin staat de moderne Vrijmetselarij voor een  keuze waarin wij drie mogelijke 
richtingen zien:  
- Of ze blijft de “geheimzinnigheid” handhaven en verbergt zich daarin met de overtuiging dat 
de richting gekozen in de tijd van de Verlichting de enige en goede weg is om de problemen  
(en de geestelijke nood) van onze maatschappij op te lossen, waarbij de “vervolging’s angst” 
steeds een centrale plaats inneemt, zoals bij verschillende Europeese maçonieke ordes, en met 
de hoop dat de ‘goede oude tijden”eens en voor eeuwig zullen terugkeren.          
- Of  zij kiest voor meer openheid en verlaagt de drempel van de inwijdingssymboliek met de 
nadruk op de behoeftes aan een betere sociaal evenwicht en  broederschappelijke verhouding 
tussen de mensen , waarbij de “redelijke” middenweg tussen democratische individuele 
ontplooing en een vage “mystiek” bewandeld wordt met de overtuiging dat dit de beste 
oplossing is om deze eeuwenoude traditie binnen onze steeds veranderlijke moderne wereld te 
handhaven. 
-Of  zij maakt een sprong in de diepte van de onbewuste kanten van ons menselijke 
bewustzijn door middel van de thema’s die door de rituelen gebruikt worden waarbij de oer-
Beelden  en de symboliek  weer  werkelijk beleefd worden zoals onze voorouders dat deden,  
maar zoals het ook in vele veschillende delen van de wereld nog steeds plaatsvindt.   
Het betekent dan ook dat de  moeilijke weg  van het individuatie proces werkelijk wordt 
aangegaan en  dat  de  elementen van de geestelijke wetenschappen die inherent zijn aan het 
belevingsmogelijkheden van de  oer-symbolen,  zoals meditatie, alchemie en binnen onze 
Joodse-Christelijke achtergrond de Kabbalah , weer in de dagelijkse praktijk of beoefening 
een centrale plaats terugvinden.  
Daarbij zien wij niet meer de noodzaak om de geheimzinnigheid te handhaven,  gezien het 
feit dat helderheid en duidelijkheid in de methode het meest vruchtbaar kan zijn binnen de 
geestelijke nood van onze moderne wereld en dat de respectvolle kontakten en uitwisselingen 
tussen de geestelijke tradities  daadoor bevorderd kunnen worden. 
Het zal duidelijk zijn dat onze keuze gaat naar de derde richting en dat de presentatie van dit 
onderzoek  een bijdrage hoopt te leveren tot een beter begrip van de mogelijkheden die deze 
keuze biedt.  



 

 

Voordat wij de vijfde en laatste groep van drie psalmen behandelen , willen wij benadruken 
dat de 12 andere psalmen ook een geheel op zichzelf vormen. Met de psalmist is onze 
pelgrimstocht langs de drie belangrijke  jaarlijkse feesten van het Joodse Volk gegaan en 
zoals de beweging van de zon ,volgend de seizoenen, is onze reis van het oosten, door het 
zuiden in het westen beland. 
Zoals eerder gezegd  benadrukt deze visie de drie belangrijke seizoenen van Lente , Zomer en 
Herfst waarin de zon een belangrijke funktie vervult voor een agrarische maatschappij terwijl 
het noorden beschouwd wordt als ongunstig gezien het feit dat de zon ten ondergaat , waar 
zijn reis in de ‘onderwereld’ en zijn gevecht met de demonen plaatsvindt. 
Later in hun geschiedenis zullen de Joden het feest van Hanoeka aan de reeks toevoegen dat  
eind december plaatsvindt en verwijst daardoor  naar de winter solsticium . 
Het feest van Hanoeka herdenkt de overwinning van de 7 broeders Makkabeen op de 
Assyrische en Griekse bezetting en de verovering en herstel van de Tempeldienst in 
Jerusalem 
 
Het probleem van de kalender waarin  de discussie over het feit wanneer het begin van het 
nieuw jaar, het feest van de tabernaklen moet plaatsvinden, vormt een hele studie waarin wij 
hier niet diep op in gaan en alleen maar willen zeggen dat deze discussie al heel lang binnen 
de verschillende Joodse secten rond 100 B.C. een onderwerp van discussie was die naar de 
wederzijdse verwijten over het verkeerde kalendergebruik leidde en daarmee het ongeldige 
karakter  van de Tempeldienst wilde benadrukken.( met o.a. de keuze tussen een zon of een 
maan kalender) 
Deze verschillen in uitgangspunt werd ook beïnvloed door de Griekse en Romeinse kulturen 
waar de zomer en de winter solticia een belangrijke symbolische plaats in hun rituelen  
innamen.  
 
Dit verschil in uitgaangspunt is nog steeds terug te vinden in de Vrijmetselarij waarin de 
Engelse de opening en sluitings rituelen  in het Oosten, Zuiden en Westen plaatsvindt terwijl 
die van de Europeese voor het Oosten , Zuiden en Noorden heeft gekozen. 
 
In de Meestergraad  blijven de verschillen in de ritualen bestaan m.b.t. de vraag  in welke 
windrichtingen de slagen op “Hiram Habif” plaats moeten hebben en we zullen in een ander 
gedeelte van dit onderzoek uitvoerig op terug komen. 
Om het voor nu zo simpel  mogelijk te houden , kunnen wij zeggen dat wij, volgend de oer-
rituelen van het Koning’s drama, in feite de vier windrichten Oosten, Zuiden, Westen en 
Noorden bewandeld hebben door middel van de thema’s van deze 12 psalmen. 
Binnen deze reis is de psalmist een transformatie of individuatie proces aangegaan waarin hij 
tot het besef is gekomen dat de enige redding van zijn ziel in de onuitsprekelijke naam van 
IHVH ligt.  Daarvoor moet hij in saat zijn tot de hoogste offer en inspanning om zijn doel te 
bereiken: de vereniging van zijn ziel met het Heilig  en Eeuwig Woord. 
De laatste drie psalmen zullen deze ervaring beschrijven. 
 
Maar het lijkt ons belangrijk hiervoor  twee studies te betrekken waarin wij aanvullende 
informatie zullen krijgen over de behandelde thema’s; de eerste is in een wetenschappelijk 
studie van A. Hocart  over “the Life giving Myth”waarin hij de zeer oude rituelen beschrijft 
zoals ze nog steeds in India gebruikt worden . ( Hebrew Union College Annual nr. 6 -1929). 
De tweede  studie is een onderdeel van het omvangrijk werk van Adrian Snodgrass over de 
universele symboliek van Tempels (over de 5 continenten) in zijn boek “Architecture, Time 
and Eternity” en in het bijzonder  over de symboliek van de rituelen die verbonden zijn met 
het bouwen van een altaar (in “Symbolism of the stupa”)   



 

 

1-”when the nineteenth century extended the sphere of discovery to Biblical lands and 
beyond, scholars naturally approached the myths of Egypt, Babylonia and India in the spirit 
they had imbibed from their classical studies.  They picked out the myths from the texts in 
which they were embedded, arranged them into neat systems of mythology after the fashion 
of Hellenistic mythologists, and threw the rest of the texts on to the rubbish heap. 
In India they had this excuse, that they first became acquainted with its literary language, 
Sanskrit, in its late form, which is known as classical Sanskrit, and with works belonging to 
the centuries after Christ, contemporary with the break-up of the Roman Empire, or even 
later.  This classical form was a dead language carried on from a bygone civilization, just as 
the Middle Ages continued to write Latin after the fall of Rome.  With this dead language the 
Hindus inherited a store of dead myths.  Some of these made good copy; so they were worked 
into epics such as the Ramayana and the Puranas.  These epics did not assume their present 
form till long after Alexander had opened the gates of India to Hellenistic influence, not till 
that influence had had time to permeate Indian art, as it began to do in the first century A.D.  
 
It is difficult to believe that Indian literature escaped an influence which affected the art, and 
that the Indian epic owes nothing to Greek models. 
If we want to study the real myth, not the literary exercise, if we want to know what the myth 
meant for mankind at large, not merely for poets, we shall no more look to the Ramayana or 
the Vishnu Purana than we should to Milton's Paradise Lost or to Morris' Earthly Paradise.   
 
We shall turn rather from the Sanskrit which was a dead language to that Sanskrit which was 
still a living language about 800 B.e., a thousand or more years earlier.  That Sanskrit, known 
as the Vedic, has a very different character from the classical.  Instead of being florid, 
ingenious, subtle, unreal, it is simple and direct, because it wants to convey information, not 
to display literary skill.  It is concerned, not to amuse or astonish, but to impart that 
knowledge which is necessary to the welfare of the community. 
 
What really mattered to the ancient Brahman, as it does to us, as it does to everyone, was life; 
not merely keeping alive, but living well, enjoying bodily vigour for the full span allotted to 
man.  To have life it is necessary to have food, to escape sickness and the wiles of enemies, 
and to have stalwart sons.  The Brahmans' quest, in the words of the first hymn of the 
Rigveda, is " wealth day by day, prosperity, glorious and abounding in heroes."  
They pray to Soma ( the god who has the berverage of immortality) to save them from 
disease, to prolong their years as the sun the days of spring, not to abandon them according to 
the desire of their foe, to save them from disease.' 
Life depends on many things: on food, and food on rain and sun; on victory, and victory on 
skill and strength; on unity, and unity on wise rule and obedience.  
 
An elaborate ritual grew up designed to secure all these good things, all that contributed to the 
full life.  This ritual became so elaborate that its accurate transmission became more and more 
difficult.  One or two recitals were not enough.  It had to be committed to memory, and its 
meaning and its reasons had to be expounded in lesson after lesson.  Schools were formed, 
and from those schools issued the voluminous literature which is known as the Brahmanas. 
The ritual was then, as it is now, based on precedents.  If we have a king to crown, our experts 
search the old records to find out exactly what was done at previous coronations so that it may 
be done again.  So the ancient Indians had their precedents.  
 



 

 

The sacrificer, that is, the man who presided over the ritual and was consecrated by it, acted 
strictly according to precedent; his actions merely repeated the actions of other sacrificers 
before him. 
Thus one of the highest sacraments consists in setting up a mound, or altar, which represents 
the world.  The sacrificer by the ritual recreates the earth; but he recreates it by the same 
methods as were used by the original creator.   
That original creation is first recalled in a myth, how the creator brought forth foam from the 
waters, earth from the foam, and Gradually built up this world.   
Then the sacrificer proceeds to imitate the creator by dissolving clay in water, producing foam 
from it, and then moulding the clay into a pan of which the bottom is the earth, the lower part 
of the sides the air, and the upper part the sky. 
The relation of myth to ritual is best illustrated in the words of the Indian ritualist himself.  
He discusses the rite of carrying round Soma, the plant from which the sacrificial beverage is 
made.  Soma is a god and a king, as well as a plant and a drink of immortality.  
He is carried round the way of a clock, .  Our authority states the precedent on which the rite 
is based in these words :  
 " The gods and Titans I strove together for these worlds.  They strove for this eastern 
quarter.  The Titans beat them thence.  They strove for the southern quarter.  The Titans beat 
thern thence." And so they went fighting round the compass, until " they strove for the 
north-eastern quarter: they were not beaten thence.  This quarter is the unconquerable. . . . 
The gods said, 'Through our lack of a king they beat us: let us make a king.' They made 
Soma king.  With Soma as king they conquered all the quarters.  He who sacrifices has 
Soma as king.   
 
They place Soma on the cart as it stands facing east: he conquers the East.  
They carry him round by the South: thereby he conquers the southern quarter," and so on 
round the compass.  The conclusion is, " By Soma, the king, he conquers all the quarters 
who knows this."  
The text is not easy to understand, like most of these books.It is tempting to put the blame on 
the writer, or rather the lecturer (for there were no written records in those days);  
but we must remember he was addressing his own people in his own time, and not recording 
facts for the scholars of a foreign race centuries later.   
He could assume in his hearers a considerable knowledge which we lack, knowledge of the 
ritual, the social organization, the nature of the gods.  All that remained was to expound the 
small points which were not known to his pupils.  The general outlook he could take for 
granted.  Unfortunately we do not possess that outlook; we must reconstruct the principles 
from the applications which follow one another with deadly monotony. 
 
We gradually come to realize that the sacrificer's object is to get control of the whole world-
not temporal, but ritual, control; that is, he seeks to bend the forces of Nature to his will, so 
that they may produce plenty for him.  
The world consists of four quarters.  Whoever secures the parts secures the whole.  
So the sacrificer proceeds to the supernatural conquest of the parts in a fixed order, that in 
which the sun goes round the earth.  
To succeed, however, a divine king must lead them.   
That king is the plant and god Soma, under whose leadership they take one quarter after the 
other.   
 
 
 



 

 

 
That is the proper way to proceed, because once upon a time the gods under the leadership 
of Soma recovered one by one the quarters which they had lost to their rivals, the Titans, in 
the ritual struggle for power over the world.  As the gods did, so must the sacrificer, for the 
sacrificer and his acolytes represent the gods.  It is necessary that he should know the myth 
which describes how the gods succeeded. 
 
The slaving of the serpent Vritra by Indra is the chief myth in Vedic mythology, as the slaying 
of the monster Tiamat by Marduk is in Babylonia. 
 It is the theme of hymn after hymn to the glory of Indra, the wielder of the thunderbolt.  
 " He slew the serpent; he released the waters; he split open the bellies of the mountains.  He 
slew the serpent lying in the mountains.  Tvashtri fashioned his whizzing thunderbolt. . . . His 
missile the Bountiful One (Indra) grasped, and smote that first-born of serpents.  When, Indra, 
thou smotest the first-born of serpents thou didst set at nought the enchantments of the 
enchanters; then bringing forth the sky, dawn, at that time thou foundest no enemy at all.  
Indra slew Vritra..... with his thunderbolt, that great weapon of death....... Indra, the lightning-
armed, is the king of him that goes and him that rests and of tame cattle; yea, he rules over 
busy men as felly encloses the spokes."  Such is the myth as told, or rather alluded to, in the 
Rigveda.   
One incident is omitted in this particular hymn, but is referred to in others.   
All the gods deserted Indra except the Maruts, a troop of gods who are the gods of the 
commons, as Indra is the kingly god.  This episode is thus commented on by the teacher.  
" Indra, being about to slay Vritra, addressed all the deities: ' Do you support me, call to me.'-' 
So be it,' they said.  They ran forward with intent to slay him (i.e. Vritra).  He realized, ' They 
are running hither to slay me.  Come, let me terrify them.' He snorted at them.  
At his snorting all the gods ran away in haste.  The Maruts did not forsake him, saying,  
' Smite, Blessed One, strike, put forth thy might.'  
Speaking these words they supported him. . . . He realized, 'These are indeed my friends; they 
showed me love.  Well, let me give them a share in this litany.' He gave them a share in this 
litany.  Up to that time both litanies were entirely his." Such is the myth that explains why in 
the time of the lecturer  the officiating priest " draws a draught of Soma for the Maruts, sings 
an introductory stanza for the Maruts,sings a hymn for the maruts."  
The reason is,"wherever with them he (Indra) conquered, wherever he showed strength, by 
mentioning that also he (the sacrificer) makes them fellow-drinkers of Soma with Indra."  
 
It comes to this, that in the course of the ritual of which Indra is the central figure an offering 
is made to the Maruts, a cup of Soma is drawn for them, a hymn sung, and a formula recited, 
of which the verses are still preserved for us in Rigteda Ill, 47, 4. The reason for this practice 
is given in the myth, that whereas all the other gods deserted Indra in his fight with the 
Serpent, the Maruts stood by him.  It was apparently not a physical struggle, and the Maruts 
did not support him by force of arms, but by calling out to him, by uttering a formula which 
strengthened Indra.  Therefore the Maruts have a share of Indra's ritual.  Now the sacrificer 
impersonates Indra, as we are told over and over again.  He has therefore to act exactly as 
Indra acted.  He re-enacts the myth even to giving the Maruts a share in the libations and the 
litanies. 
 
In other words, the myth is the precedent.  It is not a tale told to while away an idle moment, 
nor is it a deep and purely inquisitive speculation about the phenomena of Nature.  Nothing 
could be less entertaining than these myths, and nothing could shed less light on the sun, the 
moon, and the beginning of the world.  



 

 

A collection of these myths would, as the reader can see from these specimens, be dreary in 
the extreme; and that is why they do not figure in handbooks of Indian mythology, or only in 
a readable abstract.  Those handbooks confine themselves to those myths that approximate to 
the Greek standard, such as make good stories and have artistic possibilities.  The rest is 
swept into the dust-bin as so much nonsense spun by the subtle brains of priests.  Such is the 
artistic tyranny of Greece that scholars reject what is dull only because it is real, because it 
pursues the prosaic needs of food, health and progeny, while they wrote volumes on gorgeous 
but unreal fantasies.” 
 
2- Hierbij  de uitleg van Adrian Snodgrass: 
 
a- The division and reunification of the body of Prajapati: the sacrifice: 
“According to the Brahmanic outlook the cosmogenesis is a sacrifice (Yajna),and the 
sacrifice is Prajapati( a another name of Indra), who divides himself into the Cosmos. 
 
In the beginning, teach the Brahmanas, Prajapati, who is  the unmanifested Unity-Totality, 
desired to multiply, to becom multiple. He emanated (in all directions) from himself the Word 
(vac), and thence the Waters.  Desiring to reproduce himself he penetrated the Waters and an 
Egg developed. whose shell became the Earth.  The gods, demons, men, plants, etc., 
appeared. 
 
By this emanation of the worlds, Prajapati is completely emptied out, exhausted, without 
power. Before the cosmogenetic act he is the One, concentrated and integral; after, he is 
decomposed, dispersed, differentiated into the world of multiplicity : "After Prajapati had 
emitted the living beings, his joints were disjointed.  Now Prajapati is certainly the Year, and 
his joints are the two joinings of day (that is, dawn and twilight), the full moon and the new 
moon, and the beginnings of the seasons.  He was unable to rise with his joints loosened; and 
the gods healed him by (the ritual of) the agnihotra, strengthening his joints". 
 
