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Inleiding  

In deze masterproef ga ik op zoek naar de precieze inhoud van het enigmatische begrip 

‘Sjechina’ in de joods mystieke traditie van de Kabbala. Dit beschouw ik als een onderzoek naar 

wat de vrouwelijke personificatie van God ons kan leren over het mens- en godsbeeld van de 

13de-eeuwse kabbalisten. De focus zal hierbij liggen op de rol van de Sjechina als het vrouwelijke 

aspect van een geünificeerd godsbeeld. Deze masterproef zal onder meer een onderzoek 

inhouden naar wat het concept vrouwelijkheid daarin betekent en wat haar symbolische 

waarde is. Het is eveneens een onderzoek naar de weerslag van de historische groei van dit 

vrouwelijke Sjechina-begrip op de relatie tussen de mens, het Kwaad en de Godheid. Naast een 

korte bespreking van de vroege kabbalistische werken zal ik mij hierbij hoofdzakelijk beperken 

tot het grootste van alle kabbalistische werken: de Sefer ha-Zohar1. De vertaling van dit 

volumineuze werk die ik bij het schrijven van deze scriptie hanteerde, is de Pritzker-editie in 

twaalf delen vertaald door D. C. Matt.  Deze scriptie zal de vorm aannemen van een onderzoek 

naar de betekenis van de myriade aan symbolen waaraan deze Sjechina wordt gekoppeld in de 

13de-eeuwse Kabbala en de implicaties daarvan op het gedachtegoed van de kabbalistische 

mystici. Ik zal hierbij vooral oog hebben voor de link met het gnostische Sophia-motief. De 

keuze voor een bespreking van de Sjechina komt voort uit de bevindingen van mijn 

bachelorproef ‘Het mensbeeld in de joods mystieke traditie van de Kabbala’.2 Reeds in mijn 

bachelorproef werd duidelijk dat de Sjechina voor de kabbalistische mystici een niet te 

verloochenen significantie draagt in het verbinden van de mens aan de hoogste Godheid Een 

Sof3. De opzet van deze masterscriptie is dan ook het analyseren van de betekenis en de rol van 

de Sjechina in de kabbalistische theorievorming. De keuze voor het opstellen van een 

verhandeling over de joodse mystiek is een gevolg van mijn voorliefde voor de kunstige wijze 

waarop in de joodse traditie het theologische en het filosofische aaneen worden geregen. Het 

belang van het Sjechina-begrip in de vroege Kabbala is een goed gedocumenteerd onderwerp, 

maar de evolutie van dit begrip na werken als de Sefer ha-Bahier4 blijft alsnog veelal onbekend 

terrein.  

Ik zal deze masterproef laten aanvangen met een preliminaire bespreking van de 

Kabbala en de primaire bron van dit onderzoek, namelijk de Zohar. Vooraleer we dan in deel II 

van start kunnen gaan met een blik op het historisch overzicht van de groei van de term 

‘Sjechina’, zal ik enkele centrale thema’s binnen de Kabbala bespreken. In het historische 

                                                           
1 Sefer ha-Zohar: Het Boek der Schittering. Dit is het in 1280 te Castilië verschenen kabbalistische werk van 
Moses de León. In deze masterproef zal ik dit werk ook aanduiden onder de verkorte titel: Zohar. 
2 (De Clercq, 2016). 
3 Een Sof: Betekent letterlijk zonder einde; dit is de kabbalistische benaming voor de volkomen transcendente 
Godheid. Het duidt de essentie van God aan die zich in een staat van perfecte eenheid bevindt.  
4 Sefer ha-Bahir. Het Boek der Helderen. Anoniem joods mystiek werk uit de tweede helft van de twaalfde 
eeuw. In deze masterproef zal ik dit werk ook aanduiden onder de verkorte naam: Bahier. 
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overzicht van de Sjechina zal de klemtoon liggen op de link met de gnostische eon Sophia. 

Verder zullen we ook het belang van de vernieuwingen rond het Sjechina-begrip in de Sefer ha-

Bahier analyseren. Hierna zal ik in het derde deel overgaan tot een bespreking van de meeste 

symbolische vormen die de auteur van de Zohar aan de Sjechina toekent en de filosofische 

implicaties daarvan. Ik zal dit doen aan de hand van de vier voornaamste kabbalistische 

thematieken die terug te vinden zijn in de Zohar. Op basis van een bespreking van de heilige 

unie zal de Sjechina besproken worden als onderdeel van de hemelse wereld die in de Kabbala 

bekend staat als de levensboom. De rol van de Sjechina als verbinding tussen de hemelse sferen 

en onze werkelijkheid zal ik bespreken in termen van de hoedanigheid van de Sjechina als 

tussenwezen. In de derde thematiek staat de mens onder de vorm van het volk Israël centraal, 

hier zullen symbolen als de hemelse Moeder en de Hof van Eden aan bod komen. Het laatste 

onderdeel van deze deconstructie van de Sjechina zal ik wijden aan haar link met het Kwade, 

dat in de Kabbala de naam Sitra Achra5 draagt. Hierna zullen we overgaan tot het vierde en 

laatste deel van de masterproef die ik beschouw als een reconstructie van het Sjechina-begrip. 

Hierbij zal niet langer de nadruk liggen op de verscheidenheid van haar symbolische vormen, 

maar ditmaal op haar relevantie voor de 13de-eeuwse kabbalistische mystici. Het is dan ook 

slechts aan de hand van de rol van de mysticus zelf dat het begrip Sjechina ons in haar 

totaalbeeld duidelijk zal worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sitra Achra: Letterlijk ‘de Andere Zijde’. Dit is de kabbalistische benaming voor het Kwaad 
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Deel I: Preliminaire bespreking van de Kabbala 

Alvorens we met onze bespreking van het begrip ‘Sjechina’ aanvangen, is het goed om 

ons even toe te leggen op de geschiedenis van de Kabbala en enkele centrale begrippen binnen 

de kabbalistische leer toe te lichten. We zullen hierbij de focus leggen op de Zohar als het 

magnum opus van de middeleeuwse Kabbala.I Daarna volgt kort een duiding van de rol van de 

hemelse sferen, de mens en het Kwade in dit enigmatische oeuvre.  

 

Hoofdstuk I: Een korte geschiedenis van de Kabbala 

I.I - De Kabbala 

De Kabbala is ontstaan als een mystieke traditie, aan het eind van de twaalfde eeuw in 

de Franse Provence.II De letterlijke vertaling van ‘Kabbala’ is traditie.III In tegenstelling tot wat 

men zou kunnen verwachten, is de Kabbala geen loutere verderzetting van joods mystieke 

stromingen van vroegere datum, zoals het Merkava6-mysticisme.IV Over de precieze 

ontstaansgeschiedenis van de Kabbala is nogal wat onenigheid; sommige kabbalisten gaan zelfs 

zover als het stellen dat deze traditie aan Adam moet toegeschreven worden. Verder blijken 

ook pogingen om de kabbalistische traditie toe te schrijven aan de invloed van het Soefisme7 

onvruchtbaar.V Heden zijn er twee algemeen aanvaarde visies omtrent de 

ontstaansgeschiedenis van de Kabbala. De eerste werd geformuleerd door Heinrich Graetz in 

18628; volgens hem is de Kabbala ontstaan als een reactie op het radicaal rationalisme van 

Maimonides9. De tweede noemenswaardige ontstaansgeschiedenis is deze geformuleerd door 

David Neumark10. Volgens Neumark is de Kabbala het resultaat van de interne dialectiek die de 

ontwikkeling van alle filosofische ideeën in het jodendom bestuurt.VI Beide visies zijn het er 

over eens dat de Kabbala, als mystieke stroming, het resultaat is van een immanent proces 

binnen het jodendom.VII Het bronnenmateriaal en gedachtegoed dat de kabbalisten 

verspreidden, vindt echter haar oorsprong reeds in de esoterische tradities van de late oudheid, 

waaronder het gnosticisme.VIII Het is hierbij aangewezen indachtig te zijn dat er reeds geruime 

tijd een discussie aan de gang is over de mogelijkheid dat vóór of naast de christelijke gnosis 

                                                           
6 De Merkava-mystiek is een joods mystieke stroming die we situeren tussen de 1ste eeuw v.Chr. en 10de eeuw. 
Deze vorm van mystiek had als voornaamste thematiek de visioenen van de troon Gods, zoals we ook 
terugvinden in het Bijbelboek Ezechiël.  
7 Het Soefisme is een tussen de 7de en 8ste eeuw ontstane mystieke stroming binnen de Islam. Onderzoekers als 
F.A. Tholuck trachtten de Kabbala, zonder succes, te koppelen aan deze stroming. 
8 Zie hiervoor diens werk: ‘Geschichte der Juden’. 
9 Rabbi Mozes ben Maimon (1138-1204): Beter bekend onder het acroniem Rambam of onder de naam 
Maimonides.  Naast rabbijn was hij ook arts, rechtsgeleerde en filosoof.  Hij is het meest bekend voor zijn 13 
geloofsartikelen van het jodendom. Andere noemenswaardige werken zijn Mishneh Torah (Tweede Tora) en  
Moreh Nevuchim (Gids der Verdoolden). 
10 Zie hiervoor diens werk: ‘Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters’.  
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ook een heidense of joodse variant zou bestaan; ik verwijs de lezer hierbij naar ‘Le Origini dello 

Gnosticismo’ van Ugo Bianchi. Naast deze bronnen uit de late oudheid, zijn de kabbalistische 

werken vooral geïnspireerd op typisch joodse geschriften uit die tijd. De Provence bevond zich 

toen in een bloeiperiode van creativiteit in verschillende commentaren op joodse geschriften 

zoals de Halacha11, Midrasj12 en Agada13.IX Kabbala is dan ook in se een interpretatie van het 

rabbijnse jodendom.X In het rabbijnse jodendom staan de teksten van de Talmoed14 centraal.XI 

Er bestaan twee verschillende versies van de Talmoed, namelijk de Jeruzalemse Talmoed en de 

Babylonische Talmoed.XII Reeds bij het ontstaan van de Kabbala tot de huidige tijd gaat de 

voorkeur van de mystici uit naar de Babylonische Talmoed. De Babylonische Talmoed is van 

recentere datum en is volumineuzer in omvang dan zijn Jeruzalemse variant. Kabbala betekent 

traditie, de kabbalisten zien zichzelf dan ook als de zoekers en bewaarders van de door God 

gereveleerde wetten aan Diens volk Israël.XIII 

Om een beter begrip te krijgen van wat deze traditie van de kabbalisten inhoudt, lijkt het mij 

niet onbelangrijk om even stil te staan bij de verschillende grondteksten die men gebruikte. De 

basistekst van het jodendom is de Tanach15, beter bekend als de Hebreeuwse Bijbel. De Tanach 

bestaat uit 39 boekdelen onderverdeeld in drie categorieën. Deze drie categorieën zijn de Tora, 

de Profeten en de Geschriften. Deze driedeling is gebaseerd op de mate van autoriteit die elke 

categorie draagt. Aan de Tora wordt het meest autoriteit toebedeeld, zij is de gereveleerde wet. 

Er is echter sprake van twee Torot16 in het jodendom.XIV De eerste is de geschreven Tora, die 

overeenkomt met de Pentateuch, en de tweede is de mondelinge Tora. De mondelinge Tora is 

een uitleg en commentaar op de geschreven Tora. Zonder de mondelinge Tora is de geschreven 

Tora incompleet en bestaat het gevaar dat de wet verkeerd begrepen wordt. De neergeschreven 

versie van de mondelinge Tora is de Talmoed. De Talmoed wordt gezien als een basistekst van 

het rabbijnse jodendom, omdat enkel door deze commentaar op de door God gereveleerde wet 

de ware leer duidelijk wordt. De Talmoed bestaat zelf uit verschillende delen.XV Het eerste deel 

is de Misjna, dit is de vroegste neergeschreven uitleg over de geschreven Tora.XVI Het tweede 

deel is de Gemara, dit is op zich een commentaar op de Misjna.XVII Het laatste deel dat 

toebehoort aan de Talmoed, maar meestal apart wordt bestudeerd is de Kabbala. De Kabbala 

wordt gezien als de mystieke en esoterische exegese van de Tora en werd enkel bestudeerd 

                                                           
11 Halacha: Het geheel der wetgeving, sinds Bijbelse tijden tot op heden, dat het dagelijkse en religieuze leven 
van joden begeleidt. Dit is een uitwerking van de 613 wetten uit de Tora. 
12 Midrasj: Verzameling lessen uit de eerste tien eeuwen v.Chr. die een interpretatie en commentaar vormen 
op zowel de geschreven, als de mondelinge Tora.  
13 Agada: Verzameling niet-legalistische, exegetische teksten die vaak de vorm van parabels en maximes 
aanneemt.    
14 Talmoed: Mondelinge leer. Dit is een reeks van rabbijnse commentaren op de Tanach. De Talmoed bestaat 
uit twee ‘gedeeltes’. Het eerste deel is de Misjna, dit bestaat uit een reeks commentaren op de Tanach die 
rond 200 v.Chr. op schrift zijn vastgesteld. Het tweede gedeelte is de Gemara, dit bestaat uit commentaren op 
de Misjna.   
15 Tanach: Een acroniem van de eerste letters van de drie delen die samen de Hebreeuwse Bijbel vormen. T – 
Tora of Wet, N – Neviiem of Profeten, en K – Ketoevim of Geschriften.  
16 Torot: Hebreeuws meervoud van Tora.  
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nadat de inhoud van de Tora, Misjna en Gemara als parate kennis was vergaard door de 

student. De Kabbala kan men dus zien als de eindschakel in het begrijpen van de goddelijke 

openbaring, die enkel aan een kleine groep doorwinterde Talmoed studenten beschikbaar werd 

gesteld.XVIII Het lezen van kabbalistische werken zonder de nodige voorkennis werd als 

gevaarlijk beschouwd. De Kabbala werd al gauw aanzien als een geheime leer en kreeg hierdoor 

een elitair karakter. Aangezien de Kabbala echter slechts een commentaar is op de Tora en 

delen van de Talmoed, is ze zwakker in autoriteit.XIX Zoals reeds vermeld, wordt aan de 

geschreven Tora het meest autoriteit toegeschreven daar zij rechtstreeks door God is 

geopenbaard. Alle geschriften na deze geschreven wet hebben een lagere autoritaire kracht. De 

mystieke inzichten uit de Kabbala worden meestal toegeschreven aan revelaties van de profeet 

Elia.XX Hierdoor kunnen de kabbalistische geschriften de teksten van de Tora niet tegenspreken 

aangezien de geschreven wet van Mozes de ultieme autoriteit is, want rechtstreeks vanuit God 

verkregen. Er is echter niet slechts één vorm van Kabbala; de stroming waarop ik mij zal 

focussen is de theosofische Kabbala. 

 

I.II - De theosofische Kabbala 

In tegenstelling tot de profetische Kabbala, die de nadruk legt op het menselijke 

intellect, benadrukt de theosofische Kabbala de innerlijke wereld van de Godheid zelf.XXI Net 

als bij de leer van Maimonides valt de essentie van de Godheid, die de kabbalisten Een Sof 

noemen, nog steeds buiten de kennis van de mens.XXII Volgens theosofische Kabbala is er echter 

wel positieve kennis over God mogelijk. Deze positieve kennis over God is mogelijk doordat 

Zijn essentie geëmaneerd is in de tien attributen van God, die wel kenbaar zijn.XXIII Hoewel de 

13e-eeuwse joodse filosofen17 positief stonden ten opzichte van de kabbalistische stromingen, 

werden deze gevoelens niet gereciproceerd door de kabbalisten.XXIV De filosofische aanpak 

stelde haar vertrouwen in het intellect van de mens en zorgde ervoor dat iedereen kennis over 

God kon bereiken door studie.XXV De kabbalisten waren het hier niet mee eens, studie en 

intellect zijn slechts één voorwaarde voor het vergaren van kennis over God. De tweede 

voorwaarde is dat God zich enkel openbaart aan wie Hij kiest.XXVI Hier zijn deels de daden van 

de mens zelf voor verantwoordelijk, maar ultiem blijft het de Godheid die als rechtvaardige 

rechter kiest wie Zijn geheimen mag aanschouwen. Dit doet denken aan het debat over de 

goddelijke genade tussen Augustinus van Hippo en Pelagius. Pelagius stelde de vrije wil van de 

mens centraal, waardoor de menselijke daden het lot van ieder mens zouden bepalen. 

Augustinus was dan weer van mening dat de genade Gods volkomen was en dat het lot van de 

mens dan ook volledig in Diens handen zou liggen. De goddelijke geheimen worden volgens de 

kabbalisten aan de mens gereveleerd door een tussenpersoon, zoals de profeet Elia.XXVII  Een 

ander groot geschil tussen filosofen en kabbalisten van die tijd is de status van de Hebreeuwse 

                                                           
17 Denk hierbij aan filosofen als Abraham Ibn-Ezra en Abraham ben David. 
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taal.18 Voor de filosofen was het Hebreeuws slechts een taal onder de andere, voor de 

kabbalisten echter was het Hebreeuws de door God gekozen taal voor zijn revelatie.XXVIII Niet 

alleen openbaarde God zich aan zijn volk in het Hebreeuws, Hij creëerde ook de wereld aan de 

hand van de verschillende configuraties van de Hebreeuwse letters zoals we zien in het vroeg 

kabbalistische werk de Sefer Jetsira19.XXIX Verschillende interpretaties van de Tora zijn dan ook 

mogelijk door bepaalde woorden te linken aan hun wortelvorm, waardoor de tekst anders kan 

gelezen worden. De gematria was een ander veel voorkomend gebruik om woorden te 

vervangen in een bepaalde grondtekst en zo een andere lezing van de Tora te verkrijgen die 

meer leek te reveleren dan de oorspronkelijke lezing. Filosofie en Kabbala zijn desalniettemin 

nauw met elkaar verbonden.XXX De kabbalisten hadden veel interesse in de Neoplatoonse 

filosofie en namen dan ook gretig verschillende punten van Plato en Aristoteles over in hun 

relaas.20;XXXI De voornaamste bronnen die hiervoor gebruikt werden, zijn de geschriften van 

Maimonides, wiens radicaal Aristotelianisme de kabbalisten zowel fascineerde als ontstelde.21 

Er is echter geen sprake van een integrale overname van bepaalde delen van de antieke 

filosofie, de overgenomen delen kregen allen hun eigen speciale wending die typerend was voor 

de Kabbala in die tijd. Waarom de kabbalisten, ongeacht hun eerder negatieve houding ten 

opzichte van de filosofen, er toch voor kozen om hun traditie te doorspekken met laat antieke 

filosofie wordt al snel duidelijk wanneer we kijken naar hoe de kabbalisten zichzelf 

voorstelden. Ze noemden zichzelf ‘de verlichten’, een term die ook op de filosofen van 

toepassing was. De kabbalisten beschouwden zichzelf dus als de ware filosofen, want enkel de 

Kabbala zorgde voor een verderzetting van de goddelijke traditie en bracht dit tot uiting aan de 

hand van een esoterische filosofie. 

 

 

 

 

                                                           
18 Hierbij was niet zo zeer de taal op zich van belang, maar wel de vorm van de letters van het Hebreeuwse 
alfabet.  
19 Sefer Jetsira: Het Boek der Schepping. Het vroegste kabbalistische werk, dat ook wel tot de Hechalot-
literatuur (literatuur over de goddelijke paleizen; sterk gelinkt aan het Merkava-mysticisme) wordt gerekend. 
Dit boek van geringe lengte wordt traditioneel aan de patriarch Abraham toegeschreven. Zie ook: (Sepher 
Yezirah. A Book On Creation; or The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity., 1877).  
20 Denk hierbij onder meer aan hun relaas over de ziel. Zie hieronder hoofdstuk III.I: Het sefirot-systeem.   
21 Eén van zijn populairste geschriften dat in de kabbalistische kringen circuleerde was Moreh Nevuchim of Gids 
der Verdoolden.  
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Hoofdstuk II: Een korte geschiedenis van de Zohar 

II.I - De Sefer ha-Zohar 

De Sefer ha-Zohar is een mystiek kabbalistisch werk dat in Castilië ten tonele kwam 

rond het jaar 1280.XXXII Volgens Gershom Scholem22 is de auteur van dit bekendste 

kabbalistische werk Moses de León.XXXIII Moses de León was lid van een kabbalistische 

fraterniteit te Castilië, waardoor invloeden van andere kabbalisten in dit werk dan ook te 

verwachten zijn.XXXIV De Zohar werd aanvankelijk toegeschreven aan de Rashbi23, beter bekend 

als tweede-eeuwse rabbijn Simeon Bar Jochai.XXXV De Rashbi was één van de auteurs van de 

Misjna, hierdoor kunnen we het toeschrijven van de Zohar aan Bar Jochai zien als een manier 

om de Zohar te voorzien van een bepaalde autoriteit. Tekstueel onderzoek heeft echter 

aangetoond dat er neologismen te vinden zijn in het Aramees waarin de Zohar geschreven 

is.XXXVI Zohar betekent ‘schittering’, dit is een zinspeling op het goddelijke licht dat doorheen 

de emanaties schijnt.XXXVII Het voornaamste thema in de Zohar is de innerlijke leefwereld van 

de Godheid zelf, waarvan de mens slechts een kleine schakel binnen een groter systeem 

uitmaakt.24 In de Zohar wordt veel aandacht gespendeerd aan de Sitra Achra25, de demonische 

zijde van God.XXXVIII Naast Neoplatoonse invloeden op het gebied van de ziel en de emanatieleer 

is het gnosticisme de grootste laat antieke invloed op dit werk. De strijd tussen de krachten van 

het Goede tegen die van het Kwade, staat zowel centraal in het gnosticisme als in de Zohar.XXXIX 

De Zohar geeft echter haar eigen invulling aan deze strijd. Het Kwade is geen volledig aparte 

entiteit, maar vindt haar ontstaan in de gedachten van de Godheid zelf.XL Er is in de Zohar dan 

ook op geen enkel moment sprake van een echt dualisme, er ontstaat eerder een vreemd 

ingevuld monisme.XLI De problematiek rond de strijd tussen de eenheid van de Godheid en het 

dualisme zal verder nog aan bod komen in deel III hoofdstuk I: De Sjechina en de heilige unie. 

Het Kwade, dat een zeer specifieke taak in zich draagt, wordt gelinkt aan de linker zijde van 

God en wordt aangeduid als vrouwelijk.XLII  

II.II - De Zohar als mystiek werk 

Om de Zohar ten volle te begrijpen moet men in gedachten houden dat het een werk is 

binnen een joods mystieke stroming. Binnen de joodse mystiek staat niet de argumentatie 

                                                           
22 Gershom Scholem is een Duits geboren Israëlische historicus en filosoof. Hij was de eerste hoogleraar Joods 
Mysticisme aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem en wordt aanzien als de grondlegger van de moderne, 
academische studie van de Kabbala.  
23 Rashbi: Acroniem voor Rabbi (R) Simeon (SH) Bar (B) Jochai (I). Een 2de-eeuwse leerling van Rabbi Akiva, 
actief in de periode na de verwoesting van de Tweede Tempel.  
24 Door het kabbalistische geloof in de absolute eenheid van God is de mens eigenlijk deel van God. De mens is 
slechts een uitloper van de geëmaneerde Godheid. Dit zal verder duidelijk worden in deel III hoofdstuk III: De 
Sjechina en het volk Israël.  
25 Sitra Achra: Letterlijk ‘de Andere Zijde’. Het is de kabbalistische benaming voor het Kwaad. Een verdere 
bespreking hiervan vindt u aan het einde van dit deel in hoofdstuk III.IV en in deel III hoofdstuk IV: De Sjechina 
en de Sitra Achra.  
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centraal, maar wel de ervaringscomponent.XLIII Voor de kabbalisten wordt de mystiek als meer 

aanzien dan het louter bestuderen van teksten, het is een quasi-goddelijke daad.XLIV De Zohar 

kan men beschouwen als de verwezenlijking van het actief zoeken naar goddelijke kennis. Deze 

zoektocht wordt vaak aanzien als de puurste vorm van liefde voor de Godheid. De Zohar, net 

als de meeste mystieke werken, maakt gebruik van een rijke symbolische taal.XLV Deze 

symbolen zijn meer dan louter allegorisch taalgebruik.XLVI Door het gebruik van vaak complexe 

symbolen probeert men dat wat niet rechtstreeks gezegd kan worden toch tot uiting te 

brengen.XLVII Op het eerste zicht lijkt de Zohar gevuld te zijn met tegenstrijdige uitspraken. De 

reden hiervoor wordt echter al snel duidelijk wanneer we kijken naar volgende stelling uit de 

Zohar: “This is revealed, the rest all concealed.”.XLVIII Deze korte quote toont immers aan dat om 

een bepaald onderwerp beter te onthullen, de rest verborgen wordt. Wanneer de Zohar een 

bepaald thema uitlicht, zal ze de andere thema’s verduisteren. Hierdoor is het niet mogelijk om 

een totaalbeeld van de ware leer te vormen uit fragmentarische beelden, zonder haar gehele 

context in beschouwing te nemen. Dit maakt de Zohar een mooi voorbeeld van een werk dat 

als geheel meer is dan de optelsom van haar onderdelen.  Hoewel de Zohar zich hoofdzakelijk 

richt tot de gereveleerde Tora, waar reeds vele pagina’s zijn aan opgedragen, is er toch sprake 

van een grote mate aan innovatief gedachtegoed. De grote bron van creativiteit komt door de 

voorliefde van de kabbalisten voor het verbeeldingsvermogen van de mens.XLIX  Volgens de 

kabbalisten is de vaak tegenstrijdige symboliek die men gebruikt, een resultaat van dé hoogste 

der menselijke faculteiten, namelijk de verbeelding. Meer dan de rede, brengt de verbeelding 

de mens dichter bij de openbaring van de goddelijke mysteriën.L We mogen echter niet 

vervallen in de gedachte dat de mysteriën die de Zohar probeert te verduidelijken nieuwe 

gedachten zijn, los van de leer van de Tora. De Zohar zelf is slechts een interpretatie van de 

Tora, die nooit zelf kan dingen naar een goddelijk statuut.LI De Zohar gebruikt dan ook een 

typisch filosofische taal om op symbolische wijze duidelijk te  maken dat de Tora geldt als de 

volledige revelatie van God. Het respect voor het goddelijke karakter van de Tora zien we onder 

meer opduiken in hoe de Zohar de Tora beschouwt als de naam van God zelf.LII De 

onuitspreekbare naam van God is de verbinding van zowel de geschreven als de mondelinge 

Tora. Dit is waarschijnlijk een kabbalistisch symbool om te stellen dat de Tora God zelf is.26;LIII 

Volgens de Zohar nam God de Tora in beschouwing alvorens de wereld te creëren.LIV Hierin 

zien we een symbolische verklaring voor de Godheid die bij zichzelf te rade gaat. Een implicatie 

hiervan is dat het ontstaan van de wereld gekoppeld wordt aan de goddelijke wil. God heeft, in 

                                                           
26 Dit doet denken aan de discussie binnen de Islam over de geschapenheid van de Koran. Indien de Koran 

geschapen is dan zou dit betekenen dat het hier gaat om een entiteit los van God. Dit zou als gevolg hebben dat 

de eenheid van God in het gedrang komt of dat de Koran moet inboeten op zijn ongeëvenaarde status als het 

Woord van God. In de meeste soennitische kringen wordt dan ook uitgegaan van de ongeschapen status van de 

Koran. Het is alsnog onduidelijk of deze discussie binnen de Islam de kabbalisten op dit punt heeft beïnvloed, 

maar  algemeen wordt aangenomen dat dit niet het geval is, zoals we reeds zagen bij de onvruchtbare poging 

van F.A. Tholuck om de Kabbala te gaan koppelen aan het Soefisme. 
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zichzelf gekeerd, de wereld doelbewust gecreëerd. Dit is dan ook in de lijn der verwachting bij 

een emanatieproces.  

 

Hoofdstuk III:  Centrale thema’s in de Kabbala 

III.I - Het sefirot-systeem 

Voor we het begrip ‘Sjechina’ kunnen gaan verklaren is het belangrijk om eerst even stil 

te staan bij het zogenaamde sefirot-systeem en om bepaalde vaak gebruikte termen in de Zohar 

kort te gaan duiden. Ik zal dit behandelen aan de hand van een inleidende bespreking van de 

hoofdprincipes van de Kabbala.   

Eén van de basisprincipes van de Kabbala, is het geloof dat aan onze zichtbare werkelijkheid 

nog een andere, goddelijke wereld ten grondslag ligt. Alles in de aardse wereld heeft zijn 

wortels in die goddelijke wereld, die de kabbalisten de wereld der sefirot27 noemen.LV  De wereld 

der sefirot vormt de voornaamste link tussen de Kabbala en het Platonisme. Volgens Plato’s 

Ideeënleer28 heeft alles wat onder één concept valt een gedeelde essentie.LVI Deze essenties zijn 

dan geïdealiseerde patronen of archetypes, die eeuwig en onveranderlijk bestaan in hun eigen 

wereld. De sefirot zijn, als de tien archetypische elementen van God, de kabbalistische 

equivalenten van de Platonische Ideeën. De Zohar stelt deze wereld der sefirot voor als de tien 

emanaties van de essentie van God, die de kabbalisten Een Sof noemen.LVII Een Sof betekent 

letterlijk eindeloos.LVIII Net als de rationalistische opvolgers van Maimonides stellen de 

kabbalisten dat over deze essentie van God niets gekend kan worden.LIX Deze Een Sof emaneert 

zich in tien attributen, die samen de levensboom constitueren.LX Levensboom is hierbij een 

synoniem voor de wereld der sefirot. Voor een diagram van de tien sefirot en hun configuratie 

in de levensboom zie hieronder en  Addendum 1. De wereld der sefirot kent een vaste structuur. 

De eerste sefira die uit het Een Sof voortvloeit, is Keter (Kroon).29  Deze sefira staat voor de 

creërende of beter gezegd de emanerende wil van God. Hierover kunnen we niets zeggen 

behalve dat het er is.LXI Hoewel we verder bitter weinig weten over deze sefira, leert deze eerste 

                                                           
27 Sefirot is de meervoudsvorm van sefira. De term sefira werd het eerst gebruikt in de Sefer Jetsira. De 

betekenis die deze term kreeg, was sterk gelinkt aan de 10 ideale getallen en de 22 letters van het Hebreeuwse 

alfabet. De constitutie van de wereld der sefirot bestaat dan ook uit 10 sefirot die met elkaar in verbinding 

staan door 22 banen. In de theosofische Kabbala werd de term sefirot gelinkt aan het Hebreeuwse woord 

sappier, wat saffier betekent, een zinspeling op het schitterende licht van God. De term sefira wordt vertaald 

als goddelijk attribuut. De keuze voor de term attribuut kwam er doordat in de 11e eeuw de 10 sefirot werden 

gezien als de 10 instrumenten waarmee God handelt. In de Zohar worden de sefirot echter niet als 

instrumenten van God beschouwd, maar eerder als karaktereigenschappen. De sefirot staan er voor de 10 

essenties van God. Ondanks deze enigszins andere invulling van de term ‘sefira’ in de Zohar, is de gangbare 

vertaling nog steeds attribuut. 
28 Zie hiervoor Plato’s Timaeus.  
29 Voor een verdere bespreking van de sefira Keter en de verbinding met de Sjechina en het Een Sof zie deel III 
hoofdstuk I.III: Keter en Ayin. 
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emanatie ons veel over hoe de kabbalisten hun Godheid percipiëren. Terwijl het Een Sof nog 

wordt beschreven als de ondoordringbare essentie van God, start met de emanatie van de eerste 

sefira Keter de openbaring van de Godheid. De nog onpersoonlijke en oneindige Godheid van 

het Een Sof treedt als het ware uit de verborgenheid om zich in tien aspecten, dit zijn de sefirot, 

te gaan uiten.LXII Hoewel Keter, als de eerste geopenbaarde manifestatie van de verborgen 

Godheid, beschouwd wordt als de meest verhevene sefira, wordt deze ook wel het niets, Ayin30, 

genoemd.LXIII We kunnen dus de idee van creatio ex nihilo in de Zohar zeer letterlijk nemen.LXIV 

 

Figuur 1: De levensboomLXV 

                                                           
30 Ayin: Deze zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet heeft in de gematria een getalwaarde van 70. In 
kabbalistische contexten wordt deze letter gebruikt om de niets-heid van het Een sof uit te drukken. Ayin 
betekent in dergelijk verband ook wel bron of oorsprong. Dit is een allusie op de schepping uit het niets. 
(Tirosh-Samuelson, 2003, p.225).  
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Uit Keter vloeit de tweede sefira Chochma (Wijsheid) voort. Chochma staat voor de 

goddelijke wijsheid en is het primordiale punt dat het zaad van de creatie in zich houdt, het 

kan dus beschouwd worden als de potentialiteit.LXVI Chochma bestaat uit alle goddelijke ideeën 

die tot uitdrukking gebracht zullen worden.LXVII Het is als het ware de Platonische Ideeënwereld, 

een verzameling archetypes die de ontstaansbron vormen van onze werkelijkheid. De volgende 

sefira is Bina (Inzicht).  Deze sefira wordt gezien als de baarmoeder die het goddelijke zaad van 

Chochma in zich opneemt en zo tot actualisatie brengt. Met andere woorden: het amalgaam 

van ideeën uit Chochma wordt in Bina gedestilleerd tot van elkaar onderscheiden partikels, 

waardoor ze kenbaar worden.LXVIII Het is pas door de onderscheidende kracht van Bina dat alles 

een min of meer stabiele identiteit verkrijgt.LXIX Dit zien we ook aan de betekenis van Chochma 

en Bina. Chochma is de goddelijke wijsheid die op zich voor de mens niet te kennen valt, pas in 

Bina begrijpen we deze wijsheid in al haar verscheidene vormen. Bina is dan ook de eerste 

sefira waar de mens zich vragen rond kan stellen. De vierde sefira is Chesed (Genade). Deze 

sefira, ook wel Grootheid (Gedoella) genaamd, staat symbool voor de liefde.  Deze is het 

uitgaande aspect van de Godheid. Het staat in schril contrast tot de volgende sefira Gevoera 

(Moed)31. Gevoera wordt ook gezien als Oordeel (Dien) en bestaat louter om de gevende natuur 

van Chesed te temperen en in te perken. Chesed en Gevoera staan voor de innerlijke 

dichotomie, aanwezig in iedere mens, die de illusie opwekt dat het leven bestaat uit polaire 

tegengestelden zoals goed en kwaad.LXX De zesde sefira Tiferet is de synthese van Chesed en 

Gevoera. Tiferet betekent zoveel als Schoonheid en drukt dan ook de harmonie uit tussen de 

gevende en inperkende krachten.LXXI Een andere naam voor Tiferet is Rachamiem of 

mededogen. Hiermee wordt uitgedrukt dat de harmonie tussen Chesed en Gevoera enkel kan 

bereikt worden als er iets meer liefde, lees Chesed, aanwezig is. Tiferet neemt een centrale 

positie in de levensboom in, deze sefira speelt dan ook een centrale rol in de Zohar en wordt 

vereenzelvigd met de (geschreven) Tora. De volgende triade van sefirot zijn een verdere 

uitwerking van de vorige drie. Hierbij is de sefira Netsach (Overwinning)32 een lagere vorm 

van de uitgaande Chesed. De sefira Hod (Majesteit) is dan weer een vorm van de inperkende 

Gevoera. Aangezien deze twee sefirot lager staan dan de vorige, duiden zij een nauwere 

verbondenheid aan met onze werkelijkheid. Hiermee wordt bedoeld dat ze een meer directe 

invloed hebben op de dagdagelijkse daden van de creatie (lees de mens). Netsach kan zich dan 

uiten als de drang om daden te gaan stellen, terwijl Hod ervoor zorgt dat we deze daden ook 

tot het einde doorvoeren. Op eerste zicht lijkt deze definitie van Hod, als een vorm van 

uithoudingsvermogen, moeilijk te rijmen met haar inperkende functie. Om dit te verklaren 

moet men zich in het joodse gedachtegoed verplaatsen. Net zoals er vóór elke dag een nacht is, 

is er vóór elke oplossing een probleem. Uithoudingsvermogen bekeken uit deze optiek betekent 

dan ook dat men de problemen moet inperken, vooraleer men de oplossing kan vinden. 

                                                           
31 Hoewel Moed de letterlijke vertaling is van Gevoera, wordt in de vertaling van de Zohar door D.C. Matt 
meestal Oordeel gebruikt.  
32 Ook wel bekend als Eeuwigheid en Succes.  
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Toegepast op daden wordt dit dan ingevuld als het inperken van hinderende factoren33, om zo 

de handeling toch te kunnen uitvoeren. Net als bij de vorige triade het geval was, komen 

Netsach en Hod samen in de volgende sefira Jesod. Jesod wordt ook wel Fundament genoemd. 

Deze sefira wordt meestal besproken in termen van een connectie. Het verbindt het één aan 

het ander. Zo kan het bijvoorbeeld symbool staan voor de connector tussen twee individuen of 

tussen het individu en de wereld.  In deze verbindende betekenis zien we ook dat, ondanks dat 

Jesod de harmonische synthese van Netsach en Hod vormt, het toch eerder een uitgaand dan 

een inperkend karakter behoudt. De tiende en laatste sefira is Malchoet. Malchoet betekent zo 

veel als Koninkrijk en ik zal deze sefira vooral behandelen aan de hand van haar goddelijke 

naam Sjechina. Anders dan de voorgaande sefirot, heeft Malchoet geen eigen vaste 

karakteristieke eigenschap. Dit betekent echter niet dat ze compleet zonder inhoud is, zoals ik 

hoop in deze masterscriptie te zullen aantonen. Malchoet is het eindpunt van de emanatie, en 

zo doende verenigt ze de negen voorgaande sefirot. Als laagste emanatie vormt zij dan ook de 

breuklijn tussen de zichtbare werkelijkheid en de goddelijke wereld der sefirot.LXXII 

Over de correcte interpretatie van de wereld der sefirot is reeds menig inkt gevloeid.34 Wel is 

er een consensus over hoe men de verschillende vormen van het sefirot-systeem kan gaan 

ontleden. De meest gangbare voorstelling is de levensboom. De hierboven opgesomde sefirot 

vormen dan een (geïnverteerde) boom, waarbij de eerste sefira Keter de wortels voorstelt en 

de tiende sefira Malchoet de kruin.35 Dit is de meest rudimentaire lezing van het sefirot-

systeem, aangezien dit enkel de weg van de emanatie voorstelt, namelijk van Keter (wortel) tot 

Malchoet (kruin). De tweede mogelijke lezing van de wereld der sefirot bestaat uit een opdeling 

in verschillende triades. De eerste triade Keter-Chesed-Bina staat dan voor het intellect. De 

volgende triade bestaat uit Chesed, Gevoera en Tiferet. Deze triade representeert de emoties 

en wordt dan ook vaak het psychische deel genoemd.  De laatste triade Netsach-Hod-Jesod staat 

voor de daden en handelingen. Aangezien deze laatste triade ook instaat voor de 

levensvoorwaarden wordt zij het natuurlijke deel genoemd. Deze systematisering in intellect, 

psychisch en natuurlijk, verraadt een Neoplatoonse visie.LXXIII Plato spreekt over een tripartiete 

ziel die hij, in zijn werk Phaedrus, omschrijft als een wagenmenner met zijn tweespan. “In het 

begin van dit verhaal zeiden we dat elke ziel in drieën te verdelen is. Er waren twee paardachtige 

wezens en er was een mennerachtige figuur. … Van de paarden, beweerden we, was het ene goed 

en het andere niet.” (Phaedrus: 253C-D).LXXIV Het nobelste zielsdeel, de wagenmenner, is het 

                                                           
33 Volgens de kabbalisten bevinden deze hinderlijke factoren zich vaak in de mens zelf. Het gaat hier dus niet 
om louter externe factoren.  
34 Denk hierbij maar aan de talrijke inleidingen tot de Kabbala die elk een verschillend beeld schetsen van deze 
wereld der sefirot. Hoewel de sefirot een vaste benaming en volgorde hebben, blijft er veel speelruimte over 
om extra benamingen en nuanceverschillen in betekenis eraan te gaan toevoegen. Elke kabbalist ziet dan ook 
zijn eigen leer weerspiegeld in de wereld der sefirot. Doorheen de geschiedenis heeft elke kabbalistische kring 
zijn eigen stempel gedrukt op deze sefirot, denk hierbij aan de verschillen tussen de Geronese kring (13de eeuw) 
en de latere Luriaanse kabbalisten (16de eeuw). In deze thesis zal ik mij beperken tot de volgorde en 
benamingen die in de Zohar te vinden zijn.  
35 Zie Addendum 1b. 
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intellect of logistikon. Dit is het redenerende deel van de ziel. Het goede paard noemt Plato 

thymoeidès. Deze staat symbool voor het temperament. Het slechte en moeilijkst te temmen 

paard is de epithymètikon. Dit is het a-logische deel van de ziel die symbool staat voor de 

driften. Aristoteles gaat deze driedeling min of meer overnemen in zijn De Anima. Daar spreekt 

hij over drie soorten zielen: de rationele ziel van de mens, de dierlijke affectieve ziel en de 

natuurlijke vegetatieve ziel. Zowel de driedeling van Plato, als die van Aristoteles vertonen 

zichtbaar gelijkenissen met de bovenstaande beschreven indeling van de levensboom in triades. 