Man's performance of the ritual of sacrifice repeats the.archetypal and primordial Sacrifice.  
The dismemberment of Prajapati, which is the production of the universe, is reflected in the 
ritual as in a mirror, inversely.  The sacrifice is a reversal of the cosmo-generative process 
whereby the manifold proceeds from the One.  The sacrificer disjoins the mere-seeming 
cohesion of the partite sacrifice so as to reveal its impartible essence, which is one and whole.  
Whereas Prajapati divides himself, makes himself many to enter into his offspring in whom 
he is swallowed up and hidden, so in their turn his progeny empty themselves out, 
dismembering 
here for a remembering there.  The body and self of the sacrificer, or of his ritual surrogate, 
the victim or holocaust, are taken apart at the terrestrial level to be reassembled supernally.  
Multiplicity is immolated, Unity restored.  The oblation, disintegrated here, is reintegrated 
above. 
 
The ritual of sacrifice has a twofold function, on the one hand macrocosmic and on the other 
microcosmic.  Functioning macrocosmically as a repetition of the original act of creation, it is 
a ritual of renewal of the world.  The universe is recreated anew in the analogy of the year that 
exhausts itself in completing its cycle and annually begins again.  Microcosmically, the 
sacrificial offering is the externalization of an inner act.  The proper sacrificial victim is the 
soul, the appetitive and greedy mind, the sense of separate selfhood.  The psycho-physical self 
is the truly appropriate holocaust. 
 



 

 

The building of the altar is a sacrificial act.  The body of Prajapati, which had been 
fragmented and dispersed by the cosmogenesis, is reconstituted and rearticulated - healed - by 
the sacrificial ritual of constructing the altar : "This Prajapati who became disjointed is now 
the same fire altar built formerly". 
The being, who is a portion of Prajapati's body, is likewise scattered, dispersed, discontinuous 
and deprived of cohesion.  The creature and the creation are both subject to time - and time is 
the destroyer; the Year is Death. Days and nights are the arms of Death that squeeze man.  
They are the waves that swallow everything. Partite and divided, the being partakes of 
desolation, disorder and death. 
The construction rite restores Prajapati's lost unity and by the rite the sacrificer is likewise 
made whole again.  Prajapati, who was dismembered in the beginning, is reassembled in the 
altar.  By its construction the sacrificer identifies himself with Prajapati.  The sacrificer, the 
altar and Prajapati are identified in the building ritual the extent of the base is that of the 
outstretched arms of the sacrificer, the bricks are the length of his foot, the navel (nabhi) is a 
square with the dimension of his span.  The Golden Man, built into the courses of the altar, 
represents the immolated sacrificer.  In analogous ways the sacrificer is identified with the 
sacrificial animal and with the consuming fire : the officiant is the altar, the holocaust, the 
sacrificial fire and the God to whom the sacrifice is offered. 
 
When the sacrificer builds the altar he is renewing himself in unity.  By the performance of 
the sacrifice he is reintegrated.  Retracing the course of Prajapati's descent into the world he 
returns from multiplicity to unity: He passes beyond space and time, is reborn, and attains 
immortality. 
 
b- Measuring out by the sun for the construction of an altar, temple or stupa: 
 
The directional axes of the stupa plan are the projections of the cross marked out upon the 
celestial sphere by the sun in its diurnal and annual movements.  In its daily procession from 
dawn to sunset the sun measures out the extent of the earth along the East-West axis, its 
inclination to the South (or North) from the zenith at midday, and its corresponding 
inclination to the North (or South) from the nadir at midnight, when projected upon the plane 
of earth subtends a short North-South axis.  In this manner the sun marks out the four 
directions in its diurnal course. 

          
 



 

 

In relation to the plane of earth the sun rises daily in the East; in relation to the sphere of the 
heavens it rises successively in the East, the South, the West and the North. in its annual 
course the position of its daily rising is progressively displaced along the pathway of the 
ecliptic, moving one degree each day to trace a great circle upon the spherical surface of the 
celestial globe.  The progress is coincident with the succession of the seasons : the sun 
reaches its Northernmost position at the time of the winter solstice; at the summer solstice it is 
in the South; and the spring and autumn equinoxes mark the times of its risings in the East 
and West. 
 
Thus by its diurnal and annual movements the sun simultaneously measures out the directions 
of space and determines the seasons.  The four extrem ities of spatial extension and the four 
nodes of the temporal cycle of the year are married in the motions of the solar orb. 
 

   
 
The stupa's plan is the projection of a celestial geometry : its directional axes are a projection 
onto the ground of the axes that join the sun's positions on the sphere of the heavens at the 
solstices and the equinoxes; its square is the terrestrial reflection of the supernal square 
determined by the nodal points of the year; its quarters are the four seasons of the year. 
 
Each quarter of the cycle of the ecliptic comprises three months and their three corresponding 
zodiacal signs, namely, one of the solstitial or equinoctial signs and its two adjacent signs.   
The twelvefold division of the circle of the ecliptic symbolically defines twelve aspects of the 
Sun, which are personified in the Brahmanic texts as the twelve Adityas. 
The circle of the ecliptic, divided into months, is translated to the earth as a square, with its 
twelve signs located in groups of three at each of the four sides. 
This zodiacal square is the frequent basis for architectural forms : buildings and towns of the 
ancient and Asian world were laid out as squares with twelve doors or gates arranged three to 
a side so as to correspond with the twelve positions of the sun in its movement through the 
twelve months. 
 
 
 

 
 
 
Hierbij een reconstructie van de Tempel van Jerusalem 
zoals beschreven in de “Temple Scroll” gevonden in 
Qomran ( door Prof. Y. Yadin)   
 
 
 
 



 

 

The twelve months, which correlate with twelve positions of the sun on the ecliptic, are 
twelve aspects of the stationary Sun that stands at the apex of the world.  The axes of the 
zodiacal square, joining the extreme positions of the sun's annual course on the great circle of 
the ecliptic, cross at right angles.  The point of their crossing lies upon the world's vertical 
axis, which issues from the Sun fixed motionless at the zenith of the celestial vault.  The 
cardinal axes which quarter the celestial sphere are centred on a pillar surmounted,by the Sun.  
Moving through its twelve positions the sun revolves around this Solar Pivot : the ecliptic is a 
sun wheel turning about a Sun-Axle. 
 
The essential ritual associated with the stupa, the circumambulation (pradaksina) in a 
clockwise direction, keeping the centre to the right, repeats the solar symbolism.  The ritual is 
a mimesis of the movements of the sun, passing through the four directions and the four 
seasons of the year.  The performer of the ritual follows the ascending progress of the sun 
from the South to the North, where Liberation is attained,(the North is the direction of the Sun 
Gate leading out of the cosmos.  See below)  and then its descending course back into the 
world, repeating the redescent of the Bodhisattvas ( or inlighted man) who return to aid all 
suffering beings. 
 
Both the diurnal and the annual cycles of the sun are reflected in the oriented square of the 
stupa's plan.  The cross formed by the directional axes is a geometric representation of both 
the lesser and the greater cycles.  They can both be represented by the same diagram because 
one is the image of the other : the daily projectory of the sun partially reflects its annual 
progress.  So also something of the movement of the annual cycle is apparent in the 
successive positions of the sun's risings on the horizon, which are daily displaced by some 
degrees to the North or South of true East.  There is a similar correspondence between the 
ascending and descending movements of the sun in the annual cycle and the two halves of the 
day.   
 
The ascending half of the day is from midnight to midday and the descending half is from 
midday to midnight.  Midnight corresponds to the winter solstice and the North, and midday 
corresponds to the summer solstice and the South; morning corresponds to spring and the East 
(the direction of the sun's rising) and evening to autumn and the West ( the direction of the 
sun's setting).  The phases of the day, like those of the month, analogically reproduce at a 
reduced scale the phases of the year.  The same can be said of a cycle of any length : it always 
follows the same quarternary law. 
 
The day, therefore; is a condensed image of the year.  The year, in turn, is an image of the 
Great Day; and Great Days combine to form a Great Year.  By these correspondences the 
significance of the stupa plan is expanded to encompass all the cycles of time, from the parts 
of the day to the total duration.of the universe.  By way of a series of reducing reflections time 
in both its totality and its subdivisions is focussed in the stupa plan.  All time is geometrically 
reproduced within its confines. 
 
Like space, time evolves and contracts and, like space, is reabsorbed into the timeless centre.  
Time in its expanded state constitutes the Great Year.  But the revolution of the wheel of the 
year through the four seasons has no beginning and no end.  Every point of the sun's progress 
is simultaneously the end of a complete cycle and the commencement of a new one.   
The point of the beginning of the wheel of time is not on its rim, but can only be at its centre.   
 
 



 

 

The directions evolve from a centre and so similarly the four seasons evolve from a "fifth 
season", which is for time what the centre is for space.  The fifth season is symbolically 
identified with the timeless days of the intercalary period and in the schema of temporal and 
spatial correspondences is located at the summit of the celestial pole, locus of the supernal 
Sun, the timeless source of all duration. 
 
The stupa plan geometrizes time.  It is a "crystallization" of temporal cycles, a fixation of 
time's movements.  In the stupa plan time is transmuted into space, its motions frozen into 
geometric correspondences.  In this way the two coordinates of the sensible world, the warp 
and weft of the tissue of the empirical universe - space and time - are woven together into 
the buiding fabric of the stupa. 
 
So, likewise, the stupa plan is a geometric graph of the cycles of renewal.  The course of the 
sun is the paradigm of recurrent regeneration and decline : the sun's daily rising in the East is 
the image of rebirth and new beginnings, just as its setting in the West is the image of decay 
and death; and the sun's yearly journey through the seasons delineates a similar pattern, 
passing from the spring of new awakenings to the winter of dormancy.  The axial cross of the 
stupa plan captures these transformations in momentary stasis. 
 
There is a microcosmic as well as macrocosmic application of the solar symbolism.  
The cosmological significance of the sun's progress through the four quarters has a 
psychological counterpart, as is evidenced by the Chandogya Upanisad, where the sun rises in 
the East, the South, the West or the North depending on one's level of spiritual advancement.  
For the common man it rises in the Zenith and sets in the Nadir; and for the Comprehensor, 
"the supernal Sun, risen in the Zenith, stands there in the middle, neither setting nor rising 
but evermore high noon".  All these risings and settings take place "within you", "in the 
space of the heart". 

This internal schema of solar movement is 
explained by reference to the accompanying 
figure, in which "A" represents an individual 
positioned on the circle of the World Wheel.  
For reasons that will be developed in a later 
place the centre of the Wheel lies in the 
North; South lies opposite, at the 
circumference; and East and West are as 
shown, to accord with the turning of the 
Wheel in a clockwise direction.  The spiritual 
condition of the individual is a function firstly 
of his distance from the centre, and secondly 
of the direction he faces.  At the beginning of 
his spiritual progress he turns from the centre 
and proceeds against the turning of the 
Wheel, facing the East, where he sees the sun 
to rise. moving thus in an outward, extensive 
and centrifugal spiral he reaches a maximum . 
distance from the centre, and now faces 
South.   
 

 



 

 

This is the winter solstice of his spiritual life and the "dark night" of his soul : the sun rises in 
the South.  Now he turns about in the deepest seat of consciousness and, facing the West, 
moves in the direction of the Wheel's turning, retracing the spiral in an inward, intensive and 
centripetal direction.  The sun is seen to rise in the West.  In the fourth stage he comes to 
stand near the centre of the wheel, which is coincident with the centre of his own being.  He 
faces North, and now the sun is seen to rise in that direction. 
 
Finally, when the journey of spiritual pilgrimage is completed, the aspirant is reunified within 
the centre.  He becomes one with the nave of the world.  For such a one the sun rises in the 
Zenith and sets in the Nadir.  
  

                           
 
Henceforth his journey is along the "seventh ray", until, "laying aside both manifestation and 
non-manifestation, he is Brahman" or, in Buddhist terms, he has attained  the Highest Perfect 
Awakening : the axis mundi has contracted to a point and the sun "is forever risen; there is no 
more rising or setting.  He is verily One, in the middle place". 
 
note: The sun lies to the South at the winter solstice of the spiritual year, and to the North 
in summer.  Hence East is the direction of autumn and the West is that of spring.  The 
discrepancy with the evidence of our sensible experience of the movements of the physical 
sun exemplifies the axiomatic law of symbolic expression that the images of the empirical 
plane reflect those of the spiritual world as in a mirror, which is to say reversed. 
(Coomaraswamy, “the Vedas”, pp. 109-111) 
 

                                              
 
 



 

 

c- the sun door 
 
The rites that established the foundation of the stupa are repeated an the top of the dome.  A 
foundation stone was laid down within the earth as a solid structural and symbolic base for the 
pillar, physically present or metaphysically implied, that rises from it to support the sky.  
At the apex of the sky a new foundation is established to support the celestial column that lies 
beyond the Sun.  The crown of the edifice, says the Divygvadjna should be raised on new 
masonry. Arriving at the summit of the dome of heaven, the builder is on the roof of the 
cosmos : transcending the universe he lays the foundation for a supra-mundane mansion 
 

                                  
            the key stone                                                    the cosmic Egg 
 
The harmika ( or keystone) locates the supernal Sun, standing immobile at the apex of the 
Cosmic Egg and the summit of the Mountain.  
 
It is by way of this Sun that nirvana is attained.Liberation, in both the Brahmanic and 
Buddhist traditions, is symbolically expressed as a passage through a Sun Door. 
It is "through the hub of the wheel, the midst of the Sun, the cleft in heaven, that all is covered 
over by rays that one is altogether liberated "  
 
"The Sun is the World Gate which admits the Knower into paradise, but it is a barrier to the 
ignorant".Passing through the Sun Gate the Knower leaves the defined and measured world of 
order (cosmos) and enters the undefined Empyrean, the Brahma-World.  
  
Microcosmically, the symbolism is expressed in terms of the nadis, the subtle vectors or 
"arteries" of the heart which channel the solar rays and the life breaths : "Even as a great 
extending highway'runs between two villages, this one and that yonder, even so.the rays of 
the Sun go to both these worlds, this one and that yonder.  They start from yonder Sun and 
enter into these arteries .  They start from these arteries and enter into yonder Sun..." 
 
The Upanisad goes on to describe the spiritual ascension up the axis within the lesser world of 
the individual being "But when he thus departs from this body, then he goes upwards by these 
very rays ... he goers to the Sun.  That, verily, is the Gateway of the world, an entering in for 
the wise but a barrier for the foolish.  On this there is one verse.  A hundred and one are the 
arteries of the heart, one of them leads to the crown of the head.  Going upward through that 
one becomes immortal : the others serve for going in various directions" 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
The vertical vector, coincident with the sushumna(between Ida and Pingala), and rising from 
the heart to pass through the Sun at the brahmarandhra or foramen, "extends to immortality", 
which is to say, extends to the Brahma World beyond the Sun.  "The rays of Him (the Sun) 
are endless, who as its lamp indwells the heart... of which one Standeth upward, breaking 
through the solar orb and overpassing into the Brahma World; thereby men attain their final 
goal" and "win beyond the Sun". 
 

                       
 
 



 

 

The Sun Door is a barrier standing between the unconditioned and the conditioned : in the 
Vedic texts it marks the junction of the supreme (para) and the non-supreme (apara) Brahman; 
it is the line of demarcation between the cosmos subject to the limitations of space and time, 
and the supra-cosmic Empyrean which lies in the dimensionless and timeless Brahmaloka.  
 "I will tell thee that, which knowing, ye perceive the door of the world of heaven and having 
successfully come unhurt to the end of the Year, shall speedily attain the world of heaven"; 
 "It is thus the immortal that lies beyond this (Year, Prajapati, temporal existence)". 
In Buddhism it is "the end of the world" in both the existential and temporal senses. 
 "There is no release from sorrow unless World's End is reached.  So should a man become... 
a 'world-ender. With reference to this concept the Buddha is termed the "World-Ender" . 
 
The Sun Door is a barrier for the foolish. For Knowers it is the Gate of Life but for the 
nescient it is the portal of Death : whoever "thinking, 'He is one, and I another', is not a 
Knower, but as it were a beast to be sacrificed to the god". 
The question is asked, "Who is qualified to pass through the midst of the Sun?,, 
In the Brahmanic formulations it is the Qualified or Worthy (arhat), Agni, 
who in other contexts is himself the Sun Door or Gate of Fire, who "ascended, reaching the 
sky; opened the doors of heavenly light; and is the ruler of the heavenly realm".  
Similarly, the Buddha opened the doors of immortality and thus, like Agni, has become a 
"Door God"-, a Guardian of the tame Door at which the Buddhas are said "to stand and 
knock". Having passed on forever, the Way remains open behind,him, and the Buddhist 
Worthies (arhat) are those who have passed beyond the further reaches of samsara( the normal 
life within time and space).. 
 
At first sight the symbolism of the Solar Gate at the apex of the World Egg seems 
incompatible with the physical world that we know by way of the senses.  The Sun Door, the 
metaphysical centre of the heavenly sphere in this solar symbolism, is not coincident with the 
physical and visible centre of the turning of the stars.  The celestial sphere appears to revolve 
about an axis that is not vertical but set obliquely to the plane of the earth; Its apex, 
approximately located by the Pole Star, lies in the Northern sky. 
 

 
 
Therefore, according to one mode of symbolic expression, the exit from the universe is 
located there, at the hub of the turning wheel of the constellations : the symbolism is no 
longer solar, but polar. 
Alternately, the two symbolisms are combined and reconciled.   
The oblique pole of the celestial sphere, joining its fixed polar extremities, runs in a North-
South direction; projected-down onto the plane of earth it coincides with the North-South 
axis.  The Northern extremity of the pole, point of the celestial centre in the polar symbolism, 
is thus identified with the North as the point that locates the winter solstice in the solar 
symbolism;  
 



 

 

 
 
and by a corresponding upward projection, its Southern extremity is identified with the South 
point, that which coincides with the summer solstice.  The solstitial and polar axes are 
equated; the solstitial axis is now also the pole of the year; the poles of the spatial and 
temporal worlds are homologized.  In this schema the North-South axis has become the 
equivalent of the vertical axis of the world; the cosmic section has been projected onto plan. 
 
This marriage of the solar and the polar modalities of celestial symbolism involves a 
relocation of the Gate of Cosmic Exit.   
It no longer stands at the pivotal hub of the celestial sphere nor at the zenith, vertically above 
the point of crossing of the directional axes, but is equated with the North point upon the plan, 
that is, with the point where the North-South axis cuts the periphery of the cosmos.   
This is the location of the Gateway of the Gods, the Gate that gives access to the Pathway of 
the Gods (devayana) leading to the supernal realms lying beyond the cupola of the cosmos.  
The South, its directional and symbolic complementary, locates the Gateway of the 
Forefathers, the Gate that gives access to the Pathway of the Forefathers (,Pitryana)., leading 
back into the cosmos.  The Gateway of the Forefathers is the Gateway passed through by 
unregenerate men : it is simultaneously an exit and an entry.  The Comprehensor, entering the 
world through the Gateway of the Forefathers, ascends to.the Northern Gate and passes 
through, never to return unless to aid and guide those who follow; but the ignorant fall back to 
the Southern Gate, pass out through the same Gate whereby they entered and are reborn into 
yet another level of existence.  The Northern Gate is an exit solely; the Southern Gate is 
both an entry and an exit, for to pass through this portal is at once to pass from one level of 
cosmic rebirth to another : it is a death to one world and simultaneously a rebirth into 
another state within the ever-turning Wheel of Suffering.  
 
 "At what time those who tend towards Union (without having effectively realized it) quit 
manifested existence, either never to return or destined to return to it, I will teach thee, 0 
Bharata.  Fire, light, daytime, waxing moon, the half year when the sun ascends towards the 
North, it is under these luminous signs that those go to Brahman who know Brahman.  
Smoke, night, waning moon, the half year when the sun descends towards the South, it is 
under these shadowy signs that there pass to the sphere of the moon those who later will 
return (to new states of manifestation).  These are the two permanent Paths of the manifested 
world, the one bright, the other dim; by the one they go to return no more (from the 
unmanifested to the manifested); by the other they go to return again (into manifestation)". 



 

 

  
 
The Comprehensor's ascent from the Southern Gate of Entry to the Northern Gate of Exit is 
symbolically prefigured in the ascending course of the sun in its annual cycle, in which it 
climbs from the sign of Cancer in the South to the sign of Capricorn in the North; the descent 
of those who fail to achieve Enlightenment, on the other hand, is the symbolic equivalent of 
the descending course of the sun  in the reverse direction, towards the South. 
 
The Sanscrit word for "North" is uttara, which is literally "the highest point" and the 
ascending march of the sun (uttarayana) is a movement towards that point.  But the North 
is the direction of the winter solstice and the South is that of summer.  In terms of the 
seasons the ascent to the North would therefore seem to be an approach to the side of 
winter and lesser light, and in this sense the lowest point of the cycle.  The Avatara is born 
at the winter solstice, which corresponds to the North, and ascends towards the light of 
summer in the South.   
However, the contradiction is only apparent.  The symbolysm is applied at two levels :  
the march of the sun belongs to the celestial order, while the succession of the seasons 
belongs to the terrestrial order, and following the general law of symbolic analogy the 
correlation of two different levels entails an inversion of relationship, so that what is 
highest in the celestial realm becomes the lowest in the terrestrial, and vice versa. 
 
Initiation rites reflect this symbolism.  To accord with the spatial symbolism of axial ascent, 
the initiate would need to enter the initiatic space - cave, hut or building - from below, at a 
point on the floor directly beneath the ridge pole, then ascend the axis and leave through the 
mid-point of the roof. 
 
 

 
 



 

 

The practical difficulties posed by this ascent are overcome by transposing the symbolism, as 
above, to the horizontal plane.  The initiate enters the ritual space by an entry in the South, 
which is symbolically at the foot of the vertical axis, and proceeds to the exit in the North, 
which is symbolically at its summit.  Here he quits the universe.  
His entry by the Southern door is a second birth, a birth into the cosmos; and his exit by the 
Northern door is a third birth, out of thecosmos. 
(The second and third births correspond to the lesser and greater mysteries of the Greeks.) 
 
Some Vedic and Buddhist formulations introduce a variation on the theme of the Gateway of 
the Gods in the North : the Gateway is not in the North, but in the North-East;  
and accordingly the Gateway of the Forefathers is not in the South but in the South-West.   
 
This expresses the same symbolism but with an added and more explicit reference.   
In the annual cycle through the seasons the sun ascends from the North of winter to the South 
of summer by passing through the East of spring; and in its descent it passes from the South 
of summer through the West of autumn to the North of winter.   
 
In this the East is the side of light and life and the West is the side of darkness and death.  
Consequently the Gate of the Gods is located in the North to accord with the polar 
symbolism, but is inclined towards the side of light and life, the East, while the Gateway of 
the Forefathers, located in the South, is inclined towards the West, the direction of darkness 
and death.   
 
Thus it is that on some stupa foundation stones, marked with the cross of the four directions, 
the NE-SW axis is also added to indicate the positions of entry and exit.  The symbolism 
likewise explains the importance attached to the North-East in Buddhist monastery, temple 
and town planning.  To cite but one example, from Japan an enormous temple and monastic 
complex of the Tendai school is built upon Mt. Hiei to the North-East of Kyoto, a city that is 
laid out on strict North-South axes of orientation.  In the popular imagination the Hiei group 
of temples protects the city from malevolent influences coming from that direction, but 
esoterically it marks and guards the city's Sun Door leading to the realms of  Enlightenment. 
 
The Gateway of Exit is located at the winter solstice in the North.  The North point is the 
polar equivalent of the Solar Gate that leads out of the cosmos.  Again, the North is the point 
that marks the end of the year; it is the extreme position of the sun prior to its descent into the 
South and summer.  The end of the year is equated with the Door of Heaven, as is indicated in 
the previously cited text : "I will tell thee that, which knowing, ye perceive the door of the 
world of heaven and having successfully come unhurt to the end of the Year, shall,speedily 
attain the world of heaven";and "it is thus the immortal that lies beyond this Year". 
Again, "He alone gains the Year who knows its doors; for what were he to do with a house 
who cannot find his way inside?... Spring is a door and likewise winter is a door thereof.  This 
same Year the sacrificer enters as a world of Heaven". 
 "The two ends of the'Year are winter and spring" and he who is filled with the magical power 
of asceticism (tapas) "swiftly goes from East to Northern ocean'. 
 
The North, location of the sign of Capricorrn, is the "end of the world" in the spatial, temporal 
and soteriological senses, and this as much for Buddism as Brahmanism : "There is no 
surcease from sorrow until world'send is  reached"  and thus it is that at his parinirvana the 
Buddha is "headed North" . 
 



 

 

d- the symbolism of ascension 
 
The difficult ascension  after Agni( or Indra) is imitated in countless other climbing rites, each 
of which is a ritual expression of the concept that "As one would keep climbing up a tree by 
steps ... he keeps ascending these worlds"  and "ascending these worlds, he reaches that 
goal, that support". 
 
A similar symbolism is preserved in Buddhism. The stupa's central axis equates the sacrificial 
post whereby the sacrificer climbs to the supra-empirical states; but in Buddhism it is not 
Heaven, but Awakening, that Lies at the summit. 
 
The Majjhima-Nikgya, describing the Buddha's nativity, relates that “as soon as he was born, 
the Bodhisattva placed his feet flat on the ground and, turning towards the North, took seven 
steps, sheltered by a white parasol.  
He contemplated the regions all around and said, with the voice of a bull : "I am at the summit 
of the world, I am the best in the world, I am the eldest in the world; this is my last birth; for 
me there will never again be another existence". The Nidinaketha adds further details.  
Emerging from his mother Maya's right side the Bodhisattva was received by the four regents 
of the directions.  Standing upright, he faced the East.  The thousands of worlds around him 
were "like an open and level place"... He contemplated the four directions, the nadir and the 
zenith and in these ten directions he saw no one equal to him.  "This is the North (uttara disl, 
lit.  "the upper region")", he said and took seven steps in that direction, accompanied by an 
entourage of gods, who held his parasol, his fan, and the other insignia of his royal rank.  
Stopping at his seventh step he cried out, with a voice like a lion's roar, "I am at the summit of 
the world ... etc. The myth is repeated with variations in other texts : the Buddha takes seven 
steps to the North, or in four, six or ten directions. 
 
The pole star in the Northern sky locates the point that is pierced by the pivotal axis that 
centres the rotation of the celestial sphere.  In terms of polar, as opposed to solar symbolism, 
this is where the summit of the dome of heaven lies; here, in the North, is located the Gateway 
of Exit, the doorway of escape from the cosmos.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
The seven steps in the four 
directions taken by the infant 
Buddha at his birth. he points 
upwards and downwards to 
indicate his preeminence in all 
levels of existence, bove and 
below. 
 

 



 

 

With his seven steps towards the North the Buddha mounts to the summit of the universe., 
pacing out as he ascends the directions of space, here superimposed as rungs upon a ladder.  
His steps are an upward progress to the apical eminence of the universe.  
With his seventh step he reaches the top of the Mountain, the point whence spatial extension 
deploys.  The reiterated references to orientation, the primacy of the Northy the Inspection of 
the directions, the role of the regents of space - emphasise that the referent of this symbolism 
is spatial deployment and that the Buddha's seventh step is a transcendence of the spatial 
condition and a return to the centre of the universe 
 

  To reach "the summit of the universe" is also to 
reach its point of origin, the"eldest" place, so that 
the Buddha can declare, "I am the eldest in the 
world".  He has become contemporary with the 
world's beginning; the Buddha and the cosmos are 
coeval.  "He has abolished Time and ' the Creation 
and finds himself in the a-temporal instant that 
precedes the c6smogony". 
 
 
At each step taken by the Buddha a lotus springs 

up to support his foot.  "(The Bodhisattva), who was like the constellation of the seven Rsis 
(the Great Bear), calmly took seven firm steps, and beneath his feet lotuses appeared, 
uncrushed and tall..." 
In Indian symbology the flowering of the lotus represents the deployment of the directions of 
space; its petals open out from a centre that locates the midpoint of the world. The seven 
lotuses that mark the footsteps of the Buddha are to be thought of as strung like beads upon 
the line that marks the axis of the cosmos so as to form a series of superimposed worlds.  The 
placing of the lotuses side by side in a line towards the North is a conventional representation 
of a vertical ordering : the lotuses stand one above the other on a vertical line leading to the 
cosmic apex.  Just as the ascent of the sun in its annual course is from the Southern gate of 
cosmic access to the Northern gate of cosmic exit, so the Buddha ascends through the levels 
of the universe. 

 
The opening of lotuses at each of his seven 
steps shows that the Buddha assimilates 
and establishes sovereignty over each of 
the seven levels of the universe.  Before he 
commences his ascent the Buddha 
contemplates the four directions and sees 
that his equal does not exist at that plane of 
existence. 
 
 

Moving up through the levels of the cosmos he repeats this process at each of them in turn - 
he assures himself of his sovereignty over the extended universe at every level of existence.  
This paradigmatic action establishes his overlordship of space and also of time, since the 
directions are homologous with the seasons, the year and the Great Year. 
The symbolic references are reinforced when the text compares the Buddha to the seven Rsis, 
which are the stars ( of the Great bear) that revolve about the Pole. 
 



 

 

 
 



 

 

5- Groep V 
 
In het begin van de analyse van de laatste 3 psalmen ( Ps.132, 133 en 134), willen wij hier de 
aandacht vestigen op de rituelen die betrokken waren rond het feest van Yom Kippour: de 
Dag van Berouw, van reiniging en van grote Verzoening.  
Eerst willen 3 teksten presenteren : Leviticus  16, 1-34, die de offering en de handelingen van 
de Hoge Priester Aaron beschrijft  ten  behoeve van de grote Verzoening, daarna Numeri 19 
1- 12 die de rituelen rond het opofferen van de “Rode-Koe” beschrijft ten behoeve van de 
zuivering van ieder die in aanraking met de doden is geweest, en tenslotte een gedeelte van de 
Brief van Paulus aan de Hebreëen  : 9,1-28 waarin hij  deze offerhandelingen vergelijkt met 
de daden van Christus .  
 
a-Leviticus 16 : 
1- Voorts sprak IHVH tot Mozes na de dood van Aarons twee zonen, die gestorven waren 
toen zij voor het aangezicht van IHVH waren genaderd.  
2- YHVH  zei tot Mozes: “Spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijde in de heilige 

plaats mag komen binnen het voorhangsel (prkt=,φρπ), vóór het verzoendeksel dat op 

de ark ligt( de gouden plaat die op ark ligt=kprt=,ρπφ), opdat hij niet sterft; want in een 
wolk zal lk boven het verzoendeksel verschijnen. 
3- Met het volgende dient Aaron in de heilige plaats te komen: met een jonge stier voor een 
zondoffer en een ram voor een brandoffer. 
4- Hij dient het heilige lange linnen gewaad aan te trekken, en de linnen broek dient over zijn 
vlees te komen, en hij dient zich te omgorden met de linnen sjerp en zich met de linnen 
tulband (het hoofd) te omwinden.  Dit zijn heilige klederen.  En hij moet zijn vlees in water 
baden en ze aantrekken.  
5- En van de vergadering der zonen van Israël dient hij twee geitebokjes te nemen voor een 
zondoffer en een ram voor een brandoffer. 
6- Dan zal Aaron  de stier van zijn eigen zondoffer aanbieden, en hij zal verzoening doen ten 
behoeve van zichzelf en zijn huis. 
7- En hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht van IHVH stellen bij de ingang 
van de tent der samenkomst (de tabernakel).  
8- En Aaron zal over de beide bokken het lot werpen, het ene lot voor IHVH en het andere lot 
voor Azazel.( Azazel is een demoon  of duivel die in de woestijn leeft)   
9- En Aaron zal de bok waarover het lot is opgekomen voor IHVH aanbieden, en hij zal hem 
tot zondoffer bereiden.  
10- Maar de bok waarover het lot is opgekomen voor Azazel, dient levend voor het 
aangezicht van YHVH worden gesteld, om verzoening voor hem te doen, door hem voor 
Azazel weg te zenden, de wildernis in. 
11- Dan zal Aaron de stier van het zondeoffer, die voor hemzelf is, aanbieden en verzoening 
doen ten behoeve van zichzelf en zijn huis; en hij moet de stier van het zondoffer, die voor 
hemzelf is, slachten. 
12- En hij zal de vuurpot vol gloeiende kolen nemen van het altaar voor het aangezicht van 
YHVH, en zijn beide handholten vullen met fijn welriekend reukwerk en dat alles binnen het 
voorhangsel brengen.( in het Heilige der Heilige waar de ark stond)  
13- Ook zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van IHVH, en de wolk 
van het reukwerk zal het deksel van de ark, dat op de Getuigenis ligt, omhullen, omdat hjj niet 
sterft. 



 

 

14 En hij zal wat van het bloed van de stier nemen en dat met zijn duim vóór het 
verzoendeksel langs spatten, aan de oostkant, en hij zal met zijn vinger wat van het bloed 
zeven maal vóór het verzoendeksel spatten. 
15-Dan zal hij de bok van het zondoffer, die voor het volk is, slachten, en hij zal het bloed 
ervan binnen het voorhangsel  brengen en met dat bloed hetzelfde doen als hij met het bloed 
van de stier heeft gedaan; en hij zal het op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel 
spatten. 
16- Zo zal hij  verzoening doen over de heilige plaats betreffende de onreinheden van de 
zonen van Israël en betreffende hun daden van opstandigheid in al hun zonden; en zo dient hij 
ook te doen ten opzichte van de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van 
hun onreinheden. 
17- En geen ander mens dient zich in de tent der samenkomst  te bevinden van het ogenblik af 
dat hij naar binnen gaat  om in de heilige plaats verzoening doen, totdat hij naar buiten komt  
en  hij zal verzoening doen ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van zijn huis en ten 
behoeve van de gehele gemeente van Israël. 
18- Dan zal hij  naar buiten gaan naar het altaar, dat voor het aangezicht van IHVH staat, en 
daarover verzoening  doen, en hij zal wat van het bloed van de stier en wat van het bloed van 
de bok nemen en dat rondom op de hoornen van het altaar doen.  
19-Ook zal hij met zijn duim zeven maal wat van het bloed daarop spatten en hij reinigt het en  
heiligt het ver van de onreinheden en de zonen van Israël. 
20-Wanneer hij ermee klaar is verzoening te doen voor de heilige plaats en de tent der 
samenkomst en het altaar, zal hij ook de levende bok aanbieden.  
21- En Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem alle 
dwallingen van de zonen van Israël en al hun daden van opstandigheid in al hun zonden 
belijden, en hij zal ze op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een gereedstaand 
man wegzenden, de wildernis in. ( bij de demon Azazel die in de woestijn woont)  
22- En de bok zal al hun dwallingen op zich dragen naar een woest land, en hij zal de bok 
wegzenden, de wildernis in. 
23- En Aaron zal de tent der samenkomst binnengaan en de linnen klederen uittrekken, die hij 
aangetrokken had toen hij de heilige plaats binnenging, en hij zal ze daar neerleggen.  
24- En hij zal zijn lichaam in water baden op een heilige plaats en zijn klederen aantrekken en 
naar buiten gaan en zijn brandoffer en het brandoffer van het volk opdragen en verzoening 
doen ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van het volk.  
25 En hij zal het vet van het zondoffer op het altaar in rook doen opgaan..... 
29- En  het moet voor jullie allen dienen als een inzetting tot onbepaalde tijd:  
In de zevende  maand, op de tiende van de maand, dient gij uw ziel in droefheid te buigen.,  
en gij moogt geen enkel werk doen, en met de ingeborene en de inwonende vreemdeling , die 
in uw midden vertoeft.  
30- Want op die dag zal er verzoening voor iedereen worden gedaan, om jullie rein te 
verklaren.  Gij zult rein zijn van al uw zonden voor het aangezicht van IHVH.  
31- Het is een sabbat van volkomen rust voor u, en gij zult uw ziel in droefheid buigen.   
Het is een inzetting tot onbepaalde tijd. 
32- En de priester, wie Hij zal zalven en wiens hand  Hij met macht zal vullen om als 
opvolger van zijn vader als priester te dienen, zal verzoening doen en zal de linnen klederen 
aantrekken.  Dit zijn heilige klederen.  
33- En hij zal verzoening doen voor het heilige heiligdom, en voor de tent der samenkomst en 
voor het altaar zal hij verzoening doen en voor de priesters en voor het gehele volk van de 
gemeente zal hij verzoening doen.  
34- En dit zal voor u dienen als een inzetting tot onbepaalde tijd, ten einde eenmaal in het jaar 
verzoening te doen voor de zonen van Israël betreffende al hun zonden." 