De intellectuele of rationele ziel komt overeen met de eerste triade van intellect. De thymoeidès 

of de affectieve ziel staat voor de tweede triade die we hebben aangeduid als psychisch. Hier 

gaat het vooral om emotieve kwaliteiten. De epithymètikon of de vegetatieve ziel staat hier voor 

de laatste triade, die men ook wel het natuurlijke noemt. In deze opdeling van de sefirot in drie 

triades zien we dat Malchoet geëxcludeerd wordt. Een volledigere lezing is de 

gecompartimenteerde verticale lezing. Voor een systematische voorstelling hiervan zie 

Addendum 2.  In deze lezing wordt de wereld der sefirot in drie lijnen verdeeld, ook wel de drie 

pilaren genoemd.LXXV De linker lijn bestaat uit Bina, Gevoera en Hod. Samen representeren zij 

de inperkende aspecten van God die ook wel de vrouwelijke zijde van God genoemd wordt. 

Deze linker lijn is de pilaar van strengheid.LXXVI Deze pilaar staat in contrast met haar tegenpool 

de mannelijke zijde van God, die de uitgaande aspecten van God samenbundelt. Deze 

mannelijke zijde bestaat uit Chochma, Chesed en Netsach. Deze rechter lijn wordt de pilaar van 

liefde genoemd en staat zoals reeds gezegd voor het mannelijke aspect van God.LXXVII Tussen de 

twee tegenpolen ligt de middelste lijn bestaande uit Keter, Tiferet, Jesod en Malchoet.  Deze 

centrale lijn, beter bekend als de pilaar van mildheid en genade staat ditmaal voor het  

geslachtsloze.LXXVIII De vereenzelviging van de centrale pilaar met het geslachtsloze is echter 

misleidend, enkel de sefira Keter is echt geslachtsloos. De sefirot Tiferet en Jesod behouden 

altijd een mannelijke symboliek en de sefira Malchoet krijgt altijd een vrouwelijke symboliek. 

Verder is het belangrijk op te merken dat Tiferet en Jesod in de Zohar vaak als synoniemen 

worden gebruikt, ze representeren dan ook beiden de harmonische versmelting van de 

uitgaande en inperkende aspecten binnen de wereld der sefirot. Met dit in het achterhoofd zien 

we dat de middelste pilaar bestaat uit een geslachtsloze sefira (Keter), een mannelijk geheel 

(Tiferet/Jesod) en een vrouwelijke sefira (Malchoet). De kabbalisten interpreteren dit door te 

stellen dat het geslachtsloze niets meer is dan de perfecte unie van de twee geslachten.  

 

III.II - De vier werelden 

Een volgend basisprincipe in de Kabbala is de leer van de vier werelden36. De Zohar stelt 

dat het Een Sof zich in vier werelden emaneert, telkens bestaande uit de bovenstaande 

                                                           
36 Deze leer van de vier werelden en de voorgaande bespreking van het sefirot-systeem doen denken aan het 
uitgebreide Neoplatoonse systeem van Proclus met zijn myriade aan triades van hypostasen. Zie hiervoor diens 
werk Elementen van Theologie.   
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configuratie van de tien sefirot.LXXIX De eerste wereld wordt rechtstreeks vanuit het Een sof 

geëmaneerd, deze wereld wordt Atsiloet genoemd. Atsiloet is de wereld van de emanatie zelf, 

de tien goddelijke attributen van God.LXXX De sefirot worden hier gesymboliseerd als het licht 

dat schijnt vanuit Een Sof.LXXXI In de wereld Atsiloet is Chochma de dominante sefira. De tweede 

geëmaneerde wereld is Beri’a. Beri’a wordt de wereld van de creatie genoemd. Volgens de 

Zohar heeft alles dat existeert een moeder en een vader. Deze vader is Chochma, de moeder is 

dan de sefira Bina.LXXXII In deze wereld is de vrouwelijke sefira Bina dominant. Bina als moeder 

van de creatie en bij extensie dus van de mens wordt gezien als het Wie.LXXXIII Bina als Wie staat 

in tegenstelling tot haar schepping het Wat. Met dit Wat wordt de Sjechina aangeduid.LXXXIV Het 

is in de wereld Beri’a dat de zielen en engelen gecreëerd worden, al zijn ze in deze wereld nog 

zonder vorm. De rol van de engelen zullen we uitdiepen in deel III hoofdstuk III.IX: De engelen 

en tesjoeva.  De volgende geëmaneerde wereld wordt Jetsira genoemd. In deze wereld krijgt de 

gehele creatie vorm, deze wereld wordt dan ook als de wereld van formatie beschouwd.LXXXV 

Hier zijn het de emotieve sefirot die dominant zijn. Deze sefirot zijn Chesed, Gevoera, Tiferet, 

Netsach, Hod en Jesod. Deze wereld kan gezien worden als de wereld van de emoties, ze zijn 

nog niet fysisch maar hebben wel al vorm. De laagste wereld is de wereld van de actie, genaamd 

Asiyya.LXXXVI Dit is de fysieke, materiële wereld zoals wij ze kennen. Hier is de sefira Malchoet 

dominant. Deze wereld en zijn dominante sefira zijn de reden van de schepping. Dit is het toneel 

waar de mens zijn weg naar God moet terugvinden, door een proces genaamd unificatie. De 

sefira Malchoet wordt hier op aarde gelijkgesteld aan de Sjechina.LXXXVII 

 

III.III - De mens 

Vooraleer we ons kunnen toespitsen op de Sjechina moeten we nog even de rol van de 

mens en het Kwaad gaan bekijken. Volgens de Zohar werd de eerste mens gecreëerd vanuit de 

hoogste schakels van de emanatietrap. De idee hiervan kwam rechtstreeks uit Gods essentie en 

werd tot creatie gebracht door Chochma via Bina. Deze primordiale mens, genaamd Adam 

Kadmon37, was zowel mannelijk als vrouwelijk. Adam Kadmon is een perfecte afspiegeling van 

de mannelijke en vrouwelijke aspecten in de eenheid van God. De Zohar stelt de mens voor als 

een microkosmos, in tegenstelling tot de macrokosmos die het gehele emanatiesysteem 

inhoudt.LXXXVIII Adam Kadmon wordt door de kabbalisten dan ook voorgesteld als de levensboom 

zelf.LXXXIX Hiermee wordt duidelijk dat God en de primordiale mens (Adam Kadmon) één en 

dezelfde zijn. Nadat het vrouwelijke en mannelijke deel uit Adam Kadmon gescheiden werden, 

werd het mannelijke deel Adam genoemd. Het vrouwelijke deel werd Liliet genoemd. Liliet wou 

zich echter niet aan Adam onderwerpen en verenigde zich met de engel Sammaël. Vanaf dan 

staan Liliet en Sammaël samen voor de chaotische krachten van de Sitra Achra, het demonische 

                                                           
37 Adam Kadmon: De primordiale mens of de voorafgaande Adam. Hij is het beeld van de mens bij God. De 
sefira die aan hem gelinkt wordt, is Keter: een complete eenheid van de sefirot. Hij wordt in de Kabbala aanzien 
als de eeuwige goddelijke mens, hieraan wordt ook wel de term oerziel gelinkt.   
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deel van God.XC De Sitra Achra kon ontstaan doordat in de linker helft van de levensboom, het 

vrouwelijke aspect van God, een onevenwicht ontstond door de daad van Liliet.XCI De zonden 

voedden namelijk de straffende natuur van God.XCII Dit door zonde ontstane onevenwicht in de 

linkerzijde van God, spiegelde zich af aan de rest van de levensboom en gaf zo geboorte aan de 

Sitra Achra, de Andere Zijde.XCIII Vóór de zonde van Liliet waren Goed en Kwaad, volgens de 

Zohar, dus nog steeds verenigd in God zelf onder de vorm van Adam Kadmon, de primordiale 

mens. Na deze zonde zijn Goed en Kwaad echter nog steeds niet volledig van elkaar gescheiden. 

Het Kwade vermeerderde haar kracht en spiegelde zich af aan het Goede. Beiden zijn nog steeds 

deel van de goddelijke emanatie.XCIV Door de zonde toe te schrijven aan Liliet en niet aan Eva, 

die later nog kort aan bod zal komen38, biedt de auteur van de Zohar ons een verrassende visie 

op het zondevalverhaal. Adam Kadmon was een perfecte afspiegeling van God. Het Kwaad is 

echter afkomstig uit het linker deel van de Adam Kadmon, de zonde kwam dan slechts ten 

tonele wanneer de twee geslachtelijke aspecten van de goddelijke natuur van elkaar werden 

gescheiden.XCV Pas door deze scheiding werd de afspiegeling van God, Adam Kadmon, de fysieke 

mens die we nu kennen. Liliet staat dus symbool voor de afspiegeling van de reeds demonische 

natuur van God.XCVI Dit zou kunnen impliceren dat de zondeval symbool staat voor de 

emancipatie van het Kwade in God zelf.XCVII Het werd gevoed door de menselijke zonde, maar 

de mens is niet de ontstaansoorzaak ervan.  Adam was nu echter imperfect want had geen deel 

meer aan het vrouwelijke aspect van God.XCVIII Deze imperfectie werd teniet gedaan door voor 

Adam een vrouwelijke metgezel te creëren genaamd Eva. Adam heeft Eva nodig omdat Eva een 

ondersteunende rol speelt voor Adam. Adam kan niet rechtvaardig worden zonder vrouwelijke 

ondersteuning.  

 

III.IV - De Sitra Achra of de Andere Zijde 

We hebben reeds kort het ontstaan van de Sitra Achra besproken, maar hebben nog niet 

stilgestaan bij haar functie in de Zohar. In navolging van Elliot. R. Wolfson39;XCIX  zal ik deze rol 

van het Kwade als tweevoudig beschouwen. De eerste en meest gangbare visie voor de nood 

van het Kwade in de Zohar is dat het Kwade werkt als een soort zuivering.C De tweede rol die 

de Zohar aan het Kwade toeschrijft, is echter van groter belang dan slechts zo’n louterende 

functie. Het Kwade zoals we reeds hebben besproken is deel van God en moet daarom deel van 

God blijven, echter in een andere vorm.CI Hierin zien we dan ook een opgeven van het 

gnostische motief van de strijd tussen Goed en Kwaad.CII Net zoals het Kwade uit de linkerzijde 

van God komt, is het Kwade ook deel van de mens.CIII Evenals de Talmoed, spreekt de Zohar 

                                                           
38 Eva komt aan bod in deel III hoofdstuk IV.V: Eva en de Nachasj. 
39 Elliot R. Wolfson was tot 2014 de Abraham Lieberman professor Hebreeuwse en Joodse Studies aan de New 
York University. Op heden is hij de Marsha and Jay Glazer Endowed Chair in Joodse Studies aan de University of 
California. 
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over twee menselijke neigingen: de ene goedaardig, de andere kwaadaardig40.CIV  Een 

traditionele invulling zou zijn om enkel naar de goedaardige neiging gehoor te geven en zo het 

kwaadaardige te weren. Dit is echter niet wat de Zohar voor ogen heeft. De eerste symbolisatie 

van Goed en Kwaad zien we bij het Hebreeuwse volk in het Egyptische rijk.CV De Zohar ziet dit 

als een voorbeeld van hoe het Goede in het Kwade vervat zit. Later, na de uittocht uit Egypte, 

werd aan het Hebreeuwse volk de Heilige Wet gegeven in de woestijn. De wet werd aan het 

volk geschonken alvorens ze het Beloofde Land bereikten. De Zohar heeft hieraan de verklaring 

dat het meest heilige uit het meest profane of zelfs het meest demonische kan komen.CVI Zo 

innig is hun verbintenis. De Zohar biedt echter een nog duidelijkere verklaring van het doel van 

het Kwade in de context van het verhaal van Job.CVII In de Bijbel is de reden van Jobs 

beproevingen het testen van de standvastigheid van zijn geloof door God (en Satan).41 Volgens 

de Zohar maakte Job zich echter zondig aan één zonde, namelijk dat hij het Goede van het 

Kwade scheidde.CVIII Door de beperkte lengte van dit essay, zal ik niet het gehele relaas van Job 

overnemen. De Zohar richt zich vooral op het paradoxale lot dat Job beviel: door geen deel te 

hebben aan het Kwade werd hij overkomen door het Kwade.CIX Hieruit halen de kabbalisten 

wat zij de geheime stelling van het geloof noemen. Deze regel stelt dat men zowel het Goede 

als het Kwade moet kennen en beide moet verenigen.42 Wie hierin niet slaagt, maakt zich 

schuldig aan de zonde van Job. Enerzijds moet de mens dus gelouterd worden door het Kwade 

en anderzijds moet de mens het Kwade louteren door het terug te brengen naar God.CX De grote 

fixatie van de Zohar op het demonische rijk wordt dan ook duidelijk in het licht van 

bovenstaande regel. Om het Kwade met het Goede te unificeren moet men eerst het Kwade ten 

volle kennen en begrijpen. De dieperliggende moraliserende functie van de Zohar is dan ook de 

joden herinneren aan deze plicht. Het Hebreeuwse volk moet God, in al zijn facetten, 

unificeren.CXI Dit is het doel van de schepping. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 In de Talmoed wordt de goedaardige neiging de jetser hatov genoemd en de kwaadaardige neiging de jetser 
hara. Deze laatste is afgeleid van Genesis 6 vers 5: “En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig 
was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.”(Sic.).  
41 Job kan hier volledig rechtvaardig genoemd worden; het zijn niet zijn daden die deze beproeving uitlokken.  
42 Het Kwade waarover hier sprake is echter niet helemaal gelijk aan de Sitra Achra zoals duidelijk zal worden in 
deel III hoofdstuk IV: De Sjechina en de Sitra Achra. 
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 In bovenstaande bespreking wordt duidelijk dat de Sefer ha-Zohar, althans voor de 

kabbalisten, meer is dan een loutere exegese van de Tora.  In hun wereldvisie vormt dit werk 

een methode om de unio mystica te bereiken. Vooral de leer van het sefirot-systeem, dat 

bepaalde gelijkenissen kent met het Neoplatonisme, treedt hierbij op de voorgrond. In de Zohar 

is het deze levensboom, in haar opdeling in tien sefirot, die de middeleeuwse kabbalisten van 

een arsenaal aan attributen voorziet dat zij gretig aanwenden in hun bespreking van de vier 

geëmaneerde werelden. Verder wordt in de Zohar vooral de focus gelegd op de wisselwerking 

tussen de goddelijke werkelijkheid en de mens. Ook aan het Kwade wordt in de Kabbala een 

centrale rol toebedeeld, waardoor het in de Zohar niet ontbreekt aan een uitgebreide 

bespreking van dit fenomeen. Opvallend aan de wijze waarop over deze thematieken in de 

Kabbala wordt gesproken is hun onderlinge verbondenheid. De mens, het Kwaad en God lijken 

door de kabbalisten in een immens kluwen aaneengeregen te worden. Deze smeltkroes zal voor 

ons echter inzichtelijker worden in de delen die volgen.  
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Deel II: ‘Sjechina’ doorheen de geschiedenis 

Vooraleer we beginnen met een deconstructie van de Sjechina, lijkt het mij zinvol om 

even stil te staan bij de historische groei van deze term. De Sjechina is mogelijks de meest 

complexe term in de Zohar. Haar vele symbolisaties dragen echter twee fundamentele 

betekenissen. Enerzijds is zij het vrouwelijke aspect van God dat het dichtst bij het 

demonische43 wordt geplaatst.CXII Anderzijds staat de Sjechina symbool voor Gods 

aanwezigheid in zijn schepping en in het joodse volk.CXIII In de wereld der sefirot wordt zij 

vereenzelvigd met de laagste sefira Malchoet. Het woord Sjechina is afgeleid van het 

Hebreeuwse naamwoord sjechen dat zoveel als inwoning betekent.CXIV De meest rudimentaire 

definitie van de Sjechina omschrijft haar dan ook als de personificatie en hypostase van de 

inwoning of aanwezigheid van God in de wereld.CXV Deze Sjechina wordt door de kabbalisten 

meestal als een vrouwelijke figuur voorgesteld. In dit tweede deel van de scriptie zullen we de 

oorsprong van het Sjechina-concept in de wijsheidsliteratuur en de werken van Philo 

bespreken. Deze vereenzelviging met goddelijke wijsheid zal voor ons de aanzet zijn om de 

Sjechina te gaan vergelijken met de gnostische Sophia. Na een korte bespreking van de 

aanvankelijke betekenis van deze term in de rabbijnse literatuur zullen we onze focus verleggen 

naar het belang van de Glorie Gods bij de joodse middeleeuwse filosofen. De eindschakel van 

deze evolutie van het Sjechina-begrip is dan een bespreking van haar symbolische vormen in 

de vroege Kabbala. 

 

Hoofdstuk I: Wijsheid in de wijsheidsliteratuur en het gnosticisme 

I.I - De wijsheidsliteratuur 

De term Sjechina komt niet letterlijk voor in de Tanach, noch in het Nieuwe Testament.  

Eén van de belangrijkste connecties tussen de Sjechina en de Bijbel is de wijsheidsliteratuur. 

Zowel in het Bijbelboek Spreuken44 als in bepaalde apocriefe werken45 wordt Wijsheid 

voorgesteld als de vertrouweling van God, bij wie Hij te rade gaat op het moment van de 

schepping.CXVI Opvallend is wel dat Wijsheid hier dus niet als identiek aan God wordt 

voorgesteld en enkel sporadisch in bepaalde passages als een vrouwelijke figuur wordt 

omschreven. Wijsheid wordt binnen het joodse gedachtegoed voor het eerst systematisch als 

                                                           
43 Zie hiervoor de bespreking van het Kwaad in deel III hoofdstuk IV: De Sjechina en de Sitra Achra.  
44 Denk hierbij aan passages als “De Heere bezat Mij in het beginsel zijns wegs, vóór Zijn werken, van toen aan. 
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van oudheden der aarde aan.” (Spreuken 8:22-
23). Hoewel hier niet letterlijk over een vertrouweling wordt gesproken is dit wel hoe onderzoekers als onder 
meer Scholem dit interpreteren. (Scholem & Dan, 1991, p.142). 
45 Een voorbeeld hiervan is: “Ik had haar lief, en zocht haar sinds mijn jeugd, ik zocht haar te winnen als bruid; 
want ik werd verliefd op haar schoonheid. Zij roemt haar edele afkomst; want zij leeft in gemeenschap met God, 
en Hij, die de Heer is van alles, bemint haar.” (Wijsheid van Salomo 8:2-3). Wijsheid van Salomo is een 
deuterocanoniek boek waarvan geschat wordt dat het geschreven is in de jaren tussen 50 v.Chr. en 30 n.Chr..  
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een vrouwelijke figuur omschreven in de werken van Philo van Alexandrië. In zijn De ebrietate 

schrijft Philo het volgende:  

“Now ‘father and mother’ is a phrase which can bear different meanings. For instance we should 

rightly say and without further question that the Architect who made this universe was at the 

same time the father of what was thus born, whilst its mother was the knowledge possessed by 

its Maker. With His knowledge God had union, not as men have it, and begat created being. And 

knowledge, having received the divine seed, when her travail was consummated bore the only 

beloved son who is apprehended by the senses, the world which we see.” (On Drunkenness: §30-

31).CXVII  

Philo omschrijft God hier als een soort demiurg46 die samen met Wijsheid47 de ouders vormt 

van alle dingen.CXVIII In zijn De cherubim noemt hij Wijsheid zelfs letterlijk de echtgenote van 

God: “Thus he implies clearly that God is a house, the incorporeal dwelling-place of incorporeal 

ideas, that He is the father of all things, for He begat them, and the husband of Wisdom, dropping 

the seed of happiness for the race of mortals into good and virgin soil.” (On the Cherubim: 

§49).CXIX Hierbij zien we dat er sprake is van een hieros gamos, een element dat velen 

toeschrijven aan Hellenistische invloeden op het werk van Philo. Wijsheid wordt hier zowel 

omschreven als een eeuwig maagdelijke figuur evenals als moeder. Philo schrijft de Bijbelse 

naam Bethuël aan haar toe, wat volgens hem zowel dochter van God (bat El) als eeuwig 

maagdelijk (betoela) kan betekenen.48 In genesis 22:23 wordt Bethuël echter de vader van 

Rebecca genoemd. Philo probeert dit te verklaren door te stellen dat de naam vrouwelijk is, 

maar de natuur van Wijsheid mannelijk is.CXX  

 

I.II - De gnostiek49  

Binnen de gnostiek wordt de figuur Wijsheid ook wel Sophia genoemd. Om mogelijke 

verwarring tegen te gaan zal ik mij in de bespreking van de gnostiek beperken tot het 

Valentinianisme50, tenzij anders vermeld. In de Valentiniaanse gnostiek wordt God als het ware 

in twee verschillende figuren opgedeeld. De hoogste Godheid staat volledig boven ons 

inlevingsvermogen en kennis hierover is dan ook enkel mogelijk via negativa. De tweede figuur 

wordt de Demiurg genoemd, Hij is de God van het Oude Testament en is zich niet bewust van 

                                                           
46 ‘The Architect’.  
47 Wijsheid wordt hier als ‘knowledge’ aangeduid. De term Episteme is in het werk van Philo gelijk aan Sophia. 
(Scholem & Dan, 1991, p.143). 
48 Zie hiervoor het werk van Philo De profugis: §9. 
49 Hoewel, zoals reeds vermeld, de mogelijkheid bestaat dat de gnosis en de Kabbala een gemeenschappelijke 
(al dan niet joodse) oorsprong hebben, is een vergelijking tussen beiden niet zo evident. De meeste gnostici 
staan namelijk bekend voor hun eerder heftige afkeuring van de Oudtestamentische Schepper-God. Dit is een 
punt waar bij de Kabbala uiteraard geen sprake van is. (Van Groningen, 1967, p.10). 
50 Valentianisme: Eén van de grootste gnostische christelijke bewegingen ontstaan in Rome rond de tweede 
eeuw. Deze gnostische stroming is vernoemd naar zijn oprichter Valentinus.  
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de goddelijke wereld die boven Hem staat.CXXI De goddelijke wereld, het Pleroma genaamd, 

bestaat uit verschillende eonen die als emanaties terug te voeren zijn tot de Hoogste God. In dit 

Pleroma wordt de laagste eon als de vrouwelijke Sophia (Wijsheid) aangeduid. In de gnosis van 

Valentinus is er sprake van de val van Sophia.  Vóór de val is Sophia de wijsheid die binnen het 

Pleroma een projectie is van de Vader. Hierbij staat ze bekend als de Moeder.CXXII Doordat de 

Sophia de Vader wil kennen, ontstaat in haar een verlangen.51 Het gevolg van dit verlangen is 

dat de Sophia een vormeloos wezen baart. Dit vormeloos wezen is een andere vorm van zijn 

die buiten het Pleroma komt te staan, genaamd de Demiurg.CXXIII Deze beschrijving van de 

dubbele Sophia fungeert als een verklaring voor de scheiding tussen het Pleroma en de 

materiële wereld.CXXIV Reeds op het eerste zicht zien we vele gelijkenissen tussen de 

Valentiniaanse gnostiek en de Kabbala. Zo doet de hoogste God denken aan de kabbalistische 

Een Sof. Het Pleroma in de gnostiek vindt dan weer zijn gelijke in de wereld der sefirot in de 

Kabbala, daarbij staan de gnostische eonen dan voor de sefirot. Zelfs de beschrijving van de 

eonen als vas pretiosum (kostbaar vat) zien we terugkeren in de Kabbala, waar de sefirot 

omschreven worden als vaten vol schatten.CXXV Tussen de Sophia en de Sjechina vallen ook 

meteen parallellen te trekken, zo worden beiden voorgesteld als respectievelijk de laagste eon 

en de laagste sefira. Hoewel ze beiden als laagste in de hiërarchie worden beschreven, 

behouden ze toch een belangrijke link met de hoogste eon/sefira.CXXVI Zowel de Sophia als de 

Sjechina hebben een verlangen naar God, dit verlangen is echter ook wat hen van elkaar 

differentieert.CXXVII Het verlangen van Sophia naar de hoogste God, dat resulteert in het 

ontstaan van de Demiurg, wordt binnen de gnostiek als problematisch omschreven. Het is 

namelijk dit onmogelijke verlangen dat de oorzaak is van de kloof tussen het Pleroma en de 

materiële wereld. In de Kabbala verlangt de Sjechina ook naar God, maar dit is zeker niet 

verkeerd te noemen. Ze is namelijk de rechtmatige wederhelft van de Godheid.  

 

Hoofdstuk II: De Sjechina in het rabbinisme en de joodse filosofie 

II.I - De rabbijnse literatuur 

Hoewel de Sjechina als begrip reeds voorkomt in de vroegste rabbijnse werken, heeft 

ze daar niet dezelfde betekenis als in de latere, Kabbalistische werken. Zoals reeds gezien is 

‘Sjechina’ afkomstig van een Hebreeuws woord dat letterlijk zoveel als inwoning of 

onderkomen betekent. De letterlijke betekenis van het woord heeft dan ook een grote link met 

de tabernakel en de tempel als heilige ruimte.52 In rabbijnse geschriften wordt het woord 

‘Sjechina’ ook als synoniem gebruikt voor God; het staat dan voor Gods aanwezigheid in de 

wereld. De term Sjechina kan dan ook ingewisseld worden voor ‘de Heilige, gezegend zij Hij’. 

                                                           
51 Dit verlangen zou echter zijn ontstaansgrond reeds bij de hogere eonen vinden, en zou zich pas bij de eon 
Sophia tot een volwaardig gegeven ontplooien. Zie hiervoor ook: (Quispel, 1974, pp.37-38).  
52 Een volledige beschrijving hiervan kan u terugvinden in deel III hoofdstuk III: De Sjechina en het volk Israël. 
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Binnen de klassieke rabbijnse literatuur wordt de Sjechina dus niet als een hypostase van God 

gezien, noch als een vrouwelijke figuur.CXXVIII Het jodendom als dé monotheïstische religie par 

excellence lijkt namelijk geen plaats te laten voor de constructie van een aan God ontologisch 

gedifferentieerde figuur.CXXIX Niets is echter minder waar, het jodendom laat zich namelijk niet 

zo makkelijk stoppen door dogma’s, zoals te zien is bij de opkomst van de eerste kabbalistische 

geschriften.CXXX Reeds in de rabbijnse literatuur krijgt de Sjechina bepaalde beeltenissen 

toegekend, zo wordt er gesproken van de luister van de Sjechina waarmee wordt aangeduid dat 

Gods aanwezigheid zich kan manifesteren in een zichtbare gloed van licht. De vleugels53 van de 

Sjechina zijn dan weer een vaak voorkomende beeldspraak om bescherming uit te drukken, de 

vleugels symboliseren als het ware een schuiloord voor de rechtvaardigen en de 

proselieten.CXXXI  

 

II.II - De joodse filosofie 

In de joodse middeleeuwse filosofie zien we voor het eerst een duidelijke verandering 

opduiken in de benaderingswijze van de Sjechina, binnen het joodse gedachtegoed. Filosofen 

zoals Saadia Gaon54, Juda Halevi55 en zelfs Maimonides beschrijven de Sjechina als een 

manifestatie van God die niet aan Hem identiek is. Dit zien we onder meer aan volgende 

passage uit hoofdstuk LXXVI uit Maimonides’ Gids der Verdoolden:  

“… the substance of the spheres and the stars differ from the substance of the created light, i.e., 

the Divine Glory (Shechinah), and again the substance of the Divine Glory, or the pillar of cloud 

created [for the purpose], differ from the substance of the Most High; for the substance of the 

latter is sublime, perfect, simple, constant and immutable. His absolute existence remains always 

the same, and He creates all things according to His will and desire.”.CXXXII  

De Sjechina wordt hierbij gezien als een hypostase die in de Bijbelse literatuur wordt aangeduid 

als de Glorie Gods of Kavod.CXXXIII De hierboven genoemde filosofen stellen dat de Sjechina de 

eerste schepping van God was en ondanks haar verhevenheid geen deel uitmaakt van de 

goddelijke eenheid. Hoewel de joodse middeleeuwse filosofie dus een drastische ommekeer 

teweegbrengt in het omschrijven van de Sjechina als niet identiek aan God en hiermee afstapt 

van de jarenlange consensus binnen het rabbinisme, blijft ze trouw aan haar rationalistische 

aard. De joodse filosofen, in hun rationalistische visie, weigeren namelijk af te stappen van een 

absoluut monotheïsme.CXXXIV In het loskoppelen van de Sjechina-figuur van God zelf creëerden 

                                                           
53 Dit beeld is waarschijnlijk afgeleid van de gevleugelde cherubijnen op de Ark des Verbonds. 
54 Saadia Gaon (892-942): was een joodse filosoof en rabbijn geboren te Egypte. Hij overleed in Irak alwaar hij 
aan het hoofd stond van de Talmoedacademie.  Hij is voornamelijk bekend voor zijn Arabische vertaling van de 
Hebreeuwse Bijbel en zijn vurige geschriften ter verdediging van het rabbijnse jodendom tegenover de 
Karaïten. 
55 Juda Halevi (1075-1141): was een joods dichter en filosoof uit het Spaande Navarra. Zijn bekendste 
filosofische werk is De Kuzari.   
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de filosofen de mogelijkheid om een tweede goddelijke figuur in het judaïsme te introduceren; 

een acuut gevaar waar de filosofen zich maar al te bewust van waren. Het doel van deze, aan 

de identiteit van God losgekoppelde, Sjechina lezen we in Saadia Gaon’s beschrijving van de 

Kavod (Glorie Gods).  

“This Form is more magnificent than the angels of overpowering majesty and tanscendent 

splendour. … It is this Form which the Sages called Shekinah. Sometimes there appears a light 

without the form of a human. God confers distinction upon His prophet by allowing him to hear 

a prophetic revelation from that tremendous Form created out of Light and called the Glory of 

God, as we have explained.”CXXXV 

Voor Gaon is de Kavod dus een prachtig licht dat de profeten te zien krijgen om aan te tonen 

dat wat aan hen is geopenbaard afkomstig is van God. Deze Kavod is als het ware een 

tussenfiguur die optreedt bij profetieën als teken van authenticiteit.CXXXVI Hetzelfde fenomeen 

zien we opduiken in hoofdstuk X van Maimonides’ Gids der Verdoolden waar hij schrijft: 

“When it pleased the Almighty to grant to a human being a certain degree of wisdom or prophetic 

inspiration, the divine communication thus made to the prophet and the entrance of the Divine 

Presence56 into a certain place is termed (yeridah), ‘descending’, while the termination of the 

prophetic communication or the departure of the divine glory from a place is called aliyah, 

‘ascending’.”CXXXVII  

Indien de Sjechina geen aan God aparte creatie zou zijn, dan zouden de profeten in rechtstreeks 

contact met God zelf staan en Hem zelfs kunnen aanschouwen. Deze mogelijkheid tot 

rechtstreekse contact met een volledig transcendente Godheid wilden de filosofen ten alle 

kosten elimineren.   

 

Hoofdstuk III: De Sjechina in de vroege Kabbala 

III.I - De Sefer Jetsira 

In tegenstelling tot de rationalistische filosofen deinsden de eerste kabbalisten er niet 

voor terug om de volmaakte eenheid van de Godheid te bespreken in een waaier aan semi-

onafhankelijke onderdelen.  De in deel I besproken wereld der sefirot vindt zijn oorsprong in 

het eerste kabbalistische werk de Sefer Jetsira, ook wel bekend onder de naam Boek der 

Schepping. Ondanks zijn samenstelling tussen de tweede en zesde eeuw, kreeg dit eerder 

compacte werk een wijdverspreid platform in de middeleeuwen.CXXXVIII In Sefer Jetsira wordt de 

term sefirot voor het eerst gebruikt; daar staat het voor de tien primordiale getallen57 die 

                                                           
56 Dit is de Sjechina. 
57 Dit doet denken aan de leer van Pythagoras waarbij het getal het archetype van de kosmos vormt. Ook het 
belang van het getal tien mag hier niet aan het oog ontsnappen, zo wordt tien voorgesteld als het getal der 
perfectie in het 5de -eeuwse Pythagorisme. (Huffman, 2014). 
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instaan voor de schepping.CXXXIX De Sjechina wordt in dit werk niet bij naam genoemd, maar 

wel wordt vermeld dat de laatste zes sefirot instaan voor de ruimte.CXL Malchoet als laagste 

sefira behoudt dus ook hier, net zoals in de rabbijnse literatuur, iets spatieel.  

 

III.II - De Sefer ha-Bahier58 

Met het opkomen van de Sefer ha-Bahier in de Provence, in de tweede helft van de 

twaalfde eeuw, zien we echter een drastische verandering in de benadering van de term 

‘Sjechina’.CXLI De tiende sefira wordt nu voor de eerste maal een expliciet vrouwelijk 

principe.CXLII Het meest innovatieve kenmerk dat we kunnen toeschrijven aan de Bahier is de 

seksuele symboliek voor het samenspel tussen de verschillende sefirot.CXLIII Het gehele sefirot-

systeem wordt voorgesteld als een lichaam, waarbij de Sjechina symbool staat voor de linker 

zijde, door de kabbalisten het Westen genoemd.CXLIV Met deze aanduiding zien we dat de 

symbolische taal van de Bahier hoewel vernieuwend, toch teruggrijpt naar een Sjechina die een 

bepaalde plaats aanduidt. Dit oord is hier echter niet langer een heilige plaats, maar de plek die 

het verst verwijderd is van haar mannelijke wederhelft. De symbolische vorm van de wereld 

der sefirot als menselijke lichaam59 laat zich lezen als een illustratie van hoe de goddelijke 

wereld en de aardse wereld in wezen elkaar overlappen. De distinctie tussen mannelijke en 

vrouwelijke sefirot toont ons dat God in essentie zowel mannelijk als vrouwelijk is.CXLV Dit 

wordt door de kabbalisten gelinkt aan de schepping van de mens naar het beeld van God. Het 

menselijke ras bestaat uit man en vrouw doordat God bestaat uit mannelijke en vrouwelijke 

hypostasen.CXLVI Elke kennis over de genderdifferentiatie binnen God leert ons dus ook iets over 

de genderdifferentiatie op aarde. Deze overlapping tussen God en mens, binnen de Bahier, is 

de eerste maal dat de Sjechina haar rechtstreekse link krijgt met de mens. Niet langer is ze 

uitsluitend een synoniem voor God of Zijn aanwezigheid, ze wordt toegankelijk binnen elke 

mens. Zoals God niet compleet is zonder de vrouwelijke Sjechina, zo ook is elke man incompleet 

zonder zijn vrouw, aldus de kabbalisten.CXLVII  

Om hier alle symbolische vormen van de Sjechina, in de Bahier, te bespreken zou ons te ver 

afleiden van de doelstelling van deze scriptie, toch wil ik even de aandacht richten op drie van 

de voornaamste vormen die de Sjechina aanneemt in de Sefer ha-Bahier. De eerste van deze is 

de voorstelling van de Sjechina als de tefilien60 van God. Zo staat in de Bahier beschreven hoe 

God de Sjechina liefheeft en op zijn hoofd en arm plaatst.CXLVIII Hoewel hier slechts 

onrechtstreeks wordt gealludeerd naar de gebedsriemen, lijken de implicaties van dit beeld van 

de Sjechina als tefilien van God mij niet onbelangrijk. De Sjechina krijgt hier een duidelijke link 

met rituele gebruiken. Verder kunnen we ook stellen dat elke jood die de gebedsriemen 

                                                           
58 Sefer ha-Bahir. Het Boek der Helderen. Anoniem joods mystiek werk uit de tweede helft van de twaalfde 
eeuw. Dit werk werd aanvankelijk toegeschreven aan rabbijn Nehunya ben HaKanah. 
59 Voor een schematische voorstelling hiervan zie Addendum 3. 
60 Tefilien: gebedsriemen.  
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aantrekt in een vorm van imitatio dei de Sjechina aan zich toe bindt. Het hoofd en de armen 

van God zijn natuurlijk veelbetekenende symbolen die ons iets leren over de functie van de 

Sjechina. Het hoofd als teken voor het denken en de armen als teken voor de uitvoeringen van 

die gedachten, tonen de Sjechina als hét werkmiddel van God bij uitstek. Het moet wel vermeld 

worden dat de Sjechina, ondanks deze link met een ‘werktuig’, een uitgesproken passiviteit 

behoudt in de Bahier. 

Een andere belangrijke vorm van de Sjechina in de Sefer ha-Bahier en latere kabbalistische 

werken is het symbool van het hart (lev) van God. De Sjechina is als het ware een vat (shidda) 

waarin alle krachten van de hogere sefirot in samenkomen.CXLIX Uit deze beeldspraak blijkt dan 

ook meteen haar eerder passieve functie; ze heeft namelijk geen eigen kracht maar is slechts 

de verzamelplaats van de andere krachten. Het is toch deze eerder bescheiden passieve functie 

die haar, in de Bahier, linkt tot de derde sefira: Bina. De Bahier heeft het over twee Sjechinot61: 

Bina, Inzicht, is de hogere Sjechina en Malchoet, Koninkrijk, is de lagere Sjechina. Bina is de 

verzamelplaats van de drie hoogste sefirot en Malchoet is de verzamelplaats van de zeven 

lagere sefirot.CL De Sjechinot worden hier dus gezien als twee verzamelplaatsen. Net als in de 

rabbijnse literatuur blijft de Sjechina hier een link behouden met een bepaalde plaats, ditmaal 

de centrale positie van het hart van God, de plaats waar alle krachten zich verzamelen. De 

opdeling in twee Sjechinot zorgt er dan weer voor dat er een Sjechina is als hemelse plaats en 

één als aardse plaats. De Sjechina blijkt hier dan ook een perfect middel te zijn om tussen de 

twee werelden te gaan ageren.  

Het is de link tussen Sjechina en Bina die ons brengt tot de derde belangrijke nieuwe 

symbolische vorm van de Sjechina, namelijk de Tora. Zoals alle zeven lagere sefirot hun 

ontstaansgrond vinden in de sefira Bina, zo ook is Malchoet ontstaan uit Bina.CLI Beiden delen 

echter een bepaalde identiteit, die van de Sjechina, hieruit destilleerden de auteur(s) van de 

Bahier het idee dat deze twee sefirot perfect symbool staan voor de Tora. Bina, staat voor de 

geschreven Tora; terwijl Malchoet, als ontstaan uit Bina, staat voor de mondelinge Tora.CLII 

Deze gedachte, samen met de verdeling van deze twee sefirot over hemel en aarde, zorgt voor 

de implicatie dat de mondelinge Tora enkel zijn autoriteit heeft over de aardse wereld, terwijl 

de geschreven Tora zowel in de hemelse wereld als op aarde geldt. Het doel van de mondelinge 

Tora, d.i. de Sjechina, is de hemelse wet op aarde toepasbaar maken. Opnieuw zien we hier een 

Sjechina als tussenpoort tussen de hemelse sferen en de aardse wereld. Het is deze symbolische 

vorm van de Sjechina als de Tora die haar in vele studies, waaronder bij Scholem, linkt met de 

Sophia binnen het gnosticisme. Volgens Scholem hebben bepaalde gnostische symbolen hun 

weg gevonden in de joodse bronnen die de auteur(s) van de Bahier gebruikten bij hun 

bespreking van de Sjechina.CLIII George W. MacRae62 is er dan weer van overtuigd dat de Sophia-

                                                           
61 Sjechinot: Hebreeuwse meervoudsvorm van Sjechina.  
62 George W. MacRae (1928-1985), was een gerenommeerd onderzoeker op het vlak van studies in het Nieuwe 

Testament. Hij was een docent Studies in het Nieuwe Testament aan de Weston School of Theology en een 
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mythe uit het gnosticisme zelf gebaseerd is op joodse bronnen.CLIV “The Jewish contribution to 

the myth is already clear from the large number of points of contact between the two 

traditions”CLV Volgens MacRae zien we deze joodse bijdrage aan de Sophia-mythe het best aan 

de strijd tussen de joodse en gnostische attitude ten opzichte van Wijsheid.  

“The Jewish attitude was one of confidence in Wisdom, resulting from the conviction that God 

made his Wisdom dwell in Israel. How then explain the Gnostic hostility, or at least ambivalence, 

toward the personified Wisdom? … The answer to this question must lie in the realization that 

the essence of the Gnostic attitude, as has often been stated, is one of revolt, and it is a revolt 

against Judaism itself. Yet somehow it must be conceived as a revolt within Judaism.”CLVI  

Een onderzoek naar wie leende van wie zou ons te ver afleiden van het huidige doel van deze 

scriptie. Het is echter wel belangrijk om te bespreken op welke manier de Sjechina uit de Sefer 

ha-Bahier en de Sophia uit het gnosticisme op elkaar lijken en tegelijk ook van elkaar 

verschillen. Sophia, of Wijsheid, komt in de Bahier overeen met de tweede sefira Chochma.CLVII 

In de Bahier wordt gezegd dat er geen begin is buiten dit Chochma.CLVIII Hiermee wordt naar 

twee zaken gealludeerd. Ten eerste willen de auteurs van de Bahier hiermee aantonen dat niets 

kan gezegd worden over de eerste sefira Keter. De diepste essentie van de Godheid blijft zelfs 

voor de kabbalisten verborgen. Ten tweede wordt hiermee aangetoond dat de kosmogonie start 

met de Wijsheid van God. Deze Wijsheid wordt hier als het middel gezien waarmee God schept. 

Uit de Sefer Jetsira weten we reeds dat God de wereld schiep door middel van de Hebreeuwse 

letters.CLIX De Bahier gaat een stap verder en stelt deze methode van scheppen met letters voor 

als de schepping door de Tora. Chochma en de Tora worden dan ook aan elkaar gelijkgesteld.CLX 

Deze gelijkstelling tussen Wijsheid en de Tora ontlenen de auteurs van de Bahier aan het 

Bijbelboek Spreuken: “De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door 

verstandigheid bereid.” (Spr. 3:19). Uit dit vers concluderen de kabbalisten dat God de aarde en 

de hemelen schiep door middel van de Wijsheid, deze Wijsheid linken ze aan de Tora doordat 

hoofdstuk 3 van hetzelfde Bijbelboek spreekt over de wet en de geboden. We hebben reeds het 

verband tussen de Tora en de Sjechina in de Bahier kort besproken, hieruit bleek dat er sprake 

was van twee Sjechinot, beiden gelinkt aan een vrouwelijk gesymboliseerde sefira.  Nu krijgen 

we echter een licht aangepaste versie, door de Tora aan Chochma te linken krijgt deze een 

mannelijke symboliek.63 Hierin zien we nogmaals dat de Bahier het vrouwelijke geen eigen 

definitie biedt, maar enkel als een lege symbolische plaats aanduidt die de mannelijke essentie 

                                                           
Stillman professor van Rooms-katholieke Studies aan de Harvard University, waar hij ook de waarnemend 

decaan van de Faculty of Theology was. Hij is vooral bekend voor zijn onderzoek naar het evangelie van 

Johannes en zijn bijdrage aan de vertaling van de Nag Hammadi Codices.   
63 De eerste drie sefirot vormen een triade waarbij Keter (Kroon) de kern is waar niets over gekend is. De 
tweede en derde sefira van deze triade zijn respectievelijk Chochma (Wijsheid) en Bina (Inzicht). Chochma en 
Bina vormen samen een koppel van mannelijk en vrouwelijk waaruit de lagere sefirot zijn ontstaan. Chochma 
wordt dan ook vaak als de Vader gesymboliseerd; hij heeft een uitermate mannelijke symboliek. Een link met 
de vrouwelijke Sjechina ligt hier dus niet voor de hand. 
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in zich kan dragen. De twee Sjechinot in de Bahier vertonen een sterke gelijkenis met de dubbele 

Sophia-figuur in de gnostiek. Beide spreken over een hogere en een lagere wijsheid en deze 

lagere wijsheid wordt gelinkt aan de materiële wereld.CLXI Er is echter een niet te minimaliseren 

verschil tussen de Bahier en de gnostiek op dit punt. In de Bahier is de materiële wereld een 

loutere verderzetting van de hypostasering van de Godheid. De val van de Wijsheid is er niet 

de oorzaak van de materiële wereld, noch van haar lagere status, zoals in de gnostiek. 

 

Het kabbalistische concept van de Sjechina steunt aldus zwaar op de betekenissen die 

eraan gekoppeld worden binnen het rabbinisme en de joods middeleeuwse filosofie. Vooral de 

elementen Wijsheid en Glorie Gods (Kavod) nemen hier een centrale plaats in. Hierbij valt de 

gnostische beïnvloeding op dit Sjechina-concept als wijsheid niet te verloochenen. Hoewel in 

de rabbijnse literatuur deze figuur nog identiek is aan God, wordt de Sjechina door de invloed 

van de joodse filosofen losgekoppeld van Diens identiteit.  De Sefer ha-Bahier, hoe innovatief 

ook in het toeschrijven van de vrouwelijke gendersymboliek aan de Sjechina, leert ons echter 

bitter weinig over haar effectieve functie en al helemaal niets over de reden van deze 

vrouwelijke symboliek. Mannelijk en vrouwelijk horen samen in één ontisch wezen, maar de 

rol van het vrouwelijke wordt hier slechts als een lege ruimte gezien waar de effectieve 

belangrijke spelers, de krachten van de sefirot, in samenkomen. De Bahier toont zich dan ook 

als een schakel binnen de evolutie van het Sjechina-concept; net als de rabbijnse literatuur 

komt ze niet los van een visie waarin de Sjechina met een (lege) plaats wordt gelijkgesteld. Het 

vrouwelijke element wordt volledig vereenzelvigd met passiviteit. Verder is de functie van de 

Sjechina geheel beperkt tot het vormen van een toegangspoort van waaruit de hemelse sefirot-

wereld haar ingang tot de aardse wereld vindt, al dan niet in de vorm van de mondelinge Tora. 
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Deel III: De deconstructie van de Sjechina 

In dit derde gedeelte van de scriptie komen we nu tot een bespreking en toelichting van 

de myriade aan symbolische vormen die in de Zohar aan de Sjechina worden toegeschreven. 

Een deconstructie van de Sjechina is in ons relaas noodzakelijk om dit enigmatische begrip ten 

volle te begrijpen. Om de lezer niet te kwellen met een opsomming van de verschillende 

symbolen heb ik besloten de diverse vormen van de Sjechina te gaan bespreken aan de hand 

van vier thematieken. Op basis van het thema ‘heilige unie’ zullen we de Sjechina bespreken in 

haar hoedanigheid als de laatste sefira van de levensboom, Malchoet. Hierbij zal vooral haar 

verbondenheid met de andere sefirot van belang zijn. In de tweede thematiek ‘tussenwezen’ zal 

de focus liggen op de rol van de Sjechina als verbindingsstuk tussen de hemelse wereld der 

sefirot en onze werkelijkheid. Vooral de tegenstelling eenheid-veelheid zal voor ons hier van 

interesse zijn. Het derde thema is ‘het volk’, dit beschouw ik als een bespreking van alle 

symbolische vormen waarbij de Sjechina rechtstreeks verbonden wordt met de mens. Aan het 

einde van dit gedeelte zal ons ook duidelijk worden wat de term ‘unificatie’ precies inhoudt. 

Het laatste onderdeel van deze deconstructie van de Sjechina is een toelegging op haar 

verbondenheid met de demonische zijde ‘Sitra Achra’. De klemtoon zal hierbij vooral liggen op 

de rol van het oordeel. Deze vierdeling komt dan ook overeen met de vier belangrijkste 

thematieken van de Zohar.  

 

Hoofdstuk I: De Sjechina en de heilige unie 

De Sjechina is, als de sefira Malchoet, deel van de levensboom. In dit gedeelte van de 

scriptie zullen we echter zien dat de Sjechina meer is dan slechts één van de sefirot. Haar 

speciale band met de eenheid van God zal aan bod komen aan de hand van een bespreking van 

het tetragrammaton. De symboliek van de sjabbat zal ons helpen te begrijpen wat deze 

goddelijke eenheid precies inhoudt. Aan de hand van de link met de hoogste sefira Keter zal 

ook het belang van de leegte van de sefira Malchoet duidelijk worden. Hierna zullen we 

overgaan tot een bespreking van het schijnbare inherente dualisme in de kabbalistische 

distinctie tussen het Een Sof en de levensboom, en de cruciale rol die de Sjechina hierbij op zich 

neemt. 

 

I.II - Het tetragrammaton 

De manier waarop God benoemd wordt in de Zohar hangt af van welk goddelijk 

attribuut er in een bepaalde context dominant is. Zo staat bijvoorbeeld de naam Elohiem voor 

God die een oordeel velt, de bijpassende dominante sefira is hier dan Gevoera (Strengheid). 

Sjechina is de naam die aan God wordt toegeschreven wanneer de sefira Malchoet het meest 

overheerst. Zoals we reeds weten uit de Sefer ha-Bahier wordt Malchoet, als laatste sefira, 
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gezien als de verzamelplaats van alle bovenstaande sefirot. Indien Malchoet alle attributen van 

de wereld der sefirot verenigt, dan is het slechts een kleine stap om de Sjechina te zien als de 

Godheid in zijn totaliteit. Op het eerste zicht lijken we hier dus over een identiteitsrelatie te 

spreken tussen de Sjechina en God. Deze identiteitsrelatie lijkt ook bevestigd te worden door 

wat de auteur van de Zohar zegt over de Tora.  Zoals reeds vermeld, wordt de Tora gezien als 

de gehele naam van God, maar zoals we reeds weten uit de Bahier staat de Tora ook symbool 

voor de Sjechina. Om deze overlapping van begrippen tegen te gaan, spreekt de Zohar over de 

Tora in een nieuw licht. Hoewel in bepaalde delen van de Zohar de Sjechina gewoon door de 

Tora wordt gesymboliseerd, voegt ze er in andere delen aan toe dat de Tora eigenlijk slechts 

staat voor de kledij van de Sjechina. De Sjechina wordt hier dus iets groters, iets 

fundamentelers dan ooit te voren. Dit zien we ook aan de link tussen de Sjechina en de 

Godsnamen. 

De voor kabbalisten belangrijkste naam van God is het tetragrammaton. Deze naam, die in 

tijden van de tempeldienst slechts éénmaal per jaar, op Grote Verzoendag64, mocht worden 

uitgesproken door de hogepriester, wordt nu vaak aangeduid als de onuitspreekbare naam van 

God.CLXII Hoewel deze naam vooral in de profetische Kabbala veel aandacht krijgt wegens zijn 

quasi-magische status, is ze ook van groot belang binnen de theosofische Kabbala. JHVH zou 

namelijk, volgens de kabbalisten, de naam zijn die God zelf openbaarde aan Mozes. Dit is een 

duidelijke allusie op de ‘Ik ben die Ik ben’ van Exodus 3:14. In deze naam zou dan ook alle kennis 

over Gods identiteit als dusdanig vervat zitten.65 Laten we dus deze naam eens even uitspitten. 

De eerste letter van de naam, de Jod, staat voor het mannelijke principe, of de Vader, 

gesymboliseerd door de sefira Chochma. De link tussen Chochma en Sjechina, zoals we reeds 

zagen in de Bahier, is dat beiden staan voor Wijsheid. De tweede letter, Hee, staat voor de 

vrouwelijke Bina, ofte de Moeder. Bina wordt ook wel de hemelse Sjechina genoemd. De derde 

letter Vaw staat voor de zes sefirot Chesed, Gevoera, Tiferet, Netsach, Hod en Jesod. Deze 

sefirot worden samengebundeld voorgesteld als de sefira Tiferet, die als uitermate mannelijk 

principe staat voor de Zoon. Het wordt Zoon genoemd omdat het een mannelijke principe is 

dat voorkomt uit de Vader en de Moeder.CLXIII In de christelijke Kabbala wordt dit, zoals te 

verwachten valt, gelijkgesteld aan Jezus Christus als de Messias en Zoon van God. De laatste 

letter, wederom een Hee, staat voor de sefira Malchoet en dus de vrouwelijke, lagere Sjechina. 

Deze lagere Sjechina wordt vaak aangeduid als de Dochter van God.CLXIV Het belang van de 

Sjechina als dochter zullen we nog verder bespreken in het volgende hoofdstuk II: De Sjechina 

als tussenwezen. Opvallend aan deze meest heilige van alle namen Gods is de over-representatie 

                                                           
64 Jom Kipoer: Grote Verzoendag. Letterlijk: dag van verzoening. Het is de heiligste dag van de Hebreeuwse 
kalender. Het is een vastendag waarbij men de vergeving van de zonden viert. 
65 Voor filosofen als Juda Halevi duidt deze goddelijke naam, JHVH, enkel de noodzakelijkheid van Diens 
bestaan aan. Deze interpretatie gaat terug op Halevi’s vurige polemiek tegen het antropomorfisme, volgens 
hem leert deze goddelijke naam ons dat God het (vormeloze) bestaan zelf is. De kabbalisten nemen echter een 
ander standpunt in en verbinden deze naam met de sefirot of attributen van de levensboom. Deze attributen 
worden dan als Gods essentie(s) gezien. (Tirosh-Samuelson, 2003, p.127). 
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van de Sjechina.66  De onuitspreekbare naam kan, zo blijkt, gereduceerd worden tot een 

samenspel van de Sjechina en de sefira Tiferet. In Zijn naam openbaart God de kern van Zijn 

wezen. Deze kern is de unie tussen mannelijk en vrouwelijk, in de Zohar gesymboliseerd door 

het huwelijk tussen Sjechina en Tiferet.67 De Zohar spreekt voortdurend over unificatie als het 

doel van de creatie. De hieros gamos tussen de mannelijke Tiferet en de vrouwelijke Sjechina 

is dus niet enkel de essentie van God zelf, maar is ook een opdracht voor ieder mens. Het 

mannelijke principe wordt voorgesteld als de zon, die met al het goddelijke licht schijnt op het 

vrouwelijke principe, voorgesteld als de maan.CLXV De maan heeft geen licht van zichzelf en is 

dus aangewezen op de zon om het goddelijke licht te kunnen ontvangen. Juist om deze reden 

wordt de Sjechina vaak arm genoemd, ze heeft geen inhoud (lees goddelijk licht) van zichzelf. 

In de voorstelling van dit huwelijk wordt de Sjechina aangeduid als bruid en als koningin. In 

het motief van de hieros gamos kunnen we de transformatie van Sjechina als Dochter naar 

Sjechina als Koningin lezen. De unificatie van mannelijk en vrouwelijk heeft dus als het ware 

als doel het verheffen van de status van de Sjechina naar die van Moeder. Deze heilige bruiloft 

wordt in de Zohar beschreven als de sjabbat.  

 

I.II - De sjabbat 

De Zohar vermeldt meermaals dat de sjabbat het symbool is van de gehele Tora.CLXVI De 

sjabbat is dus de voltrekking van zowel de geschreven als de mondelinge Tora.CLXVII Zoals reeds 

hierboven beschreven is de mondelinge Tora, waar de Zohar een onderdeel van is, noodzakelijk 

om de geschreven wet te begrijpen. Het gebod de sjabbat in eer te houden is voor de kabbalisten 

een symbolische representatie van de Godheid zelf en het belang van de unificatie van man en 

vrouw. De sjabbat wordt verdeeld in twee delen: de voorbereidende werken op de vrijdagavond 

en de dag van de sjabbat zelf, de zaterdag. Vrijdagavond wordt gezien als de Sjechina, de bruid 

die de hereniging met haar bruidegom Tiferet afwacht.CLXVIII Alle werken worden gedaan op 

vrijdagavond, want op zaterdag mag geen werk uitgevoerd worden tenzij het gaat om een 

levensreddende daad. De zaterdagochtend is dan de intrede van de bruidegom Tiferet, 

gesymboliseerd door de opgaande zon.CLXIX De zaterdag is de dag waarbij ieder geniet van het 

huwelijk van de Sjechina met Tiferet.CLXX Voor vele joden is het heilige karakter van de sjabbat 

een voorproefje op de haolam haba68, het hiernamaals. De rust van de sjabbat toont de mens, 

als het ware, de beloning van het hiernamaals na het harde labeur in deze wereld. In de Zohar 

wordt over de sjabbat dan ook het volgende geschreven: “In our land is the Sabbath day, 

paradigm of the land of eternal life.”.CLXXI  

                                                           
66 In de bovenstaande bespreking van de letters van het tetragrammaton lijkt de link met de desbetreffende 
sefirot willekeurig door de kabbalisten gekozen.  
67 Hoewel Tiferet en Sjechina eigenlijk broer en zus zijn, is een huwelijk tussen beiden niet in tegenspraak met 
de joodse wetgeving. De 613 gereveleerde wetten gelden enkel voor de mens, maar zijn niet van toepassing op 
de Godheid zelf. 
68 Haolam haba: de komende wereld.  
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I.III - Keter en Ayin: Kroon en Niets 

De functie van de Sjechina in de hieros gamos lijkt dan ook op het eerste zicht weinig 

vernieuwend. Net als in de rabbijnse literatuur en als in de Bahier blijft de Sjechina vooral 

vereenzelvigd met een lege ruimte. In de wereld der sefirot is ze de ‘arme’ maan, die verlangt 

naar de unificatie met haar ‘rijke’ tegenpool, de zon.  Haar typisch vrouwelijke karakter wordt 

hier dan ook duidelijk ingevuld als passief. De Sjechina als lege ruimte in de levensboom wordt 

echter dankzij de vergelijking met de sjabbat gelinkt aan de haolam haba, de eeuwige ruimte 

die volgens de kabbalisten ooit onze tijdelijke werkelijkheid zal vervangen. Ondanks de voor 

ons vaak negatieve connotatie van ‘leegte’ alludeert de Zohar hiermee op één van de 

belangrijkste aspecten van de Godheid zelf. Keter, de eerste sefira waarover niets kan gezegd 

worden, wordt in zijn link met het Een Sof vaak Ayin, Niets, genoemd. ‘Niets’ wordt als naam 

voor God gebruikt om aan te duiden dat er geen predicaten aan Hem kunnen worden 

toegeschreven. De Godheid als niets, wordt hier dus eigenlijk een niet-iets.CLXXII De Sjechina die 

als lege ruimte niets van zichzelf heeft, wordt hier op een zeer subtiele manier verbonden aan 

de hoogste sefira Keter en zelfs Een Sof zelf. De eerste duidelijke link tussen Keter en Malchoet69 

is dat beiden de uitersten vormen van het sefirot-systeem. Beiden staan diametraal tegenover 

elkaar in de pilaar der mildheid. Als de begrenzing van de wereld der sefirot staan beiden 

symbool voor twee plaatsen, namelijk begin en einde. Deze schijnbare tegenpolen tonen, als 

het ware, waar het bij de unificatie van de vrouwelijke Sjechina en de mannelijke Tiferet om 

draait. De hieros gamos toont het opklimmen van de Sjechina, als laagste sefira, tot de hoogste 

sefira Keter. Keter is de enige Sefira die niet-geslachtelijk wordt aangeduid in de Zohar. Eens 

de vrouwelijke Sjechina unificeert met haar mannelijke wederhelft bereikt ook zij de status van 

geslachtsloosheid. In de Kabbalistiek worden tweeslachtigheid en geslachtsloosheid namelijk 

als hetzelfde gezien. Keter is dus het doel van de Sjechina en de methode is unificatie. Net als 

bij het tetragrammaton zien we hier wederom het belang van de verbinding tussen mannelijk 

en vrouwelijk, die ditmaal zijn sublimatie kent in de sefira Keter.  

Laten we eens wat dieper ingaan op deze eerste der sefirot: Keter. Over de correcte 

interpretatie van de status van Keter en haar verhouding met zowel het Een Sof als met de 

levensboom, is onder kabbalisten veel onenigheid.CLXXIII Uit deze discussie kunnen twee 

conflicterende visies gedestilleerd worden. In de eerste visie start het proces van emanatie uit 

het Een Sof bij het verschijnen van de sefira Keter. Hier is Keter dan de eerste emanatie en het 

toppunt van de levensboom. In de tweede visie wordt Keter gezien als identiek aan het Een Sof 

en zijn enkel de negen lagere sefirot emanaties van deze Een Sof. Deze twee tegengestelde 

perspectieven verraden duidelijk een verschillende opinie over het vermeende dualisme binnen 

de kabbalistische Godheid.  De eerste bewering toont een streng dualisme tussen het Een Sof 

en de wereld der sefirot. Het benadrukt eveneens de teruggetrokkenheid van het Een Sof. De 

                                                           
69 Malchoet is de sefira die de Sjechina representeert in de wereld der sefirot. 
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tweede bewering legt dan juist de nadruk op de verbondenheid van beide entiteiten en moet 

daarom inboeten op de absolute transcendentie van het Een Sof.CLXXIV Uit de Zohar wordt echter 

duidelijk dat er een tussenpositie mogelijk is.CLXXV In deze tussenpositie zijn Een Sof en Keter 

niet identiek aan elkaar, maar is Keter wel de schakel waarmee het Een Sof onlosmakelijk 

verbonden is aan de levensboom.70 Deze verbondenheid zien we onder meer in het feit dat beide 

termen worden aangeduid als ‘The most ancient of the ancient’.CLXXVI Een andere verbindende 

term is ‘de wil’ (re’oeta).CLXXVII Het Een Sof wordt de superieure wil genoemd, maar deze wil is 

ook de essentie van de sefira Keter. Keter mag dan wel één van de sefirot zijn, de Zohar schrijft 

haar een speciale functie toe. Ze omvat namelijk de gehele levensboom. De levensboom, in de 

vorm van de sefira Keter, emaneerde dus uit het Een Sof. Het is echter enkel door de essentie 

van Keter, die ze deelt met het Een Sof, dat de levensboom zich ontplooit in de negen andere 

sefirot. De Zohar spreekt over de twee aangezichten van God en verbindt deze, schijnbaar 

willekeurig, met de verschillende betekenissen van de term Keter. Het eerste gelaat, Ariech 

Anpien, omvat Een Sof en Keter samen. Het wordt gezien als de genadige zijde van God.CLXXVIII 

Hieraan worden twee mogelijke betekenissen van de term Keter gelinkt, namelijk: ‘kroon’ en 

‘insluiten’. Deze twee betekenissen worden door kabbalisten gelinkt aan, respectievelijk, de 

alomtegenwoordigheid en de almacht van God. Hierbij zien we dat de term Keter toch een 

bepaald aspect van het Griekse ‘dunamis’ in zich draagt, namelijk de link met macht. Zoals 

reeds besproken, bevat Keter de gehele levensboom in potentie in zich en geeft dit aspect van 

potentie door aan Chochma. Deze draagt de potentie van de gehele schepping in zich. Keter als 

toonbeeld van de levensboom in potentie staat dus in schril contrast met de sefira Malchoet als 

model voor de schepping in act. Het tweede gelaat is de Ze’eer Anpien, dit omvat de negen 

sefirot Chochma tot Malchoet. Dit tweede gelaat wordt ook wel gezien als de oordelende zijde 

van God.CLXXIX De corresponderende betekenis van Keter is hier, volgens de kabbalisten, 

‘wachten’. Dit zouden we kunnen verklaren door te stellen dat de schepping een bepaalde 

tijdelijkheid bevat in tegensteling tot de eeuwige natuur van de Godheid. Een andere verklaring 

is dat in deze verder ontplooiing van de levensboom het verlangen naar unificatie reeds vervat 

zit; in de uitbreiding zit dus reeds de wil tot eenheid. De in de Zohar geformuleerde visie 

omtrent Keter beschrijft deze sefira als een overgangsfase. Ze is geëmaneerd uit de Godheid 

die we Een Sof noemen, maar wordt op een bepaalde manier ook zelf deze emanerende 

Godheid. Dit namelijk door haar essentie als re’oeta.CLXXX Keter in zijn functie als het dichtst 

staande bij Een Sof wordt door de kabbalisten ook wel ‘the secret of all secrets’ of Ayin 

genoemd.CLXXXI  Ayin, als het Absolute Niets, wordt ook als synoniem gebruikt voor Een Sof 

omdat Een Sof staat voor het, voor de mens, verborgen deel van God. Indien het doel van de 

schepping volgens de Zohar de hieros gamos is, dan zien we hierin dat de Sjechina, als deel van 

de gereveleerde Godheid, teruggebracht moet worden tot haar ontstaansgrond in de verborgen 

God.  

                                                           
70 De kloof tussen het Een Sof als de deus obsconditus en de levensboom als deus revelatus lijkt hierdoor zijn 
resolute karakter te verliezen. (Tirosh-Samuelson, 2003, p.225).  
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I.IV - Het dualisme 

Het lijkt me niet onbelangrijk om even te reflecteren over dit ogenschijnlijk dualisme binnen 

de God van de Kabbala. Zoals reeds gezegd bestaat de kabbalistische Godheid uit twee 

verschillende delen: enerzijds hebben we de verborgen emanerende essentie van God die we 

Een Sof noemen, anderzijds hebben we de gereveleerde, geëmaneerde attributen van God, 

opgesteld in de vorm van de levensboom.CLXXXII Deze levensboom wordt ook wel de scheppende 

God genoemd. Deze beschrijving van een Godheid in twee facetten heeft vele gelijkenissen met 

de gnostische God met twee gezichten. Binnen de gnostiek is er ook sprake van enerzijds een 

ontoegankelijke God, de agnostos theos, en anderzijds de schepper-God bekend als de 

demiourgos. Hoewel de ontoegankelijke God ver verwijderd staat van de materiële wereld, 

wordt de Demiurg vaak voorgesteld als één van de emanaties binnen het Pleroma, die een 

directe link heeft met onze werkelijkheid.CLXXXIII Ondanks deze opvallende gelijkenis verschilt 

het dualisme binnen de gnostiek van dat binnen de Kabbala. In de gnostiek dient dit dualisme 

om aan te tonen dat twee vijandig tegenover elkaar staande krachten aan de basis liggen van 

de staat waarin de materiële wereld zich bevindt. In de Valentiniaanse gnostiek gaat de 

aandacht hierbij vooral naar de rebellie van de Demiurg. Hierbij wordt de Demiurg ofwel 

afgeschilderd als een ondeugdelijke godheid, ofwel als een onwetende godheid die geen weet 

heeft van de hogere wereld boven hem. Verder zien we hierbij dat de ‘schepping’ van de 

materiële wereld niet door de Godheid werd gepland, maar eerder voortkomt uit een foutief 

verlangen.CLXXXIV Dit zien we niet in de Kabbala, daar is de materiële wereld het door God 

geschapene toneel waar de mens het doel van de schepping kan verwezenlijken. De intrede van 

het verborgen Een Sof in het godsbeeld van de kabbalisten is dan ook veel waarschijnlijker het 

gevolg van de overvloed aan Neoplatoonse geschriften, die circuleerden in de joodse 

gemeenschappen binnen de Provençaalse en Spaanse gebieden.CLXXXV Vooral de vijandigheid 

tussen het rabbinisme en de joodse filosofie over hoe om te gaan met de antropomorfe 

beschrijvingen van God hebben ertoe bijgedragen dat de kabbalisten een synthese zochten 

tussen de God van Abraham en de God van Aristoteles.CLXXXVI De kabbalistische onwil om te 

kiezen tussen de persoonlijke God van het jodendom en de abstracte onbewogen beweger 

binnen de filosofie leidde deze groep gelovigen tot het aanwenden van de taal en begrippen 

binnen de gnostiek en het Neoplatonisme om zo vorm te geven aan hun eigen invulling van de 

aard en essentie van hun Godheid. Een dergelijke verbinding van gnostische en Neoplatoonse 

terminologie is echter niet vanzelfsprekend, zoals we ook zien aan Plotinus’ discours tegen de 

gnostici.71 Deze synthese van jodendom en filosofie bracht echter zijn eigen kritiek mee. Het 

vreemde samenspel tussen de sefirot en het Een Sof veroorzaakten namelijk een vorm van 

dualisme binnen een voorheen strikt monotheïstische religie. De woorden van kritiek, geuit 

                                                           
71 Zie hiervoor diens Enneade II.9.  
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door onder meer Rabbi Meir ben Simeon van Narbonne72, zijn niet mis te begrijpen: God is “the 

true One in perfect Oneness”.CLXXXVII Het onbehagen van de kabbalisten in deze situatie is 

duidelijk te voelen in de Zohar waar bijna elke bespreking van de Godheid in zijn 

meervoudigheid eindigt met de woorden “… and all is one”.CLXXXVIII Om ondanks de kritiek vast 

te kunnen houden aan hun vreemd ingevuld dualisme en toch de kritiek tegen te kunnen gaan, 

deden de kabbalisten waar ze het best in waren, namelijk vergelijkingen formuleren in een 

sterk symbolische taal. De duidelijkste van deze vergelijkingen is de verklaring van de lamp. 

Net zoals bij een lamp het licht zich naar alle kanten verspreidt, is bij nadere inspectie duidelijk 

dat enkel de lamp echt bestaat.CLXXXIX Licht is, in de Kabbala, één van de favoriete benamingen 

voor de sefirot. Wat de auteur van de Zohar hier dus mee bedoelt, is dat enerzijds de lamp en 

het licht onafscheidelijk verbonden zijn; dit is te zeggen het Een Sof en de sefirot zijn eigenlijk 

één. Anderzijds wordt hiermee bedoeld dat enkel de lamp een ware ontische grond heeft, met 

andere woorden: enkel het Een Sof existeert. De sefirot zijn net als het licht een soort optische 

illusie. De sefirot zijn slecht de gereveleerde delen van het Een Sof, dat de essentie van God is. 

Een quasi-gelijke vergelijking, die ons ondanks zijn eenvoud meer onthult, is de vergelijking 

van de vlam en het stuk kool. Net zoals een vlam onlosmakelijk verbonden is aan het stukje 

kool, zijn de sefirot en het Een Sof één. De vlam, aldus de kabbalisten, zat reeds altijd vervat in 

het stukje kool maar is slechts zichtbaar geworden door verbranding. Doordat God zichzelf 

openbaart, is wat in potentie reeds altijd in Hemzelf vervat zat tot actualisatie gebracht.CXC 

Opvallend aan deze vergelijkingen is dat vuur het symbool bij uitstek wordt om de eenheid van 

God te gaan verklaren. In de Tora zijn tal van gevallen bekend waar vuur symbool staat voor 

de aanwezigheid van God in de wereld; denk maar aan Mozes en de brandende braamstruik en 

het vuuroffer van Elijah, om slechts enkele voorbeelden te noemen.73 In deze gevallen wordt 

vuur juist gebruikt om de Sjechina aan te duiden.  

De achterliggende problematiek in het debat over de connectie tussen Een Sof en de wereld der 

sefirot is eigenlijk de strijd tussen de transcendentie en immanentie van de joodse Godheid. 

Verhuld in de symbolische vergelijkingen van de kabbalisten zien we dat de Sjechina de 

spilfiguur is om deze tegenstrijdigheid te kunnen begrijpen. Dit brengt ons ook terug tot de 

inhoudelijk vage oproep in de Zohar tot de unificatie van God. Niet alleen is deze unificatie het 

geheel van het innerlijke leven van de Godheid zelf, het is ook de belangrijkste doelstelling voor 

elke mysticus en wordt daarom het mysterie van unificatie of sod ha-jichoed genoemd. De twee 

componenten van dit mysterie van unificatie zijn dus enerzijds het unificeren van de wereld 

der sefirot zelf en anderzijds het unificeren van de geëmaneerde levensboom met zijn bron, het 

Een Sof.CXCI Deze laatste component kunnen we ook lezen als het terugbrengen van het 

immanente deel van God naar zijn transcendentie.  Hoe de mens deze unificatie precies moet 

                                                           
72 Rabbi Meir was een 13de-eeuwse Talmoedist uit Narbonne. Hij was een leerling van Nathan ben Meir van 

Triquetaille en een tijdgenoot van Nachmanides. Rabbi Meir is vooral bekend als Tora-commentator. 
73 Voor Mozes en de brandende braamstruik zie: Exodus 3:1-17. Voor Elijah en het vuuroffer zie: 1 Koningen 
18:38.  



36 
 

teweegbrengen zal in de bespreking van de connectie tussen de Sjechina en het volk aan bod 

komen.  
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Hoofdstuk II: De Sjechina als tussenwezen 

Naast haar relatie met het Een Sof, heeft de Sjechina ook een speciale rol als het 

tussenwezen dat tussen de wereld der sefirot en onze werkelijkheid wordt geplaatst. Hieraan 

gelinkt zullen we zien dat de Sjechina, in de Kabbala, vaak als deur of poort wordt 

gesymboliseerd. Naast het vormen van een toegang tot de levensboom wordt de Sjechina ook 

gezien als een onderscheidend principe. Een bespreking hiervan zal ons helpen om de 

kabbalistische visie op het begrip tijd te kunnen begrijpen. Verder zal ook de distinctie tussen 

eenheid en veelheid aan bod komen in dit gedeelte van de scriptie. Hierbij zal de symboliek van 

de tabernakel ons helpen om dit gegeven te verduidelijken.  

 

II.I - De toegangspoort 

Het is in de hoedanigheid van tussenwezen dat de sefira Malchoet een speciale fascinatie 

geniet bij de kabbalisten. Doordat de totaliteit van de levensboom haar weerspiegeling vindt in 

deze sefira, representeert de Sjechina als het ware het deel van God dat naar de mens 

toegekeerd is.CXCII Dit kunnen we ons het best voorstellen in de vorm van een toegangspoort. In 

de Zohar wordt de symboliek van de Sjechina als deuropening vaak verklaard aan de hand van 

het verhaal rond Tamar en de verleiding van haar schoonvader Juda.74;CXCIII Tamar, die in dit 

verhaal als prostituee gekleed gaat, toont hier ook een vergelijking met de figuur van de hoer 

in de gnostische geschriften waaronder in het gedicht Donder – Volmaakte Geest.75 Hoewel 

Tamar en de Sjechina door de kabbalisten niet letterlijk aan elkaar gelijkgesteld worden, zien 

we hier toch een subtiele overname van een gnostisch-motief. Uit één bepaalde Bijbelvers, 

namelijk Genesis 38:14, haalt de auteur van de Zohar de basis voor het linken van de Sjechina 

met een deur naar de gereveleerde God. De Zohar vermeldt over dit vers het volgende: “The 

site toward which all eyes gaze. Which is that? Opening of the eyes. There you will discover that 

the concealed ancient one, susceptible to questioning creates these.”CXCIV Met deze ‘concealed 

ancient one’ wordt de sefira Keter bedoeld.CXCV Verder wordt geschreven dat Tamar zat bij de 

ingang tot Enaïm. De Tora verklaart nooit nader welke plaats dit Enaïm zou mogen zijn, daarom 

vereenzelvigen de kabbalisten deze plaats symbolisch met de ingang van de tent van Abraham. 

Deze ingang tot de tent noemen ze: “… the gates of righteousness.”, naar de woorden uit Psalm 

118 vers 19.CXCVI Op deze wijze wordt de Sjechina gezien als de poort naar de goddelijke wereld 

en met name naar dat wat aangeduid wordt als ‘righteousness’, namelijk de sefira Jesod.CXCVII  

Dat de poort leidt naar de goddelijke wereld zien we ook aan de eerder vernoemde ‘ancient one’ 

die als Keter, de top van de levensboom aanduidt. Jesod is dan weer de eerste sefira die de 

Sjechina kan bereiken indien ze de levensboom zou opklimmen, de Sjechina wordt hier dus de 

                                                           
74 Tamar en Juda: zie Genesis 38 verzen 1-30.  
75 ‘Donder – Volmaakte Geest’ maakt onderdeel uit van de Nag Hammadi-geschriften. De versregel waar hier 
wordt naar verwezen is: “Ik ben de hoer en de heilige” (NHC VI, 2). 
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poort naar de enige weg tot de gehele wereld der sefirot. De sefira Jesod wordt echter in de 

Zohar ook vaak aangeduid als het gedeelte van de sefira Tiferet waaraan de Sjechina zich kan 

koppelen om zo de unificatie van God teweeg te brengen.CXCVIII Met Tiferet, als centrale sefira 

in de wereld der sefirot, wordt ook vaak de gehele levensboom aangeduid. Hier zien we dus 

twee dingen, enerzijds wordt in de symboliek van de Sjechina als poort verwezen naar haar rol 

als toegang tot de gehele levensboom, de gereveleerde uiting van de Godheid.CXCIX Anderzijds 

zien we hierin opnieuw haar functie als de aanzet tot de unificatie van God zelf. Dankzij de link 

met het woord ‘rechtvaardigheid’ krijgen we hier ook voor het eerst een aanwijzing naar hoe 

deze unificatie in zijn werk zal treden, namelijk via de sefira Jesod.76 Met Jesod wordt ook het 

verbond van God met Abraham aangeduid, en dus Israël als het volk van het verbond.CC We 

kunnen dus stellen dat in de Kabbala het vrouwelijke aspect van God, als de cruciale sefira 

Malchoet, het contactpunt vormt tussen de Godheid en de mens. Het is vooral als dit 

verbindingspunt dat de Sjechina dan ook de titel ‘Poort des Hemels’ meekrijgt.CCI 

 

II.II - Havdala en rakiea: onderscheiding en uitspansel 

In het onderzoek naar de functie van de Sjechina als tussenwezen, is het voornamelijk 

de verhouding tussen Malchoet en de sefira Bina die ons het meeste informatie zal bieden. De 

rol van Bina als de eerste, uitdrukkelijk vrouwelijke sefira wordt duidelijk bij het 

scheppingsverhaal. Bina, als de Moeder van de zeven lagere sefirot, staat symbool voor het 

begin van de zes scheppingsdagen en de zevende rustdag of sjabbat. Zoals reeds eerder vermeld, 

kunnen we Bina zien als een soort baarmoeder die het goddelijke zaad van Chochma 

actualiseert. De belangrijkste methode hiervoor is de havdala of onderscheiding.CCII  Wat hier 

meestal mee bedoeld wordt, is dat Bina een eenheid actualiseert in meerdere, verschillende 

vormen. Dit onderscheiden in meerdere vormen, betekent echter ook begrenzen. Bina begrenst, 

als het ware, de ontvangen onoverzichtelijke eenheid in aparte delen die dankzij de begrenzing 

hun eigen identiteit krijgen. Dat deze havdala, volgens de Kabbala, een typisch vrouwelijke 

eigenschap is, zien we ook aan de vrouwelijke sefirot Gevoera en Hod die tot doel hebben het 

begrenzen van hun mannelijke tegenpolen. De Dochter van Bina, een titel die bijna altijd de 

Sjechina aanduidt, wordt Rakiea of uitspansel genoemd.CCIII De rakiea in de schepping is de 

scheiding tussen de wateren van boven en de wateren van beneden.CCIV De zohar vermeldt 

hierover het volgende: 

“God said, ‘Let there be an expanse in the midst of te waters, and let it seperate water from 

water’ (Genesis 1:6). … This expanse lies in the middle of the waters, above other creatures, 

seperating upper waters from lower waters. The lower waters call to the upper and imbibe them 

through this expanse seperating them, for all those waters merge in it, and then it sheds them 

                                                           
76 Zie ook de deel IV hoofdstuk I: De Sjechina en Jesod.  
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upon these creatures, drawing from them. It is written: A locked garden is my sister, bride; a 

locked fountain, a sealed spring (Song of Songs 4:12).”.CCV 

Dat dit uitspansel verwijst naar de Sjechina zien we onder meer aan de termen ‘garden’ en 

‘bride’. Dit rakiea vormt, als het ware, het omhulsel rond onze wereld dat ze afscheidt van de 

hogere wereld der sefirot. Hiermee wordt meteen duidelijk dat het rakiea eigenlijk dezelfde 

functie heeft als één van de meest centrale postulaten van de Kabbala. Volgens de Kabbala was 

de eerste scheppingsdaad van Een Sof een terugtrekking in zichzelf, dit wordt aangeduid als 

tsimtsoem77. Deze terugtrekking kunnen we zien als de zelf-begrenzing van het Een Sof.CCVI Vóór 

de schepping was alleen God. Om de schepping mogelijk te maken, moest dan ook een ruimte 

voorzien worden; dit gebeurde doordat de Godheid zich concentrisch terugtrok. Moderne 

kabbalisten zien deze tsimtsoem als de Oerknal. De ruimte die hierdoor ontstond, is de plaats 

waar de levensboom zich vormde en ontplooide in vier verschillende werelden. In deze 

gelijkenis tussen het rakiea en de tsimtsoem zien we dat het vrouwelijke element symbool staat 

voor het scheppingsproces en de schepping zelf.  Dit zien we ook aan de betekenis van de sefira 

Malchoet zelf. Malchoet, als laatste sefira en het doel van de schepping, staat symbool voor 

onze werkelijkheid en alles wat zich daarin bevindt, de mens zelf incluis. De schepping in zijn 

totaliteit wordt dus als de vrouwelijke tegenpool gezien van de Godheid Een Sof. Hierbij is het 

belangrijk om ons te herinneren dat het Een Sof eigenlijk geslachtsloos is, het is enkel in relatie 

tot de schepping dat de Godheid een mannelijk karakter krijgt toegeschreven. Er is echter nog 

een mogelijke lezing van het rakiea als scheiding tussen bovenste en onderste wateren, die voor 

ons van belang kan zijn. Water, in zijn vormeloze en vloeiende natuur, is een kabbalistisch 

symbool voor de tijd.CCVII Het rakiea kunnen we dus zien als de scheiding tussen twee 

verschillende vormen van tijd. In navolging van het gemaakte onderscheid tussen het 

mannelijke Een Sof en de vrouwelijke schepping, zal ik de ‘bovenste’ tijd als mannelijk 

aanduiden en de ‘onderste’ tijd als vrouwelijk. De mannelijke tijd is, als het ware, nul-

dimensioneel en onmeetbaar. De vrouwelijke tijd is dan de vorm van tijd die wij kennen en die 

kan uitgedrukt worden in meetbare standaarden.78  

 

II.III - De tijd: cyclisch en lineair 

Dit brengt ons bij een vreemd verschijnsel binnen de joodse geschiedenis. De rol van 

tijd wordt ofwel beperkt, ofwel vervormd in het joodse gedachtegoed. Volgens Klaas Smelik79 

wordt het voortschrijden van de tijd zelfs nadrukkelijk ontkend in de Hagada van Pesach. 