 

 

Die dag was de belangrijkste van het jaar waarbij het volk vastend de hele dag  in vrees 
wachtte op de terugkomst van  de priester uit het Heilige der Heilige waarin hij zijn rituelen 
zonder fouten ( want het zou zijn onmidelijke dood betekenen) moest uitvoeren en waarbij  hij 
dan het Heilig Woord IHVH mocht uitspreken en daarmee de verbinding en de verbondenheid 
met de Eeuwige kon bewerkstelligen. Dit kon alleen plaatsvinden wanneer de Tempel  bestond 
. Na  de vernieling van de Tempel waren de rituele offeringen niet meer mogelijk en dus ook 
niet het uitspreken van het Heilig Woord  IHVH. Dat is de reden dat het Joodse Volk de naam 
IHVH, de “tetragrammaton”  ( de vier lettergrepen) de Onuitsprekelijk Naam noemt, hopend 
dat de Tempel in Jerusalem  ooit herbouwd zal worden.  
 
De Gouden plaat waarop de opoffering van bloed en wieroken plaats had was  een gouden 
deksel op de Ark des verbonds (achter de veil) waarop de twee Cherubs stonden en 
waartussen IHVH in een rook gordijn aan de  door Hem  Gezalfde en gemachtig priester 
verscheen (Gezalfde in het Hebreeuws is “meshiah”dat zowel “gezalfde” betekent als  
“messias” in de zin van gekozen en gewijd door de Eeuwige). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De binnenkant van de 
tabernakel met het voorhangsel 
dat gemaakt was van Wit 
linnen geweven met Blauw, 
Purper en Scharlakenrood. 
(het beeld van een leeuw en 
van een adelaar waren in de 
zijde van de veil geweven.) 
Voor de veil bevindt zich de 
menorah(7-armigekandelaar), 
de tafel voor de 12 broden en 
het reukaltaar, daarachter 
bevindt zich de ark. 
eze reconstructie, gemaakt door 
Prof. Moshe Levine in 
Jerusalem, vormt een van de 
belangrijkste 

wetenschappelijke studies over de Tabernakel  die ooit gemaakt is.  
 



 

 

 
 
 
de Ark en het 
voorhangsel 
bovenaan gezien                         
het gewaad van de 
Hoge Priester  
                                                                                            
heeft hetzelfde 
geweven design als 
                                                                                            
het voorhangsel. 
 

 
 
De Ark met de twee Cherubs en de twee           De gouden Plaat of verzoendeksel met de twee 
draagbomen                                                       Cherubs  
 
“En Ik zal mij daar stellig aan u vertonen en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee 
cherubs die op de ark der getuigenis zijn, zal ik met u spreken, ja, over alles wat ik u voor de 

zonen van Israël gebieden zal”(Ex.25,-22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De Ark waarin de stenen Tafels van het verbond staan,  is gevormd door 3 kisten die in elkaar 
schuiven, de binnenste en de buitentste zijn in goud, de middelste is van Acacia hout . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Kabbalah wordt de Sefirot boom met de vier werelden  
 
Atzillut (wit) - Emanatie 
Beriah (Blauw) - Creatie 
Yetsirah (paars)- Formatie 
Ashiah ( rood)- Actie 
 
verbeeld door de tabernakel en de gewaden van de Hoge-priester ( zie deel III van het 
onderzoek) 
 
b-Numeri 19: 
 



 

 

1- Voorts sprak IHVH tot Mozes en Aaron, zeggende:  
2- " Dit is een wetsinzetting die IHVH geboden heeft, zeggende: 'Spreek tot de zonen van 
Israël dat zij u een reine en gave rode koe dienen te brengen, waaraan geen gebrek is en 
waarop nog geen juk is gekomen. 
3- En gij zult haar aan de priester Eleazar geven, en hij zal haar buiten de kampplaats 
brengen, en ze zal in zijn tegenwoordigheid worden geslacht.  
4- Dan zal de priester Eleazar met zijn duim wat van haar bloed nemen en wat van haar bloed 
zeven maal recht in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst spatten.  
5- En de koe zal voor zijn ogen worden verbrand.  Haar huid en haar vlees en haar bloed te 
zamen met haar drek zullen verbrand worden. 
6- En de priester zal cederhout en hysop en karmozijnen stof nemen en dat midden op de 
brandende koe werpen.  
7- En de priester zal zijn kleren wassen en zijn vlees in water baden, en daarna mag hij in de 
kampplaats komen; maar de priester zal tot de avond onrein zijn. 
8- En degene die haar verbrand heeft, zal zijn kleren in water wassen en zal zijn lichaam in 
water baden, en hij zal tot de avond onrein zijn. 
9- En een rein man zal de as van de koe verzamelen en die buiten de kamp-plaats op een reine 
plaats neerleggen; en deze as zal de vergadering der zonen van Israël dienen als iets dat 
bewaard wordt voor het reinigingswater.  Het is een zondoffer.  
10 En degene die de as van de koe verzamelt, moet zijn kleren wassen en tot de avond onrein 
zijn.En het zal de zonen van Israël en de inwonende vreemdeling, die in hun midden vertoeft, 
dienen als een inzetting tot onbepaalde tijd.  
11- Wie het dode lichaam van enige menselijke ziel aanraakt, zal ook zeven dagen onrein 
zijn. 12 Zo iemand dient zich op de derde dag daarmee te reinigen , en op de zevende dag zal 
hij rein zijn. Maar indien hij zich op de derde dag niet reinigt, dan zal hij op de zevende dag 
niet rein zijn. 
 
Zoals Rabbijn Aryeh Kaplan in zijn boek “Meditation and Kabbalah” het goed beschrijft 
(pg36-37) was deze as van de “Red Heifer” noodzakelijk om de reiniging van het water-
ritueel uit te voeren en om de geestelijke oefeningen, die verband houden met de “Merkabah” 
d.w.z de Goddelijke werelden  waarin de  4 verschillende niveaus van hoger 
bewustzijnsvormen ervaren kunnen worden, naar een goed einde te brengen. 
Sinds de vernieling van de Tempel in 70 N.C.  tot de in de vijfde eeuw werd de as van de 
laatste opoffering nog steeds gebruikt om dat te bewerkstelligen . Daarna was het niet meer 
mogelijk,  gezien het  feit dat geen as meer was om de ritueel goed uit te voeren en daardoor 
de kontakten met de Merkhabah  verbroken.( zie deel III van het onderzoek)      
 
c- Brief aan de Hebreeën 
 
8-13  Wanneer Hij zegt een “nieuw verbond", heeft Hij het vroegere verouderd gemaakt.   
Welnu, wat verouderd is gemaakt en oud wordt, staat op het punt te verdwijnen. 
9-1 Wat het vroegere [verbond] dan  aangaat, het had voorschriften voor heilige dienst en 
[zijn] heilige plaats op deze aarde.  
2- Want er werd een eerste tent[afdeling] gemaakt, waarin zich de lampestandaard en ook de 
tafel en de uitstalling van de broden bevonden; en die wordt “de Heilige Plaats" genoemd.  
3-Maar achter het tweede gordijn bevond zich de tent[afdeling] die “het Allerheiligste" werd 
genoemd.  
4- Deze had een gouden reukvat en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, 
waarin zich bevonden de gouden kruik met het manna, en de staf van Aaron die uitgebot was, 
en de tafelen van het verbond;  



 

 

5- Daarboven waren echter de glorierijke cherubs, die het verzoendeksel overschaduwden.  
Maar het is nu niet de tijd om in bijzonderheden over deze dingen te spreken. 
6- Nadat deze dingen aldus waren gemaakt, gaan de priesters te allen tijde de eerste 
tent[afdeling] binnen om de heilige diensten te verrichten,  
7- maar in de tweede [afdeling] gaat alleen de Hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet  
zonder bloed, hetwelk hij offert voor zichzelf en voor de in onwetendheid begane zonden van 
het volk.  
8- Aldus maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg tot in de heilige plaats nog niet 
openbaar was gemaakt zolang de eerste tent stond.  
9 Deze [tent] is een illustratie voor de bestemde tijd die er thans is, en in overeenstemming 
daarmee worden er zowel gaven als slachtoffers gebracht.  Deze kunnen echter hem die 
heilige dienst verricht, niet tot volmaaktheid brengen met betrekking tot zijn geweten,  
10- maar hebben slechts te maken met spijzen en dranken en verscheidene dopen.  Het waren 
wettelijke vereisten betrekking hebbend op het vlees en opgelegd tot aan de bestemde tijd om 
dingen recht te zetten. 
11- Toen Christus echter gekomen is als hogepriester van de goede dingen die geschied zijn, 
en wel door de grotere en volmaaktere tent, die niet met handen is gemaakt, dat wil zeggen, 
niet van deze schepping,  
12- is Hij, neen, niet met het bloed van bokken en van jonge stieren, maar met zijn eigen 
bloed, eens voor altijd de heilige plaats binnengegaan en heeft een eeuwige bevrijding (voor 
ons) verkregen.  
13- Want indien het bloed van bokken en van stieren en de as van een vaars, waarmee de 
verontreinigden besprenkeld worden, zodanig heiligt dat het vlees rein wordt,  
14- hoeveel te meer zal dan het bloed van de Christus, die door een eeuwige geest zichzelf 
zonder smet aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, opdat wij heilige 
dienst voor de levende God kunnen verrichten?  
15- Daarom is hij dus middelaar van een nieuw verbond, opdat zij die geroepen zijn, de 
belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen, aangezien er een sterven heeft 
plaatsgevonden om [hen] door losprijs te verlossen van de overtredingen onder het vroegere 
verbond. 
16- Want waar een verbond is, moet de dood van de menselijke verbondssluiter worden 
aangetoond.  
17- Want een verbond is geldig over dode slachtoffers, daar het nooit van kracht is zolang de 
menselijke verbondssluiter nog leeft.  
18- Dientengevolge werd ook het vroegere verbond niet ingewijd zonder bloed.  
19- Want toen Mozes elk gebod volgens de Wet tot heel het volk had gesproken, nam hij het 
bloed van de jonge stieren en van de bokken met water en scharlaken woI en hysop en 
besprenkelde het boek zelf en heel het volk, 
20- zeggende: " Dit is het bloed van het verbond dat God u als een verplichting heeft 
opgelegd." 
21- En de tent en alle vaten van de openbare dienst besprenkelde hij insgelijks met het bloed. 
22- Ja, bijna  alle dingen worden volgens de Wet met bloed gereinigd, en indien er geen bloed 
wordt vergoten, geschiedt er geen vergeving. 
23 Daarom was het noodzakelijk  dat de voorbeeldige afbeeldingen van de dingen in de 
hemelen door deze middelen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf met slachtoffers 
die beter zijn dan zulke slachtoffers.  
24- Want Christus is niet binnengegaan in een met handen gemaakte heilige plaats, een kopie 
van de werkelijkheid, maar in de hemel zelf, om nu ten behoeve van ons voor de persoon van 
God te verschijnen.  



 

 

25- Noch om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester weliswaar van jaar tot jaar de 
heilige plaats binnengaat met bloed dat niet het zijne is.  
26- Anders zou hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld.Maar nu heeft hij 
zich in het besluit van de samenstelsels van dingen eens voor altijd gemanifesteerd om  zonde 
weg te doen door middel  het slacht-offer van zichzelf.  
27- En zoals het voor de mens weggelegd is eens voor altijd te sterven, maar daarna een 
oordeel ; zo werd ook de Christus eens en voor altijd geofferd om de zonde van velen te 
dragen, en de tweede maal dat hij verschijnt, zal het afgescheiden van zonde zijn en aan hen 
die vurig naar hem uitzien voor hun redding. 
10-1 Want aangezien de Wet een schaduw heeft van de toekomstige goede dingen, maar niet 
het wezen van de dingen zelf, kunnen mensen nimmer met dezelfde slacht-offers die zij van 
jaar tot jaar voortdurend brengen, degenen die toetreden, tot volmaaktheld brengen.  
2 Zou anders het brengen van de slacht-offers niet zijn opgehouden, omdat zij die heilige 
dienst verrichten en eens voor altijd waren gereinigd, geen bewustzijn van zonden meer 
zouden hebben?  
3- Integendeel, door deze slacht-offers is er van jaar tot jaar een herinnering aan zonden,  
4- want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en van bokken zonden wegneemt. 
5- Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: “Slacht-offer en offerande hebt gij niet 
gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. 
6- Volledige brandoffers en zondoffer hebt gij niet goedgekeurd”. 
7- Toen zei ik: “Zie! Ik ben gekomen om uw wil te doen, O God.” 
8-Na eerst te zeggen: “Slacht-offers en offeranden en volledige brandoffers en zondoffers 
hebt gij niet gewild noch goedgekeurd” - slacht-offers die volgens de Wet worden gebracht- 
9- Zegt hij vervolgens werkelijk: “Zie! Ik ben gekomen om uw wil te doen”. Hij doet het 
eerste weg om de tweede te bevestigen. 
10- Krachtens de genoemde “Wil” zijn wij geheiligd door middel van het offer van het 
lichaam van Jesus Christus, eens en voor altijd . 
 

                                                    
 



 

 

Met deze drie passages zijn  wij aangekomen in de kern van de problematiek van het onstaan 
van het Christendom en de scheiding  met het Jodendom die jammer genoeg  de moorden op    
miljoenen mensen heeft veroorzaakt. Deze scheiding, die pas rond de vierde eeuw N.C. zijn 
reële omvang heeft gekregen,   is omgeven door een heel groot duisternis gezien het feit dat er 
weinig bekend is over hoe de situatie werkelijk was. De houding van de kerkvaders werd heel 
snel vijandig tegenover de bestaande “gnostische” gemeenschappen van die tijd en tegen   
iedere afwijkende Joodse , Griekse of Romeinse beweging die hun macht zou kunnen 
ondermijnen, en zodra het Christelijk geloof een staatsreligie werd met invloed over het hele 
keizerijk was de vernietiging van ieder afwijkend standpunt een feit. 
 
Het moderne geschiedenis-onderzoek toont nu steeds meer aan dat in de tijd van Jezus de 
kontakten onderling verre van vijandig waren en dat het meer een tijd was, waarin inwijdings- 
gemeenschappen , door de grote botsing tussen de verschillende culturen, hun geestelijke 
ervaringen uitwisselden en probeerden  elkaar te overtuigen van hun standpunten.  
 
Een voorbeeld daarvan is de Joodse schrijver Philo van Alexandrie die een omvangrijk werk 
heeft geschreven rond 20 N.C. ( dus in de tijd waar Jezus leefde) . Hij was een Jood van de 
diaspora die zoals miljoenen anderen niet teruggekeerd was naar Jeruzalem maar leefde in 
Egypte, zoals anderen over het hele Middelandse-zee gebied tot India en Ethiopia  hun eigen 
gemeenschap vormden buiten Jerzalem. 
     
Philo beschrijft in zijn boeken hoe een niet-Jood wel kon deelnemen in de kleine en grote 
mysteries van het geestelijke erfgoed van Mozes , het “Archetype” of grootste geestelijke 
voorbeeld voor een ieder die de benoeming van “Israel” wilde verkrijgen  waarin hij in de 
naam “Israel” ,die verkregen werd door Jacob na zijn ontmoeting met de Engel , de allegorie 
zag van een mens,  Jood of niet-Jood,  die  het geestelijk pad wilde volgen en het mysterie van 
de Logos,  van het Woord wilde ervaren . Hij baseert zijn allegorie op de werkelijke betekenis 

van het woord Israel in het Hebreeuws :  ish =  αη  = mens, ra = τρ  = zien , al = κτ  = 
het goddelijke , en nodigt een ieder om in de mysteries en inwijdigen van Mozes te komen.  
Jammer genoeg is deze Joodse schrijver ondanks zijn zeer omvangrijke werk in de 
vergetelheid geraakt. Vergeten door de Christenen gezien dat hij te veel met de “mysteries” 
en de allegorische diepgangen van de geestelijke boodschap van de Thora bezig was. En 
vergeten door de Joden gezien dat hij zijn boeken in het Grieks schreef en veel te grote 
opening naar de niet-Joden  heeft willen bewerkstellingen. 
 
Gezien dat de rituelen van de Vrijmetselarij vanuit haar Joods-Christelijke bronnen vele van 
de  hierboven besproken thema’s  gebruikt waardoor  zij ook binnen de kern van deze 
problematiek staat, , lijkt het ons belangrijk een vierde stuk  te presenteren :  
de beschrijving  door Philo van deze Joodse rituelen,  bestemd voor een niet-Joodse  lezer, en  
geschreven ongeveer 70 jaar voor de Brieven van Paulus :  
 
“Of those who sacrifice,the law would have such a person pure  in body and soul, the soul 
purged of its passions and distempers and infirmities and every viciousness of word and deed, 
the body of the defilements which ,commonly beset it.  For each it devised the purification 
which befitted it.  For the soul it used the animals which the worshipper is providing  for 
sacrifice, for the body sprinklings and ablutions of which we will speak a little later.   
 
 
 



 

 

For precedence in speech as well as elsewhere must be given to the higher and more dominant 
element in ourselves, the soul.  How  then is the soul purified ? " Note, friend," says the 
lawgiver, " how perfect and utterly free from blemish is the victim which you bring selected 
as the best of many by the priests with all impartiality of mind and clearness of vision, the 
result of the continued practice which has trained them to faultless discrimination.   
 
For if you observe this with your reason rather than with your eyes you will proceed to wash 
away the sins and defilements with which you have besmeared your whole life, some 
involuntary and accidental, some due to your own free will.  For  you will find that all this 
careful scrutiny of the animal is a symbol representing in a figure the reformation of your 
own conduct, for the law does not prescribe for unreasoning creatures, but for those who have 
mind and reason.  It is anxious not that the victims should be without flaw but that those who 
offer them should not suiter from any corroding passion.              
 
As for the body, it purifies it with ablutions and sprinklings and does not allow the person to 
be sprinkled and washed once for all and then pass straightway within the sacred precincts, 
but bids him stay outside for seven days and be twice sprinkled on the third and seventh day, 
and after that, when he has bathed himself, it gives him full security to come within and offer 
his sacrifice.  The following regulation also shews a farsighted wisdom which should be 
noted.  
In almost all other cases men used unmixed water for the sprinkling.  By most people it is 
taken from the sea, by others from the rivers, and by others it is drawn in ewers from the 
wells. But Moses first provided ashes, the remnants of the sacred fire, obtained in a manner 
which will be explained shortly.  Some of these, he says, are to be taken and thrown into a 
vessel and afterwards have water poured upon them.  Then the priests are to dip branches of 
hyssop in the mixture and sprinkle with it those who are being purged.   
 
The reason for this may be aptly stated as follows.  Moses would have those who come to 
serve Him that is first know themselves and of what substance these selves are made.  
For how should he who has no knowledge of himself be able to apprehend the power of God 
which is above all and transcends all ? Now the substance of which our body  consists is earth 
and water, and of this he reminds us in the rite of purging.  For he holds that the most 
profitable form of purification is just this, that a man should know himself and the nature of 
the elements of which he is composed, ashes and water, so little worthy of esteem.   
 
For if he recognizes this, he will  straightway turn away from the insidious enemy, self-
conceit, and abasing his pride become well-pleasing to God and claim the aid of His gracious 
power Who hates arrogance.  For that is a good text ( Numeri 15, 30) which tells us that he 
who sets his hand to words and deeds of pride "provokes " not only men, but also " God," the 
author of equality and all that is most excellent.  So then, whilst they are being thus sprinkled, 
deeply moved and roused as they are, they can almost hear the voice of the elements 
themselves, earth and water, say plainly to them: “We are the substance of which your body 
consists:  we it is whom nature blended and with divine craftsmanship made into the shape of 
human form.  Out of us you were framed when you came into being and into us you will be 
resolved again when you have to die.  For nothing is so made as to disappear into non-
existence.  Whence it came in the beginning, thither will it return in the end.” 
 
I must now also fulfil my promise to describe  the special qualities of these ashes.  They are 
not merely the ashes of wood consumed by fire but also of a living creature well-suited to a 
rite of purification such as this.  



 

 

He orders a red heifer which has never  been yoked and without blemish to be taken outside 
the city and there slaughtered.  Then the high priest is to take of the blood and sprinkle it 
seven times over everything in front of the sanctuary, then burn it wholly to ashes with the 
skin and flesh and blood and the belly filled with its ordure.  When the flame is dying down, 
he is to cast right into the middle these three things, cedar wood and hyssop and scarlet wool.  
Then if it is quite extinguished, a clean man is to collect the ashes and deposit them outside 
the city in a clean place. What these things symbolically indicate has been described in full 
elsewhere where we have expounded the allegory. ( jammer  en merkwaardig genoeg precies 
deze allegorie , zoals ook de allegorie over de opffering van Isaac zijn  niet teruggevonden )    
 
So we see that they who mean to resort to the temple to take part in sacrifice must needs have 
their bodies made clean and bright, and before their bodies their souls.  For the soul is queen 
and mistress, superior to the body in every way because a diviner nature has been allotted to 
it.  The mind is cleansed by wisdom and the truths of wisdom's teaching which guide its steps 
to the contemplation of the universe and all that is therein, and by the sacred company of the 
other virtues and by the practice of them shewn in noble and highly praiseworthy actions.  
 
He, then, who is  adorned with these may come with boldness to the sanctuary as his true 
home, the best of all mansions, there to present himself as victim.  But anyone whose heart is 
the seat of lurking covetousness and wrongful cravings should remain still and hide his face in 
confusion and curb the shameless madness which would rashly venture where caution is 
profitable.  For the holy place of the truly Existent is closed ground to the unholy.   
To such a one I would  say, " Good sir, God does not rejoice in sacrifices even if one offer 
hecatornbs, for all things are His possessions, yet though He possesses , He needs none of 
them, but He rejoices in the will to love Him and in men that practise holiness, and from these 
He accepts plain meal or barley, and things of least price, holding them most precious rather 
than those of highest cost." And indeed though the worshippers bring  nothing else,  
in bringing themselves they offer the best of sacrifices, the full and truly perfect oblation of 
noble living, as they honour with hymns and thanksgivings their Benefactor and Saviour, 
God, sometimes with the organs of speech, sometimes without tongue or lips, when within the 
soul alone their minds recite the tale or utter the cry of praise.  These one ear only can 
apprehend, the ear of God, for human hearing cannot reach to the perception of such. 
 
That what I have said above is true and is the word not of myself but of nature is attested not 
only by its self-evident certitude which provides clear grounds of belief to those who do not 
out of contentiousness cultivate disbelief, but also by the law which commanded two altars to 
be constructed dithering in materials and situations and in the use to which they were applied. 
 
For one of these was built of stones picked up and left unhewn, and it was set in the open air 
beside the avenues to the sanctuary and was to be used for blood-offerings.   
The other was formed of the purest gold ; it was set in the inner shrine within the first veil, not 
to be seen by any except such priests as were in a state of purity, and it was to be used for 
frankincense-offerings.  This clearly shews that even the least morsel of incense offered by a 
man of religion is more precious in the sight of God than thousands of cattle sacrificed by 
men of little worth.  For as gold is better than casual stones and all in the inner shrine more 
sacred than what stands outside, so and in the same measure is the thank-offering of incense 
superior to that of the blood of beasts.  And therefore the altar of incense  receives special 
honour, not only in the costliness of its material, its construction and its situation, but by 
taking every day the earlier place in subserving the thanksgiving wich men render to God.  



 

 

For it is not permitted to bring the victim of the whole-burntoffering outside until the incense 
has been offered inside at the first glimpse of day.The symbolical meaning is just this and 
nothing else :that what is precious in the sight of God is not the number of victims 
irnmolated but the true purity of a rational spirit in him who makes the sacrifice.  
 
Can you think that if the judge whose heart is set on giving righteous judgement will not take 
gifts from any of the litigants, or if he does take them will be open to the charge of bribery;  
if again the good man will not receive them from the bad, though both are men, and the one 
perhaps in need and the other rich - can you think, I say, that God can be corrupted, God Who 
is absolutely sufficient to Himself and needs nothing of anything created, and being as He is 
the primal good, the consummation of perfection, the perennial fountain of wisdom and 
justice and every virtue, turns His face from the gifts of the unjust ?   
 
And is not he who proffers them the most shameless  of men when he gives to God a share of 
the profits of his thefts or robbery or denial of a just debt or refusal to pay it, and treats Him as 
a partner in his wickedness and greed ? To such a one I would say " Most miserable of 
wretches, there are only two alternatives : You expect that your conduct will either be 
unobserved by God or patent to Him.  If  the former, you little know the power by which He 
sees all and hears all : if the latter, your audacity is beyond measure.  When you should hide 
your face in shame for the sins you have committed, you make an open show of the outward 
signs of your iniquity and, priding yourself on them, assign a share to God.  You bring Him 
the first-fruits of unholiness and have not reflected that the law does not admit of lawlessness 
nor sunlight of darkness.   
But God is the archetype on which laws are modelled: He is the sun of the sun, in the realm of 
mind what that is in the realm of sense, and from invisible fountains He supplies the visible 
beams to the sun which our eyes behold." 
 
There is a very excellent ordinance inscribed in  the sacred tables of the law, that the hire of a 
harlot should not be brought into the temple ;  the hire, that is, of one who has sold her 
personal charms and chosen a scandalous life for the sake of the wages of shame.   
But if the gifts of one who has played the  harlot are unholy, surely more unholy still are the 
gifts of the soul which has committed whoredom, which has thrown itself away into ignominy 
and the lowest depths of outrageous conduct, into winebibbing and gluttony, into the love of 
money, of reputation, of pleasure, and numberless other forms of passion and soul-sickness 
and vice.   
What length of time can purge away the stains of these ? None, to my knowledge.   
The harlots' traffic indeed is often brought to a close by old age, since when the freshness of 
their charm is passed, all cease to seek them now that their bloom is faded like the bloom of 
flowers.  But as for the soul, when by constant familiarity with incontinence it has been 
schooled into harlotry, what agelong stretch of years can convert it to decent living ? Not even 
the longest, but only God, with Whom that is possible which is impossible with us.  So he 
who intends to sacrifice  must consider not whether the victim is unblemished but whether his 
own mind stands free from defect and imperfection.   
 
Further, let him examine the motives which determine him to make the offering.  For either he 
is giving thanks for benefits already received or is asking for security in his tenure of present 
blessings or for acquisition of others to come, or for deliverance from evils, either present or 
expected, and all these demand that he should put himself into a condition of mental health 
and safety.   



 

 

For if he is offering thanks for what has already been  granted, let him not shew ingratitude by 
falling from the state of virtue in which he received these boons.  Or if he is securing present 
blessings or has bright expectations for the future, let him shew himself by good conduct 
worthy of such happy events.  Or if he is seeking to escape from some ills, let none of his 
actions be deserving of chastisement and punishment. 
 
The fire on the altar, he tells us, will burn  continuously and not be extinguished. That, I think, 
is natural and fitting, for since the gracious gifts of God granted daily and nightly to men are 
perennial, unfailing and unceasing, the symbol of thankfulness also, the sacred flame, should 
be kept alight and remain unextinguished for ever.  Perhaps  also he wishes in this way to 
employ the abiding presence of the same fire by which all the sacrifices are consecrated to 
unite them, old and new alike, and thus shew that they carry out perfectly the duty of giving 
thanks, however numberless are the differences in the resources on which they are based, 
according as the oblations are lavishly abundant or on the other hand scanty.  
 
This is the literal account : the inner meaning must be observed by the laws of allegory.   
The true altar of God is the thankful soul of the Sage, compacted of perfect virtues 
unsevered  and undivided, for no part of virtue is useless.  On this soul-altar the sacred light is 
ever  burning and carefully kept unextinguished, and the light of the mind is wisdom, just as 
the darkness of the soul is folly.  For knowledge is to the reason what the light of our senses is 
to the eye : as that gives the apprehension of material things, so does knowledge lead to the 
contemplation of things immaterial and conceptual, and its beam shines for ever, never 
dimmed nor quenched.” 
Philo -  VII - The special Law (257-290) trsl. Colson. 
 
Het past niet in dit algemene kommentaar over de 15 psalmen om in detail te treden over de 
geestelijke geschiedenis van de westerse wereld maar wij willen benadruken dat zeker tot ver 
in de Middeleeuwen de drie religies van Jodendom, Christendom en Islam altijd 
gemeenschappen in zich bergde waarin de  “esoterische” geestelijke elementen centraal 
stonden: het Jodendom met de chassidisme, de Christendom met zijn inwijdings- 
gemeenschappen als de Katharen of de Tempelieren, en de Islam met de Sufis. 
Dat het Christendom veel meer de “exoterische” elementen  van zijn geestelijke boodschap 
heeft willen laten prevaleren om zijn macht als “staatsreligie” te kunnen handhaven met het 
gevolg van een eindeloze strijd of inquisitie tegen alles wat haar macht zou kunnen 
ondermijnen. In het Jodendom en het Islam was en is dit ook nu nog  veel minder het geval; 
hierin leven  het “esoterische”en het “extorische” niet naast elkaar  maar vormen een geheel . 
Als  wij het met een geometrische figuur vergelijken , het is als een aantal concentrische 
cirkels die in elkaar schuiven en die een mens naar het centrum van zijn geestelijke reis kan 
leiden, om daarna weer naar de  buitentste cirkel, waarin de meningsverschillen grotere zijn 
,terug te komen en daar zijn ervaring van eenheid  en goddelijk bewustzijn met zijn 
medemensen te delen en hem uitnodigen om ook de reis naar binnen te ondernemen:  
    

                                                    



 

 

Als de geestelijke reis naar het centrum werkelijk beleefd wordt en niet een “virtuele” of 
intellectuele  ervaring blijft, wordt het duidelijk dat de meningsverschillen, hier verbeeld  
door een eindeloos aantal punten van de cirkel,  voor het punt in het centrum  één en dezelfde  
verbeelding  zijn van de eeuwige eenheid. 
                                       

                                         
 
Dit besef van eenheid is werkelijk geweest op verschillende  momenten binnen de geestelijke 
geschiedenis van de Westerse wereld, waarin uitwisseling in wetenschappelijke en geestelijke 
kennissen tussen Jodendom , Christendom en Islam heeft plaatsgevonden,  maar ook zoals in 
de tijden van Philo van Alexandrie met Hindoes en Boeddhisten waarover hij hun in zijn 
schrijven als uitzonderlijke “gymnasten” van de Geest behandelt. 
 
Maar zodra de eenheid van het centrum niet meer ervaren wordt , vormt de buiten 
(exoterische) cirkel wel  een verbondenheid tussen zijn eigen verschillende punten doch kan 
het niet inzien dat het centrum de werkelijke eenheid is en daardoor zal het met de andere 
eindeloze punten van een andere cirkel nooit tot dit besef komen. 
 

                                                                
 
Wanneer deze lege cirkels naast elkaar leven is er nog niet zoveel aan de hand , ondanks het 
feit dat de geestelijke struktuur steeds meer oppervlakkig wordt of dat er steeds meer wetten 
en strenge organisatie uitgevoerd worden om al deze punten bij elkaar te houden. Maar zodra 
deze cirkels met elkaar in aanraking komen wordt het vaak een bron van onbegrip en chaos: 
      

                                          



 

 

Wij willen hier benadrukken dat wij geen voorstander zijn van een eenheidsstructuur  die zou 
gelden voor alle  kulturen . De mentale en culturele verschillen zijn veel te groot en deze 
verschillen zijn  juist te boeiend en van onschatbare waarde om met elkaar  vergeleken te 
worden opdat wij in een wereld  met zoveel problemen doch vol communicatie en 
uitwisselingsmogelijkheden van elkaar zouden kunnen leren. 
  
Wat deze  beschrijving wil aantonen is dat de geestelijke reis naar het “esoterische” centrum,  
wat Gustav Jung het individuatie-proces noemt, een dringende behoefte en noodzaak is voor 
ieder mens binnen zijn eigen culturele achtergrond om de mooiste en belangrijkste kwaliteiten 
van zijn mens zijn te kunnen ervaren en bewerkstelligen. 
 
Het is ook de boodschap van het ritueel van  de meester graad in de Vrijmetselarij  waarin op 
dramatische wijze Het woord  IHVH verloren is gegaan :  de architekt Hiram Abif  volgt het 
voorbeeld van Mozes en verenigt in zichzelf de drie hoogste geestelijke kwaliteiten van hoge-
priester, koning en profeet, volgend de “opoffering” en rituelen van de grote Verzoening, zijn 
zijn “ledematen”  uit elkaar gerukt en de enige wijze voor de meester om het Woord IHVH 
terug te vinden, is de weg naar het centrum af te leggen waarmee hij dan de “eeuwige cirkel  
kan trekken waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is” . Het is een innerlijke 
reis waarin hij weer de  drie verschillende “ledematen” van Lichaam , Spraak en Geest zich 
weer vereningen  en waarin hij zich “herinnert” ( in het engels: Re-member) wie hij werkelijk 
is. 
 
Met de wil en grootste overtuiging om dit te verwezelijken begint Psalm 132 terwijl de twee 
laatste psalmen van de reeks de funktie van hoge-priester met het voorbeeld van Aaron en de 
innerlijke dienst in de nachtelijke diepte en  in het hart  van de Tempel behandelen. 
 
Psalm 132 is de langste psalm van de vijftien . Hij heeft 18 verzen en kan verdeeldt worden in 
twee evenwichtige gedeelten van 9 verzen.  
 
In het eerste gedeelte beschrijft de psalmist  de beloften van David aan de Eeuwige IHVH als 
volgt: 
 
 
  - psalm 132 ,2-5  : Zevenvoudig is diens belofte aan de Eeuwige 
                         En vol nederigheid is zijn naderen 
                         Tot Jacob’s ware spissteen: 
                           
                          “Geen dak zal boven mijn huis zijn, 
                            Geen gespreid bed om in te stappen, 
                            Geen slaap zal ik mijn ogen gunen, 
                            Geen rust mijn blik, 
                            Totdat ik een plaats heb gevonden 
                            Om de Eeuwige IHVH te verwelkomen, 
                            Een gewelf te bouwen voor Jacob’s sluitsteen.” 
                         
  
Dan voegt de psalmist een detail over de situatietoe waarin de Ark zich bevindt en daarmee 
gebruikt hij het beeld  van  het tijdelijke verblijf van de Ark in de omgeving van Jeruzalem in 



 

 

de tijden van David waarin hij de dorsvloer van Hornan wilde kopen om een vast een 
definitief verblijf voor de Ark te bouwen, na een lange en pijnlijke zwerftocht.   
 
 
         - psalm 132 6-7  :   Wij hoorden dat het in Ephrata was: 
                                 In de as van onze vernederingeng. 
                                Wij vonden het in de boezem van Iaar: 
                                 De holle binnenkamer van de gepijnde honingraat, 
                                 Laat ons tot Hem wederkeren, 
                                 In de schaduw Zijns voets ons nederbuigen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
schootsveld van een meester (1778-Frankrijk) 
 
 
 
 
 

 
Verzen 8 t/m 10 vormen een geheel waarin het 10de vers de opening vormt van het tweede 
gedeelte van de psalm en het antwoord van de Eeuwige IHVH aan David = in hetHebreeuws  

“de Beminde” : dud = συσ  = David en laat ons herinneren aan de centrale psalm 127  
waarin Salomo de “beminde” van de Eeuwige genoemd wordt.  
 