                                                           
77 Tsimtsoem: samentrekking, inkrimping of terugtrekking.  
78 Dat we deze vrouwelijke tijd kunnen beschouwen als de Sjechina zien we aan haar symbolische voorstelling 
als de maan. De Hebreeuwse kalender is een lunisolaire kalender waarbij elke maand begint bij de komst van 
de nieuwe maan. De tijdsindeling wordt dus bepaald aan de hand van de maan, een symbool voor de Sjechina.   
79 Klaas A.D. Smelik studeerde archeologie, geschiedenis, semitische talen en theologie te Amsterdam, Leiden 
en Utrecht. In de periode 2005-2015 was hij professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent. 
Hij is ereprofessor van de Universiteit Gent en directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum.  
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Volgens dit draaiboek voor de Sederavond moet elke mens, ongeacht in welke generatie hij is 

geboren, zichzelf beschouwen als zelf uit Egypte weggetrokken.CCVIII Ondanks bovenstaand 

voorbeeld zijn er toch personen80 die de joden beschouwen als het eerste volk dat het lineair 

tijdsbesef aanhing in tegenstelling tot een cyclische manier van denken.CCIX Deze discrepantie 

kunnen we beter begrijpen als we nog eens even stilstaan bij de Tora. De Tora is een boek met 

een duidelijk begin, namelijk de schepping van de wereld en een duidelijk lineair verloop, denk 

maar aan de eindeloze geboorteregisters over de opvolging van de generaties. Ondanks dit 

lineaire karakter beweren de kabbalisten dat er geen vóór of na is in de Tora. De gebeurtenissen 

van de aartsvaders mogen zich dan wel in een ver verleden hebben afgespeeld, het zijn 

belevenissen die elke jood, van welke eeuw dan ook, meemaakt in zijn eigen leven. Zowel het 

lineaire als het cyclische denken zijn dus vertegenwoordigd in het joodse gedachtegoed. Het 

cyclische denken kennen we de dag van vandaag vooral van de mythologische denkwijze: het 

besef dat alles terugkeert, net zoals de seizoenen elkaar opvolgen. Deze denkwijze leunt in het 

jodendom aan bij de onlosmakelijke verbondenheid met de Godheid. De lineaire wereldvisie 

leunt dan weer dichter aan bij onze moderne interpretatie van het fenomeen tijd. Alles heeft 

een begin en einde, zoals elke mens een geboorte en dood heeft. Net zoals de kabbalisten 

weigerden te kiezen tussen een immanente of een transcendente Godheid, vinden de 

kabbalisten een weg om zowel het lineaire als het cyclische tijds-denken te incorporeren in hun 

wereldbeeld. Het rakiea onderscheidt dus niet enkel de meetbare tijd van de onmeetbare 

eeuwigheid van de Godheid, het differentieert ook tussen het lineair en cyclisch denken. Er is 

in totaal sprake van vier soorten tijd. Vóór de schepping was er van tijd geen sprake. Pas door 

toedoen van de scheppingsdaad en de tsimtsoem werd tijd mogelijk. In de wereld der sefirot is 

de tijd relatief. Pas in onze wereld krijgt het zijn gebruikelijke lineaire vorm. Deze lineaire vorm 

is echter slechts een illusie.  De bron en het doel zijn namelijk één en dezelfde: Een Sof. In het 

leven van de mens is er dus sprake van een cyclische tijd, waardoor een terugkeer naar de bron 

mogelijk is. In onze werkelijkheid, de wereld Asiyya, huizen dus zowel de lineaire als de 

cyclische vorm van tijd. Het is aan de mens om doorheen de materialiteit van de wereld te 

kijken en het cyclische karakter te herkennen. Deze vierdeling van tijd brengt echter een 

probleem in het systeem van de kabbalisten. Als de vrouwelijke tijd meetbaar is en staat voor 

de tijd van de schepping, is de wereld van de sefirot dan uitdrukbaar in tijd? Met andere 

woorden wordt het immanente aspect van God meetbaar? Zoals reeds gezien is dit iets waar 

de joodse filosofen geen genoegen mee konden nemen. Uit het antwoord op deze vragen blijkt 

nogmaals de creativiteit van de kabbalisten. Tijd zal namelijk een vorm van dimensionaliteit 

krijgen. Net zoals wij op aarde tijd anders gaan ervaren, afhangende van de context, zo ook is 

tijd in de wereld der sefirot net iets anders dan we het hier op aarde gewaarworden. De Bijbelse 

basis hiervoor is Psalm 90 vers 4: “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, 

als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.” In de wereld der sefirot heeft tijd een andere 

                                                           
80 Denk hierbij aan auteurs als Thomas Cahill. 
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dimensie dan bij ons, namelijk duizend jaren kunnen als één dag zijn. Dit is dan ook de reden 

waarom we deze vorm van tijd relatief noemden. Hoewel het rakiea de tijd in vier delen 

onderscheidt, is er sprake van verschillende gradaties van tijd aanwezig in die delen.81 De 

wereld Asiyya, onze werkelijkheid, is de wereld die het verst verwijderd is van haar bron, het 

Een Sof. Ze is echter ook de laagste wereld die ontstond door het emanatieproces van de wereld 

der sefirot. 

 

II.IV - Hemel en Aarde 

De speciale verhouding tussen de wereld Asiyya en de wereld der sefirot zien we ook in 

de voorstelling van de levensboom als Adam Kadmon.82 Het lichaam van Adam Kadmon wordt 

gevormd door de sefirot Chochma tot Hod. De sefirot Keter en Malchoet staan aan de uiteinden 

van deze menselijke gedaante. Keter staat boven het hoofd van de mens als een kroon, een 

symbool dat Keter een speciale rol heeft met het Een Sof, zoals reeds hierboven gezien. De sefira 

Malchoet representeert de grond waarop de voeten van Adam Kadmon rusten. Dit symboliseert 

dat net als Keter, Malchoet gezien wordt als een deel van de wereld der sefirot, maar toch ook 

afgescheiden is ervan. Het mag ons dan ook niet verbazen dat Malchoet, als de wereld Asiyya, 

een andere vorm van tijd hanteert dan de rest van de geëmaneerde wereld. De symbolisatie 

van de sefira Malchoet als de grond waarop Adam Kadmon staat, toont ons ook waarom ze 

wordt aangeduid als de Aarde zelf. In de sefira Malchoet zien we dat de Sjechina zowel binnen 

de wereld van de sefirot een rol speelt, als daarbuiten wordt geplaatst. Ze is tegelijk slechts één 

van de vele sefirot en méér dan enkel een sefira. De Zohar kent aan elke sefira een welbepaalde 

kleur toe, behalve aan Malchoet. Malchoet kan alle kleuren van de levensboom aannemen. 

Hierin zien we nogmaals dat de Sjechina in se fungeert als een smeltkroes van alle sefirot en 

dat ze meer inhoudt dan enkel één sefira. Opmerkelijk is wel dat de Zohar deze kleuronvastheid 

ziet als de reden van haar leiderschap over de gehele wereld Asiyya.CCX De kabbalisten 

verwoorden het als volgt: “all the colors of the world are in this place … and because all these 

colors are in it, it is also the ruler of the world.”CCXI Verder toont ook de betekenis van de naam 

Malchoet, namelijk Koninkrijk, ons dat er een bepaalde link te vinden is met de Aarde. De Aarde 

wordt gezien als een Koninkrijk en de Koning(in) is God zelf in de vorm van zijn Sjechina.  

Hemel en Aarde zijn onlosmakelijk verbonden, zoals ook te verwachten is in een 

emanatieproces. De enige onderscheiding tussen beiden bestaat door het rakiea. Dit rakiea 

wordt echter ook, zoals reeds gezien, de Sjechina genoemd. Hierbij krijgen we dus een ander 

beeld van het scheppingsverhaal; het is de aarde die zich afwendt van de hemel. De schepper, 

lees Een Sof, mag dan wel door een act van terugtrekking de schepping mogelijk maken, de 

                                                           
81 In principe is er ook nog sprake van een vijfde soort tijd, deze na de terugkeer van de mens naar zijn bron in 
Een Sof. Hoewel dit meestal als het eeuwige hiernamaals wordt voorgesteld, lijkt het logischer dat deze 
terugkeer het einde van de tijd zelf betekent.  
82 Zie hiervoor ook Addendum 3. 
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schepping zelf blijkt hier ook een actieve rol te spelen in haar creatie. De reden hiervoor kunnen 

we achterhalen door te kijken naar wat de kabbalisten zeggen over de diametrale relatie tussen 

Hemel en Aarde. De locatie van onze werkelijkheid is zo ver mogelijk verwijderd van de 

goddelijke bron en tegelijk dicht genoeg dat een unificatie met die bron nog steeds mogelijk 

blijft. De wereld Asiyya lijkt dan veel weg te hebben van wat Leibniz te zeggen had over onze 

wereld: “Die beste aller möglichen Welten”. De reden van het ontstaan van de vier werelden en 

ons bestaan op de laagste wereld, met andere woorden de reden van onze afscheiding van de 

Godheid zelf, is dat de mens zoveel mogelijk vrijheid moet krijgen. De mens moet vrij zijn om 

zelf te gaan kiezen tussen Goed en Kwaad. 

 

II.V - Eénheid en vorm 

In de status van de Sjechina als tussenwezen zien we ook de eerder vreemde verhouding 

tussen éénheid en veelheid in de Kabbala. Net zoals het Sjema Jisraël83 elke jood tweemaal daags 

doet herinneren, is de kabbalistische Godheid één (Adonai Echad).CCXII In tegenstelling tot wat 

het bizarre dualisme dat we hierboven hebben uitgelegd doet vermoeden, gaat het hier om een 

absoluut monotheïsme. Doordat in de Kabbala sprake is van een emanerende Godheid kunnen 

we stellen dat God in alles aanwezig is. Om het met de woorden van de kabbalisten te zeggen: 

het goddelijke licht zit in alles vervat. Deze quasi-pantheïstische visie lijkt moeilijk verzoenbaar 

met een God die heel letter één wordt genoemd. Het is het vrouwelijke element in God, de 

Sjechina, dat hierover meer duidelijkheid schept. De wereld Asiyya is de wereld van de veelheid. 

Het feit dat onze werkelijkheid bestaat uit ontelbare, van elkaar losstaande objecten komt 

doordat ze zo ver van haar bron verwijderd is. De levensboom vormt eigenlijk een eenheid die 

we zien in de figuur van het Een Sof.  Hoe lager we afdalen in deze levensboom, hoe meer 

verschillende objecten er voorkomen. Bij de bespreking van het rakiea zagen we dat er een 

opdeling werd gemaakt tussen de wateren van boven en van beneden. In ditzelfde opzicht, 

verklaart de Zohar ons: zoals boven, zo ook beneden. De veelheid aanwezig in onze wereld heeft 

dus zijn rechtstreekse bron in alle niveaus boven de onze. Doordat onze wereld een andere 

vorm van tijd en ruimte is dan bovenstaande werelden, namelijk een tijdelijke vorm in 

tegenstelling tot de eeuwige éénheid van het Een Sof, gaan de kabbalisten het bestaan van de 

veelheid ontkennen. Enkel God existeert en God is één (Adonai Echad). De onenigheid tussen 

Spinoza en de toenmalige joodse gemeenschap is vooral hieraan te wijten. Het Spinozistische 

pantheïsme heeft wel degelijk zijn bron in het joodse gedachtegoed, het is enkel de manier 

waarop men ermee omgaat dat verschilt. Binnen het jodendom is de visie vooral gericht op de 

éénheid, zoals we ook zien aan hoeveel belang de kabbalisten hechten aan de term unificatie.  

                                                           
83 Sjema Jisrael betekent letterlijk ‘hoor Israël’. Het is het centrale gedeelte van de ochtend- en avondgebeden. 
De tekst van dit gebed is opgemaakt uit de passages van Deuteronomium 6: 4-9, 11: 13-21 en Numeri 15: 37-
41.  
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De reden voor de nood aan deze veelheid is tweeledig. Enerzijds is deze veelheid van belang 

voor de keuzevrijheid van de mens, anderzijds is het de veelheid die de mens zijn eigen 

identiteit en individualiteit biedt. Het vrouwelijke element van God is, dankzij haar 

onderscheidend karakter, de oorzaak van de identiteit van alles en iedereen. Om dit te begrijpen 

moeten we even stilstaan bij de kabbalistische doctrine van vormgelijkheid. Volgens de Kabbala 

is alles wat dezelfde ‘vorm’ heeft identiek aan elkaar. Wanneer meerdere objecten dezelfde 

‘vorm’ hebben zijn ze aldus één object. 

In de leer van de vier kabbalistische werelden zien we een duidelijk relaas van hoe de eenheid 

afdaalt naar een veelheid, en daarbij zijn identiteit verkrijgt. In de eerste wereld Atsiloet heerst 

een volledige éénheid. De levensboom is er één geheel waarin het archetype van de mens vervat 

zit.CCXIII De tweede wereld is Beri’a. Deze wordt de wereld der creatie genoemd omdat hier de 

schepping van onder meer de mens aanvangt.CCXIV De bijhorende Bijbeltekst is Genesis 1 vers 

27: “…God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis…”. In de wereld Beri’a heeft de creatie, 

lees ook de mens, nog geen eigen identiteit. De link met de Godheid is hier nog overheersend. 

De derde wereld Jetsira is de wereld der formatie. Hier krijgt de schepping haar vorm, meestal 

aangeduid als de tweeslachtige Adam in de Hof van Eden. Hier zien we dus voor het eerst het 

belang van de vorm opduiken. Het is pas in Eden dat alle objecten van elkaar zijn gescheiden 

en zo hun eigen identiteit krijgen. Vorm, in de Zohar, betekent identiteit. Het is dan ook pas in 

de Hof van Eden dat we zien dat God en Adam (nog steeds tweeslachtig) voor het eerst 

converseren. Doordat Adam nu een eigen vorm heeft, is hij/zij niet meer identiek aan God. Zijn 

eigenheid is als het ware afgezonderd van de totaliteit die God is. De vierde en laagste wereld 

Asiyya, onze werkelijkheid, is de wereld waar Adam enkel mannelijk is en een vrouwelijke 

metgezel nodig heeft. Het is ook de wereld die Adam en Eva ingaan na hun verbanning uit de 

Hof van Eden.CCXV Het is dus pas in deze wereld dat de mannelijke en vrouwelijke aspecten 

binnen de primordiale Adam elk hun eigen vorm krijgen, en zo van elkaar worden gescheiden. 

Begrenzingen zoals het rakiea zijn dus nodig om een welbepaald element in de goddelijke 

wereld zijn eigen vorm te geven. Eenmaal het deze eigen vorm heeft, krijgt het volgens de 

Kabbalisten dan ook zijn eigen identiteit. Opvallend hierbij is dat ‘vrouwelijkheid’ hierbij twee 

functies krijgt. Enerzijds wordt het woord vrouw gebruikt als de tegenpool van de man, maar 

anderzijds kunnen we stellen dat de dieperliggende betekenis er een is van begrenzing en het 

vormen van identiteit.  

We hebben reeds in het vorige deel gesproken over de spanning tussen dualisme en monisme 

in de verhouding van de wereld der sefirot en het Een Sof. Nu zijn we echter in een tweede 

spanningsveld terecht gekomen, namelijk de ogenschijnlijke discrepantie tussen de éénheid 

van de Godheid, in de vorm van de tien sefirot, en de veelheid van zijn schepping. Malchoet, als 

vertegenwoordiger van onze werkelijkheid genaamd Asiyya mag dan wel een dubbelrol spelen 

in de levensboom, dit neemt niet weg dat zij het probleempunt vormt in de strijd tussen éénheid 

en veelheid.  
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II.VI - Veelheid als eenheid 

Volgens de theosofische Kabbala staat alles wat bestaat in contact met één en dezelfde 

goddelijke bron. We kunnen stellen dat er een grote ontologische ladder bestaat, die de 

verschillende werelden hiërarchisch verdeelt. Hoe lager de wereld op de ontologische ladder 

wordt geplaatst, hoe meer corporeel haar inhoud zal zijn.CCXVI Dit verklaart natuurlijk nog niet 

waarom de lagere werelden een veelheid aan objecten tot hun inhoud rekenen, in tegenstelling 

tot de volkomen eenheid van de hoogste wereld Atsiloet. Elke wereld op de spreekwoordelijke 

ontologische ladder bestaat uit dezelfde tien sefirot als de goddelijke levensboom zelf. Alleen 

welke sefira dominant is, verschilt van wereld tot wereld.  

In navolging van de joodse filosofen, waaronder Maimonides, duiden de kabbalisten de tien 

sefirot aan als verschillende Intellecten.CCXVII Het Actieve Intellect  wordt als de Schepper-sefira 

gezien en is dan ook bijgevolg de sefira die ervoor instaat dat het absolute Ene zich gaat 

uitdrukken in een veelheid. Binnen de kabbalistiek is er enige onenigheid over welke sefira 

deze titel van Actief Intellect mag dragen. De kabbalist Jakob ben Sheshet84 en zijn navolgers 

stelden de tweede sefira Chochma voor als de Schepper-sefira. De mannelijke Chochma staat 

namelijk voor het zaad van de schepping, of in andere woorden: Wijsheid is het abstracte 

paradigma van al het bestaan zelve. De enige andere sefira die meedingt om dezelfde titel is de 

ons inmiddels innig bekende sefira Malchoet.CCXVIII Hoewel de Zohar zich niet specifiek uitdrukt 

over een Actief Intellect, verraadt hun preoccupatie met de Sjechina in al haar vormen, naar 

mijn mening, hun visie dat Malchoet het gezochte Actieve Intellect is. Bij nadere inspectie zijn 

beide mogelijkheden eigenlijk niet zo verschillend van elkaar. De Sjechina heeft namelijk een 

pertinente link met Chochma. Beiden, als Wijsheid aangeduid, worden namelijk vereenzelvigd 

met het Sophia-motief. De Zohar voegt hier natuurlijk aan toe dat Malchoet de dochter van Bina 

is. Het is dus de verbinding van het mannelijke (de vaderfiguur Chochma) en het vrouwelijke 

(de moederfiguur Bina) die zorgt voor de veelheid. De Sjechina is de enige sefira die beide 

elementen samen in zich kan dragen en daardoor is het pas in Malchoet dat de veelheid zich in 

al zijn glorie manifesteert. Alle dingen die nu door de Moeder en Vader gemaakt worden, 

verschillen enkel van elkaar in vorm. Het is de vorm die objecten differentieert en deze vorm, 

zoals we hebben gezien, is afkomstig van het vrouwelijke element (de Moeder Bina). Het is 

echter wat het van de Vader meekrijgt dat het object zijn essentie geeft. Chochma, als het 

amalgaam van alles wat tot existentie kan en zal gebracht worden, bestaat eigenlijk maar uit 

één ding. Dit éne ding is het goddelijke licht dat rechtstreeks uit het Een Sof voortvloeit. Dit 

goddelijk licht is in se de levensboom zelf. Elk object dat dus geschapen werd, bestaat uit twee 

delen: de vorm dewelke het zijn identiteit biedt en zijn essentie, dat niets anders is dan de 

levensboom zelf. Nu kunnen we zien waarom de kabbalisten de veelheid ronduit verloochenen. 

In het scheppingsproces is niets nieuws geschapen, alles is in essentie exact hetzelfde namelijk 

                                                           
84 Jakob ben Sheshet: 13de-eeuwse, Geronese kabbalist en auteur van Sha’ar ha-Shamayim. 
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goddelijk licht. Dit heeft als gevolgtrekking de eerder bizarre conclusie dat de Godheid in zijn 

zelf-revelatie (want dit is wat volgens de kabbalisten de levensboom eigenlijk is) zichzelf 

creëerde. De mens, is slechts één van de vele partikels van deze zelf-creërende God.  

 

II.VII – Het misjkan: de tabernakel 

Deze strijdigheid tussen eenheid versus veelheid zien we ook terugkeren in het symbool 

van de heilige tempel. Het eerste prototype van de tempel als woonst van de joodse Godheid 

was de tabernakel of het misjkan. Deze verplaatsbare constructieCCXIX diende zowel als 

heiligdom voor de voltrekking van de aan het volk opgelegde rites, alsook als verzamelplaats85 

van het volk. Het doel van dit tabernakel zien we in Exodus 25 vers 8: “En zij zullen Mij een 

heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.”.CCXX Hierin zien we ook meteen de reden 

van de rabbijnse interpretatie van het Sjechina-begrip. Zij is diegene die zich in het tabernakel 

huisvest; zij is de Godheid die onder de mensen inwoont. De tabernakel en de latere tempel 

moesten echter naar een specifiek, door God voorgeschreven, model worden gebouwd.  

Het tabernakelcomplex werd onderverdeeld in drie semi-onderscheiden delen. Deze drie delen 

kunnen als drie zones van aflopende heiligheid gezien worden.CCXXI De spreekwoordelijke zenit 

van heiligheid werd als het Heilige der Heiligen aangeduid. Dit deel situeerde zich in het 

westen86 van het tempelcomplex en bevatte slechts één artefact, namelijk de Ark des Verbonds. 

Dit deel van het complex mocht slechts op speciale gelegenheden door de hogepriester betreden 

worden.CCXXII Het tweede deel, van een iets lager niveau van heiligheid, werd weinig inventief 

het Heilige genoemd. Het Heilige bevatte drie met goud belegde artefacten: het wierookaltaar, 

de tafel der toonbroden en de menora.CCXXIII Dit deel van het huis Gods was toegankelijk voor 

alle priesters (de Levieten). De buitenhof van de tabernakel, het derde en minst heilige deel van 

het tempelcomplex, bevatte een bronzen wasbekken en een bronzen offeraltaar.CCXXIV Dit 

gedeelte werd opengesteld voor elke Israëliet op voorwaarde dat hij zich in een toestand van 

rituele reinheid bevond.  

Deze restricties op de toegankelijkheid van de verschillende delen van de tabernakel staan 

symbool voor het verloop van het ene naar het vele en omgekeerd. De ritueel reine Israëlieten 

staan voor de veelheid van de schepping die we in onze werkelijkheid terugvinden. De levieten-

priesters, die toegang kregen tot het Heilige, waren eigenlijk een symbool voor alle twaalf 

stammen. Door het ritueel van het vrijkopen van de eerstgeborenen87 werden de Levieten niet 

alleen de priesterstam van de gehele Hebreeuwse samenleving, de Levieten werden het 

symbool van elk Israëlisch gezin bij het brengen van de dagelijkse offers aan God. De 

hogepriester, de natuurlijke leider van alle priesters, werd dus bij het betreden van het Heilige 

                                                           
85 Zoals de beschrijvende naam van het heiligdom ook aanduidt: tent der samenkomst. 
86 Herinner u ook dat de Sjechina, door de kabbalisten, als het Westen van God wordt aangeduid.  
87 “En gij zult voor Mij de Levieten nemen (Ik ben de Heere) in plaats van allen eerstgeborene onder de beesten 
der kinderen Israëls.” (Numeri 3:41).  
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der Heilige de tussenpersoon die het gehele Israëlische volk in zijn veelheid symboliseerde voor 

het aangezicht van God.CCXXV Dat deze éne persoon, de hogepriester, alle twaalf stammen van 

Israël symboliseerde zien we ook aan zijn hogepriesterlijke gewaden. Het belangrijkste stuk 

van dit gewaad was de borstplaat met de twaalf edelstenen, één voor elk stam van Israël. De 

veelheid van de schepping, hier het volk Israël, werd in de ogen van God gezien als een eenheid 

namelijk onder de figuur van de hogepriester.  

Een andere lezing van de structuur van de tabernakel en haar inhoud toont ons ook hoe eenheid 

en veelheid, voor de Hebreeërs, onlosmakelijk aan elkaar gelinkt zijn en wat de rol van de 

Sjechina hierbij inhoudt. De Ark des Verbonds, ooit het heiligste object voor de Israëlieten, kan 

men zien als het Een Sof. De Ark staat in de diepste, meest afgescheiden ruimte van de 

tabernakel. Hiermee wordt de Godheid in zijn meest ontoegankelijke vorm gesymboliseerd en 

wordt ook zijn absolute éénheid nogmaals in de verf gezet. De inhoud van de Ark des Verbonds, 

namelijk de stenen tafelen met de geboden en de bloeiende staf van Aaron,CCXXVI staan symbool 

voor de emanerende kracht van het Een Sof waaruit de tien sefirot voortvloeien en zijn 

scheppende natuur. Volgens de Zohar zijn de tien geboden namelijk de tien uitingen van God, 

hierbij wordt op subtiele wijze naar de tien sefirot verwezen.CCXXVII De stenen tafelen staan dus 

model voor de gehele wereld der sefirot. Het Heilige, het deel dat door schermen afgezonderd 

is van zowel het Heilige der Heilige als van de buitenhof, huisvest de wereld der sefirot. Het 

gouden wierookaltaar, met zijn etherische rook, staat voor de sefira Keter en zijn link met de 

Ayin (Niets). De gouden tafel der 12 toonbroden, staat voor de sefira Chochma. De 12 broden 

zijn dan de archetypes van de 12 Israëlische stammen, die in het amalgaam van archetypes in 

Chochma vervat zitten. Recht tegenover de tafel der toonbroden staat de menora. De menora 

staat symbool voor de sefira Bina; de 7 lichtjes op de menora representeren de 7 lagere sefirot 

die ook wel als de kinderen van Bina (en Chochma) worden aangeduid.  De buitenhof en zijn 

inhoud staan symbool voor de ons welbekende sefira Malchoet. Het is de totaliteit van de 

schepping. Het bronzen wasbekken staat symbool voor reinheidCCXXVIII en representeert zo de 

neiging naar het Goede (jetser hatov). Het bronzen brandaltaar werd gebruikt ter verzoening 

na begane zonden, hiermee symboliseert het dus de neiging naar het Kwade (jetser hara). Mede 

door deze connotatie van zonde aan het brandoffer, stelt de Zohar ook dat de Sitra Achra haar 

deel moet krijgen aan elk brandoffer, denk hierbij ook aan wat we reeds besproken hebben over 

de zonde van Job.CCXXIX Verder symboliseren de twee rituele objecten in de buitenhof ook de 

twee heersers van onze werkelijkheid, de wereld Asiyya. We hebben het symbool water reeds 

gelinkt aan het fenomeen tijd, maar ook de Sjechina zelf wordt als water gesymboliseerd in de 

Zohar, zoals we later nog zullen verklaren.88 Het vuur van het vuuraltaar heeft een dubbele 

betekenis, door de connotatie met zonde wordt hier de Sitra Achra aangeduid als medeheerser 

van onze wereld, maar zoals reeds gezien staat vuur ook symbool voor de Sjechina die zich 

unificeert met haar mannelijke wederhelft. Het Kwade mag dan wel medeheerser zijn over onze 

                                                           
88 Zie hiervoor hoofdstuk IV.IX: De oceaan en de chaos-wateren. 
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werkelijkheid, de symboliek toont ons hier een gedachte die, als het ware, een belofte inhoudt 

naar een tijd waar het Kwaad gerestaureerd zal worden naar haar correcte plaats binnen de 

Godheid.89 We kunnen dus stellen dat in de eenheid van het tabernakelcomplex zowel de 

vermeende dualiteit van de Godheid, als de vermeende tegenstelling tussen de eenheid van God 

en de veelheid van Zijn schepping vervat zitten. Om het met de woorden van de kabbalisten te 

zeggen: “… and all is one.”CCXXX.   

De speciale status van de verscheidene vormen van de Sjechina wordt ons ook duidelijk door 

deze kabbalistische lezing van het tabernakel. Terwijl de gehele buitenhof de sefira Malchoet 

symboliseert, is deze sefira ook aanwezig in het Heilige, namelijk als het zevende lichtpunt van 

de menora. Hierin lezen we de tussenpositie van de Sjechina, als zowel aanwezig in de wereld 

der sefirot als daarbuiten staande. De menora, ofte de sefira Bina, symboliseert dan weer op 

haar geheel de hogere of hemelse Sjechina, zoals hierboven reeds meermaals vernoemd. De 

link tussen de Sjechina en de tafel der toonbroden, ofte Chochma, is ons ook reeds bekend onder 

de naam Wijsheid. Het laatste object in het Heilige is het wierookaltaar die de dubbele natuur 

van de sefira Keter symboliseert. Hierbij wil ik de aandacht richten op de rookontwikkeling die 

een wierookoffer produceert. Eén van de vormen die de aanwezigheid van God, ten tijde van 

de Israëlieten aannam was een kolom van rook en vuur, zoals te lezen valt in Exodus 13:21-22. 

Deze aanwezigheid werd de engel van God genoemd.CCXXXI  In een kabbalistische wijze zien we 

hier de symbolische vereenzelviging tussen de Sjechina en de sefira Keter. Zoals ook te 

verwachten is, ontbreekt de aanwezigheid van de Sjechina niet in het Heilige der Heiligen. De 

Ark des Verbonds bevat, symbolisch, niet alleen de gehele levensboom en dus ook de sefira 

Malchoet, het is zelf een symbool voor de Sjechina.CCXXXII De eerste aanwijzing die ons tot deze 

conclusie leidt, is haar locatie. De Ark des Verbonds staat op het westelijke deel van het 

tabernakelcomplex,CCXXXIII zo ook wordt de Sjechina als het Westen aangeduid in de Zohar.CCXXXIV 

Het duidelijkste bewijs dat met de Ark des Verbonds naar de Sjechina wordt verwezen zien we 

aan de verzoeningsplaat of kapporet. Op instructie van God zelf werd de verzoeningsplaat, het 

deksel van de Ark, voorzien van twee cherubijnen90 die met uitgestrekte vleugels elkaar 

aankijken.91 Dit kapporet symboliseert de troon waarop God zelf tussen de cherubijnen kon 

plaatsnemen.CCXXXV Volgens de Kabbala is het de Sjechina die zich tussen de twee cherubijnen 

nestelt. De stem die Ezechiël hoorde van tussen de cherubijnen was wel degelijk God, maar dan 

in de vorm van de Sjechina. De Zohar vereenzelvigt de Ark des Verbonds dan ook expliciet met 

                                                           
89 Na de unificatie zal elke onderverdeling in Goed en Kwaad hoogstwaarschijnlijk verdwijnen, hoewel de Zohar 
hier onduidelijk over blijft.  
90 Cherub: Mythisch wezen dat een composiet van verschillende dieren is met het gelaat van een mens. Dit 
wezen is vergelijkbaar met de sfinx uit zowel de Egyptische als de Griekse cultuur.  
91 “Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal zijn lengte zijn en 
anderhalve el zijn breedte. Gij zult ook twee cherubs van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de 
beide einden des verzoendeksels. … En de cherubs zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende 
met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der 
cherubs zullen naar het verzoendeksel zijn.” (Exodus 25:17-20).  
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de Sjechina.CCXXXVI Dit doen ze aan de hand van Jozua 3 vers 11: “Zie, de ark des verbonds van 

den Heere der ganse aarde…”. In haar functie van heerseres, is de Sjechina, voor de kabbalisten, 

ook de Ark zelf. Haar inhoud, beter gezegd de inhoud van de Ark des Verbonds, is dan de sefira 

Jesod, de sefira die het verbond zelf aanduidt.CCXXXVII We kunnen dus stellen dat de tabernakel, 

althans voor de kabbalisten, een symbool is om de gedachte van de absolute eenheid van alles 

wat existeert te versterken. Verder zien we ook dat de Sjechina bij elk element van de 

tabernakel aanduidt dat veelheid eigenlijk éénheid betekent en dat ze, in het symbool van de 

Ark, de brug slaat tussen de schepping, de wereld der sefirot en het verborgen Een Sof.  

Bovenstaande bespreking van de tabernakel is echter niet de enige link tussen de Sjechina en 

het huis Gods. De Zohar benoemt de Sjechina zeer expliciet als tempel zelf. “… a temple above, 

a temple below.”CCXXXVIII Hierbij wordt de hemelse Sjechina, Bina vereenzelvigd met de tempel 

in de hemel en de lagere Sjechina, Malchoet vereenzelvigd met de aardse tempel. Dat het 

tempelcomplex dat in se gebouwd is om de aanwezigheid van God in te huizen gelijkgesteld 

wordt met de Sjechina zal ons niet verbazen. De connotatie van het Sjechina-begrip met een 

bepaalde plaats of ruimte is dan ook reeds sinds het ontstaan van de term aanwezig. Er is echter 

nog een extra dimensie aanwezig bij deze identiteit van de Sjechina als tempel. We bespraken 

reeds de link tussen de Sjechina en de schepping in zijn geheel; de Zohar vermeldt echter dat 

de Sjechina ook een meer specifieke deel van de schepping symboliseert, namelijk de Aarde en 

nog specifieker het Beloofde Land.CCXXXIX Het geestelijke centrum van dit Beloofde Land is 

natuurlijk de stad Jeruzalem en het religieuze centrum daarin is de tempel op de berg Moria. 

De vele gebeurtenissen, met connectie tot Gods aanwezigheid op deze berg, denk maar aan de 

Akeda92, bepaalden mee de heilige status van deze plek. Zowel de locatie van de tempel als de 

link met de Sjechina zelf zorgden ervoor dat de tempel, als het ware, werd aanzien als de navel 

van de wereld of axis mundi93.CCXL Net zoals in verscheidene mythologische systemen  sprake is 

van een speciale plaats waar de hemel en aarde van elkaar worden gescheidenCCXLI zien we 

hetzelfde fenomeen optreden in het jodendom. De Sjechina, in haar functie als rakiea, scheidt 

de hemel van de aarde. Paradoxaal is het echter deze plaats waar de scheiding zich huist, dat 

de Godheid ook het meest rechtstreeks te benaderen is. De tempel te Jeruzalem heeft in haar 

hoedanigheid als de Sjechina dus de dubbele rol van enerzijds het hemelse en het aardse van 

elkaar te scheiden en anderzijds het juist te verbinden.  

 

 

 

                                                           
92 Akeda: Afkorting van akedat Jitschak. Hebreeuwse term ter aanduiding van het binden of offeren van Isaak.  
93 Axis mundi: wereldas. Een term die aanduidt dat de onzichtbare hemelse sferen verbonden zijn met de 
zichtbare werkelijkheid. 
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Hoofdstuk III: De Sjechina en het volk Israël 

Wat doorheen de gehele bovenstaande bespreking reeds duidelijk werd, is dat de 

Sjechina een sterke link heeft met de mens. De Zohar mag zich dan vooral richten op de 

leefwereld binnen de Godheid zelf, de mens speelt hierin een niet te minimaliseren rol. In dit 

deel zal ik mij dan ook gaan focussen op alle symbolische vormen van het vrouwelijke aspect 

van God waarbij de Sjechina en de mens aan elkaar verbonden worden. Aan de hand van een 

bespreking van de Gemeenschap van Israël en de matriarchen Rachel en Leah zal duidelijk 

worden dat de Sjechina met recht de titel Moeder van het volk draagt. Hierbij zullen we ook 

stilstaan bij de status van de proselieten. Middels een korte bespreking van de ziel zal duidelijk 

worden dat deze Sjechina ook de Moeder van het individu kan genoemd worden. Naast de 

wederzijdse beïnvloeding tussen het volk en de Sjechina zal ook de rol van de engelen aan bod 

komen. Op het einde van dit deel zullen we ons toeleggen op het nu nog vage begrip unificatie.  

 

III.I - De Knesset Jisraël: de Gemeenschap van Israël 

Reeds in de rabbijnse geschriften, vóór de opkomst van de Kabbala, werd gesproken van 

de Gemeenschap van Israël, ook wel Knesset Jisraël. Met deze term wordt gedoeld op het 

collectief van het volk Israël dat de vorm aanneemt van een vrouwelijke, spirituele entiteit dat 

zowel in de sacrale als in de historische sfeer haar bestaan vindt.CCXLII  Hierbij is het wel 

belangrijk om op te merken dat in de Midrasj deze aanduiding Knesset Jisraël niet inhield dat 

het volk een goddelijke status verkreeg. De Gemeenschap van Israël werd nog niet 

geïntroduceerd in de goddelijke wereld.CCXLIII Ook de visie omtrent het volk als vrouw en 

verloofde van God valt niet vernieuwend te noemen, gezien dit reeds deel uitmaakte van de 

Bijbelse symboliek. Het verbond94 werd dan ook gezien als de verloving van God en zijn 

uitverkoren volk en de sjabbat was een herinnering aan deze verloving. Hierin zien we dan ook 

reeds de aanzet tot de christelijke notie van de Ecclesia.CCXLIV  

Bij de opkomst van de Bahier zien we dat er voor het eerst een expliciete koppeling wordt 

gemaakt tussen deze Gemeenschap van Israël en de laagste sefira Malchoet. Hierbij opent zich 

een mogelijkheid waar men in de Talmoedische literatuur nooit van durfde dromen: het volk 

Israël wordt geïntroduceerd in de goddelijke sfeer. Het blijft echter onduidelijk wat de oorzaak 

is van deze drastische aanpassing. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de personificatie van 

beide termen als een vrouwelijke figuur er toe heeft geleid dat beide geünificeerd werden. De 

vraag blijft wel of de implicaties van deze identiteitsrelatie reeds door de mystici van de Bahier 

overzien werden.CCXLV Het gebruik van de Knesset Jisraël blijft in de Bahier al bij al nog 

onschuldig, ze wordt meestal afgebeeld in de typische vormen die we reeds hierboven hebben 

besproken zoals het hart (lev) en het vat (shidda).CCXLVI Met deze symbolen wordt vooral 

                                                           
94 Denk hierbij aan de gave van de Tora in de woestijn.  
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aangeduid dat de Sjechina, hier dus te lezen als het volk van Israël, op zich leeg is en zijn 

goddelijkheid verkrijgt door de instroom van goddelijk licht door de bovenstaande sefirot. De 

kloof tussen God en mens mag dan wel overbrugd zijn, de kloof zelf blijft nog duidelijk in het 

geheugen van de kabbalisten gegrift staan.  

Volgens Scholem is het vooral in de Bahier dat de Knesset Jisraël, als identiek aan de Sjechina, 

in een gnostisch jasje wordt gestopt.CCXLVII Hierbij denken we dan aan de vele gelijkenissen 

tussen de Sjechina en de gnostische Sophia die we reeds hebben besproken en het feit dat de 

Sjechina nadrukkelijk met Wijsheid wordt vereenzelvigd in de Bahier. De samenvoeging van de 

termen Knesset Jisraël en Sjechina lijkt dan ook een tussenstap te zijn in de historische groei 

van het Sjechina-concept die de kabbalisten stuurden richting een gnostische invulling van het 

vrouwelijke aspect van God. Een andere mogelijkheid is dat een gnostische blik op het Sjechina-

concept hen er toe leidde om Knesset Jisraël en de sefira Malchoet aan elkaar te linken.CCXLVIII 

Deze laatste mogelijkheid lijkt mij echter niet zo vanzelfsprekend. Hoe dan ook blijkt dat de 

kabbalisten op z’n minst gezegd een bepaalde fascinatie hadden voor een vrouwelijke 

protagonist en deze het liefst van al wilden laten samenvallen met het joodse volk als een 

collectief.  

In de Sefer ha-Zohar zijn maar liefst drie betekenissen te koppelen aan de Knesset Jisraël. De 

eerste betekenis is de spirituele vrouwelijke tegenhanger van het volk; dit is de letterlijke 

betekenis die we reeds hebben besproken.CCXLIX De tweede wijze waarop deze term wordt 

aangewend, is als een synoniem voor de Sjechina.CCL Dit is sinds de Bahier niet meer 

vernieuwend te noemen, maar toch is de manier waarop het gebruikt wordt op z’n minst 

verrassend. Voor we hier verder op ingaan, is het echter van belang de derde en laatste 

betekenis te gaan bekijken. De Gemeenschap van Israël wordt nu simpelweg een synoniem voor 

het volk, niet enkel in een spirituele zin.CCLI Op zich genomen zijn geen enkele van deze 

betekenissen vernieuwend, het is het samenspel van deze verschillende beduidingen dat de 

Zohar zo innovatief maakt. Door alle drie de betekenissen door elkaar te gaan gebruiken, 

vervaagt de distinctie ertussen. Het is als het ware alsof de term niet verschillende betekenissen 

draagt, maar dat er een nieuwe term wordt vervaardigd met een amalgaam aan betekenissen. 

De correcte beduiding kan door elke kabbalist willekeurig worden gekozen. De meest 

significante implicatie hiervan is dat het volk en de Sjechina in elkaar gaan convergeren. In de 

Zohar komt deze nieuwe link tussen de Sjechina en de Knesset Jisraël dus duidelijk tot zijn 

hoogtepunt. De eens nog onschuldige visie van het volk als verloofde van God wordt nu 

getransformeerd tot de vrouw van God. Met behulp van een sterk geseksualiseerd taalgebruik 

laat de Zohar er geen vraag in bestaan dat de kloof tussen mens en Godheid volledig is 

overbrugd. De Knesset Jisraël wordt nu de Sjechina die in een seksuele relatie met Tiferet 

bevrucht wordt met behulp van Jesod.  De Sjechina is hierbij het volk, in de vorm van een 

vrouw. Tiferet is het mannelijke aspect van God en Jesod is de goddelijke fallus. De gedachte 

dat geslachtsgemeenschap tussen volk en God mogelijk is, verheft de status van het volk. Deze 



51 
 

wordt nu een goddelijke entiteit.CCLII Door de vervorming van het volk als verloofde naar 

echtgenote worden ook de symbolische vormen die hieraan gelinkt worden enigzins aangepast. 

De sjabbat is niet langer enkel een symbool van het verbond, het is het huwelijk tussen God en 

mens. Het wordt nu ook het symbool van de intrede van de mens in het rijk van God, namelijk 

de overgang van de vrijdagavond naar de zaterdagmorgen. Deze overgang is de huwelijksnacht, 

de daad van geslachtsgemeenschap. Het motief van copulatie wordt het favoriete kabbalistische 

symbool van unificatie tussen mens en God, het is als het ware de transformatie van de mens 

in God. Over de inhoud van deze unificatie zullen we op het einde van dit hoofdstuk dieper 

ingaan.   

 

III.II - De ballingschap 

Een andere implicatie van de koppeling van het volk aan de Sjechina, is dat deze laatste 

eigenschappen van het volk zal overnemen. Zo is er reeds in de Agada sprake van de 

ballingschap van de Sjechina, een concept dat meerdere malen aangehaald wordt in de 

Zohar.CCLIII Het basisidee hiervan is simpel: net zoals het volk Jeruzalem in ballingschap moest 

verlaten, is de Sjechina uit haar woonplaats, de tempel, verdreven.95;CCLIV Hoewel de Zohar niet 

consistent blijkt te zijn in het geven van de reden voor deze ballingschap, wordt wel duidelijk 

dat het ballingschaps-motief gekoppeld wordt aan de liefde van God voor zijn volk.CCLV 

Enerzijds is het God als Vader die de Sjechina aanspoort om samen met het volk in ballingschap 

te gaan als een soort van onderpand dat herinnert aan het verbond tussen beiden. Hierin is de 

Sjechina dus het bewijs van Gods liefde voor zijn volk en de belofte op verlossing in de 

toekomst.CCLVI Anderzijds is het de keuze van de Sjechina om het volk in ballingschap te 

vergezellen, omdat ze als Moeder haar zoon Israël niet kan achterlaten. Deze keuze van de 

Sjechina zorgde er echter voor dat ze haar echtgenoot God verliet; om dit niet als een definitieve 

breuk voor te stellen, vermeldt de auteur van de Zohar expliciet dat het hier niet om een 

scheiding gaat: “And if you say ‘She is in exile, and she has been divorced,’ this is not the case. 

She actually went into exile in order to live with Israel and to protect them, but she was not 

divorced.”CCLVII  

Doordat God het volk in haar ballingschap vergezelt, al is het maar onder de vorm van zijn 

vrouwelijke aspect, verandert de betekenis van deze ballingschap. Wat eens nog enkel een 

historische periode in het verleden van het joodse volk was, werd nu een alomtegenwoordige 

realiteit. ‘Ballingschap’96 werd niet alleen de noemer waaronder de problematische relatie 

tussen de joden uit de diaspora en hun christelijke heersers in het 13de-eeuwse Spanje werd 

                                                           
95 De verdrijving van de Sjechina uit de tempel wordt door de kabbalisten aanzien als de scheiding tussen de 
wereld der sefirot en onze wereld. De Sjechina verlaat als het ware haar plaats in de levensboom.  
96 De betekenis van de term ‘ballingschap’ die oorspronkelijk enkel doelde op de Assyrische of Babylonische 
ballingschap werd reeds geruime tijd aangewend om elke vorm van vreemde overheersing van het joodse volk 
aan te duiden.  
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geplaatst, het kreeg nu ook een spirituele betekenis. Hier zien we ook een link met de gnosis 

waar de menselijke ziel zich in onze wereld in een soort van ballingschap in de materie bevindt. 

Elke jood op aarde bevond zich in ballingschap tot de komst van de Messias, die de eenheid 

tussen mens en God zou bewerkstelligen. Gods aanwezigheid verzacht de pijn van de bittere 

realiteit waarin de mens in wezen van zijn ontstaansgrond is afgezonderd. Verder toont de 

vertroosting van Gods aanwezigheid in deze ballingschap ook aan welke relatie God heeft met 

Israël als zijn uitverkoren volk. De Sjechina wordt voorgesteld als de liefdevolle moeder die 

haar favoriete zoon koste wat kost beschermt. Deze visie van Israël als favoriete zoon is 

tweeledig. Enerzijds blijft op die manier gegarandeerd dat God de Vader blijft van alle volkeren, 

Hij is namelijk een universele God. Anderzijds wordt de speciale rol van Israël niet 

ondergraven. Volgens de Zohar uit het speciale karakter van het joodse volk zich in de taak die 

zij meedraagt, of beter gezegd opgelegd kreeg. Hoewel de taak meestal wordt verwoord als het 

dragen van een voorbeeldfunctie voor de andere volkeren, blijkt hieruit niet in welke zin zij 

een voorbeeld moeten zijn. Gezien de obsessie van de Zohar met de unificatie van God en de 

oproep aan het joodse volk om dit te bewerkstelligen, is het mijn mening dat we dit bijgevolg 

ook als deze opgelegde taak moeten beschouwen. De uitverkorenheid van Israël moeten we dan 

ook eerder begrijpen zoals bij een andere titel die dit volk opgelegd krijgt, namelijk het heilige 

volk. Dit heilig zijn betekent letterlijk afgezonderd; God zonderde dit volk af van de rest van de 

mensheid om het een voorbeeldfunctie te gaan geven. De reden waarom God dan juist het 

joodse volk koos voor deze taak blijft onduidelijk. Wel is er in de Zohar een duidelijke parallel 

te vinden tussen de rol van de Sjechina als Moeder en de rol van de matriarch Rachel als 

moeder. Volgens de Zohar heeft elk volk zijn eigen beschermengel97, die als een beschermende 

voogd optreedt, enkel Israël heeft geen engel maar staat onder de rechtstreekse zorg van de 

Sjechina.CCLVIII Dit kunnen we onder meer linken aan de overdracht van de joodse identiteit. 

Zoals het naar halachische traditie nog steeds de gewoonte is dat enkel een kind geboren uit 

een Joodse moeder als Jood wordt beschouwd, is hier de Sjechina verantwoordelijk voor de 

‘speciale’ identiteit van het volk Israël. De huidige interpretatie van deze halachische regel is 

dat de moeder instaat voor de opvoeding van het kind en dus is enkel zij de persoon die de 

culturele en/of spirituele identiteit van het kind zal gaan vormen. De opvoeding die de Sjechina 

aan haar zoon Israël verschaft, kunnen we beschouwen als de Tora en haar wetten. De 

identiteitsrelatie tussen Sjechina en Tora hebben we reeds uitvoerig besproken, maar hier zien 

we dan toch nog een nieuwe reden voor de link tussen beiden. Wat Israël afzondert van de 

andere volkeren, is z’n band met de Moeder in de vorm van de wet. Het is in bovenstaande 

hoedanigheid van Moeder dat de Sjechina vereenzelvigd wordt met de matriarchen Rachel en 

Leah.  

                                                           
97 Dit is een element dat ook in het Neoplatonisme aanwezig is.  
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III.III - Rachel en Leah 

Laten we eerst even stilstaan bij Rachel. De eerste link tussen de Sjechina en Rachel, die 

te vinden is in de Zohar, is het verdriet dat Rachel uit over de ballingschap van haar 

‘kinderen’.CCLIX Hierbij is vooral de plaats van haar graf van belang. Door het onverwacht 

overlijden van Rachel, tijdens de tocht naar Kanaän, kon zij niet begraven worden in de 

voorouderlijke graftombe in Machpelah. Jakob koos er dan ook voor om haar een laatste 

rustplaats te geven in de buurt van Bethlehem. Juist deze locatie maakt haar voor de kabbalisten 

van belang. Volgens de Zohar ligt Rachels graf namelijk langs de route die de verbannen Joden 

moesten volgen. Rachel zou expliciet daar begraven zijn omdat ze zo het lijden van haar 

‘kinderen’ zou kunnen aanschouwen en als een soort mediator bij God zou kunnen pleiten voor 

een betere toekomst voor haar nageslacht. Dit zien we ook in Jeremia 31 vers 15: “Zo zegt de 

Heere: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over 

haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn.” Rachel, 

als de Sjechina, neemt hier de rol van het moederlijke aspect van God over. De keuze van de 

kabbalisten om de aartsmoeder Rachel te gaan linken aan het lijden van Israël zal ons dan ook 

niet verbazen als we ons verdiepen in het gehele verhaal van Rachel. Als geliefde van Jakob 

moest ze doorstaan dat niet eerst zij, maar haar zus Leah met hem huwde. Leah bleek dan ook 

nog eens vruchtbaarder te zijn dan Rachel, waardoor wrevel ontstond tussen de zussen. Reeds 

na de geboorte van haar tweede zoon stierf Rachel in het kraambed. Deze zoon gaf ze passend 

de naam Ben Oni, zoon van mijn rouw. Het aspect van lijden wordt nog duidelijker wanneer we 

leren dat haar dood eigenlijk veroorzaakt is door een vloek die Jakob zelf uitsprak. Bij de vlucht 

uit het huis van Laban stal Rachel, zonder medeweten van Jakob, de terafiem van haar vader. 

Toen Laban hen achterna reisde om deze afgodsbeelden terug te halen, sprak Jakob 

nietsvermoedend een doodsvloek uit op wie dan ook deze idolen mocht gestolen hebben. De 

kabbalisten interpreteren deze diefstal van de terafiem en de doodsvloek die hierop volgde 

echter als een positief gegeven. Rachel zou, als de Sjechina, bewust de vroege dood op zich 

genomen hebben door het stelen van de afgodsbeelden.98 De diefstal van de idolen staat 

namelijk symbool voor de ontkrachting van de wereld van de nacht.CCLX Deze wereld van de 

nacht is in wezen niets anders dan onze werkelijkheid, de wereld van het vele waarin de mens 

het verst verwijderd is van God. De Sjechina, gesymboliseerd door de maan, is de heerseres 

van deze wereld van de nacht.CCLXI Een ontkrachting van deze wereld betekent dan een 

begrenzen van de Sjechina zelf. In het op zich nemen van de vroege dood, zien we dus een 

zelfbeperking van de Sjechina die deze wereld slechts een tijdelijke realiteit maakt zodat er ooit 

een einde zou komen aan het menselijke lijden.CCLXII   

                                                           
98 Het belang van het lijden en de dood van Rachel vertonen hier sterke gelijkenissen met de rol van de 
kruisdood van Jezus Christus in het christendom. Voor een verdere bespreking van deze gelijkenissen verwijs ik 
de lezer naar: (Haskell, 2012).  
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Een ander aspect dat voor ons van belang is in het verhaal van Rachel is de kwestie van haar 

vruchtbaarheid. Rachel is gelange tijd, door toedoen van God, onvruchtbaar. Zelfs wanneer God 

eindelijk haar baarmoeder ‘opent’, produceert ze slechts twee zonen. Dit is hetzelfde aantal als 

de bijvrouwen, Bilhah en Zilpah, haar man reeds geschonken hadden. Toch wordt ze beschouwd 

als één van de belangrijkste matriarchen in het jodendom. De tegenstrijdigheid tussen haar 

onvruchtbaarheid en de status van moeder van het volk doet denken aan de maagdelijke 

zwangerschap van Maria; zo ook hun gedeelde rol als mediator.CCLXIII Het feit dat Rachel na zo’n 

lange periode van onvruchtbaarheid toch zwanger raakte, heeft ervoor gezorgd dat haar 

graftombe tot de dag van vandaag nog steeds een bedevaartsoord is voor vrouwen met een 

vruchtbaarheidsproblematiek.CCLXIV De kabbalistische interpretatie van deze strijd tussen 

moedersymbool en onvruchtbaarheid biedt ons een dieper inzicht in wat het betekent om 

vrouw te zijn. Ondanks de natuurlijke associaties die beelden als het vrouwelijke en de 

baarmoeder oproepen, die zoals reeds gezien ook in de Zohar terug te vinden zijn, is het 

vrouwelijke op zich geen symbool van vruchtbaarheid. De Sjechina, als hét vrouwelijke aspect, 

verduidelijkt dit door de rol van Rachel. Het vrouwelijke wordt louter geassocieerd met de 

ruimte die nodig is voor de dracht. In de Zohar is het juist het mannelijke principe, het zaad, 

dat het symbool van vruchtbaarheid wordt. Dit is in overeenkomst met de antieke Griekse 

biologie van Aristoteles. Dit zien we ook in de vorm van de Vader en Moeder, Chochma en Bina. 

Het mannelijke creëert, vernieuwt en is eeuwig. Het vrouwelijke daarentegen vormt en is 

slechts tijdelijk. De symbolisatie van de Sjechina als de Aarde, heeft dus niets te maken met het 

mythische beeld van de vruchtbare aarde. Het staat juist voor het tijdelijke, de plaats van de 

dracht zo u wil. Zo ook zien we bij Rachel dat uiteindelijk drie stammen van Israël aan haar 

worden toegeschreven, in plaats van twee zoals het aantal zonen dat haar ten deel viel. Het 

eerstgeboorterecht van Jozef werd namelijk onder zijn twee zonen Efraïm en Manasse verdeeld. 

Zo verkreeg Rachel toch nog een hogere status dan de bijvrouwen die ook elk twee stammen 

op hun naam hadden. Dit toont dat de Sjechina, hier in de vorm van Rachel, het principe van 

de veelheid is. Een veelheid die eigenlijk slechts een illusie is. Onze werkelijkheid staat dus voor 

de wereld van het vele, wat op eerste zicht op vruchtbaarheid lijkt te wijzen. Dit is echter 

allemaal slechts een illusie. De ware vruchtbaarheid is te vinden in de wereld van het 

mannelijke, de eeuwige Godheid. We kunnen hetzelfde idee echter toepassen op het lijden. De 

wereld Asiyya is, als de wereld van de nacht, de werkelijkheid van het lijden. Dit lijden is echter 

tijdelijk en slechts een illusie. Aangezien enkel de eeuwige Godheid echt bestaat, is zijn 

vrouwelijke wederhelft, lees hier de wereld van het lijden, slechts een drogbeeld. Rachel, als 

het toonbeeld van dit lijden, noemt haar laatstgeborene: Ben Oni, zoon van mijn smart. Jakob, 

als mannelijk principe, verandert deze naam in Ben Jamien99, zoon van de rechterhand of ook 

wel zoon van geluk. Hier zien we nogmaals dat het lijden enkel bestaat vanuit vrouwelijk 

                                                           
99 Ben Jamien: Zoon van de rechterhand. Rechts is ook de mannelijke zijde van de levensboom, in tegenstelling 
tot de vrouwelijke linker zijde.  



55 
 

oogpunt, d.i. het menselijk oogpunt. Dit lijden wordt echter in het mannelijke oogpunt, het 

standpunt van de eeuwige God, getransformeerd in geluk.  

De Sjechina wordt echter soms ook vereenzelvigd met Leah. Leah is in de Kabbala als het ware 

niets meer dan de vruchtbare versie van haar zus Rachel. In de Zohar wordt met de Sjechina 

als Leah de sefira Bina aangeduid.CCLXV De voorstelling van Bina en Sjechina (Moeder en 

Dochter) als de gezusters Leah en Rachel onthult nogmaals de sterke gelijkenissen tussen de 

twee eerstgenoemden. Hieraan gekoppeld wordt de Sjechina naast Dochter van God ook 

besproken in termen van  Zus van God. In de rol van Zus neemt de Dochter ook eigenlijk de rol 

van de Moeder op zich. Om dit te begrijpen moeten we even teruggrijpen naar de levensboom. 

Chochma en Bina (Vader en Moeder) zijn eigenlijk broer en zus. Zo ook zijn hun kinderen 

Tiferet (Zoon) en Sjechina (Dochter) elkaars wederhelft. Wanneer de Sjechina omschreven 

wordt als Zus, wordt hierbij gedoeld op haar relatie met Tiferet. Die relatie is dezelfde als die 

tussen hun ouders. Wanneer dus gesproken wordt over de Sjechina als Zus, wordt hiermee 

aangeduid dat ze getransformeerd is naar dezelfde status als die van haar moeder Bina. De 

unificatie van Tiferet en Sjechina heeft als resultaat dat beiden de rol van hun ouders gaan 

overnemen, hierin zien we dat de hemelse Vader en Moeder als het ware vervangen worden 

door de jongere generatie. Een gegeven dat doet denken aan de Griekse mythologie.100 Voor de 

kabbalisten zijn Leah en Rachel eigenlijk dezelfde figuur. Terwijl Rachel de Sjechina in haar 

ballingschap op aarde voorstelt, symboliseert Leah de Sjechina die uit deze ballingschap is 

herrezen naar haar rechtmatige plaats. We zien hier dat de Zohar het verhaal van Rachel en 

Leah interpreteert als de val en herrijzenis van de Sjechina. Of in andere woorden: de mens 

moet door het lijden van deze wereld om terug te kunnen keren tot zijn ontstaansgrond bij God. 

Dit zien we ook in de twee rites die populair zijn in de Luriaanse Kabbala101, waarbij beide 

matriarchen zowel gelinkt worden aan de Sjechina als aan het lot van het volk.  De eerste rite 

is het bewenen van het lot van Rachel en staat symbool voor het lijden van het volk, terwijl de 

tweede rite die meteen op de eerste volgt de hoopvolle sfeer van verlossing tot uiting brengt 

onder de vorm van de viering van Leah als triomfante moeder.CCLXVI  

 

III.IV - De proselieten 

Een andere link tussen de Sjechina en het joodse volk zien we in hoe de Zohar haar 

verbindt met het lot van proselieten. De Zohar spreekt slechts over één soort bekeerlingen, 

namelijk de proselieten der gerechtigheid102. Dit zijn de bekeerlingen die zich geheel 

                                                           
100 Denk hierbij aan Zeus die na het vermoorden van zijn vader Kronos de oppergod werd en de woorden van 
het orakel die Zeus waarschuwden dat ook ooit hijzelf vervangen zou worden door één van zijn zonen.    
101 De Luriaanse Kabbala is een stroming binnen de Kabbala, genoemd naar de 16de-eeuwse kabbalist Isaak 
Luria.  
102 Proselieten: Een proseliet der gerechtigheid staat in contrast met een ‘proseliet van de poort’. Deze laatste 
term duidt bekeerlingen aan die het monotheïsme van het jodendom overnemen maar zich niet volledig 
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onderdompelen in de joodse religie en na de besnijdenis (indien het gaat om een mannelijke 

bekeerling) de gehele joodse wet op zich nemen. Zij worden, na de bekering, gezien als een 

volwaardig lid van het joodse volk. Indien iemand zich bekeert, wordt dit gezien als de 

creërende kracht van de Sjechina.CCLXVII Anderzijds kan men argumenteren dat dit niet echt als 

een nieuwe creatie telt aangezien gesteld wordt dat een bekeerling reeds altijd een joodse ziel 

bezat.CCLXVIII Men zou deze creërende kracht van de Sjechina dan kunnen invullen als het volk 

Israël dat zichzelf recreëert door de bijvoeging van hun verloren broeder of zuster. Verder 

spreekt de Zohar echter nergens over een bekeringsdrang van niet-Joodse volkeren, de focus 

van de Zohar blijft gericht op haar eigen joodse identiteit. De visie van de auteur van de Zohar 

op de proselieten is enigszins tegenstrijdig te noemen. Enerzijds wordt met klem gesteld dat 

een proseliet een volwaardig lid is van de gemeenschap en dat men de bekeerling dan ook moet 

liefhebben, anderzijds wordt vermeld dat de spirituele evolutie van een proseliet gelimiteerd 

blijft.CCLXIX Over proselieten van gerechtigheid wordt geschreven: “A convert is beneath the 

wings of Sjechina, no higher”.CCLXX Hiermee wordt een eerder vreemd beeld geschilderd waarbij 

de bekeerling deel is van het volk, maar gelimiteerd blijft in zijn spirituele doel. Het doel van 

een Israëliet ‘borne from the womb’CCLXXI(sic.) is namelijk Tiferet. Hiermee wordt gedoeld op de 

unificatie van het mannelijke en vrouwelijke aspect van de Godheid, denk maar aan de unie 

van Tiferet en Sjechina gesymboliseerd door de sjabbat. Een bekeerling zou echter niet deze 

unificatie als doel hebben; dit is: zij zouden net als de niet-Joden deze unificatie moeten 

ondergaan.  De reden voor deze dubbele visie omtrent de proseliet is nog onduidelijk, we 

kunnen wel aannemen dat het alomtegenwoordige antisemitisme in het katholieke Spanje van 

die tijd hiermee iets te maken heeft. Bekeerlingen met een christelijke achtergrond werden dan 

ook vaak met argwaan benaderd. Een andere verklaring is dat we het woord ‘convert’ in deze 

context eigenlijk verkeerd verklaren. Zo spreekt de Zohar in bovenstaande context over 

‘converting converts’, meestal wordt dit gewoon vertaald door de term bekeerlingen, maar 

toepasselijker zou zijn bekeerlingen die zich aan het bekeren zijn.CCLXXII De later gebruikte term 

‘convert’ zou dan eigenlijk kunnen gaan over bekeerlingen die in het proces van bekering zitten. 

Eens de proseliet effectief bekeerd is en dus de oudtestamentische wetten op zich neemt, is hij 

eigenlijk geen proseliet meer. Hij is dan een volwaardig lid van de gemeenschap. Als volwaardig 

lid kan hij dan wel gezien worden als deel hebbende in het doel van unificatie. Deze mogelijke 

interpretatie zou de tegenstrijdige implicaties hierboven beschreven wegwerken. 

 

III.V - De besnijdenis 

Verder wordt de Sjechina ook gelinkt aan een belangrijk element in het bekeringsproces, 

namelijk de besnijdenis. Hierbij moeten we eerst nog even een andere symbolische vorm van 

de Sjechina bespreken. De link tussen de Sjechina en de Tora is reeds uitvoerig besproken. 

                                                           
bekeren, dat is te zeggen, zich niet bij het volk Israël voegen. Zij volgen meestal enkel de zeven Noahidische 
wetten en de mannen laten zich dan ook niet besnijden.  
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Hoewel de Sjechina als vrouwelijk element symbool staat voor de mondelinge Tora, zagen we 

reeds dat de Tora de kledij van de Sjechina wordt genoemd in de Zohar. Hierin zien we dat de 

Sjechina het wezen van de Tora wordt, het lichaam of zelfs de ziel. Nu gaat de Zohar echter nog 

een stap verder en noemt ze de Sjechina de kroon (Atara) van de Tora.CCLXXIII Deze nieuwe 

symbolisatie draagt verschillende betekenissen in zich. De eerste is waarschijnlijk de meest 

duidelijke, namelijk de link tussen kroon (Atara) en Keter, de sefira die ook wel Kroon genoemd 

wordt. Deze connectie hebben we hierboven reeds uitvoerig besproken. De tweede betekenis 

linkt deze kroon van de Tora aan de corona van het membrum virile.CCLXXIV Het mag dan wel 

verrassend zijn dat een overwegend vrouwelijke entiteit, de Sjechina, gekoppeld wordt aan het 

bovenste deel van het mannelijke lid, hiervoor blijkt toch een duidelijke uitleg te vinden. Door 

de Sjechina voor te stellen als een deel van hét mannelijke symbool wordt aangetoond dat het 

vrouwelijke haar ontologische grond vindt in het mannelijke.CCLXXV De rol van het vrouwelijke 

lijkt hier dus bepekt te worden. Belangrijk hierbij is wel het belang van de besnijdenis. Door de 

besnijdenis wordt de corona van de penis blootgelegd, het wegsnijden van de voorhuid wordt 

dus een symbool voor het onthullen van het vrouwelijke in het mannelijke. De voorhuid is in 

de Zohar een symbool voor de krachten van de Sitra Achra.CCLXXVI Datgene wat het vrouwelijke 

‘bedekt’ is hier dus het Kwade. Zonder nu reeds te veel uit te weiden over de rol van het Kwade, 

is het goed ons te herinneren dat vooral de vrouwelijke Liliet aan de Sitra Achra wordt gelinkt. 

De besnijdenis wordt dus als het ware het wegnemen van het kwade vrouwelijke deel, om zo 

het goede vrouwelijke deel te kunnen ontbloten; dit alles toegepast op dé mannelijkste der 

symbolen. Hoewel de Zohar de besnijdenis vooral behandelt aan de hand van de figuur 

Abraham, zien we hier toch ook een duidelijke parallel met het scheppingsverhaal van Adam. 

Net zoals de, op hetzelfde moment als Adam gecreëerde, vrouw103 verdreven moest worden, 

moet de voorhuid worden weggesneden.104 De vervanging van deze eerste vrouw werd dan uit 

Adam zelf gehaald, dit is het ontstaan van Eva. De corona, als deel van het mannelijke lid heeft 

hier dus een link met Eva en door overdracht worden Sjechina en Eva hier ook aan elkaar 

gelinkt. De Zohar koppelt de besnijdenis aan het visuele vermogen om de Sjechina te kunnen 

vatten. Vóór dat Abraham zichzelf besneed, zou hij het goddelijke niet volledig hebben kunnen 

vatten. Hij werd namelijk nog omsloten door het Kwade.CCLXXVII De rite van besnijdenis zou hem 

dan ‘openstellen’ om ook visueel de Sjechina te ervaren.CCLXXVIII De visie van de Sjechina na de 

besnijdenis wordt in deze context het geheim van het verbond, of raza di-verit, genoemd. E. R. 

Wolfson interpreteert dit als zijnde dat het verbond op zich inhoudt dat alle leden ervan in zo’n 

nauwe band tot God staan dat zij de mogelijkheid hebben om in visueel contact te treden met 

hun Godheid.CCLXXIX Verder is er ook de mogelijkheid dat de theofanie, na de besnijdenis, 

simpelweg een ander karakter krijgt. Zo stond Abraham reeds in contact met God voor zijn 

besnijdenis. Dat de vorm van theofanie veranderde, zou dan inhouden dat hij voorheen enkel 

                                                           
103 Met vrouw wordt hier Liliet bedoeld.  
104 Over de eerste Adam wordt in de Kabbala namelijk gesteld dat hij reeds besneden werd geschapen. De 
voorhuid zou dus initieel geen deel hebben uitgemaakt van de opmaak van de mens.  
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de Sjechina te zien kreeg. Na de besnijdenis zou hij echter een completere visie gekregen 

hebben: een theofanie die zowel de Sjechina als de sefira Jesod inhield.CCLXXX De besnijdenis zou 

dan een vorm van unificatie van vrouwelijk en mannelijk inhouden. Om het iets duidelijker te 

stellen: indien de fallus onbesneden blijft, is hij helemaal mannelijk en staat de persoon enkel 

open voor het vrouwelijke, de Sjechina. Door de besnijdenis wordt het vrouwelijke deel van de 

fallus echter ontbloot, waardoor nu ook het mannelijke deel van God zichtbaar wordt voor de 

besnedene. In de Zohar wordt deze veranderde theofanie ook gelinkt aan het spraakvermogen. 

Zo zou na de besnijdenis de stem (Kol) verbonden zijn met de spraak (Dibboer).CCLXXXI Stem 

staat hier voor de mannelijke Tiferet, terwijl spraak gelinkt wordt aan de vrouwelijke 

Sjechina.CCLXXXII Op eerste zicht zien we hier dus niets nieuws, het gaat hier slechts om een 

andere manier waarop de unificatie verwoord wordt. Er zijn echter wel bepaalde implicaties 

bij deze nieuwe symbolen. De eerste is dat de theofanie nu een mengvorm van beeld en spraak 

inhoudt. De Sjechina, in haar volle vorm105, is zowel de visuele voorstelling van God als de 

voorstelling van Diens spreekbuis. Anderzijds zien we hier ook dat de Sjechina nog maar eens 

voorgesteld wordt als een op zich leeg gegeven. De spraak is namelijk niets zonder de stem, het 

mannelijke is dus weer de inhoud van het vrouwelijke. Opvallend aan dit relaas over de 

Sjechina als theofanie, is dat hier gealludeerd wordt naar een semi-menselijke entiteit. Het 

beeld dat hier geschetst wordt, is er een van een sprekende persoon. Dit staat in schril contrast 

tot de gedaanteloze vormen die we reeds besproken hebben, zoals de Sjechina als een kolom 

van rook en vuur.  

 

III.VI - De vrouw 

In de kabbalistische verklaring van de rite van de besnijdenis zien we dat het mannelijke 

lid eigenlijk vrouwelijker wordt gemaakt. Het wegnemen van de voorhuid legt namelijk het 

vrouwelijke gedeelte van de penis bloot, d.i. de Sjechina.CCLXXXIII Op het eerste zicht lijkt een 

‘vervrouwelijking’ van de man in tegenspraak te zijn tot de algemeen paternalistische visie 

binnen de middeleeuwse joodse mystiek. Het toont echter opnieuw het belang van unificatie 

aan binnen de Zohar. Geen van beide geslachten is op zich genomen genoeg, enkel een 

samenspel van beide is goed te noemen. Dit zien we ook aan de beschrijving in de Zohar over 

wat een man moet doen indien hij een lange tijd van zijn vrouw gescheiden zal zijn. Vóór een 

man op reis gaat, weg van zijn vrouw, moet hij de Sjechina vragen om met hem mee te 

reizen.CCLXXXIV De Sjechina neemt dan de rol van de echtgenote over.106 Wanneer een man alleen 

is, moet de Sjechina bij hem zijn anders vervalt hij in de zonde enkel het mannelijke aspect van 

God in zich te dragen. Door de aanwezigheid van de Sjechina is de man echter terug mannelijk 

en vrouwelijk.CCLXXXV Dit brengt ons terug tot de besnijdenis, het wegnemen van de voorhuid 

                                                           
105 De ‘volle’ vorm van de Sjechina houdt in dat ze geünificeerd is met Tiferet.   
106 In de Zohar wordt niet vermeld dat de vrouw een dergelijk gelijkaardige daad moet stellen. De Zohar lijkt 
zich enkel tot een mannelijk publiek te richten.  
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lijkt dus niet genoeg om zowel de mannelijke als vrouwelijke aspecten continue aan het 

individu te binden. Het is eerder slechts een vereiste om het vrouwelijke aspect van God aan 

hem te kunnen binden. Het is als het ware de mogelijkheid tot verbintenis met de Sjechina. Uit 

deze noodzaak van de man om verbonden te zijn met het vrouwelijke zien we ook het belang 

van de rol van de vrouw.  In de Zohar lezen we dat een man zijn weg in de wereld vindt dankzij 

zijn moeder en zijn vrouw.CCLXXXVI Naast de letterlijke betekenis is er ook een achterliggende 

mystieke betekenis. Met moeder wordt Bina bedoeld, de hemelse Sjechina. Zijn vrouw staat 

dan gelijk aan de (aardse) Sjechina.CCLXXXVII Het vrouwelijke aspect van God begeleidt dus de 

mens in zijn doel hier op aarde.CCLXXXVIII De vrouw heeft dus een niet te minimaliseren rol in de 

Zohar. Ze wordt niet alleen gelijkgesteld met Gods aanwezigheid, ze krijgt ook een 

ondersteunende en begeleidende rol toebedeeld. 

 

III.VII - De ziel 

Dat de Sjechina een sterke link heeft met het volk en de vrouw is inmiddels duidelijk, 

maar ook aan het individu is zij gelieerd. De band met elke mens als individu zullen we 

bespreken aan de hand van het concept ‘de ziel’.107 

Ondanks de sterk antropocentrische benadering van de wereld, wordt de term ziel in de Zohar 

toegepast op zowel mens als dier.CCLXXXIX De kabbalistische leer van de chassidische 

Loebavitsjer-beweging108 gaat zelfs zo ver als het toekennen van een ziel aan alles wat 

existeert109, van mens tot levenloze objecten. Dit kunnen we zien als een resultaat van de 

emanatieleer, waardoor alles bezield is door God. In de Zohar lezen we dat mens en dier een 

bepaalde zielsstructuur delen die gesymboliseerd wordt door bloed.CCXC Dit wordt ook wel de 

levensziel of Nefesj genoemd. Deze symbolisatie van de ziel als bloed zien we voor het eerst 

opduiken in de broedermoord op Abel. Na de dood van Abel is het zijn bloed dat God aanroept 

en spreekt over de zonde van zijn broer Kaïn. Hieraan gekoppeld zien we ook het belang van 

de rituele slachting van dieren in de wetten van de Tora. Het is voor de mens verboden vlees te 

eten waar nog bloed in zit omdat de ziel niet aan de mens toebehoort. De ziel is eigendom van 

God. Het verbod op moord en zelfmoord toont aan dat de mens niet de volledige autoriteit krijgt 

over zijn leven en zijn ziel. 

In de Zohar wordt de ziel besproken als bestaande vóór de geboorte van een persoon. Alle 

menselijke zielen bestonden reeds aan het begin van de schepping110. Hierdoor wordt deze ziel 

                                                           
107 In deze scriptie zal ik slechts een gedeeltelijk beeld schetsen van de kabbalistische leer omtrent de ziel. Voor 
een volledigere bespreking zie: (De Clercq, 2016). 
108 Loebavitsjer-beweging: Eén van de grootste chassidische organisaties ter wereld. De laatste geestelijke 
leider van deze beweging was Menachem Mendel Schneerson (1902-1994). Deze beweging is voornamelijk 
bekend om hun bekeeringsdrang.  
109 Dit is in lijn met de Neoplatoonse invloed die we in deel I hebben besproken.  
110 Dit in de vorm van de oerziel Adam Kadmon. 
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ook wel de eeuwige ziel genoemd. De precieze functie van de Nefesj is echter niet bekend. Men 

zou geneigd zijn om, in navolging van de populaire westelijke visie hieromtrent, te stellen dat 

in deze ziel het karakter van de mens huist. Bij een nadere blik in de Zohar zien we echter dat 

dit geen mogelijkheid is. De Zohar stelt namelijk dat de plaats van het karakter van de mens 

voor ieder onbekend is en alludeert hierbij naar de onkenbare diepste contreien van Een Sof 

zelf. In tegenstelling tot de gebruiken van de joodse wet, waar pas sprake is van een ziel na de 

geboorte, spreekt de Zohar hier echter over de ziel vanaf het moment van conceptie.CCXCI 

“Rabbi Abba said, Happy are the righteous whose souls are hidden away with the Holy King 

before they come into the world! For so we have learned: At the moment the blessed Holy One 

brings forth souls into the world, all those spirits and souls comprise male and female joined as 

one. They are transmitted into the hands of the emissary appointed over human conception. As 

they descend and are entrusted to him, they seperate – sometimes one preceding the other – and 

he deposits them in human beings.”CCXCII 

Vóór de conceptie zou een ziel bij God zelf vertoeven en tweeslachtig zijn.CCXCIII Denk hierbij ook 

aan Adam Kadmon die tweeslachtig geschapen werd. Op het moment van conceptie stuurt de 

engel Layla één van de twee delen van deze ziel, hiermee wordt bedoeld één geslacht, naar de 

moederschoot.CCXCIV Naast de engel Layla, wat nacht betekent, wordt ook de engel Gabriël als 

goddelijke afgezant voor deze taak genoemd.CCXCV De nacht is een kabbalistisch symbool voor 

de vrouwelijke Sjechina en Gabriël wordt in de Zohar ook aangeduid als de mannelijke sefira 

Jesod. Jesod staat, zoals reeds vermeld, voor de mannelijke creërende kracht. Elke ziel is dus 

een samenwerking van het mannelijke en vrouwelijke deel van God.CCXCVI De Zohar zegt dat 

alles wat bestaat een moeder en een vader heeft.CCXCVII Meestal worden hiermee Bina en 

Chochma bedoeld, hier zien we echter een ander verhaal. Elke ziel is afkomstig uit de unie van 

Malchoet en Jesod, of anders gezegd: de Sjechina en de goddelijke fallus. Opvallend is hierbij 

wederom de rol van de Sjechina als een soort tussenplaats. De ziel is als het zaad Gods dat via 

Jesod, de fallus, in de baarmoeder, Sjechina, terechtkomt. De Sjechina zal op haar beurt dan de 

ziel overdragen tot haar correcte plaats op aarde.CCXCVIII Hier komen we ook de figuur Rachel 

opnieuw tegen. Net als het volk Israël op weg naar de ballingschap langs het graf van Rachel 

passeert en Rachel weent voor het lijden van haar kinderen, zo ook is hier de Sjechina de gelijke 

van Rachel. Iedere ziel moet voor zijn leven op aarde eerst langs de Sjechina passeren. Net als 

Rachel weent zij voor het lot van die ziel en om het lijden dat deze ziel te wachten staat. De 

Sjechina wordt hier verbonden aan Rachel om duidelijk te maken dat zij, meer dan wie ook, 

weet wat lijden is.CCXCIX Hierbij vallen ons twee zaken op: ten eerste wordt hier het lot van het 

volk toegepast op het leven van het individu. De grens tussen volk en individu lijkt in de 

connectie met de Sjechina te vervagen. De Sjechina was duidelijk de moeder van het volk, maar 

in het beeld van de schreiende Sjechina zien we hier voor het eerst ook dat ze moeder van het 

individu wordt. Ten tweede wordt hier ook duidelijk dat de materiële wereld de wereld van het 

lijden is. Het fysieke bestaan wordt hier zeer duidelijk als negatief ervaren. Het is alsof de 
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auteur van de Zohar wil duidelijk maken dat de ziel, met zijn goddelijke ontstaansgrond, hier 

niet thuishoort. Toch verkeren ziel en lichaam, vanaf de geboorte, in een perfecte harmonie.CCC 

Door de geboorte vergeet de ziel zijn ware ontstaansgrond. De ziel  moet namelijk zelf zijn weg 

terugvinden. Deze harmonie tussen lichaam en ziel kan echter verstoord worden door het 

toedoen van God zelf. Indien God blijdschap neemt in de ziel van één van zijn creaties zal hij 

het corresponderende lichaam laten aftakelen.CCCI Hierdoor krijgt de ziel de kracht zich te 

verheffen boven het lichaam en dus dichter bij God te komen.CCCII Met andere woorden indien 

de mens goed op weg is, zal God hem nog een beetje extra vooruit helpen. Deze hulp komt er 

echter in de vorm van lijden. Ziekte en lichamelijk leed zijn dus eerder een liefkozing dan een 

straf van de Godheid, volgens de Zohar. De dood wordt op dergelijk gelijke manier ervaren 

binnen de Kabbala. Het is een mengeling van verschrikking en verrukking want bij de dood 

wordt geoordeeld tussen de vernietiging van de ziel of de terugkeer naar diens goddelijke 

oorsprong.CCCIII Opvallend aan het relaas over de dood in de Zohar is hoe uitermate gedetailleerd 

de beschrijvingen van het stervensproces zijn. De Zohar zegt dan ook in een eerder emotionele 

taal: 

“‘For love is strong as death’ – it is as strong as the seperation of the spirit from the body. For 

we have learned: When the time comes for a man to depart from the world, and he sees what he 

sees, the spirit moves through every part of the body, following all its convolutions, like someone 

who sets out to sea without oars, going up and down without any peace. And it goes and asks 

leave of every part of the body, and no time is more violent than the day when the spirit seperates 

from the body.”.CCCIV  

Het lijkt mij dan ook dat, meer dan een mystieke uitleg, we bovenstaande citaat moeten 

interpreteren als een aetiologische verklaring voor het vaak optreden van convulsies bij 

stervensgevallen. Voor ons onderzoek is het deel “…, and he sees what he sees, …” wel 

interessant.CCCV Bij het sterven worden ziel en lichaam namelijk terug van elkaar gescheiden en 

kan de ziel zich verblijden in het zien van twee visioenen. De eerste is een visioen van Adam, 

terwijl het tweede een visioen is van de Sjechina.CCCVI  Het eerste visioen neemt de vorm aan 

van een dialoog tussen de stervende en Adam. De Zohar zegt hierover het volgende:  

“Come and see. No man leaves the world without first seeing Adam. He asks the man the reason 

for his departure from the world, and he replies, ‘Alas, it is all your fault that I have to leave the 

world.’ And Adam says, ‘My son, I transgressed just one commandment and was punished 

because of it. Consider how many sins you have committed, and how many of your Master’s 

commandments you have transgressed’”.CCCVII  

De betekenis van deze dialoog is duidelijk: ondanks dat de zonde van Adam tot gevolg had dat 

de dood geïntroduceerd werd in de wereld, is de reden van de dood van het individu diens eigen 

tekortkomingen.CCCVIII De nog grimmige sfeer bij het visioen van Adam slaat helemaal om bij de 

visie van de Sjechina. De Zohar verwoordt het als volgt: “No man dies before he sees the 
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Shekhinah, and because of its deep yearning for the Shekhinah the soul departs in order to greet 

her.”CCCIX De nadruk ligt nu op het verlangen van de ziel dat zijn verheerlijking kent in het 

aanschouwen van de Sjechina. De Sjechina staat hier symbool voor het aangezicht van God. 