Wij vinden deze drie versen  letterlijk terug in het mooie gebed van Salomo dat hij uitspreekt 
tijdens de wijding van de eerste Tempel ( 2 kron. 6, vers 41...) waarin hij de Eeuwige IHVH 
uitnodigt om bezit van Zijn nieuwe verblijf te nemen en te verschijnen in de vorm van een 
wolk van licht boven de verzoenplaat van de Ark en tussen de twee Cherubs. 
 
- psalm 132 8-10   : 
                         Sta op Eeuwige IHVH, kom in Uw rustplaats! 
            Gij : Het Woord, de Ark: de oorsprong van alle kracht. 
                     Opdat Uw dienaren zich met het kleed der gerechtigheid omhullen, 
                     En de haRten der reinen het vol vreugde uitjubelen.  
                 
                     Omwille van Uw liefdevolle knecht David, 
                     Wijs het door U gezalfde hoofd niet af . 



 

 

                                       
                     A Free Mason Formed out the tools of his lodge 
                         ( london- 1754) 
 
Dan volgt het antwoord van de Eeuwige IHVH : 
- psalm132 11-12+14-18: 
                                 Zevenvoudig is de eed van de Eeuwige aan David, 
                           Van Aleph tot Tau, vervuld van waarheid, 
                           Daarvan keert Hij niet terug : 
                       “ - Want de vrucht van je schoot zal zetelen op je troon, 
                             Als je kinderen zich om mijn verbond scharen, 
                             En in acht nemen wat ik hen ontsluier, 
                             Dan zullen ook hun kinderen voor altijd 
                             Jouw hoog verheven vaandel dragen. 
                           - Dit is mijn rustplaats, voor eeuwig wil ik hier verblijven, 
                           - Dit met het teken van mijn liefde bezegelen. 
                           - Steeds haar welzijn betrachtend, lenig ik haar nood 
                             Met het brood dat verzadigt.. 
                           - Met het kleed der verlossing tooi ik haar dienaren, 
                             En de reinen van hart zullen jubelen van uitbundige vreugde. 
                           - Daar doe ik aan David een kroon ontspruiten, 
                             En heb ik voor mijn gezalfde een boog van licht gewelfd. 
                           - Zijn tegenstanders vervul ik met schaamte, 
                             Over hem straalt de kroon der zuiverheid .” 
 
 



 

 

- Wij hebben voor het gemak vers 13 die tussen de 7 beloften van de Eeuwige in staat weg 
gelaten . Dit vers verduidelijkt welke rustplaats de psalmist voor ogen heeft: het is Tsion, de 
“berg der beloften”, de berg van Jeruzalem waarop de Tempel is gebouwd , het centrum van 
de wereld of zoals wij hebben gezien het centrum van een wereld waarmee de vereniging met 
het goddelijke mogelijk is en waarin de ingewijde door “dood te zijn aan het leven” het 
Eeuwige Leven  vindt. 
 
 
                   -  psalm 132, 13 : Want de Eeuwige heeft Tsion verkozen, 
                                       Daar wil hij met haar samenklinken.       
 
En zoals het Hebreeuws het heel goed aangeeft, is dit  centrale punt  vrouwelijk want de enige 
mogelijkheid voor de ingewijde om zich met het Goddelijke te herenigen, is dat hij de 
kwaliteit van een Vrouw ontwikkelt om “ontvankelijk” en “bevrucht” te kunnen worden door 

de Eeuwige IHVH = ϖυϖη , het  Woord van 4 medeklinkers dat zonder klinkers , 
de bron van het leven, onuitsprekelijk zal blijven. 
Onze broeder Mozart  in zijn “ZauberFlöte” was zich daarvan heel goed bewust : Het 
Alchemische Huwelijk van Tamino en Pamina is de grootste overwinning van een mens over 
zichzelf om “Zelf-kennis” te kunnen 
bereiken.  

 
Tekening  van de sefirot Boom des Levens                  Tableau van Meester Vrijmetselaar met   
                                                                                  in het hart de Ark omgeven door een  
                                                                                  boog van licht en de sluitsteen. 



 

 

- Als wij ons herinneren het oer-ritueel van het koning’s Drama zien wij dat wij hiermee in de 
laatste  fase van deze cyclus zijn gekomen wanneer de Koning wordt ingewijd  in de 
mysteries van het Goddelijke . Hij is rechtvaardig bevonden en zal zijn gemeenschap weer 
een veilige toekomst kunnen garanderen. 
 
Jammer genoeg is het hierin moeilijker de vergelijking te maken met de rituelen van de 
Vrijmetselarij gezien het feit dat in veel landen de nadruk wordt gelegd op de drie eerste 
graden van Leerling , Gezel en Meester en dat  daardoor een grote scheiding  is onstaan met 
de Hoge graden  en in het bijzonder met die van de “Royal Arch” die, ondanks het 
oorspronkelijke gebruik waarin het een vast onderdeel van de Meester graad was, nog steeds 
als een afzonderlijk onderdeel verleend wordt. Wij betreuren deze visie omdat hierdoor het 
geheel van het inwijdingsproces verstoord wordt en de mogelijkheid om een werkelijke 
verdieping  ten behoeve van het individuatie-proces geblokkeerd is. 
Zoals Rene Guenon het heel goed beschrijft vormt de “Royal Arch” de ingang naar de “grote 
Mysterien” terwijl de drie eerste graden de “kleine Mysterien”   de voorbereiding vormen om 
de “ladder” naar  een hoger bewustzijnsniveau te kunnen beklimmen.  
 
Deze twee vormen een geheel en zijn van elkaar afhankelijk: geen goede voorbereiding in de 
drie eerste graden betekent een zeker falen in de geestelijke ontwikkeling van de ingewijde in 
de hogere graden;terwijl geen goed begrip of werkelijk verwezenlijking van de te behalen 
hogere bewustzijnsniveaus in de hoge graden betekent een gebrek aan voeding en inzicht om 
de nieuwe ingewijde een goede voorbereiding te geven voor het slagen van zijn geestelijke 
ontwikkeling. 
 
Daarom pleiten we voor een diepgaande studie niet alleen van de “Royal Arch” maar ook van 
de andere Hoge graden die ondanks hun verschil in oorsprong ( uit de Alchemie, uit 
Christelijk of Joodse culturele achtergronden) een schat aan informatie bevatten die door de 
eeuwen heen bewaard is gebleven. 
 
Maar om terug te komen op onze analyse , vinden wij toch thema’s die in verschillende 
graden van de Vrijmetselarij gebruikt worden.  
Het thema van de toewijding  van de Tempel is terug te vinden in het Amerikaanse ritueel van 
“Past Master” en “Most Exellent Master”  die  een voorbereiding vormen naar de  graad van 
“Royal Arch” en de volgende graad  van “High-Priest”. 
 
Op zichzelf is het niet verbazingwekkend dat in de Amerikaanse Vrijmetselarij deze graden 
met die van Mark Master nog steeds een geheel   vormen. Want in een heel vroeg stadium in 
de 18de eeuw hebben vele Europeanen, die naar Amerika zijn gegaan, niet de discussies 
meegemaakt tussen de verschillende Europeese maçonieke opvattingen over de structurering  
van het erfgoed van de verschillende bestaande rituelen ( met de scheiding tussen Schotse , 
Iersche en “Engelse”  maçonieke gemeenschappen of met die van het “vaste-land”). 
 
Het ligt niet hier in onze bedoeling  om daarover verder op in te gaan, maar meer ons te 
concentreren op de algemeene thema’s dat deze rituelen bevatten  
 
Merkwardig is dat verschillende  psalmen “Shir ha Maalot” nog steeds gezongen worden in 
de Amerikaanse rituelen en bij de “Mecanics” zoals Ps.128 en Ps.129 in het ritueel van Past  
Master en dat Ps 133  ( “Aaron’s Baard”) en ps.134  een vast onderdeel van de graad van de 
High-Priest zijn. 



 

 

Het zou ons te lang voeren om binnen het bestek van dit algemene kommentaar een goede en 
komplete uitleg van het ritueel van de Royal Arch  te geven , en verwijzen de lezer naar deel 
IV van onze onderzoek waarin de rituelen uitgelegd worden. 
 
De verschillen in rituelen van de Royal Arch met zijn  thema’s als De “passage van de 
Veilen”    
die jammer genoeg in vele Europeese landen niet meer verleend worden en de verschillen in 
rituele- functie van de drie “Principes” als Koning, Hoge-Priester en Profeet  waarin soms de 
Koning , soms de Hoge-Priester de leiding heeft, zien wij meer als verschillende invalshoeken 
die in feite het zelfde thema belichten .  
De “passage van de veilen” benadrukt meer de geestelijk reis van de ingewijde gebruikend, 
als voorbeeld,  Mozes bij zijn ontmoeting met de Eeuwige op de berg Sinai en waarbij hij als 
rechtvaardige leider van zijn volk gekozen wordt. Het voorbeeld van Koning Zerubabel 
vervult dezelfde functie  voor een andere periode van de geschiedenis van  Israel met zijn 
terugkeer uit Babylon en  het voorbeeld van de Hoge-Priester Joshua in sommige Ierse 
rituelen de overhand krijgt om de autoriteit van de Hoge-Priester boven die  van koning te 
stellen benadrukkend de verschillende posities van de een of andere macht binnen de Joodse 
geschiedenis. 
 
Waar het omgaat is dat de  reis naar het centrum afgelegd worden en om dit duidelijk te 
maken willen wij hier Philo van Alexandrie aan het woord laten. 
In De vita Moses (book II) beschrijft hij de kwaliteiten van Moses als de beste voorbeeld voor 
de funktie van Koning  en rechter,  van Hoge-Priester en van Profeet: 
 
“For it has been said, not without good reason, that states can only make progress in well-
being if either kings are philosophers or philosophers are kings. But Moses will be found to 
have displayed, and more than displayed, combined in his single person, not only these two 
faculties - the kingly and the philosophical - but also three others, one of which is concerned 
with law-giving, the second with the high priest's office, and the last with prophecy.   
On these three I have now elected  to write, being forced to the conviction that it is fitting that 
they should be combined in the same person.  
 
For Moses, through God's providence, became king and lawgiver and high priest and 
prophet; and in each function he won the highest place.   
 
But why it is fitting that they should all be combined in the same person needs explanation.  
It is a king's duty to command what is right  and forbid what is wrong.   
But to command what should be done and to forbid what should not be done is the peculiar 
function of law; so that it follows at once that the king is a living law, and the law a just 
king. 
 
But a king and lawgiver ought to have under his purview not only human but divine things ; 
for, without God's directing care, the affairs of kings and subjects cannot go aright.  
And therefore such as he needs the chief priest-hood, so that, fortified with perfect rites and 
the perfect knowledge of the service of God, he may ask that he and those whom he rules may 
receive prevention of evil and participation in good from the gracious Being Who assents to 
prayers.   
For surely that Being will grant fulfilment to prayers, seeing that He is kindly by nature and 
deems worthy of His special favour those who give Him genuine service.                  
 



 

 

But, since to this king, lawgiver and high priest who, though possessed of so generous a 
heritage of fortune's gifts, is after all but a mortal creature, countless things both human and 
divine are wrapped in obscurity, Moses necessarily obtained prophecy also, in order that 
through the providence of God he might discover what by reasoning he could not grasp.   
For prophecy finds its way to what the mind fails to reach.   
 
Beautiful and all-harmonious is the union of these four faculties ; for, intertwined and 
clinging to each other, they move in rhythmic concord, mutually receiving and repaying 
benefits, and thus imitate the virgin Graces whom an immutable law of nature forbids to be 
separated. And of them it may be justly said, what is often said of the virtues, that to have one 
is to have all. 
 

                      
                            The 3 graces in the painting of Botticelli : “The Spring” 
 
 
 
 



 

 

 
Verder lijkt het ons belangrijk om de studie van Ginsburg in “the legends in the jews “hier  bij 
te betrekken waarin hij de symbolische achtergrond van de 12 stammen van Israel met zijn 
vaandels uiteenzet wat een goede achtergrond vormt voor de symboliek van het Tableau van 
de “Royal Arch” : 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- The Four Standards ,Uit :” The Legends of the Jews” , -Moses in the Wilderness  
 
“The four standards were distinguished from one another by their different colors, and by the 
inscriptions and figures worked upon each.  
1-The color of Judah's standard corresponded to the color of the three stones in the 
breastplate of the high priest, on which were engraved the names of Judah, Issachar, and 
Zebulun, and was composed of red, green, and fiery red. Judah's name, as well as Issachar's 
and Zebulun's, was inscribed on the banner, and beside the names was this inscription:  
" Rise up, Lord, and let Thine enemies be scattered; and let thein that hate 
Thee flee before Thee."  
2-The standard of Reuben, about which gathered also the tribes of Simeon and Gad, was the 
color of the emerald, the sapphire, and the sabhalom, for on these three stones were the 
names of these tribes engraved on the breastplate of the high priest.  Beside the names of 
Reuben, Simeon, and Gad the following device was wrought on the second standard,  
" Hear, 0 Israel: the Lord our God is one Lord."  
3-The third standard, around which rallied the tribes of Ephraim, Manasseh, and Benjamin, 
bore the color of the diamond, the turquoise, and the amethyst, for on these three stones in 
the high priest's breastplate were engraved the names of these three tribes.  On this standard 
beside the names of these three tribes was the motto,  
" And the cloud of the Lord was upon them by day, when they went out of the 
camp."  
4-As on the breastplate of the high priest the stones chrysolite, beryl and panther-stone bore 
the names of Dan, Asher, and Naphtali, so too did the fourth standard, round which these 
three tribes gathered, bear a color resembling these three stones.  This standard contained the 
names of Dan, Asher, and Naphtali, and the device: 
 " Return, 0 Lord, unto the many thousands of Israel....... 
 
The standards had also other distinguishing characteristics. Judah's standard bore in its upper 
part the figure of a lion, for its forefather had been characterized by Jacob as “ a lion's whelp,"  
and also sword-like hooks of gold.   
On these hooks God permitted a strip of the seventh cloud of glory to rest, in which were 
visible the initials of the names of the three Patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, the  

letters being radiations from the Shekinah.               ⎨⎠〈◊, ⎟⎜⎞⎡, 〈⎟∫⎡ 
Reuben's standard had in its upper part the figure of a man, corresponding to the mandrakes 
that Reuben, forefather of this tribe, found, for this plant had the form of a manikin.  The 
hooks on this standard were like those on the standard of Judah, but the second letters of the 
names of the three Patriarchs, Bet, Zade, and Ayyin were seen above them in the cloud.   
In the standard of Ephraim was fashioned the form of a fish, for Jacob had blessed the 
forefather of this tribe by telling him to multiply like a fish; in all other respects it was like the 
other two standards, save that above the sword-like hooks of gold were seen the third letters 
in the names of the Patriarchs, Resh, Het, and Kof.  Dan's standard contained the form of a 
serpent, for " Dan shall be a serpent by the way," was Jacob's blessing for this tribe; and the 
gleaming letters over the hooks were: Mem for Abraham, Kof for Isaac, and Bet for Jacob.   

The letter He =  ™ of Abraham's name was not indeed visible over the standards, but 
was reserved by God for a still greater honor.   



 

 

For, over the Holy Ark, God let a pillar of cloud rest, and in this were 
visible the letters Yod and He, spelling the name Yah, by means of 
which God had created the world. 

        I    =      ⎡  

       H   =     ™                                      
                      
This pillar of cloud shed sunlight by day and moonlight by night, so that Israel, who were 
surrounded by clouds, might distinguish between night and day.   

These two sacred letters, Yod, He, would on week-days fly about in the air over the four 
standards, hovering now upon this, now upon that.  But as soon as Friday was over and the 
Sabbath ( the 7th day) began, these letters stood immovable on the spot where they chanced 
to be at that moment, and remained in this rigid position from the first moment of the Sabbath 
to the last. 
 
Whenever God wanted Israel to break up camp and move on, He would send on from its place 

over the Ark the cloud in which beamed the two sacred letters Yod and He ,    I  
                                                                                    H 

in the direction in which Israel was to march, and the four strips of cloud     (MQ BI) 
over the standards would follow.  
 As soon as the priests saw these clouds in motion, they blew the trumpets as a signal for 
starting, and the winds thereupon from all sides breathed myrrh and frankincense. 

                                                                           
Royal Arch  vaandel 



 

 

B- Met psalm 133 bewondert de psalmist de Broederschap die onstaan is door de geslaagde 
rituele handeling van de Hogepriester Aaron, het beste voorbeeld van  de verwoording van de 
Goddelijk Eenheid  binnen zijn gemeenschap : 
 
 
   - Psalm 133   :     Offerlied tot de fonkelende hoogten, van David, 
 
                          Zie! Hoe aandoenlijk en liefdevol het is, Broeders 
                          In volle eenheid saam te komen ! 
 
                          Hier smelt het goede saam tot zalf voor het hoofd, 
                          Vloeiend langs de baard: Aaron’s baard, 
                          Druppelend al verder neer 
                          Tot over de zoom van zijn gewaad; 
 
                          Zoals ook de dauw vanuit Hermon, 
                          Bron van heiligheid, 
                          Neerdaalt langs Tsion , de berg der beloften, 
                          Zo gebiedt de Eeuwige IHVH vandaar de zegening 
                          En het leven zelf van nu tot in der eeuwigheid. 
 

In het Hebreeuws is er weinig verschil tussen het woord  Ark = arn =    ιρτ 

                                                                                   Aaron = aern=ιρϖτ     
                                                                             en Hornan = arnn= ιβρτ  
Hornan was de eigenaar van de dorsvloer waarop de Tempel gebouwd werd, het wortelwoord 
Arn = betekent “sarcofage”of een kist  en verwijst naar de dood zoals de dorsvloer de 
slachting van de korenaar verbeeldt terwijl Aaron zijn zelfopoffering of tweede dood moet 
aangaan om het werkelijke Leven te kunnen bereiken.  Deze drie staan loodrecht in 
verbinding met elkaar en zoals wij eerder hebben gezien  vormt de fundament steen de 
afspiegeling van de “sluitsteen” waarop  IVHV  op zijn troon zetelt. 
 