Want bij leven kan een mens de Sjechina niet zien, zoals ook duidelijk wordt in het verhaal van 

Mozes die rechtstreeks met de Sjechina sprak maar haar gelaat nooit te zien kreeg.CCCX  

Opvallend aan deze twee verschijningen is dat we ze kunnen interpreteren als de twee 

ontstaansgronden van de ziel zelf. Adam is gelieerd aan de primordiale mens en kan gelezen 

worden als een symbool voor de oerziel.  Deze oerziel is de ziel van de Adam Kadmon. De ziel 

van Adam Kadmon is anders dan de ziel die we besproken hebben. Wat we toch nog toe als de 

ziel hebben aangeduid, is slecht een lagere en verbrokkelde versie van deze super-ziel. Vóór de 

zonde van Liliet was er slechts één mens, Adam Kadmon, en dus slechts één ziel. Na de zonde 

van Liliet werd deze éne ziel in een mannelijk en vrouwelijk deel verdeeld, genaamd Adam en 

Eva. Na de zondeval, wanneer seksuele procreatie noodzakelijk werd, verlaagden deze zielen 

van status. Ze waren slechts een fragment meer van de super-ziel van Adam Kadmon. Nadien 

kreeg elke nieuwe boorling een eigen ziel, die ook slechts een deel was van die oerziel. Alle 

mensen zijn dus met elkaar verbonden doordat hun ziel slechts één fragment is van een groter 

geheel. De visie van Adam is dus eigenlijk een ontmoeting tussen het individu en het geheel van 

de mensheid. Opmerkelijk is dat de dialoog tussen het individu en de oerziel de vorm van een 

oordeel aanneemt. Het thema zonde doet ons hier vermoeden dat zelfs de terugkeer van de ziel 

naar de oerziel niet het einddoel is van de mens. Pas wanneer de stervende de Sjechina mag 

aanschouwen is dit doel bereikt. De Sjechina symboliseert namelijk zowel de goddelijke 

ontstaansgrond van de ziel als zijn telos. Dit telos is de verbondenheid met God zelf. Herinner 

u hierbij ook het belang van de unio mystica. In deze twee visioenen zien we dus als het ware 

een waarschuwing aan de mens om zijn doel niet uit het oog te verliezen. De mensheid mag 

niet de Godheid gaan vervangen, het is slechts een tussenstap.  

De ziel blijft niet, zoals te verwachten zou zijn, het gehele leven bij het lichaam. ’s Nachts verlaat 

de ziel (of toch een aspect hiervan) het lichaam en vertoeft aan de zijde van God, alwaar het 

zijn zonden verkondigt.CCCXI Het is dan ook een joodse traditie om na het ontwaken God te 

danken voor de terugkeer van zijn ziel. De Zohar spreekt ook over het bestaan van 

zielsverwanten.CCCXII Aangezien elke ziel wordt opgesplitst in twee geslachten zijn deze twee 

zielen elkaars zielsverwanten111 en horen zij samen te zijn.CCCXIII Dit betekent echter niet dat zij 

ook wel degelijk samen zullen zijn.CCCXIV De Kabbala spreekt over Gilgoel, dit is het begrip van 

metempsychose waardoor zielen die de opmaak naar God niet tijdens hun (eerste) leven hebben 

volbracht herboren worden in een volgend leven.CCCXV Hoeveel opeenvolgende levens er 

mogelijk zijn wordt niet gespecificeerd in de Zohar, maar de meeste kabbalisten zien dit als een 

                                                           
111 In deze context van zielsverwanten biedt de Zohar ons het voorbeeld van David en de badende Bathsheba. 
“This corresponds to what is written: David consoled Bathsheba his wife (2 Samuel 12:24) – testimony that she 
is his wife and she was his wife, destined for him since the day that the world was created.” (The Zohar, 2009, 
p.121). 
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eindig proces met een gering aantal mogelijke zielsverhuizingen. Terwijl een ziel reeds God 

heeft bereikt, kan het zijn dat zijn zielsverwant dit nog niet heeft volbracht. Hierdoor ontstaat 

de mogelijkheid dat na de reïncarnatie van deze ziel, zij huwt met de zielsverwant van een 

ander. Dit wordt echter niet als een probleem gezien doordat de zielsverwanten op hun tijd 

weer samen zullen zijn in het hiernamaals.CCCXVI De cyclus van geboorte en hergeboortes vervalt 

namelijk in het niets in vergelijking met de oneindigheid van het hiernamaals. 

 

III.VIII - De goddelijke voorzienigheid 

In de Zohar wordt een vurige polemiek gevoerd tegen de idee dat goddelijke 

voorzienigheid geen rol zou spelen in de wereld.112 Hierover wordt het volgende vermeld: 

 “The fools who neither know nor study wisdom say that this world proceeds by chance, and that 

the Holy One, blessed be He, has no concern for them, but ‘that which befalls the sons of men 

befalls beasts; even one thing befalls them…’(Ecclesiastes 3:19). But when Solomon saw these 

fools who say such things, he called them ‘beasts,’ for they make themselves into real beasts, 

who say such things. … May these beasts, these fools, breathe their last, they who are of such 

little faith. Woe to them, woe to their soul! It were better for them if they had not come into the 

world.”.CCCXVII 

Interessant aan bovenstaande quote is dat het ongeloof in goddelijke voorziening wordt gezien 

als een dwaasheid.113 Zij die toeval als het regelend principe van de wereld zien, worden 

gelijkgesteld aan beesten. De Zohar lijkt hier eveneens te zeggen dat de studie der wijsheid het 

verschil is tussen mens en dier.  Wijsheid, zo blijkt uit het vermelden van het element ‘studie’, 

kunnen we hier verbinden aan de Tora.  Zoals reeds gezien is de Tora als Wijsheid een symbool 

voor de Sjechina als Chochma. Niet alleen is dit het verschil tussen mens en dier, volgens de 

Kabbala is het ook dankzij de openbaring van de wet, lees de Tora, dat de goddelijke 

voorzienigheid een actieve component krijgt. Meestal wordt God voorgesteld als een soort 

vaderfiguur die van op een afstand koninklijke edicten uitvaardigt. Er is geen direct contact 

tussen de Heerser en zijn onderdanen; de mens is beperkt tot de sporadische smeekbede zonder 

zekerheid over het oordeel van de Godheid.CCCXVIII De dubbele rol van de Sjechina brengt hier 

echter verandering in. Enerzijds zien we haar in de rol van Heerseres, zoals ook duidelijk wordt 

aan de naam van de aan haar gelinkte sefira Malchoet: Koninkrijk. Anderzijds is zij als 

Heerseres zowel de beschermende moederfiguur, als de oordelende wederhelft van de Godheid. 

Laten we op dit laatste element nog even wat dieper ingaan. De werkingen van God kunnen we 

verdelen in een genadig deel, dit is het gevende aspect, en een oordelend deel, het beperkende 

aspect. Zoals reeds hierboven besproken is de Sjechina als vrouwelijk aspect van God ook het 

                                                           
112 Deze idee is het gevolg van de filosofische idee van God als Onbewogen Beweger. 
113 Deze passage viseert vooral de joden die in lijn met het filosofische gedachtegoed van het 13de-eeuwse 
Spanje de visie van God als almachtige rechter in vraag stelden.  
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inperkend principe. In het licht van moraliteit wordt zij vereenzelvigd met het oordeel. Oordeel 

houdt namelijk een samenwerking van twee elementen in. Eerst en vooral wordt een bepaalde 

daad beoordeeld en naargelang de perimeter van de wet correct of foutief bevonden. Terwijl 

een goede daad een beloning kan inhouden114, volgt op een foutief bevonden daad een straf. 

Deze straf is een inperking van de stroom van genade naar de wereld toe. Met andere woorden, 

het geheel der sefirot wordt zo georganiseerd dat de inperkende, lees ook de vrouwelijke, 

sefirot de overhand nemen. Deze sefirot beperken het gevende karakter van God waardoor 

minder goddelijk licht de wereld instroomt. Dit goddelijke licht blijft een vage term in de Zohar 

maar kunnen we hier invullen als alle eigenschappen van het bestaan waar we positief 

tegenover staan115. Hetgeen wat dan nog overblijft in de wereld is lijden en pijn. Opvallend 

hieraan is enerzijds dat lijden gereduceerd wordt tot een gebrek aan goddelijk licht. We zien 

hierin een gelijkaardige aanpak als de privatio boni van Augustinus. Anderzijds is het belangrijk 

te onthouden dat lijden ook vaak door God gebruikt wordt om de ziel de kans te geven om los 

te komen van het lichaam. De straf is dus eigenlijk geen afstraffing in de traditionele betekenis 

van het woord, het is het weghouden van de positieve eigenschappen van God om de mens de 

kans te geven zichzelf te overkomen.  

Toch is in de Kabbala hiermee niet alles gezegd over de goddelijke voorzienigheid. In 

tegenspraak tot de traditionele visie waar een grote kloof aanwezig is tussen de mens en God, 

wordt in de Zohar een dynamischer beeld van de mens geschetst.CCCXIX De mens heeft namelijk, 

door zijn daden, een rechtstreekse invloed op de hogere werelden en zo ook op het gedrag van 

God jegens de mens zelf.CCCXX Alle werelden zijn met elkaar verbonden. Het gaat hier echter 

niet om een verbinding in slechts één richting. We hebben reeds de invloed van God op de mens 

besproken. Eén van de vernieuwende aspecten van de Zohar is haar uitwerking van de invloed 

die de mens heeft op de wereld der sefirot. Volgens de Kabbala bestaat alles uit de verbindingen 

van de sefirot. Deze sefirot zijn als het ware de atomen waaruit de gehele werkelijkheid 

bestaat116. De verschillende verbindingen van deze atomen/sefirot vormen dan de verschillende 

entiteiten in de wereld.117 Alle menselijke intenties en daden hebben een bepaalde uitwerking 

op de manier waarop de sefirot met elkaar in verbinding staan. Het geheel van sefirot en hun 

verbinding op aarde heeft echter ook een invloed op het gedrag van de sefirot en hun verbinding 

in de hogere werelden. Hoewel er tien verschillende sefirot zijn, kunnen we de effecten van het 

                                                           
114 Goede daden, net als in juridische systemen vandaag, worden zelden beloond. Het volgen van een wet is in 
principe een plicht en geeft dan ook geen nood aan een positieve stimulans. Toch is er, volgens de Kabbala, 
sprake van een bepaald soort beloning, namelijk dat je door het vervullen van goede daden de wereld een 
betere plaats maakt.  
115 Denk hier bijvoorbeeld aan vreugde en liefde 
116 Ik gebruik hier de vergelijking met atomen om zo ook de parallel te leggen met het Atomisme van de 
Abderieten zoals Democritos. In tegenstelling tot de kabbalisten zijn deze Abderieten materialisten.  
117 Ondanks het eindig aantal sefirot, namelijk tien, zijn de verbindingsmogelijkheden oneindig. Dit komt mede 
doordat elke sefirot op aarde bestaat uit het geheel van alle tien sefirot en elke sefirot in dit geheel opnieuw 
bestaat uit een geheel van alle tien sefirot, en dit ad infinitum. Hier zien we dan ook meteen het verschil met 
het Atomisme, waar de ondeelbaarheid van de atomen juist vooropstaat.  
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samenspel van deze sefirot in slechts twee verschillende onderdelen verdelen. De Zohar spreekt 

hierbij over de twee zijden van God, namelijk de zijde des oordeels118 en de zijde der 

genadigheid119. Herinner u hierbij de Ariech Anpien en de Ze’eer Anpien. Positieve daden120 (en 

intenties) stimuleren de genadige zijde van God waardoor God op Zijn beurt de wereld met 

positieve gebeurtenissen zal beïnvloeden. De Zohar toont hier dus een wederzijdse 

invloedsrelatie. De mens wordt niet langer als een passief gegeven beschouwd dat Gods oordeel 

zomaar ondergaat. Goddelijke voorzienigheid wordt nu een actieve aangelegenheid, waar mens 

en God partners zijn in het bestuur van het lot van de wereld.CCCXXI Voor de kabbalist is het 

ontkennen van goddelijke voorzienigheid in wezen ook een ontkenning van het vermogen van 

de mens om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. Alle acties hebben gevolgen in de ogen van de 

kabbalist, dit is een gegeven dat ze in hun passie voor de juridische lezing van de Tora in geen 

geval willen opgeven. Hun wereldbeeld zorgt er echter voor dat de mens begenadigd is met de 

kracht om ook God te beïnvloeden.121 God, dit moet gezegd worden, slaat hier enkel op het deel 

van de Godheid die naar de mens toegekeerd is; het ontoegankelijke Een Sof is hier geen deel 

van. Het leven wordt in effect gereduceerd tot een evenwichtsoefening waarbij het geheel der 

sefirot in harmonie moet worden gebracht en dus een evenwicht moet worden gezocht tussen 

de oordelende en de genadige zijde van God. Het is belangrijk hierbij te onthouden dat het 

oordelende aspect geen element is dat moet worden uitgebannen. Het is één van de methodes 

gebruikt door God om de mens naar Hem te leiden.  

 

III.IX - De engelen en tesjoeva: karma en terugkeer 

In dit systeem van wederzijdse beïnvloeding zien we dat de mens naast zijn 

gebruikelijke passieve rol ook een actieve rol toebedeeld krijgt. De Zohar beschrijft deze actieve 

positie in functie van schepping. De mens is door zijn daden namelijk de schepper van engelen. 

Voor we verder ingaan op deze engelen, is het goed even stil te staan bij dit beeld van de mens 

als schepper. De idee dat de mens gecreëerd is in het beeld en gelijkenis van God, zoals 

beschreven in Genesis 1:26, blijft voor velen een raadselachtig gegeven. In de Kabbala wordt 

dit onder andere geïnterpreteerd122 als zeggende dat de mens, net als God, een scheppend 

vermogen heeft. Dit staat mijlenver van de idee van de mens als de geschapen niet-scheppende 

natuur. De engelen die de mens creëert zijn de gevolgen van diens daden. Goede daden creëren 

goede engelen die de mens van bovenaf bijstaan, terwijl kwade daden engelen genereren die 

de mens tegenwerken. Op eerste zicht gaat het hier gewoon over een andere verwoording van 

                                                           
118 Dit kunnen we ons het best voorstellen als de pilaar van strenheid (of oordeel).  
119 Dit kunnen we ons voorstellen als de pilaar van liefde (of mededogen). 
120 Positieve daden kunnen we hier interpreteren als daden die in overeenstemming zijn met de 613 wetten 
van de Tora.  
121 Dit is natuurlijk ook een resultaat van hun visie waarbij de mens deel is van God.  
122 Andere interpretaties refereren naar de mens als heerser van de dieren, zoals God de Heerser is van de 
mens.  
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de invloed die de mens uitoefent op de bovenstaande werelden. Engelen worden doorgaans 

geplaatst in de werelden Beri’a en Jetsira. Hier zien we ook een meer gesystematiseerde 

opvatting in de lijn van het gezegde: “wie goed doet goed ontmoet”.  Het is als het ware de 

kabbalistische versie van karma. Er is echter nóg een belangrijk aspect van deze engelen. Ze 

worden namelijk gekoppeld aan het begrip tesjoeva. Tesjoeva, wat letterlijk zoveel als terugkeer 

betekent, wordt in deze context vaak vertaald als berouw. Indien de mens namelijk berouw 

toont voor zijn daden en probeert de fout te corrigeren, worden de desbetreffende ‘slechte’ 

engelen getransformeerd in ‘goede’ engelen. Dit is dan ook de reden waarom de zondaar, 

ondanks zijn gedrag, toch zo’n sterke positie heeft binnen de Kabbala. De tot inkeer gekomen 

zondaar heeft namelijk een grotere schare ‘goede’ engelen dan de vrome die alle regels volgt. 

Dit doet denken aan de Nieuwtestamentische parabel van de verloren zoon. Er is namelijk meer 

blijdschap voor de terugkeer van de zondaar dan voor de reeds vrome. Deze leerstelling rond 

de tesjoeva is één van de redenen van het elitaire karakter van de Zohar. Door het vermogen 

om ‘slechte’ engelen te gaan omvormen, laat de Kabbala de mogelijkheid open om eerst zoveel 

mogelijk misstappen te begaan alvorens berouw te tonen, om zo uiteindelijk meer ‘goede’ 

engelen te bekomen. Om deze onethische leer tegen te gaan wordt vaak gewezen op de gevaren 

van de Kabbala, historisch gezien waren het dan ook enkel een kleine groep doorwinterde 

Talmoedstudenten die de kans kregen de Kabbala te gaan bestuderen. Zij waren namelijk reeds 

ingewerkt in de 613 joodse wetten. Verder kunnen we er ook op wijzen dat niet enkel de 

menselijke handelingen verantwoordelijk zijn voor de creatie van engelen, maar ook de 

intenties. Bij een onethische aanpak van de tesjoeva-leer ontbreekt natuurlijk de nodige goede 

intentie.123 Er blijkt in de context van deze tesjoeva echter een verschil te bestaan tussen 

intenties en handelingen. In de Zohar staat geschreven: “Some of them squeal and rise. Who are 

they? The wicked who intended teshuvah in their hearts, but died without being able to do it. 

These are punished there in Hell and afterwards twitter and rise.”CCCXXII Enkel de correcte 

intentie is dus niet genoeg. Opvallend is dat hier gesproken wordt over de hel124 als een soort 

vagevuur. Het gebrek aan de daad van tesjoeva wordt opgelost door de mens tijdelijk te straffen 

in de hel, alvorens hij mag opklimmen tot zijn plaats bij God. Opnieuw zien we hier dat straf 

gebruikt wordt als een werktuig van God om de mens toch nog naar zijn telos aan Diens zijde 

te leiden.   

 

                                                           
123 Zo de vermelding van intenties in deze context een gevolg is van de mogelijke onethische interpretatie van 
de tesjoeva-leer of het er reeds altijd deel van uitmaakte, is bij het lezen van de Zohar niet duidelijk. Wel wordt 
meestal aangenomen dat in de geest van de Tora de intenties een niet te verloochenen rol spelen.  
124 Over de rol van de hel zullen we in deze thesis niet uitweiden. Wel wil ik de lezer erop wijzen dat over de 
correcte interpretatie van het concept ‘hel’ een hevig debat bestaat. Naast de mogelijkheid dat het hier om een 
effectieve plaats gaat, kan de term hel ook als een bepaalde negatieve geestesgesteldheid gezien worden. De 
aanwezigheid van de vermelding ‘na de dood’ in bovenstaande citaat lijkt mij eerder een bekrachtiging voor de 
eerste invulling van de term ‘hel’.  
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III.X - De wederzijdse beïnvloeding 

Dit gezegd zijnde, laten we terugkeren naar de rol van de Sjechina in de dynamische 

invulling van de goddelijke voorzienigheid. Zij is, in de Zohar, namelijk dé symbolisatie van de 

relatie tussen beïnvloeder en beïnvloede. De Sjechina kunnen we ons in deze context het best 

voorstellen als de ‘vergaarbak’ van de stroom van goddelijke krachten125. In deze configuratie 

is zij dus de beïnvloede. Ze blijkt echter meer te zijn dan louter een passieve ‘opvangbak’. Het 

is namelijk ook de Sjechina die verantwoordelijk is voor de activatie van de in haar omsloten 

krachten.CCCXXIII Dit zien we onder meer in het beeld van de Sjechina als de Hof van Eden.  

“This light was sown by the blessed Holy One in the garden of His delight, and He arranged it in 

rows by the hand of the Righteous One, who is the gardener of the Garden. He took this light and 

sowed it as seed of truth, arranging it row by row in the Garden, and it sprouted and grew and 

yielded fruit, by which the world is nourished, ... .”CCCXXIV  

Deze ‘Garden’ is de Sjechina waar de zaden geplant door de ‘Righteous One’, eens wortel gevat, 

uitgroeien tot voedsel voor de wereld. Deze ‘Righteous One’ heeft hier een dubbele betekenis. 

Enerzijds is het een symbolisatie van de sefira Jesod.CCCXXV In deze interpretatie zien we dus het 

beeld van de Sjechina als de beïnvloede. Ze neemt de ‘zaden’ van de bovenste sefirot in haar op. 

Dit valt echter niet meer een passief proces te noemen; in de transformatie van zaad tot fruit 

zien we een ontwikkeling van potentie tot actualisatie. Anderzijds alludeert de term ‘Righteous 

One’ naar de rechtvaardige mens, ofte de tsadiek126. Vanuit deze lezing zien we de omgekeerde 

weg, namelijk de Sjechina als de beïnvloeder. De zaden van de ‘Righteous One’, zijn de goede 

daden die de Sjechina tot actualisatie brengt in de hogere werelden. Deze lezing is enkel 

mogelijk doordat in de Zohar sprake is van twee Tuinen van Eden. De eerste is de Sjechina en 

moet worden gesitueerd in onze werkelijkheid. De tweede is de hemelse Hof van Eden en is een 

symbool voor de Sjechina in de functie van de sefira Bina. Met deze hemelse Hof van Eden 

wordt ook gealludeerd op het hiernamaals, de paradijselijke plaats waar de rechtvaardigen na 

het opklimmen naar God mogen vertoeven. Verder is ook de ambiguïteit van de term ‘the world’ 

een medeoorzaak voor de twee verschillende lezingen. In de Zohar wordt ‘de wereld’127 namelijk 

zowel gebruikt als aanduiding voor onze werkelijkheid, als voor de wereld der sefirot.  

Het tafereel van de Hof van Eden zien we uiteraard ook terugkeren in de kabbalistische 

bespreking van de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. De Zohar 

vermeldt hierover het volgende:  

“It is written: the tree of life in the middle of the garden, and the tree of knowledge of good and 

evil (Genesis 2:9). The tree of life – we have learned that it extends over a journey of five hundred 

                                                           
125 Deze goddelijke krachten zijn de invloeden van de negen bovenste sefirot. 
126 De rol van de tsadiek zullen we nog uitvoerig beschrijven in deel IV: De Sjechina en de mysticus.   
127 Een andere ambiguïteit van de term wereld, olam, is dat het zowel als wereld alsook als eeuwigheid kan 
worden vertaald.   
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years, and all the waters of Creation branch off below. The tree of life is precisely in the middle 

of the garden, whence waters branch in many directions. … And the tree of knowledge of good 

and evil. Why is it called so? It is not in the middle. But what does knowledge of good and evil 

mean? Since it suckles on two sides and knows them as one suckling sweet and bitter, since it 

suckles on two sides, knowing them and dwelling among them, it is called so.”CCCXXVI  

De boom des levens128 is het symbool voor de sefira Tiferet.CCCXXVII Hierover wordt gezegd dat 

hij staat in het midden van de tuin, denk hierbij maar aan de centrale positie van Tiferet in de 

wereld der sefirot. De boom van kennis van goed en kwaad staat dan weer symbool voor de 

sefira Malchoet, ofte de Sjechina.CCCXXVIII Hier krijgen we het eerder vreemde beeld te zien van 

de boom-Sjechina die in de tuin-Sjechina komt te staan. Dit is evenwel geen toeval. De symbolen 

van boom en tuin getuigen van de twee verschillende functies van de éne Sjechina. Zoals reeds 

vermeld is de tuin het symbool voor de dynamische rol van de Sjechina als tussenschakel tussen 

de mens en de goddelijke wereld. De Sjechina als boom van kennis duidt haar aan in de rol van 

de beïnvloede. Goed en kwaad129 staan namelijk voor de twee extremen oordeel en genade, die 

haar manipuleren. Met andere woorden: de Sjechina is de plaats waar de strijd tussen de twee 

zijden van God wordt beslecht. Zoals we zagen bij de verklaring van de Sjechina als de Hof van 

Eden is ook hier sprake van een dubbele lezing. Enerzijds gaat het hier om de Sjechina in de 

vorm van één der sefirot van de levensboom. Anderzijds kunnen we de Sjechina hier verbinden 

aan onze werkelijkheid en de rol van de mens. Het is namelijk de mens die als doel heeft de 

strijd130 te beslechten door een balans te vinden tussen alle sefirot. Deze gezochte harmonie 

kan de mens enkel bereiken door het proces van unificatie.  

 

III.XI - De unificatie 

Dit enigmatische begrip ‘unificatie’ hebben we nu reeds meerdere malen vermeld in ons 

relaas. Ondanks het feit dat de auteur van de Zohar hier een nadrukkelijke klemtoon op legt, 

blijft het uiterst onduidelijk wat met deze term precies wordt bedoeld. ‘Unificatie’ kunnen we 

zien als een verzamelnaam voor alle handelingen die de mens stelt met als doel het herstellen 

van de wereld naar de conditie van vóór de zondeval. Deze term is dan ook sterk gelieerd aan 

het principe van tikoen. Tikoen betekent letterlijk zoveel als herstel.CCCXXIX Dit herstel wordt als 

een eenmaking gezien omdat de toestand waar men naar wil terugkeren de complete eenheid 

van God is.131 Deze unificatie bevat verschillende componenten. Enerzijds wil men de mensheid 

                                                           
128 Ik wil de lezer erop wijzen dat de levensboom en de boom des levens twee verschillende symbolen zijn. De 
boom des levens staat voor de sefira Tiferet, terwijl de levensboom de gehele wereld der sefirot aanduidt. De 
gelijkenis in naam is echter geen toeval, Tiferet staat namelijk vaak symbool voor het geheel van de sefirot 
Keter tot Jesod. In die visie staat Tiferet voor het mannelijke aspect van de Godheid, dat in tegenstelling staat 
tot Malchoet die het vrouwelijke deel symboliseert.  
129 Het kwaad mag hier niet verward worden met het Kwade (Sitra Achra). De distinctie tussen beiden zal in het 
volgende hoofdstuk: De Sjechina en de Sitra Achra behandeld worden.  
130 De strijd tussen de twee tegenstrijdige aspecten van God: de zijde van oordeel en die van genade.  
131 Deze complete eenheid is eigenlijk niet beperkt tot God, ook de mens moet worden eengemaakt met God.  
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terugvoeren naar haar bakermat Adam Kadmon.CCCXXX Anderzijds wil men ook de verdeeldheid 

van God zelf gaan herstellen, dit kunnen we ons voorstellen als een terugloop van alle 

geëmaneerde sefirot naar hun ontstaansgrond in Een Sof. Hoewel hierbij vaak gewezen wordt 

naar de zondeval als de reden waarom dit herstel nodig isCCCXXXI, is dit slechts gedeeltelijk 

correct. Reeds vóór de zondeval was er namelijk al sprake van de geëmaneerde wereld en was 

ook het onderscheid tussen de primordiale mens en God reeds aanwezig. De zondeval is dus 

enkel de reden voor de nood aan de eenmaking van de mensheid. Beide componenten van deze 

tikoen blijven echter sterk aan elkaar gelinkt door de veelzijdigheid van het begrip ‘Sjechina’. 

Als de wereld van de veelheid is onze werkelijkheid de plaats waar de mens deze unificatie 

begint. Er is hierbij sprake van een tegenstrijdige houding tot de Sjechina. Aan de ene kant gaat 

de mens de wereld van het vele132 gaan afwijzen ten gunste van de goddelijke wereld der sefirot. 

Daartegenover is het juist de verbintenis met de Sjechina die de uiteindelijke eenmaking zal 

mogelijk maken. Unificatie wordt namelijk bereikt door een complete gehoorzaamheid aan de 

wetten van de Tora. Elke mitswa133 zorgt ervoor dat er een harmonie gevonden wordt tussen 

alle sefirot, zowel in onze wereld als in de goddelijke wereld. De Sjechina, als de Tora, wordt 

dus de methode van de tikoen. Dit zien we ook aan de Jiddische uitdrukking voor een heilig 

persoon134: “De Sjechina straalt hem uit zijn gezicht.”135.CCCXXXII  Hier zien we dat door tikoen 

zowel de mens doorbreekt tot de hemelse wereld, als dat de Sjechina doorbreekt tot onze 

werkelijkheid.  

De eenmaking op het niveau van de Godheid kunnen we ons op verschillende manieren 

voorstellen. Het gaat hier, zoals reeds vermeld, over de eenmaking van alle sefirot. In wezen 

staat Tiferet symbool voor de negen bovenste sefirot. De unificatie is in deze visie dan een 

eenmaking van Sjechina en Tiferet, of het vrouwelijke en mannelijke deel van God. Dit wordt 

in de Zohar meestal behandeld met behulp van een sterk geseksualiseerde taal. Het is mijn 

opinie dat het samenbrengen van Sjechina en Tiferet eigenlijk symbool staat voor het herstel 

van de mens tot de oerziel Adam Kadmon. Hiervoor heb ik meerdere redenen. De eerste is dat 

beide termen alluderen op het volk Israël als een éénheid. We herinneren ons hierbij dat één 

van de symbolische vormen van de Sjechina de Knesset Jisraël is. Tiferet wordt dan weer vaak 

aangeduid door de patriarch Jakob, ook wel Israël genoemd. Jakob staat in de Zohar voor de 

éénheid van het volk Israël alvorens zij zichzelf manifesteerde in de twaalf verschillende 

stammen. Jakob is, in de Zohar, als het ware de potentie van het volk die op aarde tot 

actualisatie werd gebracht in de vorm van zijn twaalf zonen. Het terugbrengen van de Sjechina 

naar haar wederhelft Tiferet is dus een symbool voor het terugvoeren van de veelheid (van het 

volk) naar haar éne ontstaansgrond. Een ander argument voor deze interpretatie vinden we in 

                                                           
132 De materiële wereld; zoals reeds gezien ook een manifestatie van de Sjechina.  
133 Mitswa: Gebod, goede daad. 
134 Dit is een persoon die tikoen teweegbrengt.  
135 Dit is waarschijnlijk ook een allusie op Mozes wiens gezicht straalde na het aanschouwen van de Sjechina op 
de Sinaïberg, na het ontvangen van de Tien Geboden. (Exodus 34:29-35). 
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het Hooglied. De joodse lezing van Hooglied interpreteert haar namelijk als een allegorie voor 

de liefde tussen God en de mens. De seksuele taal van Hooglied lijkt sterk op deze gebruikt om 

de relatie tussen Sjechina en Tiferet aan te duiden in de Zohar. 

In de unificatie van God zien we echter ook een evolutie van de status van de Sjechina. Door 

het uitvoeren van de mitswot136, en dus door het samenbrengen van de Sjechina en Tiferet, 

krijgt de Sjechina de kans om zich te ontplooien tot meer dan slechts de Dochter van God. 

Herinner u hierbij de bespreking van de tetragrammaton. In het (seksueel) samen zijn met 

Tiferet neemt de Sjechina een gelijke rol aan als die van haar moeder Bina. De unificatie is niets 

minder dan het terugbrengen van de Sjechina (Dochter) en Tiferet (Zoon) naar de 

oorspronkelijke szyszygy Bina (Moeder) en Chochma (Vader). De relatie tussen de Sjechina in 

de rol van Dochter en Moeder wordt in de Zohar ook gekoppeld aan de twee Torot.  

“Upper book, lower book, all called Torah. What is the differece between one and the other? Well, 

the upper book is (Torah she-bi-khtav), Written Torah, for it is sealed, existing only bi-khtav, in 

writing, for there is the place for it to be revealed below. Who is that? The World that is Coming. 

The lower book is the Torah called (Torah she-be-al peh), Oral Torah.”CCCXXXIII   

De ‘upper Torah’ is de geschreven Tora, ook wel de sefira Bina, terwijl de ‘lower Torah’, de 

mondelinge Tora, symbool staat voor de Sjechina137.CCCXXXIV Hier zien we duidelijk dat beiden 

(Sjechina en Bina) in se een eenheid vormen, maar naargelang hun plaats in de levensboom 

een andere rol toebedeeld krijgen. De unificatie is dus ook het verenigen van de twee Tora’s, 

ofte de vereniging van Sjechina met Bina. Opvallend aan deze verheffing van de Sjechina is dat 

de traditionele indeling van de levensboom teniet wordt gedaan en we enkel nog een triade van 

Keter-Chochma-Bina overhouden. Hier stopt de tikoen echter nog niet, het doel is nog niet 

bereikt. De ultieme telos is namelijk het Een Sof zelf. De Zohar lijkt evenwel niet te vermelden 

hoe het verdere verloop van deze terugkeer tot het transcendente Een Sof in zijn werk treedt.   

Een completer voorbeeld van de eenmaking van God zelf zien we in Zijn verdeeldheid in twee 

tegenstrijdige zijden. Tussen de zijde van oordeel en de zijde van genade lijkt op eerste zicht 

een onoverkomelijke kloof te zitten. Niets is echter minder waar. Deze antithese vormt namelijk 

een eenheid, zoals we ook reeds zagen bij de bespreking van de boom der kennis van goed en 

kwaad. Oordeel, vooral dan de werkmethode straf, is een middel om terug te keren tot de zijde 

van genade. Oordeel is namelijk simpelweg de inperking van genade. Het is een gevolg van 

genade zelf in de wereld der veelheid. Laat mij toe dit wat verder toe te lichten. Het kwaad138 

is in se niets anders dan een verdere ontwikkeling weg van de ontstaansgrond. Door het 

emanatieproces wordt een soort verloop gecreëerd van de bron Een Sof naar onze wereld. Dit 

                                                           
136 Mitswot: Geboden, goede daden. Meervoud van mitswa. 
137 In de vorm van de sefira Malchoet. 
138 Het kwaad is een andere naam voor de oordelende zijde van God, zoals we ook reeds zagen in de benaming 
van de Sjechina als de boom van kennis van goed en kwaad. 
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verloop is echter ook aanwezig in de levensboom zelf, daar in de vorm van het verloop van de 

zijde van genade naar de zijde van oordeel. Hoe verder weg van de bron, hoe meer veelheid en 

hoe meer plaats tussen de verschillende entiteiten. Deze plaats tussen de entiteiten, de leegte 

zo u wil, is dit kwaad. Leegte is echter ook een andere naam voor God zelf139, en zo is ook het 

kwaad deel van God zelf. Deze negatieve benaming is te verklaren door erop te wijzen dat hier 

gaat om een evolutie in de verkeerde richting, namelijk weg van de eenheid van God. Dit kwaad, 

dit weg-evolueren van God, is echter een cruciaal onderdeel van het goddelijke plan. In dit weg-

evolueren krijgt de mens namelijk de ruimte om zichzelf te gaan ontwikkelen naar een gelijke 

van God. Door de ballingschap van de mens in deze wereld wordt hij een actieve component 

die zelf God gaat unificeren, dit staat mijlenver van de idee van de mens als Adam Kadmon die 

een geheel passief element blijft. Oordeel, het kwaad, is dus de methode om de mens te 

verheffen naar een status boven die van Adam Kadmon. Daarom moet de mens dit kwaad ook 

niet gaan uitroeien, hij moet het enkel correct gaan utiliseren.  

 

Hoofdstuk IV: De Sjechina en de Sitra Achra  

Uiterst vernieuwend in de Zohar is de aandacht die geschonken wordt aan de rol van 

het Kwade. Vooral ook de link tussen de Sjechina en dit Kwade is een aspect dat nog niet 

aanwezig was in de kabbalistische werken van vroegere datum, zoals de Sefer ha-Bahier. Voor 

we ingaan op de symbolische vormen die de Sjechina hierbij aanneemt, zullen we eerst de rol 

van het Kwade nog even gaan verduidelijken. Daarna zullen we overgaan tot een bespreking 

van de verschillende vormen van oordeel. Op basis van het lege karakter die de Sjechina en de 

Sitra Achra delen zullen we ook de kabbalistische betekenis van de afgodendienst kort 

bespreken. Dit zal ons leiden tot een uiteenzetting over het paradoxale lot van Job en de rol van 

de offerdienst. Eindigen zullen we dit hoofdstuk met een bespreking van de chaotische kracht 

die de Sjechina en de Sitra Achra lijken te delen.  

 

IV.I - Het Kwaad 

We hebben het reeds over goed en kwaad, als de twee zijden (oordeel en genade) van 

God gehad. Naast de vormen van Ariech Anpien en Ze’eer Anpien neemt deze tweedeling ook de 

gedaante van de twee helften van de levensboom in. Oordeel is de linker zijde van God, dit 

wordt vaak als vrouwelijk aangeduid omdat het hierbij gaat om de inperking140 van de stroom 

van genade. Een andere reden voor de vrouwelijkheid van deze zijde is haar link met de 

Sjechina, die we spoedig zullen bespreken. Hoewel oordeel als kwaad wordt aangeduid, is het 

een noodzakelijk deel van God. Dit is echter niet het geval bij het Kwade, de Sitra Achra. De 

Sitra Achra is ontstaan uit de linker zijde van God (oordeel, het kwaad).CCCXXXV Net zoals de zijde 

                                                           
139 Zie de bespreking van Keter en Ayin als naam voor God. 
140 Denk hierbij aan het vrouwelijke principe van havdala.  
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van oordeel een weg-evolueren is van de zijde van genade, is het Kwade een nog verder weg-

evolueren van de zijde van oordeel. Deze verdere evolutie kunnen we zien als de Bijbelse 

opstand van Satan tegen God, die tot gevolg had dat God Satan uit de Hemel wierp. Het gaat 

hier dus om een opstand van de zijde van oordeel tegen God (de eenheid), met als gevolg het 

ontstaan van de Sitra Achra, ofte de Andere Zijde.141 Deze Sitra Achra is in wezen een 

afspiegeling van de gehele levensboom, dit is te zeggen, in haar wens om op gelijke voet te 

staan met de Godheid gaat ze de levensboom gaan afspiegelen. In de Zohar wordt het ontstaan 

van de Sitra Achra besproken aan de hand van de mythe van Liliet. Liliet, als eerste echtgenote 

van Adam, komt tegen hem in opstand en kiest de engel Sammaël142 als haar partner. Hier zien 

we dan ook waarom de Sitra Achra een afspiegeling van de levensboom wordt genoemd, waar 

de levensboom altijd begint vanuit het mannelijke, begint de Andere Zijde vanuit het 

vrouwelijke (lege) principe.  

 

IV.II - Oordeel en vuur 

De eerste link met de Sjechina is de zijde van oordeel. Beiden worden als vrouwelijk 

voorgesteld, en in de geest van de Kabbala is een bepaalde identiteitsrelatie hier dan ook te 

verwachten. Deze identiteitsrelatie vinden we in de sefira Gevoera143 (Oordeel). Het goddelijke 

attribuut Gevoera, is één van de sterkste sefirot144 van de levensboom. Dit zien we onder meer 

in volgende citaat uit de Zohar:  

“‘From the Judgement of Isaac145,’ if it did arouse Judgement against this world, then the whole 

world could not bear it. No one can bear that fierce supernal fire except the fire below146, for 

there is fire that endures fire. Rather just as this world is the lowest of all worlds, so all its 

judgements derive from the lower world of God is judge (Psalms 50:6).”.CCCXXXVI  

Hier zien we dat de kabbalisten een bepaalde angst uitdrukken voor wat de kracht van Gevoera 

potentieel zou kunnen aanrichten op aarde, dit is dan ook één van de redenen waarom deze 

sefira ook wel ‘Angst’ wordt genoemd. Opvallend aan deze passage is dat de Sjechina hier niet 

de rol aanneemt van de mens, noch van onze wereld. De Sjechina wordt hier het lagere vuur 

genoemd, of beter nog ‘het vuur dat vuur weerstaat’. Dit is een allusie op een nog andere naam 

van de Sjechina, namelijk ‘het vuur dat vuur verteert’.CCCXXXVII Deze twee soorten vuur tonen de 

                                                           
141 Let hierbij ook op de gelijkenis in betekenis van de naam Satan (Tegenstander) en Sitra Achra (Andere Zijde).   
142 Sammaël betekent letterlijk ‘gif van God’. In het joodse gedachtegoed wordt hij zowel als goed en als slecht 
afgebeeld. De Zohar portretteert hem enkel als de slechte partner van Liliet en aanvoerder van de demonen.  
143 Gevoera wordt in de Kabbala ook vertaald als Strengheid en als Moed.  
144 In principe zijn alle sefirot even sterk. Hoewel gezegd kan worden dat hoe hoger een bepaalde sefira in de 
levensboom staat, hoe groter haar inhoud zal zijn. (De Sjechina als opvangplaats van alle sefirot natuurlijk niet 
meegerekend). Met de sterkte van een sefira wordt hier dan ook eerder gealludeerd op hoe goed de mens (en 
onze wereld) de kracht van deze sefira kan weerstaan. 
145 Dit is Gevoera. 
146  Dit is Sjechina. 
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Sjechina in haar dubbele rol als Oordeel. Het ‘vuur dat vuur weerstaat’ is de Sjechina als de 

lagere Gevoera, die als een rechtvaardige rechter het oordeel van God velt. Dit ‘weerstaat’ vuur 

want het gaat hier over Oordeel in de capaciteit van een attribuut van God. Het verterende vuur 

heeft twee mogelijke interpretaties. Enerzijds is het een denotatie van de Sjechina die onder 

het bestuur van de Sitra Achra staat en dus een verterend oordeel symboliseert. Anderzijds is 

het een symbool voor de Sjechina die over deze Sitra Achra oordeelt en haar doet 

opbranden.CCCXXXVIII De Sjechina blijkt hier dus nogmaals het centrum van de strijd tussen Goed 

en Kwaad te zijn,CCCXXXIX ditmaal kunnen we Goed en Kwaad echter interpreteren als God (in de 

vorm van de gehele levensboom) en de Sitra Achra.  