Hier is het van belang het commentaar van Philo te presenteren die een belangrijk 
beschrijving van het gewaad van  de Hogepriester geeft. 
In zijn “de vita Mosis”II  beschrijft hij  eerst uitvoerig de “Tabernakel”  of  “Tent der 
samenkomst” waarin  hij ,door een ingenieuse berekening van het aantal pilaren die de heilige 
ruimte afbaken , tot de konklusie komt dat de plattegrond aan niet anders kon beantwoorden 
dan aan de goddelijke harmonie en de wiskundige of geometrische  schoonheid van de hoek 
van 90° 
van de Driehoek van 3 - 4 - 5 . 
Waarin de stelling van Pythagoras  :  3² + 4² = 5², verwerkt wordt en verwijzend naar de 
drie  vormen van driehoek,vierkant en vijfhoek    waarmee de vijf  “platonische lichamen” 
gevormd worden die de meest  harmonische en enige gangbare vormen van levende of 
groeiende organismen in de natuur zijn. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
De 

driehoek 3-4-5 van 90°  (9 + 16 + 25 = 50) 
= het aantal pilaren  van de Tabernakel . 
een “lange vierkant” van 50 el op 100 el ( 5 op 10) X 10 
was de oppervlakte van de Tent van sanenkomst .  
 
 

 
 
 
 
 
 
De driekhoek 3-4-5 met driehoek, vierkant en vijfhoek 
in relatie met de vijf platonische lichamen. 
 
                                

 



 

 

“Next after these, the master prepared for the future high priest a vesture, the fabric of which 
had a texture of great and marvellous beauty.  It consisted of two garments, one of which he 
calls the robe and the other the “ephod”( or “breastplate”). 
The robe was  of a comparatively uniform make, for it was all of the dark red colour, except 
at the lowest extremities, where it was variegated with golden pomegranates and bells and 
intertwined flowers.  The ephod, a work of special magnificence and artistry, was wrought 
with perfect knowledge in the kinds of materials mentioned above, namely dark red and 
purple and bright white and scarlet, with gold thread intertwined.  For gold leaf cut into fine 
threads was woven with all the yarn.   

On the shoulder-tops  were fitted two highly precious 
stones of the costly ernerald kind, and on them were 
graven the names of the patriarchs, six for each 
shoulder, twelve in all.  On the breast were twelve 
other costly stones of different colours, like seals, in 
four rows of three each.  These were fitted into what 
he calls the " place of reason."  
( de Urim en Tummim  waarmee orakels 
uitgesproken werden zie Exodus-  28) 
This was made four-square and doubled, forming a 
ground to enshrine the two virtues, clear showing 
and truth ( de vertaling in het grieks van Urim en 
Tummim).The whole was attached by golden 
chainlets to the ephod, fastened strongly to it so as 
not to come loose.  A piece of gold plate, too, was 
wrought into the form of a crown with four incisions 
showing a name which only those whose ears and 
tongues are purified may hear or speak in the holy 
place, and no other person, nor in any other place at 
all. That name has four letters,( de naam IHVH 

= ϖυϖη), so says  that master learned in 
divine verities, who, it may be, gives them as 
symbols of the first numbers, one, two, three and four 
; since the geometrical categories under which all 
things fall, point, line, superficies, solid, are all 
embraced in four.   

 
 
 



 

 

                                                               
So, too, with the best harmonies in music, the fourth, fifth, octave and double octave intervals, 
where the ratios are respectively four to three, three to two, two to one and four to one.  
Four, too, has countless other virtues, most of which I have set forth in detail in my treatise on 
numbers. 
Under the crown, to prevent  the plate touching the head, was a headband.  A turban also was 
provided, for the turban is regularly worn by eastern monarchs instead of a diadem. 
 
Such was the vesture of the high priest.  But I must not leave untold its meaning and that of its 
parts.  We have in it as a whole and in its parts a typical representation of the world and its 
particular parts.  Let us begin with thefull-length robe.  This gown is all of violet, and is thus 
an image of the air; for the air is naturally black, and so to speak a robe reaching to the feet, 
since it stretches down from the region below the moon to the ends of the earth, and spreads 
out everywhere.  And, therefore, the gown, too, spreads out from the breast to the feet round 
the whole body.  At the ankles there stand out from it pomegranates and flower trimming and 
bells.  The earth is represented by theflowers, for all that flowers and grows comes from the 
earth; the water by the pomegranates or flowing fruit, so aptly called from their flowing juice; 
while the bells represent the harmonious alliance of these two, since life cannot be produced 
by earth without water or by water without the substance of earth, but only by the union and 
combination of both.  Their  position testifies most clearly to this explanation.   
 
For, just as the pomegranates, the flower trimming and the bells are at the extremities of the 
long robe, so too what these symbolize, namely earth and water, occupy the lowest place in 
the universe, and in unison with the harmony of the All display their several powers at fixed 
revolutions of time and at their proper seasons.  This proof that the three  elements, earth, 
water and air, from which come and in which live all mortal and perishable forms of life, are 
symbolized by the long robe with the appendages at the ankles, is supported,, by observing 
that as the gown is one, the three said elements are of a single kind, since all below the moon 
is alike in its liability to change and alteration, and that, as the pomegranates and flower 
patterns are fastened to the gown, so too in a sense earth and water are suspended on the air, 
which acts as their support. 
 
As for the ephod, consideration following what  probability suggests will represent it as a 
symbol of heaven.  For first the two circular emerald stones on the shoulder-pieces indicate, 
as some think, those heavenly bodies which rule the day and night, namely the sun and moon, 
or, as may be said with a nearer approach to truth, the two hemispheres of the sky.   
 
For, just as the stones are equal to each other, so is the hemisphere above to that below the 
earth, and neither is so constituted as to increase and diminish as does the moon.  A similar 
testimony is given by  their colour, for the appearance of the whole heaven as presented to our 



 

 

sight is like the emerald.  Six names, too, had to be engraved on each of the stones, since each 
of the hemispheres also divides the zodiac into two, and appropriates six of the signs. 
 
 Secondly, the stones at the breast, which are dissimilar in colour, and are distributed into four 
rows of threes, what else should they signify but the zodiac circle ? For that circle, when 
divided into four parts, constitutes by three signs in each case the seasons of the year-spring, 
summer, autumn, winter-those four, the transition in each of which is determined by three 
signs and made known to us by the revolutions of the sun, according to a rnathematical law, 
unshaken, immutable and truly divine.   
 

              
      De juwelen van de Royal Arch met De Urim en Tummin of plaat met de 12 edelstenen  
 
Therefore also they were fitted into what is rightly  called the place of reason, for a rational 
principle, ordered and firmly established, creates the transitions and seasons of the year.  
And the strangest thing is that it is this seasonal change which demonstrates their age-long-
permanence.  It is an excellent and indeed a splendid point that the twelve stones are of 
different colours and none of them like to any other.  For each of the signs of the zodiac also 
produces its own particular colouring in the air and earth and water and their phases, and also 
in the different kinds of animals and plants.                    
. 
There is a point, too, in the reason-seat being doubled,  for the rational principle is twofold as 
well in the universe as in human nature.  In the universe we find it in one form dealing with 
the incorporeal and archetypal ideas from which the intelligible world was framed, and in 
another with the visible objects which are the copies and likenesses of those ideas and out of 
which this sensible world was produced.  With man, in one form it resides within, in the other 
it passes out from him in utterance.  The former is like a spring, and is the source from 
which the latter, the spoken, flows.  The inward is located in the dominant mind, the outward 
in the tongue and mouth and the rest of the vocal organism.  
 



 

 

The  master did well also in assigning a four-square shape to the reason-seat, thereby shewing 
in a figure that the rational principle, both in nature and in man, must everywhere stand firm 
and never be shaken in any respect at all; and, therefore, he allotted to it the two above-named 
virtues, clear shewing and truth.  For the rational principle in nature is true, and sets forth all 
things clearly, and, in the wise man, being a copy of the other, has as its bounden duty to 
honour truth with absolute freedom from falsehood, and not keep dark through jealousy 
anything the disclosure of which will benefit those who hear its lesson.  
At the same time, as in each of us,  reason has two forms, the outward of utterance and the 
inward of thought, he gave them each one of the two virtues as its special property ;to 
utterance clear shewing, to the thinking mind truth.   
For it is the duty of the thinking faculty to admit no falsehood, and of the language faculty to 
give free play to all that helps to shew facts clearly with the utmost exactness.  
Yet reason, as seen in either of these  faculties, is of no value, however admirable and 
excellent are its lofty pronouncements, unless followed by deeds in accordance with it.   
And, therefore, since in his judgement speech and thought should never be separated from 
actions, he fastened the reason-seat to the ephod or shoulder-piece so that it should not come 
loose.  For he regards the shoulder as the symbol of deeds and activity. 
 
Such are the ideas which he suggests under  the figure of the sacred Yesture ; but, in setting a 
turban on the priest's head, instead of a diadem, he expresses his judgement that he who is 
consecrated to God is superior when he acts as a priest to all others, not only the ordinary 
laymen, but even kings.  Above the turban is the golden plate on which the  graven shapes of 
four letters, indicating, as we are told, the name of the Self-Existent, are impressed , meaning 
that it is impossible for anything that is to subsist without invocation of Him ; for it is His 
goodness and gracious power which join and compact all things.   
 
Thus is the high priest arrayed when he sets forth to his holy duties, in order that when he 
enters to offer the ancestral prayers and sacrifices there may enter with him the whole 
universe, as signified in the types of it which he brings upon his person, the long robe a copy 
of the air, the pomegranate of water, the flower trimming of earth, the scarlet of fire, the 
ephod of heaven, the circular emeralds on the shouldes-tops with the six engravings in each of 
the two hemispheres which they resemble in form, the twelve stones on the breast in four 
rows of threes of the zodiac, the reason seat of that Reason  which holds together and ad-
ministers all things.  For he who has been consecrated to the Father of the world must needs 
have that Father's Son  with all His fullness of excellence to plead his cause, that sins may be 
remembered no more and good gifts showered in rich abundance.   
 
Perhaps, too, he is preparing the servant of God to  learn the lesson, that, if it be beyond him 
to be worthy of the world's Maker, he should try to be throughout worthy of the world.   
 
For, as he wears a vesture which represents the world, his first duty is to carry the pattern 
enshrined in his heart, and so be in a sense transformed from a man into the nature of the 
world; and, if one may dare to say so - and in speaking of truth one may well dare to state the 
truth - be himself a little world, a microcosm.” -Philo De vita Mosis II (109-135) VI, Colson- 
 
 



 

 

                                                  
Daarnaast willen wij een andere invalshoek uit  de Kabbalh presenteren met de uitleg van de 
Zohar over Aaron’s baard : Zohar III -71,8a ( Thisby ) 
 
-The influence of “Atika Kadisha”( the Ancient Holy One) 
 
"It is like the precious oil upon the head, comingdown upon the beard, even Aaron's beard, 

that comes down upon the collar of his garments" (Psalm 
I33: 2).   
 
 
What is "the precious oil"?  It is the oil of the holy 
anointing ( The influence from Hokhmah, which is called 
"kodesh" (holiness),which flows and emerges from Alika 
Kadisha, ( Kheter) exists in the supernal river (Binah), 
and nourishes the children (the lower sepfirot) in order to 
kindle lights.   
This oil flows in the head of the king ( In Atika Kadisha, 
which is the highest point in the system of emanation), 
 and from his head to the splendor of the sacred beard 
(The curls in the beard of Alika Kadisha symbolize the 
thirteen attributes of Mercy, which serve as channels for 
the transmission of influence), and from there it flows 
into all the precious garments'(The sefirot) 
with which the king clothes himself.  
This is the significance of the phrase: "that comes down 
upon the collar of his garments" = through his attributes.  
[ the Heb original for "upon the collar of his garments" 
is” al pi midotav”, which may also be translated in later 
Hebrew "through his attributes."] 
 
And these are the crowns of the king, upon which is the 
holy name IHVH.  Come and see: All the influence and 

all the joy of the worlds descend, for the purpose of blessing, only through these sacred 
crowns, which are the name of the holy king.  



 

 

All the sefirot are comprised in tile divine name IHVH. Consequently,“that comes down “al pi 
midotav” through his ways or attributes as it is 
said “through Aaron and his sons shall it be” 
(Numbers 4: 27).  Similarly, through his ways 
it descends and flows upon all the worlds so 
that blessings may exist for all. 
And come and see: This precious oil was not 
ready to descend until the worship below in 
the Temple ascended, and they encountered 
one another.   
This is the meaning of”Oil and incense rejoice 
the heart" (Proverbs 27: 9), oil downward and 
incense  upward, and then there is joy for all. 
 
 
 
C- Met psalm 134 zijn wij aangekomen samen met de psalmist aan het einde van onze  
pelgrimstocht  en aan het  einde van de 15 psalmen “Shir ha Maalot”: de offerliederen tot de 
fonkelende hoogten.  
 
Vanuit het centrum van de wereld , vanuit de donkere plaats van het “Heilige der 
Heilige”roept de Hogepriester de “Knechten van de Eeuwige” voor de zegegeningen  : 
 
          - psalm 134, 1-3 :           Knielt nu allen voor de Eeuwige 
                                        Jullie knechten van de Eeuwige, 
                                        Tot nachtwacht verheheven 
                                        In het huis van de Eeuwige ! 
 
                                        Welf jullie handen ter heilinging, 
                                        En buig neer voor de Eeuwige ! 
                     
                                        Hij wijdt je in vanuit Tsion, 
                                        De Eeuwige, Maker van hemel en aarde . 
 
Als wij naar het hoofd-thema van het oer-ritueel van het Koning’s Drama terugkijken, zien 
wij dat we hier in de laatste fasen zijn beland waarin de Priester of Koning de zegeningen 
verlenen aan het volk dat nu naar zijn dagelijkse arbeid kan terugkeren met de zekerheid dat 
God hen een veilige toekomst zal garanderen. Voor de pelgrim, hij kan terug naar huis, dat 
waarschijnlijk heel ver van Jeruzalem ligt,  met een hart vol vreugde en zekerheid  zal hij nu 
zijn familie en vrienden kunnen versterken en beschermen . Voor de nieuw ingewijde, hij 
heeft een moeilijk en diepgaande geestelijk verandering ondergaan en is ten volle bewust van 
zijn verantwoordelijkheid als mens tegenover zijn medemens, maar ook dat hij dagelijks de 
hoogste geestelijke eigenschappen zal moeten  oefenen  die alleen door Zelf-kennis en  Zelf-
opoffering      
bereikt kunnen worden. 
Als wij  de maçonieke thema’s die in deze 15 psalmen gevonden zijn, verzamelen en  willen 
samenvatten,  zien wij dat het een stevig geheel en een kompleet inwijdingsproces vormt . 



 

 

Ondanks de grote verschillen in “stijlen” en gebruiken  van de rituelen en ritualen van de 
moderne Vrijmetselaarij , zien wij duidelijk een achterliggende struktuur die door middel van 
de psalmen “Shir Ha Maloot” elke stap van de maçonieke inwijding benadrukt. 
In deze  struktuur  zien wij zeven fasen : 1- Leerling  ( ps 120- 121- 122)   
                                                              2- Gezel  ( ps. 123- 124- 125- 126) 
                                                              3- Mark Master ( ps.127- 128) 
                                                              4- Meester ( Ps 129- 130- 131) 
                                                              5- Past Master of Most Exellent Master (ps 132) 
                                                              6-  Royal Arch ( ook ps 132) 
                                                              7 - High-Priester ( ps. 133- 134) 
 
Wanneer wij de andere hoge graden in aanmerking nemen, denken wij dat de “18de”graad : 
de “Rozekruis”  en andere zoals de “Chevalier Kadosch” meer andere invalshoeken belichten 
vanuit een meer Christelijke of Alchemistische  visie van het inwijdings-proces. Terwijl 
andere weer de verschillende “stijlen”  benadrukken die aan de hoven van koningen, prinsen 
en Riddersorders in gebruik waren en die zeker een serieuse en diepgaande studie verdienen 
om te kijken hoe deze  het inwijdingsproces verrijken kunnen .  
Wij zien daarin een grote uitdaging voor de moderne Vrijmetselarij maar ook het indringende 
belang om de onschatbare waarde van het spirituele erfgoed van de Westerse geestelijke 
geschiedenis zo te struktureren dat het een reëel,  duidelijk en hanteerbaar geheel kan worden 
. 
Want wij spreken hier de overtuiging  uit dat dit “geestelijk erfgoed” een uniek en 
voortreffelijk gereedschap “kan” worden  dat van groot belang is binnen de geestelijke crisis 
van onze moderne maatschappij. 
   
Voordat we dit algemeen kommentaar  afsluiten , willen wij hieronder een korte samenvatting 
presenteren van een  van de belangrijkste inwijdingen van de Tibetaanse traditie:  
De Kalachakra initiatie. 
Deze initiatie wordt verleend overal ter wereld en voor duizenden mensen tegelijk   door hoog 
opgeleide Lamas en in het bijzonder door zijn Heiligheid de Dalai Lama , de Verlichte Leider 
van het Tibetaanse Volk in ballingschap.    
  
Deze inwijding wordt verleend door middel van de konstruktie van een “zand- mandala” die 
de komplete struktuur van de macrocosmos en zijn afspiegeling in de mens, de microcosmos 
voorstelt en waarin de hogere niveaus van bewustzijn in de vormen van verschillende 
aspecten van de Boeddha aanwezig zijn. 
 
In het centrum van de Mandala zetelt “Kalachakra” ( De “Meester van “the Wheel of time”) 
met zijn gemalin “Vishmata”. De mandala is een twee-dimensionale projectie van een 
driedimensionaal Paleis of Tempel waarin de hoge aspecten van bewustzijn in de vorm van 
Boeddhas worden uitgenodigd de initatie te verlenen . De “Vajra Meester” ( vajra betekent  
“diamant”) en dus hier de Lama zal daarna fungeren als menselijk kanaal om deze iniatie en 
reininging van hete bewustzijn van de kandidaat te bewerkstelligen. Het wordt gezien als een 
bewustwording proces waarin de kandidaat in aanraking komt met “zaden”van zuiver licht of  
geestelijke bewustzijn die diep in zijn onbewuste wakker worden gemaakt en waarmee hij 
door een lange proces van geestelijke oefeningen, visualisaties en meditaties verschillende 
hogere niveau’s van bewustzijn zal kunnen bereiken.  
     



 

 

                            
De kandidaat krijgt een blinddoek aangereikt om hem te laten beseffen dat hij steeds 
onbewust is van zijn werkelijke menselijke kwaliteit en wordt, geblinddoekt, door  de Vajra 
Meester in de  funktie van ceremonie-meester langs de vier deuren of ingang van de Tempel 
geleid (middels een visualisatie van de mandala gezien de grote aantal mensen die de iniatie 
ontvangen).Daarna wordt hij teruggebracht bij de hoofdingang waar hij een reiniging door 
gewijd water ontvangt. Als nieuw herboren kind wordt hij weer geleid langs de vier ingangen 
van Noord, Zuid, Oost en West waarbij de zeven iniaties verleend worden, verbeeldende 
verschillende fasen van het leven van een kind. Hij is nu bewust van zijn vroegere dwalling 
en wordt ingewijd in de verschillende aspecten van zijn  hoger bewustzijn. 
 
THE KALACHAKRA INITIATION ( Barry Bryant ; “The wheel of Time”) 
 
“Each of the seven initiations empowers the student to attain a particular spiritual goal and 
each is analogous to an event in the development of a child. 
The first two initiations, known as the Water and Crown Initiations, are associated with 
purification of defilements of the body.  They take place at the northern gate (white) of the 
Mandala of Enlightened Body. 
The Silk Ribbon and Vajra-and-Bell Initiations are associated with purification of 
defilements of speech, They take place at the southern gate ( red) to the Mandala of 
Enlightened Speech. 
The Conduct and Name Initiations are associated with the purification of defilements of 
mind.  They take place at the eastern gate( black) of the Mandala of Enlightened Mind. 
The last initiation, that of Permission, is associated with the attainment of bliss, and takes 
place at the western side of the innermost Mandala of Enlightened Great Bliss.   
 
Thus, the Seven Childhood Initiations introduce the students to the deities of each mandala, 
allowing them to penetrate to the heart of Kalachakra. 
There are twelve stages of realization to the practice of the Kalachakra Tantra.   



 

 

These are known as "bodhisattva levels," with the twelfth level corresponding to full 
enlightenment.  The Seven Childhood Initiations authorize the students to achieve the first 
seven levels. 
 

1. Water Initiation.  Corresponds to a child's first bath. 
 
The vajra master confers this initiation (and the others) as the 
embodiment of Kalachakra.  He leads the students to the 
northern entrance of the Mandala of Enlightened Body, facing 
the white face of Kalachakra's "vajra body." 
The purpose of the Water Initiation is to purify the student's five 
elements: wind, fire, earth, water, and space.   
 
The students make a mandala offering to the vajra master and 

then supplicate him to bestow the Water Initiation upon them. Using a conch shell, he sprin-
kles them with water taken from the ten purified vases.  This water is the substance through 
which the initiation will be conducted.  The Water Initiation begins with what is known as the 
Internal Initiation.   
 
 
The student visualizes being drawn by a ray of light from Kalachakra's (the vajra master's) 
heart center into his mouth, and through the vajra path into Vishvamata's womb.  Then, 
after being transformed into emptiness, the student is generated as Kalachakra's "vajra 
body." A ray of light from Kalachakra's heart center then draws Kalachakra himself into 
the student, who becomes one with the deity.  The heart rays then invite all the male and 
female Buddhas and bodhisattvas, known as the "initiators."  
 
The vajra master makes offerings and supplications to them.  The male and female initiators 
melt in the heat of great desire into a substance called the "mind of enlightenment," which 
enters into Kalachakra's body through his crown and penetrates the womb of the consort.  
There the initiators initiate the student.  The student then emerges from the womb of the 
consort to take his or her initiation seat.  This Internal Initiation is repeated at the gate of 
each mandala entered during the Childhood Initiations. 
Next follows a complex visualization wherein the five elements of the students and the water 
from the vases are generated into deities.  The elements and the water, as deities, are then 
initiated by the five Dhyani consorts of the mandala.  The vajra master makes a gesture of 
touching the conch shell filled with water to the "five places" of the students: 
head, shoulders, arms, thighs, and hips.  
 
This symbolizes the purification of their five elements.  He places water in the students' hands 
to drink.  Drinking this water, the students experience a union of bliss consciousness and the 
realization of emptiness. 
There is a concluding water ritual during this and several of the following Childhood 
Initiations wherein the student is anointed with sacred water in order to experience bliss 
consciousness. 

The Water Initiation instills in the students the 
power to achieve the first bodhisattva level, known 
as "The Very joyous Level," as its fruit. 
2. Crown Initiation.  Corresponds to a child's 
first haircut. 



 

 

The students first make a mandala offering and a supplication to receive the Crown Initiation 
in order to purify each of their five "aggregates"-form 
            -feeling 
            -discrimination (perception) 
            -unconscious tendencies 
               - and consciousness.   
 
The vajra master describes the auspicious nature of the event and the students envision a rain 
of flowers falling upon them. 
Next follows a complex visualization in which the five Dhyani Buddhas who reside in the 
mandala confer the initiation while holding the initiation substance, which is the crown. 
The vajra master touches the crown to the students' five places.  At that moment, the students 
experience the nonconceptual mind of great bliss.  At the conclusion of the Crown Initiation is 
a water ritual. 
The Crown Initiation instills the power to achieve the second bodhisattva level, known as 
"The Uncontaminated Level," as its fruit. 
 
 
 
The Water and Crown Initiations purify the body elements and aggregates of the students.  
Just as these are initially formed in the womb, these two initiations, which take place at the 
northern gate to the Mandala of Enlightened Body, establish the seeds in the students for 
attaining the exalted "vajra body." 
 

                            
 
 

3.Silk Ribbon Initiation.Corresponds to a child 
having its ears pierced. 
The vajra master, as the embodiment of Kalachakra, leads 
the students to the southern gate of the Mandala of 
Enlightened Speech, facing the red face of Kalachakra's 
"vajra speech." 
The students make a mandala offering and then a 
supplication to receive the Silk Ribbon Initiation.  



 

 

 
This initiation purifies the ten winds circulating through the body, which are associated with 
speech.  Again, the vajra master describes the auspicious nature of the event and the students 
envision a rain of flowers falling over them.  An Internal Initiation follows, generating the 
students into the "vajra speech" of Kalachakra.  Then, through a complex visualization, the 
ten shaktis of the mandala, holding the silk ribbons, initiate the students, purifying their ten 
winds. 
The vajra master touches the silk ribbons to the students' five places and then ties the ribbons 
to their headdresses (crowns).  This blesses their ten winds into magnificence and generates 
the exalted wisdom of great bliss.  A concluding water ritual follows. 
The Silk Ribbon Initiation instills the power to achieve the third bodhlsattva level, known as 
"The Luminous Level," as its fruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Vajra-and-Bell Initiation.  Corresponds to a 
child's talk and laughter. 
The vajra represents compassion, or the male 
principle, while the bell represents wisdom (the 
realization of emptiness), or the female principle.  
Thus the vajra and bell together form an important 
symbol of the essence of Tibetan Buddhism, the 
union of wisdom and compassion (referred to in the 
Kalachakra Tantra as the union of empty form and 
immutable bliss"). 

 
The students make a mandala offering to the vajra master, and supplicate to receive the Vajra-
and~Bell Initiation in order to bind the two main (right and left) channels of energy into the 
central channel. 
After the vajra master clears away all obstructions, he instructs the students to visualize their 
right and left channels.  The right becomes Kalachakra and the vajra; the left becomes 
Vishvamata and the bell.  Both channels are purified as the two deities confer the initiation.  
Since all words move through these channels in order to form speech, this is a step of 
preparation for the students' attainment of enlightened speech. 
The vajra master touches the vajra and bell to the students' five places, and the students 
experience the mind of great bliss that reallzes emptiness.  A concluding water ritual follows. 
The Vajra-and-Bell Initiation purifies the students' internal sun and moon, and authorizes 
them to achieve the accomplishments of the two principal deities.  The power is instilled in 
the students to achieve the fourth bodhlsattva level, known as "The Radiant Level," as its 

fruit. 
just as the winds and channels are formed in the womb, 
the Silk Ribbon and Va'ra-and-Bell Initiations, given at 
the southern gate facing Kalachakra's face of exalted 
speech, purify the defilements of speech.  They plant in 
the initiates the seed of "vajra speech." 



 

 

5.Conduct Initiation.  Corresponds to the child's first enjoyment of the five senses. 
The vajra master leads the students to the eastern gate of the Mandala of Enlightened Mind, 
facing the black "vajra mind" face of Kalachakra. 
The students begin with a mandala offering and supplicate to receive the Conduct Initiation in 
order to purify the sense powers and their objects. 
The students visualize themselves becoming the deities of the Mandala of Enlightened Mind 
and are granted an Internal Initiation. 
 
Then the senses and sense objects, along with the vajra thumb ring, which is the initiation 
substance, are generated into hodhisattvas and their consorts, who reside in the mandata.  
They grant the initiation, blessing the five internal senses into magnificence.  The thumb ring 
acts as a symbolic restraint upon the finger, and thus the senses. 
As the vajra master touches the five places of the students with the thumb ring, they 
experience the exalted wisdom of the union of emptiness and great bliss.  A concluding water 
ritual is also performed. 
 
The vajra master reminds the students not to allow their senses to obscure their knowledge of 
the essential emptiness of objects.  This is described as being the essence of the Conduct 
Initiation, wherein the students may achieve the fifth bodhlsattva level, known as  
"The Difficult to Overcome Level," as its fruit. 

 
6. Name Initiation.  Corresponds to the 
naming of a child. 
The students make a mandala offering to the 
vajra master, and supplicate to receive the 
Name Initiation in order to purify their 
“action faculties” (mouth, arms, legs, and 
reproductive, urinary and defecatory 
organs).  The wrathful deities in the mandala 
comply, holding the initiation substance 
"bracelet." 
 

 
The students then visualize a rain of flowers falling upon theirs.  The vajra master touches the 
five places of the students with the bracelet, and they experience nonconceptual wisdom.  
 A concluding water ritual follows.The students then receive names from the vajra master, 
who stands wearing a special robe.  The names, which are derived from the Buddha families, 
are determined through flower divination.  When the vajra master speaks the student's lineage 
name, the student visualizes becoming enlightened, generating great bliss and exalted 
wisdom. 
It is prophesied that each student will become a Buddha with this particular name in the 
future. 
This initiation enables the students to overcome the four demons through the four 
immeasurables, which are as follows: 
I.Love -the mind that wishes all sentient beings happiness 
2.Compassion -the mind that wishes all sentient beings liberated from suffering 
3.Joy -the mind that wishes that all sentient beings achieve happiness and not be separated 
from it 
4.Equanimity -the mind that wishes all sentient beings free of discrimination regarding 
friends, enemies, and others. 



 

 

The Name Initiation instills the power to achieve the sixth bodhisattva level, known as  
"The Approaching Level," as its fruit. 
just as the sense organs and action faculties are formed in the womb, the Conduct and Name 
Initiations are in the area of the eastern gate of the Mandala of Enlightened Mind, facing 
Kalachakra's black face, planting in the students the seed to achieve the exalted vaira mind." 
 
 
7.Permission Initiation (and "Appendages").   
Corresponds to a child's first reading lesson. 
The vajra master leads the students to the western gate of the Mandala of Enlightened Great 
Bliss, where they face the yellow face of Kalachakra's "va'ra pristine consciousness." 
The students present an offering mandala to the vajra master and supplicate to receive the 
Permission Initiation.  The purpose of this initiation is to purify the defilements of wisdom 
through the initiation substance called "the five hand symbols" : 
 
 
Vajra, Jewel, Sword, Lotus, and Wheel: 

 
The vajra master dispels obstructions and expresses the auspicious nature of the occasion.   
The students visualize a rain of flowers falling upon them. 
The students are generated into "vajra pristine consciousness" deities in an Internal 
Initiation.  They are then generated, along with the five hand symbols, into Vajrasattva and 
Prajnaparamita, who reside at the center of the mandala.  These deities bestow the initiation, 
holding the hand symbols.  This helps the initiates to teach the tantra according to the 
interest and disposition of their students The vajra master touches each of the five places of 
the students with the five hand symbols, generating the exalted wisdom of great bliss.  A 
water ritual is performed.  The vajra master then gives each initiate an individual 
authorization to teach, which is done by recitation: 
 
“Turn the vajra wheel (teach the dharma) 
   in order to help all sentient beings 
   in all worlds, in all ways 
   Turn the vajra wheel 
   in accordance with the needs of the people in order to help all sentient beings . .” 
 
As the recitation continues, a conch shell is placed in the students' right hands, the sound of 
which is symbolic of spreading the sound of the Buddha dharma.  Then a Kalachakra text is 
presented.  Next, a bell is placed in their left hands, symbolic of wisdom and emptiness, with 
the instruction that the teacher of the doctrine should always keep the knowledge of emptiness 
in mind and view all things as illusion. 



 

 

A wheel that symbolizes bringing about the welfare of others through the spread of the 
dharma is given to the students, and instruction is given as to the meaning of emptiness.  The 
students then promise to work for the welfare of all sentient beings by always joining 
compassion with wisdom.  There are several Permission appendages: 
1 In the "mantra transmission," the students visualize that a rosary chain of mantras arises 
from the heart of the vajra master, who is the embodiment of Kalachakra.  This chain of 
mantras comes out of his mouth to enter the mouths of the students and descend to their heart 
centers.  The students repeat the mantra three times after the vajra master, visualizing the 
mantra circling a syllable at their hearts. 
2.The students receive "eye medicine" from the golden spoon of the vajra master, so that they 
may visualize that the haze of ignorance has been removed and the wisdom eye opened. 
3.The vajra master gives the students a mirror, which symbolizes the fact that all phenomena 
can be perceived as illusions.  Like reflections in a mirror, they are empty of inherent 
existence. 
4.A bow and arrow are given to the students.  The arrow deeply implants the realization of 
emptiness into the students' minds, thus encouraging the swift attainment of enlightenment. 
5.In the "initiation of the vajra master," the pledges of vajra, bell, and "seal" are given.  
First, the students and a vajra and bell are generated as deities.  The vajra master recites 
verses and a mantra and places the vajra in the students' right hands.  He says that the secret 
nature of the vajra is the exalted wisdom of great bliss.  Holding the vajra will recall the true 
nature of the ultimate vajra, or what is called "method." 
The vajra master places the bell in the students' left hands while reciting verses.  The sound 
of the noninherent existence of all phenomena is proclaimed by the sound of the bell.  
Holding the physical bell will recall the true nature of the ultimate bell of exalted wisdom 
realizing the emptiness of all phenomena. 
Holding the vajra and bell, the students recite verses after the vajra master and ring the bell at 
the end of each verse.  They make the gesture of embrace with the vajra and bell, 
contemplating the meaning of great bliss and the meaning of emptiness. 
The students visualize themselves as the divine body of Vajrasattva, in whom this exalted 
wisdom arises. 
The vajra master performs a water ritual, again to achieve purification, and offerings are 
made.  He recites instructions on behavior to the students, who are now of the va'ra lineage. 
 
The Permission Initiation empowers the students to achieve the seventh bodhisattva level as 
its fruit.  This is known as "The Gone Afar Level." 
The Permission Initiation, which takes place at the western gate of the Mandata of 
Enlightened Great Bliss, facing Kalachakra's face of pristine consciousness, corresponds to 
the wind of pristine consciousness which circulates just after a child is conceived.  It purifies 
any defilements and plants the seed of Vajrasattva purity, granting the students the capacity to 
achieve the seventh bodhisattva level. 
The students have now completed the Seven Childhood Initiations, the purpose of which are 
to purify the defilements of nonvirtuous activity.  This empowers the initiates to practice the 
tantra and attain the highest accomplishments.  Having received this empowerment, and 
having become "aspirants of the seventh level," they are now authorized to practice what is 
known as deity generation meditation, and to actualize all aspects of the mandala.  One who 
can do so in this lifetime is said to become the "lord of the seventh level." One who is not able 
to actualize the tantra in one lifetime but practices all the virtues will become "lord of the 
seventh level" in seven lifetimes.  The initiates recite a mantra and, while exalting in the glory 
of being the deity, visualize that they have attained the seventh bodhisattva level. 
 



 

 

                                       
                                      het complete gewaad van de “Vajra Meester”     
Zoals wij kunnen bemerken, vinden vele van de hier gebruikte thema’s  hun parallelen in de 
rituelen van de Vrijmetselarij . Er zijn zeker verschillen en we zullen in deel V van ons 
onderzoek daarop terugkomen , maar er zijn ook vele elementen die juist grote 
overeenkomsten tonen en die een diepgaander onderzoek en uitwisseling tussen de geestelijke 
tradidites  verdienen zoals het ook nu reeds gebeuren tussen Tibetaanse lamas en Joodse 
rabbijnen. 
 
Zoals eerder gezegd wordt deze Kalachakra Initiatie aan een ieder verleent voor het Welzijn 
en de   Vrede in de wereld, maar ook voor een ieder die in vrede met zich  zelf wil leven. 
 
Daarmee sluiten wij deze algemene kommentaren af met de overtuiging dat de Vrijmetselarij 
in haar schoot een belangrijke mogelijkheid bezit en dat zij een uiterst waardevolle funktie 
kan vervullen  in het geestelijke welzijn en vrede voor de Westerse mens als zij de uitdaging 
aandurft, en  als zij uit de los gescheurde elementen van haar onstaansgeschiedenis de kracht 
en de wijsheid kan terugvinden om als een nieuw herboren kind weer in het hart van ieder 
welwillend mens te herleven op het pad naar een hoger bewustzijnsniveau  waarin hij 
werkelijk in harmonie met zichzelf  en  met zijn medemens zal kunnen leven.   
   



 

 

                                                       
                                                               De Lente     
 