De Sitra Achra lijkt echter niet alleen sterk op het kwaad147 in God zelf omdat dit haar 

ontstaansgrond is, ook de functie van de Sitra Achra blijkt dezelfde te zijn als die van de linker 

zijde. Er is, volgens de kabbalisten, namelijk een reden waarom de Sitra Achra, althans 

voorlopig, mag blijven bestaan. God weigert deze Andere Zijde zelf te vernietigen om de mens 

de kans te bieden om zelf dit Kwaad te overkomen. Net zoals we zagen bij de straffende natuur 

van de zijde van oordeel, is de Sitra Achra een soort werktuig van God. Over dit punt is de 

auteur van de Zohar evenwel niet duidelijk of we de Sitra Achra nu moeten opvatten als 

compleet gescheiden van God of niet. De grens tussen het Kwaad en het kwaad lijken hier 

almaar vager te worden. Het is mijn mening dat de kabbalisten deze kwestie opzettelijk 

verhullen in een sluier van mist. Enerzijds staan ze zeer afkerig tegen de idee dat het Kwade 

geassocieerd moet worden met de Algoede God, anderzijds staan ze ook weigerachtig tegen 

alles dat de complete eenheid van God zou weerleggen. We kunnen ons de Sitra Achra dus het 

best voorstellen als een soort carcinoom op de levensboom. Het is er niet los van te denken, 

maar is ook geen vitaal onderdeel van de algehele structuur.  

 

IV.III - De drie soorten oordeel 

Laten we echter terugkeren tot de Sjechina als de sefira Gevoera (Oordeel). Er zijn drie 

manieren waarop de oordelende kracht van de Sjechina haar onthulling kent op aarde. De 

eerste is het ‘Oordeel van Rechtvaardigheid’. Dit is de puurste vorm van Gevoera, waarbij het 

oordeel als doel heeft het promoten van rechtvaardigheid, lees het uitvoeren van de wetten, en 

het helpen van de mens bij het volbrengen van hun doel: de unificatie. Hier kunnen we ook de 

Godsnaam Elohiem aan gaan koppelen. Elohiem is de Hebreeuwse meervoudsvorm van El, wat 

God betekent. Hoewel deze meervoudsvorm vaak wordt toegeschreven aan het polytheïstische 

verleden van het vroege jodendom, gaat de Zohar hier een andere verklaring voor bieden. In 

de Hebreeuwse taal wordt het suffix  -im niet enkel gebruikt als een meervoudsuitgang. Deze 

suffix wordt ook gebruikt in Hebreeuwse woorden zoals mayim, wat water betekent. De reden 

hiervoor is dat het suffix hierbij staat voor iets wat ontelbaar is, of niet in termen van 

                                                           
147 De zijde van oordeel. 
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hoeveelheid kan worden uitgedrukt. De naam Elohiem kunnen we dan ook eerder zien als de 

oneindige God of de God van ontelbare machten.148 De Zohar koppelt de Godsnaam Elohiem 

echter aan het leiderschap van de joodse samenleving. Denk hierbij maar aan de juridische 

taken van het Sanhedrin, dat als doel heeft het hooghouden van de wetten van de Tora. God als 

Elohiem wordt dus volledig in de menselijke sfeer gebracht, meer zelfs de mens heeft deel aan 

de oordelende macht van God. Het ‘Oordeel van Rechtvaardigheid’ heeft echter een eerder 

bizarre relatie met de Sitra Achra. Enerzijds wordt de Andere Zijde als een soort hulpmiddel 

aangevoerd om deze rechtvaardigheid te doen geschieden149, anderzijds staat de Sitra Achra 

juist symbool voor de onrechtvaardigheid waarover moet geoordeeld worden. Dit laatste aspect 

komt volledig tot uiting in het ‘Oordeel van Vergelding’. Dit oordeel neemt de vorm aan van de 

Sjechina die in opstand komt tegen haar agressor, de Sitra Achra. Hier wordt de Andere Zijde 

niet langer gezien als een nuttig werkmiddel om de mens tot zijn doel te leiden. Het gaat hier 

om het Kwade die moet worden weggesneden om de unificatie van God mogelijk te maken. Dit 

is de Sjechina in de rol van het verterende vuur; een ander vaak gebruikt symbool is ook het 

zwaard.  

“When Judgement looms, the lower world does not suckle from that expanse, but suckles from 

the left side and is then called sword of YHVH, full of blood (Isaiah 34:6). Woe to those who 

suckle from her and are watered then! At that time the sea divides in two: white and red; then it 

casts into the Nile the portion of Egypt, and strikes above and below. Therefore Israel drank 

water, and the Egyptians blood.”CCCXL  

Merk hierbij op dat, net als in vele gnostische geschriften, Egypte hier symbool staat voor het 

Kwaad. De derde vorm van oordeel is het ‘Oordeel van Razernij’. Dit oordeel is het gevolg van 

de zonden van de mens en de krachten van de Andere Zijde. Het symboliseert de Sjechina die 

afgescheiden van de levensboom een deel geworden is van de Sitra Achra. Bij elke zonde nemen 

de krachten van de Sitra Achra toe en vervallen de sefirot van de levensboom in een staat van 

disharmonie, waarbij de sefira Gevoera de overmacht neemt. Hoe sterker het Kwaad echter 

wordt, hoe groter de kans wordt dat de Sitra Achra de Sjechina zal overnemen. Deze laatste, 

reeds in een staat van hevig oordeel tegen de zondige mens, zou dan wel eens geneigd zijn zich 

vrijwillig bij de Sitra Achra te voegen en zo de verwoesting van de wereld uit te lokken. Er valt 

uit de teksten van de Zohar echter niet op te maken of het hier gaat om potentieel gevaar of 

over een situatie die al dan niet reeds in de menselijke geschiedenis is voorgevallen. Indien we 

dit interpreteren als een mogelijke uitkomst van de strijd tussen Goed en Kwaad, dan lijkt de 

Almacht van de Godheid in het gedrang te komen. Indien de Sjechina echter nu en dan eens de 

kant van de Sitra Achra blijkt te steunen, is het voor de mens onmogelijk om te weten of hij 

                                                           
148 Voor een verdere bespreking van de naam Elohiem als God van ontelbare machten en haar link met de 
sefira Tiferet zie ook: (De Clercq, 2016). 
149 Herinner u hierbij dat God de Sitra Achra tijdelijk toelaat te bestaan om de mens de mogelijkheid te bieden 
haar te overwinnen.  
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zijn lijden wel degelijk als een rechtvaardige straf moet ondergaan. Naar mijn opinie, moeten 

we het begrip Sjechina hier dan ook als de mens, of het volk, gaan invullen. Zijn eigen zonden 

hebben dan als resultaat dat hij de wereld verwoest en dat hij een lijden over zichzelf uitstort 

waarvan hij de rechtvaardiging niet meer kan zien.  

Het ‘Oordeel van Razernij’ wordt in de Zohar besproken met behulp van het relaas over de 

zondeval. “From every tree of the garden you are free to eat – everything was permitted to him 

if eaten in oneness. For we see that Abraham ate, Isaac, and Jacob – they all ate and endured. But 

this tree is a tree of death; whoever takes it alone dies, for he has taken deadly poison.”CCCXLI 

Volgens deze passage was de zonde niet dat er van de verboden vrucht gegeten werd, de zonde 

was de wijze waarop de mens deze vrucht tot zich nam. Het eten van de vrucht blijkt hier een 

eufemisme te zijn voor het contact tussen de mens en de Sjechina. De mens mag de Sjechina 

enkel benaderen als zij in contact staat met de andere sefirot. Indien de mens de Sjechina van 

de levensboom afzondert, maakt hij zich schuldig aan de zonde van het ‘afsnijden van de 

scheuten’.CCCXLII Deze scheuten zijn de sefirot, het afsnijden daarvan is dus het loskoppelen van 

de Sjechina van de andere sefirot waardoor zij dus een volledig leeg150 principe wordt. Het is in 

deze context dat ze dan de transformatie ondergaat van de boom der kennis van goed en kwaad 

tot de boom des doods. De dood wordt hier dus gelinkt aan de Sjechina als leegte. Dit verklaart 

ook waarom de Zohar Sammaël, de nachasj151, Satan en de Engels des Doods als één en dezelfde 

figuur afbeeldt. “It was Samael appearing on a serpent, and the form of the serpent is Satan; all 

is one. … The serpent was slier – evil impulse, Angel of Death. Being the Angel of Death, he 

inflicted death upon the whole world.”CCCXLIII Deze zijn allemaal symbolische vormen van één en 

dezelfde figuur, de Sitra Achra. De Andere Zijde is echter ontstaan uit het vrouwelijke en is dus 

in se een inhoudsloos principe. De Sjechina, afgescheiden van de levensboom, neemt de vorm 

aan van de lege Sitra Achra. Samen zijn zij dan verantwoordelijk voor de vernietiging van de 

wereld.CCCXLIV Dit vernietigen van de wereld kunnen we dan zien als het werpen van de wereld 

in de dieptes van de vergetelheid, in het niet-zijn.152  

 

IV.IV - De idolatrie 

Deze Sitra Achra als inhoudsloos zien we ook terugkeren in het verbod op idolatrie.  

“You shall have no other gods beside Me (Exodus 20:3). … You shall not make for yourself 

(phesel), a carved image (Exodus 20:4) – (pislu), disqualification, from that supernal place, from 

that holy place. Phesel, A carved image – (pesolet), refuse, of holiness, which is mystery of 

                                                           
150 Herinner u hierbij dat de Sjechina de (lege) plaats is waar de krachten van de andere sefirot in 
samenvloeien. 
151 Nachasj: Hebreeuws voor slang. De slang of het serpent uit de Hof van Eden dat vaak symbool staat voor 
Satan.  
152 Dit niet-zijn mag niet verward worden met de Ayin (Niets, leegte) van God. God is een niet-ding, niet 
helemaal een niets maar een ‘niets dat is’. De Sitra Achra is een ‘niets dat niet is’.  
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another god. This mystery corresponds to what is said: a stormy wind coming from the north, a 

great cloud (Ezekiel 1:4). Or any form (Exodus 20:3) – and is written: and flashing fire (Ezekiel, 

1:4).”CCCXLV  

Afgodsbeelden worden hier afgeschilderd als het afval van de heilige plaats. Met de term ‘other 

gods’ wordt hier de Sitra Achra bedoeld; opvallend is dat deze gelinkt wordt aan de Sjechina. 

Zoals reeds besproken heeft de Sjechina namelijk een sterke link met de tempel en het misjkan 

als heilige ruimte. Ook de vermelding van de symbolen ‘great cloud’ en ‘flashing fire’ wijzen 

hier op de Sjechina. Er zijn twee aspecten die de Sitra Achra en de Sjechina delen, de eerste is 

dat beiden een bepaalde oordelende kracht hebben, en het tweede is hun inhoudsloosheid. Daar 

in bovenstaand citaat vermelding wordt gemaakt van de heilige ruimte, lijkt het mij hier eerder 

te gaan om het aspect leegheid (gelieerd aan de lege plaats) dan om het aspect oordeel.  We 

kunnen hieruit besluiten dat idolatrie de aanbidding is van het lege, zelfs van de lege Sjechina. 

Deze lege Sjechina is niets anders dan de wereld der veelheid, afgezonderd van God. Met andere 

woorden, het gaat hier om het verheerlijken van de materiële wereld. Indien idolatrie en de 

(lege) Sjechina verbonden zijn kunnen we afgodendom ook gelijkstellen aan de verering van de 

mens (Knesset Jisraël) die ten koste gaat van de eredienst van God. Zo wordt het afgodendom 

dus gelijkgesteld aan het omgekeerde van unificatie. 

 

IV.V - Eva en de nachasj (slang) 

Een ander symbool uit het zonedevalverhaal dat de Sitra Achra en de Sjechina verbindt, 

is de nachasj. De slang, die Eva verleidde in de Hof van Eden, probeert aan het oordeel153 van 

de Sjechina te ontsnappen door haar te verleiden.CCCXLVI Dit is nog een voorbeeld waar de Sitra 

Achra de levensboom probeert af te spiegelen: net zoals Gods mannelijk aspect wil unificeren 

met de Sjechina, wil de mannelijke zijde van de Sitra Achra, Sammaël, dit ook doen. Het valt 

op z’n minst ironisch te noemen dat het nu net deze verleidingspoging van Sammaël is die 

uiteindelijk leidt tot de vergeldende woede van de Sjechina jegens de Sitra Achra.CCCXLVII Het is 

mij niet duidelijk of de auteur van de Zohar dit vermeldt om aan te tonen dat een echte unie 

tussen Sjechina en de Andere Zijde in se onmogelijk is of om de figuur van de Sjechina zo puur 

mogelijk voor te stellen. Deze laatste interpretatie zou in ieder geval in lijn zijn met 

onderzoekers als P. Schäfer154, die in de Sjechina een soort Maria-figuur zien. We kunnen ervan 

uitgaan dat de wijdverspreide Maria-cultus in het Spanje van de dertiende eeuw een invloed 

zal gehad hebben op het joodse gedachtegoed omtrent de vrouwelijke personificatie van God. 

Deze beïnvloeding zien we onder meer in het beeld van de hemelse Moeder en de functie van 

                                                           
153 Het Oordeel der Vergelding. 
154 Peter Schäfer was een professor Joodse Studies aan de Princeton University te New Jersey, VSA, en is heden 
directeur van het Institut für Judaistik aan de Vrije Universiteit Berlijn. Voor een uitgebreidere bespreking over 
de link tussen de Sjechina en Maria zie: (Schäfer, 2000). 
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beiden als Mediatrix155. Nergens is de link echter zo duidelijk als bij hun relatie tot Eva. Maria, 

als een verbeterde en puurdere versie van Eva, heeft veel weg van de Sjechina die in 

tegenstelling tot Eva de verleiding van de slang wel kan weerstaan. In de Zohar wordt over de 

puurheid van de Sjechina ook het volgende geschreven:  

“The woman who plays the harlot156 moves away from them, because she cannot exist by her 

side. The woman of worth157 comes near, and approaches the High Priest, and she is certainly 

pure: “And if a woman is not defiled, but is clean, then she shall be cleared and shall conceive 

seed” (Numbers 5:28), and she gives additional strenght and love to her husband.”.CCCXLVIII  

Hier zien we nogmaals dat het weerstaan van de slang, de Sjechina extra kracht heeft om de 

Sitra Achra te verslaan. Liliet kan de Sjechina niet benaderen door haar puurheid.  

 

IV.VI - De offerdienst 

Het valt echter op z’n minst paradoxaal te noemen dat de Sjechina kracht put uit het 

weerstaan van het Kwade, terwijl Job ogenschijnlijk voor dezelfde daad gestraft wordt. Om dit 

te begrijpen moeten we kijken naar wat, volgens de Zohar, de oorzaak is dat de Sitra Achra deel 

heeft aan de offers. Het is door de zonde van de aanbidding van het Gouden Kalf dat een deel 

van de offergaven aan de Andere Zijde toekomt.CCCXLIX Toch schrijft de Zohar de eerste 

offergaven aan de Sitra Achra toe aan een tijd lang voor de Hebreeërs. Volgens de kabbalisten 

zou het offer van Kaïn ongeschikt bevonden zijn doordat het hoofdzakelijk aan de Andere Zijde 

werd geschonken, terwijl slechts een deel voorzien was voor God. Abel daarentegen, offerde op 

de correcte wijze door zijn offer aan God te wijden en slechts een deel te voorzien voor de 

Andere Zijde.CCCL Het verschil tussen beide offers doet denken aan de truc van Prometheus te 

Mekone158. Dankzij Prometheus werd het verderfbare vlees aan de mens toegeschreven en de 

eeuwige botten aan de goden. Zo ook zijn de bederfbare vruchten bedoeld voor de Sitra Achra. 

Ook het vlees van Abels offer blijkt een deel te zijn voor de Andere Zijde. “It is the forces of 

uncleanness who derive the main benefit from the flesh of the sacrifices, even though he who 

brings the sacrifice has his mind set on nourishing the sefirot above.”CCCLI Het deelhebben van 

de Sitra Achra aan de offergaven wordt hier dus als een symbool gebruikt om het verschil tussen 

de eeuwigheid van de Godheid en de vergankelijkheid van het Kwade aan te tonen. Het blijken 

echter voornamelijk zondeoffers te zijn die aan de Sitra Achra worden gewijd.CCCLII De logica 

hierachter is tweevoudig. Enerzijds lijkt de Zohar hier simpelweg te zeggen dat de zonden de 

kracht van het Kwade vermeerderen. Anderzijds zien we dat het zondeoffer gebruikt wordt om 

de Sitra Achra weg te leiden van de Sjechina. Deze redenering gaat als volgt: terwijl het Kwade 

                                                           
155 Denk hierbij aan de Sjechina als Rachel. 
156 Dit is Liliet. 
157 Dit is Sjechina. 
158 Hoewel deze truck wordt voorgesteld als in het voordeel zijnde van de mens, is de achterliggende gedachte 
dat de offers een symbool zijn voor de sterfelijkheid van de mens versus de eeuwigheid van de goden.  
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gepreoccupeerd is met het offer, verzaakt zij tijdelijk de vervolging van de Sjechina. Dit komt 

het duidelijkst naar voor in de nieuwjaarsceremonie waarbij de zonden van Israël 

getransfereerd worden op een geit die vervolgens de woestijn ingeleid wordt. Deze zondebok, 

die omschreven wordt als een offer aan Azazel, wordt in deze context door de kabbalisten ook 

wel een steekpenning genoemd.CCCLIII  Het Kwade wordt namelijk ook gezien als de aanklager 

van de mens bij God. De Zohar verwoordt het als volgt:  

“On Yom Kippur – when the inhabitants of the world stand in judgement before the blessed Holy 

One, atoning for their sins, and that Accuser stands over them, intending to destroy them for 

their sins – they send him that gift; … . After he receives the gift, that Accuser raises his eyes and 

sees Israel – all of them afflicting themselves with fasting, barefoot. He sees women, he sees 

children – all of them fasting, all of them completely cleansed.”CCCLIV  

Dit offer wordt als een steekpenning aanzien omdat het Kwade de zonden die op deze zondebok 

gelegd zijn niet gaat aanklagen bij God. Uit bovenstaand citaat wordt echter duidelijk dat het 

hier niet om een echte omkoopsom gaat. Het is niet het offer dat de ‘Accuser’ omhaalt, het is de 

daad van berouw die ervoor zorgde dat het volk absolutie kreeg, waardoor de Andere Zijde deze 

zonden niet meer kon aanklagen. Vergeven zonden tellen namelijk mee als mitswot of goede 

daden zoals we hierboven in de bespreking van de engelen reeds zagen.  

 

IV.VII - De zonde van Job 

Dit gezegd zijnde blijft het alsnog onduidelijk wat de zonde van Job nu precies inhoudt. 

Job zondigde, zo blijkt, door de wijze waarop hij offers bracht. Hij bracht enkel 

holocaustoffers159, zonder de nodige portie te geven aan de Sitra Achra.CCCLV De Zohar biedt twee 

verklaringen voor het belang van het bieden van offers aan de Andere Zijde. De eerste reden is 

dat het offer het Kwade gaat bedaren. Dit is in lijn met de gedachte van het offer als 

steekpenning. De tweede reden is dat het offer dient als een methode van oorlogvoering tegen 

het Kwade.CCCLVI “That impure spirit is not annihilated or nullified – whether among humans or 

from the side from which it comes – except by fire of the altar, for that fire eliminates impure 

spirit and evil species from the world.”CCCLVII Deze speciale kracht van het altaar-vuur is het 

oordeel van de Sjechina, zo blijkt uit een andere zin uit dezelfde passage als bovenstaand citaat: 

“Surely we have learned: Fire is always Judgement.”.CCCLVIII Jobs fout is dus dat hij in zijn 

vroomheid de Sjechina niet aanspoorde om de Sitra Achra te gaan verdelgen. De Zohar lijkt hier 

bij de lezer aan te dringen om het Kwaad160 actief te gaan aanvallen, en niet zoals Job passief 

te blijven. De vraag rijst hierbij hoe Job de Andere Zijde actief moest gaan bestrijden. 

                                                           
159 Dit leiden de kabbalisten af uit de zin “… en wijkende van het kwaad.”(Job 1:1). Aangezien hij geen andere 
zonden beging, waren zondeoffers (die gezien worden als gericht aan de Sitra Achra) niet aan de orde.  
160 Het Kwaad lijkt hier meer te zijn dan slechts de negatie van het Goede. 
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IV.VIII - De sjosjanna: de lelie 

Een vaak gebruikt kabbalistisch symbool van een door het Kwade omringde Sjechina is 

de lelie of sjosjanna. De auteur van de Zohar begint zelfs met de woorden: “Rabbi Hezekiah 

began by quoting: ‘As a lily among thorns’ (Song of Songs 2:2). Who is this lily? It is the 

Assembly of Israel. Just as the lily, which is among thorns, contains both red and white, so the 

Assembly of Israel contains both Judgement and Mercy.”CCCLIX Deze tweekleurige lelie stelt zowel 

het volk als de Sjechina voor, die beïnvloed worden door de twee zijden van God: Oordeel en 

Genade. De doornen zijn de Sitra Achra die de Vereniging van Israël omringen en haar zo 

begrenzen. Om te kunnen groeien moet deze lelie de menige doornen gaan trotseren.161 Dit doet 

ze door haar kleur te gaan aanpassen. Hoe roder, hoe meer invloed van de zijde des oordeels 

waardoor ze het Kwade kan gaan veroordelen. Het is nu net in deze eerste passage van de Zohar 

dat we de oplossing zien tot de vraag hoe Job het Kwade moet aanvechten. De doornen, de 

Andere Zijde, kunnen enkel aangepakt worden door het kwade (de zijde des oordeels) in God 

zelf te gaan opwekken. Het is bijna alsof de mens het Kwade moet voortonen hoe ze correct 

moet handelen (en dus een correcte vorm van kwaad moet zijn), dit doet denken aan de 

sympatische magie binnen de mythologie. De zonde van Job blijkt hier dus echter meer te zijn 

dan enkel het verzaken van de offerportie aan de Sitra Achra. We kunnen de term kwaad in Job 

1:1162 dus tweeledig opvatten. Enerzijds kunnen we het lezen als de Sitra Achra en anderzijds 

als de zijde des oordeels. Derhalve blijkt Jobs zonde te zijn dat hij ook week van het kwaad in 

God. Hierbij moet echter de noot gemaakt worden dat het kwaad in God nooit een doel op zich 

mag worden, zoals ook duidelijk wordt uit volgend citaat:  

“Come and see. At first she is green like a rose, whose leaves are green; afterwards “a lily” 

(shoshanah), she is red with white colors. …; shoshanah because she changes (ishtaniat) from 

color to color, and varies (shaniat) her colors. …; when she whishes to unite with the king, she 

is called “rose”; after she has become united with him, …, she is called “lily”, …. “A lily of the 

valleys”, for she changes her colors, sometimes for good, sometimes for evil, sometimes for 

Mercy, sometimes for Judgment.”CCCLX  

Slechts in een beeld van een geünificeerde Godheid durft de auteur van de Zohar de twee 

tegenstrijdige zijden van God te koppelen aan de Sjechina.  

 

                                                           
161 We kunnen deze groei als een spirituele groei beschouwen. De doornen wekken dan weer een indruk van 
een dorre, onleefbare wereld op.  
162 “Er was eens een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht en vroom en 
godvrezende en wijkende van het kwaad.”. (Job 1:1). 
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IV.IX - De oceaan als de chaos-wateren 

In het relaas over de sjosjanna is de sleutel tot de bestrijding van het Kwade haar kunde 

om van kleur te veranderen. Deze ‘veranderlijkheid’ van de Sjechina wordt in de Zohar ook 

gelinkt aan het symbool van de oceaan.  

“Rabbi Yudai said, What is Be-reshit? With Wisdom. This is the Wisdom on which the world 

stands – through which one enters hidden, high mysteries. Here were engraved six vast, supernal 

dimensions, from which everything emerges, from which issued six springs and streams, flowing 

into the immense ocean.”CCCLXI  

In deze passage is de ‘immense ocean’ de Sjechina waarin de krachten van de zes sefirot Chesed 

tot Jesod samenvloeien. Ook hier worden Chochma (Wijsheid en zijde van genade) en Bina 

(Begrip en zijde van oordeel) samen genomen en gezien als de éne bron. De Sjechina als lagere 

wijsheid is dus niet alleen de verzamelplaats van de zes vernoemde sefirot, het is de mengplaats 

van het goede en kwade deel van God. Opvallend aan beide beschrijvingen van de Sjechina als 

lelie en als oceaan is haar onstabiele karakter. De keuze van de kabbalisten om de Sjechina in 

deze context te gaan associëren met de oceaan zal ons niet verbazen. Over de gehele wereld 

vinden we ontstaansmythes waarin de primordiale wateren gelinkt worden aan duisternis of 

chaos.CCCLXII Niet het minst kunnen we hier Poseidon vermelden; deze Griekse watergod wordt 

als een zeer onvoorspelbare en onstabiele godheid beschouwd wegens zijn associatie met de 

chaotische oerwateren. Chaos kunnen we hier echter niet zomaar verbinden met het Kwaad. 

Het gaat hier veeleer om een staat van potentiële orde, zoals we ook zien aan de vermelding 

van ‘Wisdom’ (Chochma) in bovenstaand citaat.  Chochma, neemt hier de rol op zich van de 

primordiale substantie die als een vorm van pure potentie doet denken aan het Grieks 

filosofische begrip hyle163.CCCLXIII Over deze chaos, of tohoe in het Aramees, vermeldt de Zohar 

het volgende: “Enveloping everything was tohu, chaos, and as long as tohu reigned, the world 

was not, did not exist. When did that key open gates? When was it fit to be fruitful, to generate 

offspring? When Abraham arrived, as it is written: … .”CCCLXIV In deze passage wordt chaos 

vereenzelvigd met Chochma en de sleutel met Bina. Pas bij Abraham eindigt de heerschappij 

van tohoe en ontstaat de wereld. Abraham stelt hier de sefira Chesed (Genade) voor, de eerste 

sefira ‘geboren’ uit Chochma en Bina. Het is de sefira Bina die de hyle van Chochma vorm heeft. 

Dit vormgeven kunnen we interpreteren als een ordening van de chaos. De Sitra Achra, als 

afkomstig uit de linker164 helft van God heeft dus enkel vorm zonder substantie. Het is geen 

exacte chaos, tohoe, want het heeft geen echte inhoud. De Andere Zijde is eerder een leegte, 

                                                           
163 Hyle werd als Griekse term voor materie door Aristoteles aangewend in contrast met de term voor vorm. In 
de Kabbala zien we dat potentie en primordiale materie vereenzelvigd worden met de mannelijke sefira 
Chochma, terwijl vorm gelinkt wordt aan de vrouwelijke sefira Bina.  
164 Het linker deel van God is de zijde van oordeel en wordt voorgesteld als vrouwelijk.  
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vohoe. Dit doet denken aan Genesis 1 vers 2: “De aarde nu was woest165 en ledig166, en duisternis 

was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.”. In de Kabbala spreekt men over 

de twee werelden Olam ha-Tohoe (Wereld der Chaos) en de Olam ha-Tikoen (Wereld der 

Correctie). De Olam ha-Tohoe kunnen we ons voorstellen als een wereld waarin alle sefirot los 

van elkaar staan. De Olam ha-Tikoen is dan de wereld waar alle sefirot onlosmakelijk één geheel 

zijn geworden door de daden van de mens.167 Het is alsof de Zohar de lezer wil duidelijk maken 

dat de Sitra Achra niet eengemaakt kan worden omdat zij geen ware chaos is maar een leegte. 

Anders dan de Olam ha-Tohoe kan de Andere Zijde (als vohoe) niet omgevormd worden tot een 

harmonieuze Olam ha-Tikoen. De onstabiliteit van de chaotische mengeling van sefirot in de 

Sjechina wordt dus nooit als een negatief gegeven gezien door de kabbalisten. In tegendeel, net 

zoals bij Poseidon in de Griekse mythologie, is het de associatie met chaos die de Sjechina een 

waardige tegenstander van het Kwaad maakt.  

 

Aan de hand van de vier bovenstaande thematieken zien we dat de Sjechina in de Zohar 

een cruciale rol speelt in het verbinden van onze wereld aan de goddelijke wereld der sefirot. 

Reeds als laagste sefira heeft ze een niet te miskennen connectie met de hoogste aller sefirot 

Keter. De Sjechina wordt evenwel door de kabbalisten ook aangewend als een symbool om het 

verschil tussen de aardse wereld en de hemelse sferen te duiden. Hierbij ligt vooral de klemtoon 

op de eindigheid van onze werkelijkheid en het lijden dat daarin centraal staat. Haar 

verbondenheid met het Hebreeuwse volk is van een dergelijke innige aard dat ze aan hen 

gelijkgesteld wordt onder de term Knesset Jisraël. Verder wordt ze echter, onder meer in de 

vorm van de matriarchen, ook als een goddelijke moederfiguur van dit volk beschouwd. In 

betrekking tot het Kwade krijgt ze dan opnieuw een dubbelrol toebedeeld. Ze treedt zowel naar 

voren als een kwetsbare figuur die afhankelijk is van menselijke daden om haar van de klauwen 

van de Andere Zijde te vrijwaren, als de vurige overwinnaar van dit Kwade in de vorm van het 

‘Oordeel van Vergelding’. In dit oordeel zien we ook de sterke band tussen de Sjechina en de 

vrouwelijke zijde van God terugkeren. Als vrouwelijk principe is zij het deel van God dat door 

de mens met het mannelijke moet worden geünificeerd. In de Zohar is ‘Sjechina’ dus een term 

die een amalgaam aan betekenissen aanduidt. Hierdoor worden het lot van de mens, de wereld, 

het Kwaad en God aaneengeregen.  

 

 

 

                                                           
165 Woest: tohoe. 
166 Ledig: vohoe. 
167 De werkelijkheid waarin de mens verkeert, bevindt zich in het tijdvlak tussen deze Olam ha-Tohoe en Olam 
ha-Tikoen.   
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Deel IV: De Sjechina en de mysticus 

Nu we de Sjechina in haar veelheid aan symbolische vormen hebben gedeconstrueerd, 

zullen we in het laatste gedeelte van deze scriptie dit begrip reconstrueren aan de hand van 

haar relatie tot de mysticus. Deze mysticus wordt in de Kabbala als een rechtvaardige of tsadiek 

beschouwd. Na een korte bespreking van wat deze term ‘rechtvaardige’ nu precies inhoudt 

zullen we de link met de sefira Jesod bekijken. De twee mijlpalen in het leven van iedere 

gelovige jood zal ons leiden tot een bespreking van het genderconflict dat aanwezig is in het 

Sjechina-begrip. Hierna zullen we overgaan tot een bespreking van de drie belangrijkste 

handelingen van de tsadiek zijnde gebed, barmhartigheid en studie. Aan de hand van deze drie 

soorten handelingen zal ons aan het einde van dit deel ook duidelijk worden wat het belang van 

de unio mystica is in de Kabbala en welke vorm de Sjechina hierbij aanneemt.  

 

Hoofdstuk I: De Sjechina en Jesod 

I.I – De tsadikiem: de rechtvaardigen 

Reeds in de Tanach wordt een onderscheid gemaakt tussen de rechtvaardige (tsadiek) 

en de goddeloze (rasja).CCCLXV De term ‘rechtvaardige’ wordt hier vaak toegepast in een 

context van rechtspraak. “Wanneer er tussen lieden twist zal zijn, en zij tot het gericht zullen 

toetreden, dat zij hen richten, zo zullen zij den rechtvaardige rechtvaardig spreken en den 

onrechtvaardige verdoemen.”(Deuteronomium 25:1). Het onderscheid tussen een tsadiek en 

een rasja is de navolging van de joodse wet. Een bijbels synoniem voor deze rechtvaardige is 

‘vrome’ of chasied. In de agadische literatuur wordt deze chasied echter gedifferentieerd van 

de tsadiek. Iedere jood die de wetten naleeft kan een rechtvaardige genoemd worden. De titel 

chasied vereist dan weer dat de persoon zichzelf extra beperkingen zal opleggen. Van een 

vrome wordt verlangd dat hij verder gaat dan wat de wet van hem verwacht. Hij zal niet 

alleen, als het ware, een muur rond de Tora bouwen om zo zeker nooit een wet te breken, hij 

zal zichzelf extra morele wetten opleggen. Denk hierbij aan het onderscheid binnen de ethiek 

tussen morele verplichtingen en supererogatoire daden. Een gelijkaardige joods-filosofische 

idee vinden we in de ethische doctrines van Maimonides. In zijn Mishneh Torah schrijft hij:  

“A man whose opinions are intermediate and moderate is called ‘wise’. A man who is more 

particular with himself and departs from the intermediate opinion either to one side or the other 

is called ‘pious’ … and this is the characteristic of piety (hasidut) … he goes beyond what is 

strictly required. And we are enjoined to follow the intermediate paths, which are the good and 

upright paths.”CCCLXVI  

De rechtvaardige wordt hier wijs of chacham genoemd. Dit is dan ook meteen de eerste link 

tussen deze tsadiek en de Sjechina: beiden worden gelinkt aan de Wijsheid (Chochma).  
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In de Zohar wordt de term tsadiek losgekoppeld van de beperkende sfeer van de rechtspraak 

en krijgt hierbij de betekenis van de deugdzame mens die als lid van de joodse gemeenschap 

aanzien wordt als zijnde van een hoog religieus kaliber.168;CCCLXVII In tegenstelling tot het gebruik 

in de rabbijnse literatuur, worden de tsadiek en de chasied hier niet volmondig van elkaar 

onderscheiden.169 De tsadiek wordt in de Zohar gelijkgesteld aan de sefira Jesod. Jesod als de 

goddelijke fallus staat, zoals reeds vermeld, symbool voor het verbond. In deze context wordt 

Jesod ook wel het fundament van de wereld genoemd, naar Spreuken 10 vers 25: “Gelijk een 

wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer; maar de rechtvaardige is een eeuwige 

grondvest.”. De kabbalisten interpreteren dit vers als zeggende dat ware het niet voor de 

rechtvaardigen de gehele aarde zou verwoest worden.170 Deze rechtvaardige is in de ogen van 

de auteur van de Zohar, hoe kan het ook anders, de kabbalistische mysticus. De mystici worden 

niet alleen het fundament van de wereld genoemd, in de vergelijking met Jesod worden zij ook 

geplaatst op het rechtvaardige pad dat tot God leidt.171  Herinner u hierbij de Sjechina als poort. 

De Sjechina symboliseert de opening of mogelijkheid tot de ophang naar God omdat ze in 

contact staat met de sefira Jesod. Dit rechtvaardige pad dient in de Kabbala om het verschil te 

duiden tussen de tsadiek en de rasja.  

“For YHVH knows the way of the righteous – what is meant by for YHVH knows? Well, the 

blessed Holy One knows and watches over the way of the righteous, to benefit them and protect 

them; He walks before them to defend them. Therefore, one who sets out on his way should make 

sure that that way is the way of the blessed Holy One, inviting Him to join along. … What is 

meant by and the way of the wicked will perish? All by itself – for the blessed Holy One does not 

regard that way of theirs and does not go along with them.”CCCLXVIII 

Het verschil tussen beide paden is dus de aanwezigheid van God zelf. De rechtvaardige vraagt 

God om zich te vergezellen. Het is vooral deze vraag die ons aantoont dat het hier gaat om het 

vrouwelijke aspect van God dat de mens vergezelt. Denk hierbij aan het relaas over de man die, 

voor korte tijd gescheiden van zijn vrouw, de Sjechina vraagt zich te vergezellen om zo niet 

zondig bevonden te worden door enkel het mannelijke aspect in zich te dragen.172 Het 

rechtvaardige pad is dus de unificatie van mannelijk en vrouwelijk. Zo ook zegt de Zohar: “Look, 

one is called ‘living’ only if he follows a path of truth in this world … And a wicked person, who 

does not follow a path of truth, is called ‘dead’.”.CCCLXIX In het benoemen van de rechtvaardige 

                                                           
168 Dit hoog religieus kaliber is afhankelijk van de daden van de mens. Hierbij zijn vooral daden van 
barmhartigheid, gebed en studie van centraal belang.  
169 Over het gebruik van de term ‘chasied’ in de Zohar komen we hieronder nog op terug.  
170 Een gelijkaardig relaas vinden we in de Zohar terug bij het beeld van het onschuldige kind dat de Tora 
bestudeert. “Who sustains the world, enabling the patiarchs to be revealed? The voice of the children engaging 
in Torah. For the sake of those children, the world is saved.” (The Zohar, 2004a, p.4).   
171 Dit doet denken aan Christus’ woorden in Johannes 14 vers 6: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het 
Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”.  
172 “As long as one lingers on the way, he must guard his conduct, so that supernal coupling will not seperate 
from him, leaving him defective, lacking male and female.” (The Zohar, 2004a, p.275).  
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als ‘levend’ wordt hier verwezen naar Tiferet, de boom des levens. Door zijn centrale positie in 

de pilaar der mildheid staat Tiferet voor de eenheid van mannelijk en vrouwelijk.  De benaming 

‘dood’, die hier gebruikt wordt voor de goddeloze, is een afgeleide van de boom des doods. De 

boom des doods is een symbool voor de Sjechina die afgescheiden wordt van de wereld der 

sefirot. Met andere woorden betekent dood hier het scheiden van de vrouwelijke Sjechina van 

haar mannelijke wederhelft.  

Dit rechtvaardige pad kunnen we ons ook voorstellen als Jakobs ladder173. Deze ladder werd 

door Jakob geïnterpreteerd als de poort des Hemels, een titel die doorgaans de Sjechina 

aanduidt. In de Zohar wordt deze ladder echter ook met de sefira Jesod vereenzelvigd. 

 “… it is written of Jacob: He dreamed: Here, a ladder set up on earth. … Its head reaching to 

heaven, so as to be linked with it. … Who is this head? Head of that ladder. Who is that? The one 

of whom is written: head of the bed (Genesis 47:31), for He is the head of this bed, which shines 

from Him. Reaching to heaven, for He is consummation of the body, standing between above and 

below, just as covenant is consummation of the body, standing between thighs and 

torso174.”CCCLXX  

In deze verklaringen van Jacobs droombeeld als enerzijds de Sjechina en anderzijds als Jesod 

zien we hoe innig deze twee figuren, voor de kabbalisten althans, aan elkaar verbonden zijn. 

De ladder kunnen we als het rechtvaardige pad zien door de vermelding van de afdalende en 

opstijgende engelen. Met de afdalende engelen wordt de mens gesymboliseerd die aan het begin 

der tijden, vanuit de goddelijke wereld, neerdaalde op Aarde. De opstijgende engelen stellen 

dan de terugkeer van de mens naar zijn goddelijke ontstaansgrond voor. Het zijn de daden van 

de mens die van belang zijn om dit te kunnen verwezenlijken. De methode van opstijging zit 

ook in het droombeeld van de ladder vervat. De afdalende engelen zijn Gods genade of Diens 

gevende aspect. Terwijl de opstijgende engelen het nemende of inperkende aspect van God 

voorstellen. De methode van opstijging lijkt derhalve het oordelende of inperkende aspect te 

zijn. Dit kunnen we verklaren in het licht van wat we hierboven reeds besproken hebben over 

het oordeel.   

Laten we terugkeren naar de tsadiek als Jesod. Beiden worden vereenzelvigd met het verbond, 

zoals we zagen in de bespreking van de tabernakel. Eén van de kabbalistische symbolen voor 

het verbond is de regenboog, naar de woorden uit Genesis 9 vers 17: “Zo zeide dan God tot 

Noach: Dit175 is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees dat 

                                                           
173 Genesis 28:10-22. Jakob heeft een droom waarin hij een trap of ladder te zien kreeg die vanuit de hemel tot 
op aarde reek. Hierop bevonden zich engelen die de ladder opstegen en afdaalden. Bij het ontwaken noemde 
hij de plaats waar hij toen was Betel (Huis van God), naar het droombeeld dat hij interpreteerde als de poort 
van de Hemel. 
174 ‘Tussen dijen en torso’ duidt de plaats van Jesod op de levensboom aan in de vorm van de menselijke figuur. 
Ook de vernoeming van het verbond wijst hierop.  
175 De regenboog.  
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op de aarde is.”. De regenboog als een veelheid aan kleuren zien we ook terugkeren bij de 

patriarch die de Zohar aan de sefira Jesod koppelt, namelijk Jozef. Denk hierbij aan diens 

veelkleurige mantel.176 Elke sefira in de levensboom heeft een bepaalde vaste kleur, enkel 

Malchoet is een uitzondering op deze regel.177 De Sjechina, als verzamelplaats van de krachten 

van alle sefirot, lijkt de enige te zijn aan wie een veelheid van kleuren kan worden 

toegeschreven. De Zohar kiest er echter toch voor om dit beeld van veelkleurigheid te gaan 

linken aan zowel de Sjechina als aan Jesod, zoals ook duidelijk wordt uit onderstaand citaat.  

“What is My bow? As is said of Joseph: His bow remained firm (Genesis 49:24), for Joseph is 

called Righteous, so his bow is covenant of the bow, contained in Righteous One, covenant linking 

one with the other. Since Noah was righteous, his covenant was a bow. … Luster of supernal 

Glory, vision of al visions, vision resembling hidden vision, hidden colors, revealed colors. It is 

forbidden to gaze at the rainbow appearing in the world, lest shame be exposed in Shekhinah. 

Furthermore, colors of the rainbow appear as a dross clinging to the appearance of supernal 

glory – not to gaze!”.CCCLXXI  

In het beeld van het verbond worden Jesod (per extensie ook de tsadiek) en Sjechina hier 

beschouwd als zijnde aan elkaar identiek. De tsadiek als Jesod wordt door de kabbalisten ook 

gebruikt om te verwijzen naar de goddelijke fallus. Vooral de plaats van circumcisie is hier van 

belang. De besnijdenis is namelijk een ander symbool voor het verbond. We zagen reeds dat de 

besnijdenis een allegorie is voor de onthulling van het vrouwelijke in het mannelijke. Het 

vrouwelijke is hier datgene waarmee dit verbond werd verzegeld, namelijk de Tora.178 De Tora 

is hier echter meer dan alleen de Sjechina die de doorgang vormt tot de goddelijke wereld.179 

Dit zien we aan twee belangrijke mijlpalen in het leven van elke joodse man. De briet mila180, 

of besnijdenis, is zoals reeds vermeld het onthullen van het vrouwelijke deel van de man 

waardoor de mogelijkheid ontstaat om zich aan God te wijden. De tweede mijlpaal, de bar 

mitswa181 wordt in de Kabbala gezien als de bezegeling van deze briet mila. Op dertienjarige 

leeftijd wordt elk mannelijk kind religieus volwassen, hierdoor staat hij op moreel-religieus 

vlak niet meer onder de hoede van zijn ouders. Bar mitswa betekent letterlijk zoon van het 

                                                           
176 Een veelkleurige mantel of rok. Genesis 37 vers 3: “En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was 
hem een zoon des ouderdoms; en hij maakte hem een veelvervige rok.”.  
177 Denk hierbij aan haar kleuronvastheid in de bespreking van de sjosjanna. 
178 In deze context word de Tora ook vaak Waarheid (Emet) genoemd. Waarheid is namelijk, volgens de 
kabbalisten, het zegel Gods. “… I complete Your seal: emet, truth – and You are called Truth.” (The Zohar, 
2004a, p.12). 
179 Een gedeeltelijke interpretatie is namelijk dat door Tora-studie de tsadiek toegang krijgt tot (kennis over) 
God. Hierop zullen we terugkeren in het onderstaande hoofdstuk V: De studie.   
180 Briet mila: Verbond der besnijdenis. In het jodendom wordt elke pasgeboren zoon op de achtste dag 
besneden door een moheel (joods-ritueel deskundige in het uitvoeren van de besnijdenis). Ook mannelijke 
bekeerlingen worden besneden, althans als het gaat om een halachische bekering. Meisjes worden in het 
jodendom nooit besneden.    
181 Bar mitswa: een volwassenwordings-ceremonie waarbij een 13-jarige jongen de verantwoordelijkheid voor 
het hooghouden der joodse wetten op zich neemt.   
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gebod, of zoon van de wet. Het kind is nu een zoon van de Tora, lees de Sjechina, geworden. 

Dit zal ons niet verbazen daar we reeds uitvoerig de rol van de Sjechina als Moeder hebben 

besproken. Deze moederlijke Sjechina is echter haar hemelse variant: de sefira Bina. Met zoon 

van Tora wordt hier dus niets minder bedoeld dan Tiferet, de broer en echtgenoot van de lagere 

Sjechina.182  

In het beeld van de mysticus als Tiferet zien we ook een omwenteling in de betekenis van de 

hieros gamos optreden. De tot nu toe behandelde vorm van de hieros gamos beperkte zich tot 

het huwelijk tussen de Sjechina als vrouwelijk aspect van God (als een weergave van het volk) 

en Tiferet als mannelijk deel van God. Hier komt nu een andere vorm van heilige unie bij: een 

huwelijk tussen de mysticus als Tiferet en Sjechina als de vrouwelijke vorm van God. Dit brengt 

ons tot het eerder bizarre beeld dat God de vrouw van de mens wordt. Dit is nu echter, volgens 

de kabbalisten, het ‘geheim’ van unificatie of sod ha-jichoed. Eerst wordt de mens afgebeeld als 

de vrouw van God, zoals we ook reeds zagen in het seksuele taalgebruik in Hooglied. De mens, 

in zijn rechtvaardig worden, verandert in een mannelijk principe waardoor God de rol van de 

vrouw zal aannemen. Dit verklaart waarom de kabbalisten de typisch vrouwelijke Sjechina, in 

hun bespreking van het verbond, ook als de oer-mannelijke sefirot Jesod en Tiferet voorstellen.  

 

I.II - De vrouwelijkheid 

De term vrouw wordt in de Kabbala enkel gedefinieerd aan de hand van het mannelijke. 

De Sjechina als een vrouwelijke entiteit draagt daardoor twee fundamentele betekenissen. De 

eerste beduiding is een inperking van haar ontologische status, ze is namelijk afkomstig uit het 

mannelijke deel van God. Deze redenering vindt zijn oorsprong in het scheppingsverhaal waar 

Eva voorgesteld wordt als een ‘mannin’, letterlijk uit de man gehaald.183 Zo ook wordt de mens 

de vrouw van God genoemd omdat zijn ontstaansgrond zich in het mannelijke gedeelte van de 

Godheid bevindt. De tweede betekenis lieert het vrouwelijke aan de telos van de mens. De 

tegenstelling man-vrouw is voor de kabbalisten een sjabloon dat naar believen kan worden 

geütiliseerd om elke vorm van dichotomie voor te stellen. De meest noemenswaardige 

tegenstelling hierbij is deze tussen inhoud en inhoudsloosheid. De mannelijke sefirot staan 

symbool voor de inhoud, denk hierbij aan het goddelijke zaad van Chochma, terwijl de 

vrouwelijke sefirot ofwel een beperking van deze inhoud voorstellen184 of een lege plaats waar 

deze inhoud zich kan vormen. Hieraan gelinkt zien we ook nogmaals de distinctie tussen 

potentie en act. De mannelijke Chochma staat voor de potentialiteit, terwijl de Sjechina staat 

                                                           
182 Herinner u hierbij dat de titel Zoon in de levensboom de sefira Tiferet aanduidt en dat in de christelijke 
Kabbala dit vereenzelvigd wordt met Christus als de Messias en Zoon van God.  
183 Genesis 2 vers 22-23: “En de Heere God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en 
Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men 
zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.”(Sic.). 
184 Dit is het principe van havdala.  
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voor de actualiteit. Door toedoen van de tsadikiem185 krijgt de Sjechina echter ook de betekenis 

van potentialiteit. Dan staat ze immers symbool voor de mens die terugkeert naar (zijn bron 

in) God. Ze drukt dan de potentiële verheffing van de mens uit, die pas zijn actualisatie vindt 

in de unificatie. In de Zohar is de rol van de vrouw dus wel degelijk ondergeschikt aan die van 

de man, maar dit is geenszins een permanent gegeven. De gehele Zohar is in se een relaas over 

de verheffing van de vrouw, lees de Sjechina, die gezien wordt als een correctie (tikoen) van de 

werkelijkheid.    

Het duizelingwekkende aantal vormen die de Sjechina hierbij aanneemt kunnen we nog steeds 

onder de reeds besproken vormen van moeder, echtgenote en volk onderverdelen. God helpt 

de mens op weg in de vorm van de hemelse Moeder. Hij mag dan wel de Echtgenoot van het 

volk zijn, in Zijn vrouwelijke vorm (d.i. de Sjechina) zal Hij Zichzelf beperken zodat het volk de 

rol van echtgenoot kan gaan aannemen. De unificatie kunnen we dus ook gaan lezen als een 

vorm van loskomen van het individu van het volk. In de rol van het volk is de Sjechina (als de 

Knesset Jisraël) namelijk de echtgenote van God. Indien de mens echter een tsadiek wordt, komt 

hij los van dit volk en wordt aanzien als Tiferet. Deze transformatie van het individu als een 

deel van het volk (lees de Sjechina) in Tiferet komt er echter niet zomaar. De mens moet 

rechtvaardig worden. Dit rechtvaardig worden kunnen we ook beschouwen als een soort 

heiliging van de mens.CCCLXXII De handelingen die de mens stelt om dit doel te bereiken zijn het 

gebed, de daden van barmhartigheid en de studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Tsadikiem: rechtvaardigen; meervoudsvorm van tsadiek.  
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Hoofdstuk II: Het gebed 

II.I – De kavana: de gerichtheid van het hart 

Wegens de beperkte lengte van deze scriptie zal ik niet alle kabbalistische gebeden en 

hun betekenis opsommen. In plaats daarvan zal ik mij richten op het belang van het gebed.    

Reeds in de Talmoed wordt het gebed gezien als de verering in het hart.CCCLXXIII  Het gebed wordt 

hier vooral besproken als een vervanging van de offerdienst die na de verwoesting van de 

Tweede Tempel niet meer mogelijk was. De notatie ‘in het hart’ kan hier wijzen op de gedachte 

dat gebed eigenlijk een meer hoogstaande versie is van de offerdienst. Deze laatste is namelijk 

slechts een externe wijze van verering in de vorm van een opgelegd ritueel, terwijl het gebed 

een intern spiritueel streven is tot contact met de Allerhoogste. De nadruk op ‘in het hart’ duidt 

hier op het hernieuwde belang van intentionaliteit binnen de erediensten. Deze intentionaliteit 

of kavana186 wordt uitgedrukt als de plicht van de gelovige om voor het bidden zijn hart te 

zuiveren en de nodige concentratie aan de dag te leggen.CCCLXXIV Ondanks dit gegeven blijft het 

begrip kavana in de Talmoed vooral gelinkt aan de correcte uitvoering van de geboden. Pas in 

de middeleeuwen, door toedoen van filosofen als Saadia Gaon, wordt ‘kavana’ uitgewerkt tot 

de idee dat de kwaliteit van het gebed een hogere graad van belangrijkheid in zich draagt dan 

de kwantiteit. In direct verband hiermee wordt ook gesteld dat het uitvoeren van de geboden 

alleen niet genoeg is; alle daden moeten vergezeld gaan van de correcte intentie.CCCLXXV Over de 

invulling van deze correcte intentie (kavana) is echter onder de filosofen geen eensgezindheid 

te vinden. Ondanks de welbekende onenigheid tussen de kabbalisten en de filosofen blijkt 

Maimonides’ invulling van deze kavana zijn weg te vinden in de 13de-eeuwse Kabbala. In zijn 

Mishneh Torah schrijft Maimonides:  

“Every prayer that is uttered without correct intention is no prayer. And if man prays without 

kavvanah he should pray again with kavvanah. … What is kavvanah? One should empty one’s 

mind of every thought, and regard oneself as if one were standing in the presence of the 

Shekhinah.”.CCCLXXVI  

In de Kabbala wordt de kavana van elk gebed een samenspel van de Sjechina en Jesod (of zelfs 

Tiferet). Het leegmaken van de gedachten dat bij Maimonides deel was van de methode om 

kavana te bereiken, wordt door de kabbalisten geenszins als een passiviteit ervaren. De 

meditatieve staat waarin de mysticus zich bevindt bij het bidden is een bron van creërende 

kracht die gelinkt wordt aan Jesod als de goddelijke fallus die het scheppende aspect van de 

Godheid uitbeeldt.CCCLXXVII Deze creërende kracht zorgt dan voor de harmonisering van de 

sefirot, waardoor een stroom van genade zijn weg vindt tot de Sjechina. Hier zien we dat de 

Sjechina eigenlijk een dubbelrol vertolkt in het gebed. Enerzijds is ze namelijk de figuur 

                                                           
186 Kavana: gerichtheid van het hart.  
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waartoe gebeden wordt187 (als poort tot de levensboom) en anderzijds wordt ze door het gebed 

positief beïnvloed. Ze is dus zowel de tussenfiguur als het doel van het gebed.  

In de Zohar krijgt ook de biddende mens een dubbele rol. Enerzijds wordt hij hierbij Gods 

knecht genoemd en anderzijds Gods zoon.CCCLXXVIII De knecht is de mens die de geboden vervult, 

onder meer door toedoen van het gebed. Deze wordt echter de zoon van God indien de 

vervulling van deze geboden gepaard gaat met de correcte kavana.188 De knecht staat in de 

kabbalistische literatuur vaak symbool voor de patriarch Jakob, naar onder meer de woorden 

uit Jesaja 45 vers 4: “Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorene”. Deze 

uitverkorene Israël blijkt dan weer de zoon te zijn, zoals beschreven in Exodus 4 vers 22: “Alzo 

zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene is Israël.”. Jakob en Israël zijn natuurlijk één en 

dezelfde figuur. Volgens de Kabbala betekent dit dan ook dat de biddende189 mens zichzelf 

transformeert van knecht tot zoon, of met andere woorden: de mens klimt de levensboom op 

naar zijn rechtmatige plaats. Dit opklimmen wordt in de Zohar ook gekoppeld aan het reeds 

besproken begrip tikoen. In deze specifieke context wordt in de Zohar zelfs over vier soorten 

tikoeniem190 gesproken.CCCLXXIX  

“Human prayer is as you said, O holy ones of the Highest! Happy is your share! For thereby a 

person mends his body and soul, becoming whole. Prayer is restorative enhancements191, arrayed 

as one, and they are four. First enhancement: enhancing oneself, becoming complete. Second 

enhancement: enhancing this world. Third enhancement: enhancing the world above with all the 

heavenly forces. Fourth enhancement: enhancing the Holy Name, in mystery of holy chariots and 

in mystery of all worlds above and below, enhancing mysteries of the Holy Name 

fittingly192.”CCCLXXX  

De eerste tikoen, het vervolledigen van het zelf, kunnen we zien als bovenstaande transformatie 

van Jakob in Israël. De volgende twee verbeteringen zijn het herstellen van onze wereld en de 

wereld der sefirot. Dit kunnen we het best begrijpen als het harmoniseren van de sefirot 

waardoor de stroom van genade ook onze wereld bereikt. De vierde en hoogste graad van tikoen 

is de unificatie van de heilige naam JHVH. Het is de vereniging van God met zijn volk. Het gebed 

als een samenspel van deze vier herstellingen toont dus de totaliteit van de plicht van de mens. 

De vier soorten tikoeniem worden in de Zohar ook besproken onder de vorm van de verlossing 

                                                           
187 Dit mag niet begrepen worden als een echte aanbidding van de Sjechina, dit zou namelijk gelijkgesteld 
worden aan afgodendienst zoals we reeds in voorgaande delen hebben gezien. Deze vorm van idolatrie zou ook 
ingaan tegen het ware doel van het gebed, namelijk de unificatie van de Godheid. Het gebed wordt dus gericht 
tot de Sjechina in de vorm van de gehele Godheid. Dit is de reeds geünificeerde Sjechina.  
188 De titel ‘zoon van God’ kunnen we hier op dezelfde wijze interpreteren als de voorheen besproken ‘zoon 
van de Tora’.  
189 Hierbij gaat het vooral om het gebed met een correcte kavana. Toch moet gezegd worden dat niet enkel het 
gebed verantwoordelijk is voor deze transformatie; het gaat eerder om het geheel van alle daden van de mens.  
190 Tikoeniem: herstellingen; meervoud van tikoen.  
191 In deze context wordt tikoen vertaald als ‘enhancement’.  
192 ‘Fittingly’ duidt hier aan dat het gaat om de correcte kavana.  
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van de Sjechina: “… because Shekhinah was in exile, and when She is in exile there is no union, 

joining lower world with upper world. … She joins Her Husband, and so that Redemption be 

joined to Prayer, all becoming one, with no seperation – not demonstrating divorce.”CCCLXXXI Niet 

alleen worden het gebed en de verlossing van de Sjechina hier aan elkaar gelinkt, de Sjechina 

wordt hier ook de focus van de kavana. Volgens de kabbalisten is het namelijk enkel door haar 

en om haar verdienste dat God de gebeden van de mens verhoort.CCCLXXXII  

 

II.II - Het ontzag voor God 

Dit richten van de kavana tot de Sjechina kunnen we ook wel het ‘ontzag voor God’ 

noemen. “One should direct his desire to the site called Awe193.”CCCLXXXIII Dit ontzag wordt in de 

Kabbala gezien als een vermenging van angst en liefde. In de eerste interpretatie staat angst 

voor de oordelende zijde, terwijl liefde gezien wordt als de genadige zijde van God. In de kavana 

is dus sprake van een vorm van imitatio dei. In het vermengen van de twee aspecten gelieerd 

aan de twee tegenstrijdige zijden van God, wordt de mens voor een deel zoals God. Tot dusver 

is hier niets vernieuwends te bespeuren. De Zohar vermeldt echter dat angst en liefde staan 

voor respectievelijk Chochma en Bina, de primordiale szyszygy.CCCLXXXIV Dit opent, voor de 

kabbalisten, de mogelijkheid om het ontzag voor God te gaan koppelen aan de Wijsheid.  

“What is wisdom? It is the name of the blessed Holy One. He is Wisdom! He never revealed it to 

anyone – nor will He reveal it in the future – aside from a fraction to Moses alone. … Wisdom is 

the beginning of all and precedes all, but fear of YHVH is good insight (Psalms 111:10). That is 

to say, fear abides in one’s insight and understanding in order to know and investigate the awe 

of YHVH. To all who practice them (ibid.) – to one who first practices the commandments in fear, 

until he accustoms himself to practice out of love.”CCCLXXXV  

Angst lijkt hier slechts een tussenstap te zijn tot het doel liefde, zoals ook Bina (Inzicht) een 

tussenstap is tot Chochma (Wijsheid). Zo ook wordt de oordelende zijde (gelieerd aan angst) 

gezien als de nodige tussenstap tot de goddelijke genade. In het volle begrip van de term kavana 

zit dus reeds de gehele methode van ophang naar God vervat. Ook de vermelding van Mozes in 

bovenstaand citaat is voor ons van belang. De relatie tussen Mozes en de Sjechina was er een 

van een unieke aard. Mozes zou namelijk gedurende zijn leven de rol van Tiferet en dus de rol 

van de echtgenoot van Sjechina hebben aangenomen.194;CCCLXXXVI De  Zohar beschouwt deze 

innige (en zelfs erotische) band met de Sjechina echter niet als alleen voorbehouden voor 

Mozes. Integendeel, elke vrome jood heeft het recht en de plicht om de liefde tussen hem en de 

Sjechina te stimuleren.CCCLXXXVII Deze quasi-seksuele liefdesrelatie heeft verschillende gevolgen 

binnen het dagelijkse leven van de mysticus. Zo wordt de geslachtsgemeenschap tussen de 

                                                           
193 ‘Awe’ is hier de Sjechina of de focus van oprechte devotie.  
194 Ook in het werk De vita Moysis van Philo van Alexandrië wordt Mozes voorgesteld als de bruidegom van de 
Logos.  
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kabbalist en zijn aardse vrouw een verlengstuk van het liefdesspel met de Sjechina.195;CCCLXXXVIII 

De gehele idee van de mystieke liefde kunnen we eigenlijk beschouwen als het doel van de 

mens. Het is namelijk de unificatie van de mens met God zoals uitgedrukt in Genesis 2 vers 24: 

“Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één 

vlees zijn.” .196 De betekenis van dit ‘aankleven’ zal ons duidelijk worden in het onderstaande 

hoofdstuk V: De studie. Er is echter nog een belangrijk aspect waarbij Mozes optreedt als het 

prototype van de mysticus, namelijk het aanschouwen van de Sjechina.   

 

II.III - De visualisatie 

Voor E. R. Wolfson197 houdt de kabbalistische manier van bidden een visueel begrijpen van het 

goddelijke in, dat berust op het geloof dat God een ‘vleselijke’ vorm kan aannemen. Deze 

visualisatie speelt volgens Wolfson zelfs zo’n pertinente rol dat de spanning tussen de neiging 

om God visueel voor te stellen en de idee dat God niet voor te stellen valt ten grondslag zou 

liggen aan het ontstaan van het joodse mysticisme.CCCLXXXIX Hij koppelt dit visueel representeren 

van God aan het begrip kavana: “The term kawwanah, therefore, refers to an internal state of 

consciousness by means of which the worshiper creates a mental icon of God, the function of 

which is to locate the divine presence in space.”CCCXC Hier is de Sjechina dus niet louter het 

hulpmiddel om zich tot God te wenden, ze is het doel van de kavana zelf. Deze Sjechina moeten 

we ons echter niet voorstellen in de vorm van een aparte entiteit, ze neemt hier eerder haar 

meest rudimentaire vorm aan: de aanwezigheid van God. Dit is ook wat Mozes ervoer op de 

Sinaïberg. Het vormen van een mentaal beeld van de Sjechina is de enige niet heiligschennende 

manier waarop de kabbalisten het verbod op iconografie kunnen omzeilen. De voorstelling van 

de Sjechina neemt dan ook niet altijd de vorm van een persoon aan. Het beeld van de tempel 

wordt door de kabbalisten ook aangewend om zich een voorstelling te maken van Gods 

aanwezigheid. Het Heilige der Heilige is dan ook volgens de traditie de plaats waar de 

beeltenisloze God van Israël een visueel vatbare vorm aanneemt tussen de cherubijnen van de 

Ark des VerbondsCCCXCI. In deze imago templi zien we dat de Sjechina wordt voorgesteld als een 

heilige plaats, ditmaal echter niet als een tussenpersoon198, maar als het object van de kavana 

van het gebed. Ook dankzij dit visuele aspect van het gebed lijkt de kabbalist de Sjechina (als 

Malchoet)199 dus te verheffen naar haar hogere plaats in de levensboom. Haar nieuw verkregen 

status reikt hierbij zelfs tot de contreien van Keter, waar ze als Ayin200 de vorm van de diepst 

verborgen Godheid Een Sof aanneemt. Deze visualisatie is ook van kritiek belang in het 

                                                           
195 Dit staat in schril contrast met de vaak ascetische houding binnen het christelijk mysticisme.  
196 Hoewel dit vers duidelijk over het aardse huwelijk handelt, wordt het door de kabbalisten ook als hét model 
gezien van de hieros gamos. De vader en moeder zijn hier dan Chochma en Bina, de ontstaansgrond van de 
mens. De vrouw is hier de Sjechina.  
197 (Wolfson, 1996). 
198 Denk hierbij onder meer aan de tempel (en de Sjechina) als poort tot de wereld der sefirot.  
199 Als Malchoet is de Sjechina namelijk de ‘plaats’ waar de hemelse sefirot in samenvloeien.  
200 De Sjechina als Ayin zien we onder meer in het symbool van de nieuwe maan.    
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vergaren van goddelijke kennis.CCCXCII Zoals ook fantasie als dé meest verhevene aller mentale 

functies beschouwd wordt, is in de Kabbala het visueel aanschouwen van God één van de hoogst 

mogelijke vormen van kennis. 

Hoofdstuk III: Daden van barmhartigheid 

III.I – De tsedaka: liefdadigheid 

Naast de votieve plichten van de tsadiek worden van hem ook een bepaalde morele 

standaard verwacht. De voornaamste vorm hiervan vinden we in het stellen van daden van 

barmhartigheid of tsedaka.201 Een onderzoek naar alle vormen van barmhartigheid is in deze 

paper niet aan de orde, maar een bespreking van de kabbalistische visie op de relevantie van 

het stellen van dergelijke daden zal ons een dieper inzicht in de leefwereld van de mysticus 

verschaffen. Voor de tsadiek is het zich barmhartig opstellen namelijk een manier om de jetser 

hara tegen te gaan. De inerte neiging tot het Kwade wordt in kabbalistisch oogpunt gezien als 

aangedreven door egoïsme. In het stellen van het eigenbelang boven de noden van de ander 

wijkt men namelijk af van het ideaal van de gehele mensheid als Adam Kadmon. Door egoïsme 

distantieert men zich van de andere. De jetser hara, als de vertegenwoordiger van de Andere 

Zijde, is immers een afspiegeling van de linker zijde van God. Deze linker zijde staat voor het 

vrouwelijke principe van havdala. Dit beperkt de stroom van genade. Door liefdadigheid stelt 

men dan weer de andere centraal waardoor men de kracht van genade nu net gaat stimuleren. 

Het gaat hier dus om imitatio dei in de vorm van het nabootsen van het mannelijke, gevende 

aspect van de Godheid. Een schoolvoorbeeld hiervan is gastvrijheid. In Genesis 18: 1-15 lezen 

we hoe Abraham drie vreemdelingen (die God bleken te zijn) gastvrij ontving. Abraham is 

hierbij een kabbalistisch symbool voor de sefira Chesed, één van de sefirot die de genadige zijde 

van God symboliseren. In het simuleren van het gedrag van Abraham, handelt de mysticus dus 

eigenlijk als (het mannelijke deel van) de Godheid zelve.  

De rol van de vrouwelijke zijde van God wordt evenwel door de kabbalisten niet genegeerd, 

zoals bovenstaand relaas zou kunnen suggereren. Dit zien we het best aan de Bijbelse plicht tot 

het eren van moeder en vader.202 Zoals reeds besproken worden vader en moeder in de kabbala 

doorgaans vereenzelvigd met Chochma en Bina.CCCXCIII Het eren hiervan is dan zowel het eren 

van de twee zijden van God als het eren van God in zijn totaliteit. In de Zohar wordt deze 

algemene visie echter in een licht aangepaste vorm besproken in de context van 

barmhartigheid.  

“A river issues from Eden to water the garden (Genesis 2:10). A river – gushing of the spring 

issueing constantly, never ceasing; from the river of this spring the whole garden is watered. 

                                                           
201 Tsedaka: Daden van barmhartigheid kunnen verschillende vormen aannemen: dit gaat van liefdadige 
donaties, ziekenbezoek en gastvrijheid tot het eren van vader en moeder.  
202 Deze plicht is afgeleid van Exodus 20:12. 
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The river of that holy spring is called Father. … Rabbi Abba said, “Eden itself is called Father, 

because this Eden derives from the place called Ayin, Nothingness. Therefore it is called Father, 

and we have established: The place from which all begins to flow is called Attah, You, as is said: 

For attah, You, are our father (Isaiah 63:16).” Rabbi El’azar said, “Honor your father – the 

blessed Holy One. And your mother – Assembly of Israel203. Et avikha, your father – precisely, to 

include Shekhinah.””CCCXCIV  

Zowel moeder als vader worden hier gelinkt aan symbolen die de Sjechina aanduiden. 

Bovendien wordt hier vooral over de Sjechina als Vader sterk uitgeweid. Deze ‘mannelijke’ 

Sjechina wordt hier zelfs gelinkt aan het Een Sof zoals te zien is in haar verbintenis met Ayin. 

De reden voor dit vermannelijken van een Über-vrouwelijk symbool is het aantonen dat het 

vrouwelijke aspect van God zich ‘mannelijk’ gaat gedragen. De oordelende zijde wordt dus uit 

zijn typisch vrouwelijke natuur gehaald; dit is te zeggen: het inperkend principe zal op een 

onvrouwelijke manier worden aangewend door de tsadiek. Voor de mysticus betekent dit dat 

hij de oordelende stroom van God op zich zal nemen waardoor de goddelijke stroom van genade 

de wereld vrij kan bereiken.204 In de praktijk komt dit neer op een vorm van zelfbeperking 

waardoor het eigen egoïsme geëlimineerd kan worden en de tsadiek in staat wordt gesteld om 

meer daden van barmhartigheid te gaan verrichten. De duidelijkste vorm van deze 

zelfbeperking zien we in het voorbeeld van de rechtvaardige die al zijn hebben en houden 

wegschenkt aan de armen en daardoor zelf arm wordt.205   

 

III.II – De chasiedoet206: vroomheid 

Door dit vermannelijken van de Sjechina neemt de tsadiek ook de rol van het mannelijke 

aspect207 op zich. In deze toe-eigening van de rol van de genadige Godheid wordt de 

rechtvaardige een chasied of vrome genoemd.CCCXCV De Zohar verbindt deze rol aan het 

priesterschap. 

“It has been taught: Every person who possesses hasidut, devotion, is called ‘Angel of YHVH 

Tseva’ot’, as is written: or the lips of a priest guard knowledge, and teaching is sought from his 

mouth; for he is an angel of YHVH Tseva’ot (Malachi 2:7). Why did the priest attain being an 

angel of YHVH Tseva’ot? Rabbi Yehudah said, Just as an angel of YHVH Tseva’ot is priest above, 

so an angel of YHVH Tseva’ot is priest below. Who is an angel of YHVH Tseva’ot? Michael the 

great prince, issuing from Hesed above, and he is the high priest above. The high priest below, 

                                                           
203 Dit is Knesset Jisraël.  
204 Het op zich nemen van oordeel doet denken aan de kruisdood van Christus. 
205 Hoewel dit binnen de Kabbala een bekend voorbeeld is, vinden we dit niet in de Zohar terug. Eén van de 
mogelijke redenen hiervoor is dat de auteur van de Zohar dit beschouwt als een te drastische vorm van 
tsedaka.  
206 Chasidoet: vroomheid. 
207 Het mannelijke aspect is hier de gevende zijde van God gerepresenteerd door de sefira Chesed.  
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as it were, is called an angel of YHVH Tseva’ot since he comes from Hesed. What is Hesed? 

Compassion. Therefore, a priest does not appear on the side of Judgment. How did the priest 

attain Hesed? Through awe, as is written: Ve-hesed YHVH, The love of YHVH, is forever and ever 

upon those in awe of Him.”CCCXCVI  

In deze verbintenis tussen de mens als chasied en de mens als een priesterlijke engel Gods zien 

we het  ideaalbeeld van de tsadiek.208 God roept in Exodus 19:6 het volk Israël namelijk op om 

Zijn heilig volk en Zijn priesterlijk koninkrijk te zijn. De voornaamste functie van de priester, 

als de vertegenwoordiger van de sefira Chesed op aarde, is het uitspreken van zegeningen of 

berachot. De kabbalistische mysticus ziet het dan ook als zijn taak om de goddelijke zegeningen 

(afkomstig uit de sfeer van Chesed) te laten doorstromen tot onze wereld. Hierbij neemt hij de 

rol van een tussenpersoon aan die niet alleen sterke gelijkenissen vertoont met de rol van de 

hogepriester, maar ook met de functie van de Sjechina. In het simuleren van het mannelijke, 

gevende aspect van de Godheid neemt hij ook de rol van de vrouwelijke Sjechina op zich. Dit 

geheel van mannelijk en vrouwelijk is de betekenis van de unificatie.  

De status van chasied is hier, volgens de Zohar, evenwel niet louter een synoniem voor het 

begrip tsadiek. In de Zohar wordt tussen beiden namelijk een distinctie gemaakt over hun plaats 

in het hiernamaals.  

“Come and see: One who sanctifies himself in this world, guarding himself against defilement, 

finds his abode in that world among those supernal holy ones, constantly carrying out a mission. 

These stand in the court, as is said: court of the Dwelling (Exodus 27:9), while others209 are 

situated further within, not in the court but in the house210, as is said: May we be sated with the 

goodness of Your house (Psalms 65:5). … Then there is a site for supernal devotees who enter 

within. Who are they? As is written: those encamping in front of the Dwelling to the east, in 

front of the Tent of Meeting toward the rising of the sun (Numbers 3:38).”CCCXCVII  

Door de vermelding dat de chasied tot in het huis Gods reikt zien we dat hij nog dichter bij God 

wordt geplaatst dan de tsadiek die gelimiteerd blijft tot de buitenhof. De auteur van de Zohar 

roept de mysticus die zichzelf als de rechtvaardige beschouwt, als het ware, op om niet op zijn 

lauweren te gaan rusten. Zelfs de tsadiek blijft een hoger strevensdoel behouden. Eén van de 

manieren om dit ideaalbeeld te kunnen evenaren is berouw en boetedoening. Dit is het belang 

van de reeds besproken leerstelling van tesjoeva.  

                                                           
208 Het streven naar de status van engel zien we ook in het christendom voorkomen, denk hierbij aan de 
Woestijnvaders.  In het christendom gaat dit meestal gepaard met bepaalde vormen van extreem ascetisme, 
dit is echter niet geval binnen de kabbalistische leer zoals voorgesteld in de Zohar.  
209 Dit zijn de rechtvaardigen die de status van chasied hebben bereikt, zoals ook duidelijk wordt uit het latere 
gebruik van het woord ‘devotees’.  
210 Dit is het huis van God (bet El), een term die de haolam haba aanduidt.  
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In het leven van de mysticus komt de ware betekenis van tesjoeva het duidelijkst naar voren in 

het joodse Nieuwjaar: Rosj Hasjana211. In tegenstelling tot de westerse traditie van het 

uitbundig vieren van de komst van het nieuwe jaar, is de Joodse variant een veel ingetogener 

gebeuren. De kabbalisten kennen aan alle belangrijke feesten een specifieke sefira toe die op 

die dag de gehele wereld in zijn ban zou hebben. De sefira die dominant is op Rosj Hasjana is, 

volgens de Zohar, Gevoera.CCCXCVIII Door de link met Gevoera wordt dit ‘feest’ gezien als een 

periode waarop God oordeelt over de menselijke daden van het voorbije jaar. Dit oordeel wordt 

echter met tien dagen opgeschort om de mens de kans te bieden om boete te doen, dit is 

tesjoeva.212 Tijdens de twee dagen van Rosj Hasjana wordt meermaals op de sjofar213 geblazen. 

Het luiden van de sjofar heeft tot doel het oproepen van de mens om te bezinnen over zijn 

daden. Volgens de kabbalisten symboliseert de sjofar de sefira Bina. Bina wordt hierbij 

aangewend als een symbool voor de Moeder en bron van de sefirot Chesed, Gevoera en 

Tiferet.CCCXCIX In kabbalistisch oogpunt vervult de sjofar dus een dubbelrol: enerzijds wordt de 

mens herinnerd aan zijn tekortkomingen en het oordeel dat hiermee gepaard gaat en anderzijds 

verzoekt het luiden van de sjofar God om zijn oordeel te verzachten door toedoen van 

genade.214;CD Op het einde van de tien dagen van inkeer viert men dan het feest Jom Kipoer215 

(Grote Verzoendag). Dit is de dag waarbij de tot inkeer gekomen joden vergeving krijgen voor 

hun zonden. In de Zohar wordt over Rosj Hasjana en Jom Kipoer dan ook als volgt gesproken:  

“He further told us that on Rosh Hashanah the first arousal arises in the world. What is this first 

arousal? Lower Court of Justice216, aroused to judge the world, with the blessed Holy One sitting 

in judgment over the World. This court remains in session until Yom Kippur, when Her face 

beams, while the serpent – cosmic informer – is nowhere to be found… .”CDI  

“On this day the moon is covered and does not shine until the tenth day, when Israel turns back 

in complete teshuvah and Supernal Mother217 returns, illumining Her. On this day Mother218 

embarks on Her journey and joy prevails everywhere. Thus it is written (Yom ha-kippurim hu), 

It is the Day of Atonement (Leviticus 23:27).”CDII 

De periode van tesjoeva tussen Rosj Hasjana en Jom Kipoer staat hier symbool voor een vorm 

van overwinning op het Kwade (de slang). Hierdoor kan de Sjechina zich evolueren tot Bina. 

                                                           
211 Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar. Letterlijk: hoofd van het jaar. Dit is een twee dagen durend feest waarbij de 
mens wordt opgeroepen om tot inkeer te komen.  
212 Deze periode van 10 dagen worden de aseret jemee tesjoeva (tien dagen van inkeer) genoemd.  
213 Sjofar: Ramshoorn. 
214 De sjofar is de sefira Bina. Bina heeft evenzeer Oordeel en Genade in zich als de synthese hiervan, Tiferet 
(Schoonheid).    
215 Jom Kipoer: Grote Verzoendag. Letterlijk: dag van verzoening. Het is de heiligste dag van de Hebreeuwse 
kalender. Het is een vastendag waarbij men de vergeving van de zonden viert.  Historisch gezien was het ook 
de enige dag van het jaar dat de hogepriester het Heilige der Heilige mocht betreden en aldaar Gods Naam 
mocht uitspreken. In de Kabbala wordt deze dag vereenzelvigd met de sefira Bina.   
216 Dit is de Sjechina die het oordeel van de linker zijde Gods overbrengt aan de wereld.  
217 Dit is Bina.  
218 Dit is de Sjechina die nu fungeert als Bina. 
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De overgang van oud naar nieuw, hier voorgesteld als de transformatie van Sjechina in Bina, 

alludeert naar de haolam haba. Jom Kipoer is namelijk een dag van vasten en ook over de 

komende wereld wordt gezegd dat er geen nood zal zijn aan het tot zich nemen van voedsel of 

water.CDIII Door toedoen van tesjoeva lijkt de mysticus dus de capaciteit te bezitten om deze 

wereld om te vormen tot het eeuwige hiernamaals. Hoewel de Zohar met weinig woorden rept 

over de Messias, wordt de chasied als de brenger van tesjoeva, toch gekoppeld aan het 

Messiaanse tijdperk.  

“Because he has performed teshuvah, it as if he really actualized Her219, for that which he 

damaged above he restored below. How? By teshuvah. And teshuvah restores everything – 

repairing above, repairing below, mending oneself, mending the whole world. Rabbi Yehudah 

openend after him, saying, When you are in distress and all these things befall you in the end of 

days, you shall return to YHVH your God (Deuteronomy 4:30). … In the end of days – what does 

this mean here? Well, to include Assembley of Israel, who is in exile, sharing their distress and 

never abandoning them. Therefore, even though the blessed Holy One has placed Judgment in the 

world, He wants Israel to return in teshuvah, in order to benefit them in this world and in the 

world that is coming; for nothing can withstand teshuvah.”CDIV  

Het ‘einde der dagen’ alludeert hier op de tijd na de komst van de Messias. Om dit mogelijk te 

maken moet de mens tot inkeer komen en tesjoeva verwezenlijken.  Het is echter niet duidelijk 

of de auteur van de Zohar hier al dan niet doelbewust een beeld wil schetsen van de chasied als 

een quasi-Messiasfiguur. Gezien het gebrek aan enige referenties naar de Messias kunnen we 

wel stellen dat de auteur van de Zohar het belang van deze figuur op de achtergrond verplaatst 

ten voordele van de significantie van de ‘gewone’ rechtvaardige. 

 

Hoofdstuk V: De studie 

V.I – De zelfkennis 

De derde en misschien zelfs voornaamste manier tot het bereiken van rechtvaardigheid 

is de studie van de Tora. De gehele Zohar is dan ook op zich niets meer dan een kabbalistische 

exegese van de Tora.  Zoals reeds duidelijk werd doorheen deze scriptie is de Tora, volgens de 

kabbalisten, meer dan slechts een relaas over de geschiedenis van het volk Israël. Naast de 

letterlijke lezing van deze heilige tekst  is het vooral de achterliggende ‘geheime’ betekenis die 

voor de mystici van belang zal zijn.CDV Dit wordt gekoppeld aan de idee van de twee Torot: de 

geschreven Tora staat symbool voor de letterlijke lezing, terwijl de mondelinge Tora de 

                                                           
219 Dit is Bina, de goddelijke Moeder, die ook bekend staat als Tesjoeva.  
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verborgen inhoud ervan weergeeft.220 In de Zohar wordt zeer negatief gesproken over de 

personen die de inhoud van de Tora beperken tot haar letterlijke betekenis:  

“Woe to the wicked221 of the world who neither know nor consider words of Torah! And if they 

do consider, words of Torah appear to them entirely empty and worthless, since they lack 

intelligence. All because they are empty-headed! For all words of Torah are entirely precious. Of 

every word is written: She is more precious than rubies; nothing desired can compare with her 

(Proverbs 3:15; 8:11) – with Torah.”CDVI  

Het enkel toeschrijven van een letterlijke betekenis aan de Tora wordt hier voorgesteld als een 

daad van de mentaal zwakke goddeloze (rasja). Door deze koppeling aan de rasja zien we dat 

de symbolische lezing verbonden wordt met de tsadiek. Ook voor de rechtvaardige blijft de 

letterlijke lezing uiteraard van belang, maar hij laat zich hierdoor niet beperken. Over de 

distinctie tussen de twee mogelijke lezingen kan het volgende gezegd worden: “In every word 

which has a double sense, a literal one and a figurative one, the plain meaning must be as valuable 

as silver, and the hidden meaning still more precious, so that the figurative meaning bears the 

same relation to the literal one as gold to silver.”.CDVII De rechtvaardige kijkt als het ware 

doorheen de tekst en aanschouwt zo de ziel van de Tora. Voor de kabbalist is deze ziel niets 

minder dan de wijsheid van God.CDVIII Dit is dan ook de reden waarom hij zich in kavana richt 

tot de Sjechina, zij is zowel de toegangspoort tot de wijsheid als deze wijsheid zelve.222 De ware 

inhoud van deze wijsheid blijft, volgens de auteur van de Zohar, echter niet beperkt tot de 

abstracte figuur van de Sjechina. 

“Happy are all those engaged with Torah in order to learn the wisdom of their Master, knowing 

and contemplating transcendent secrets! … The wisdom one must know: First, to learn how to 

contemplate the mystery of his Master. Second, to understand his body, to become aware of who 

he is. How was he created? Where did he come from? Where is he headed? Perfection of the body 

– how is that achieved? How will he be summoned to judgement before the Sovereign of All? 

Third, to know and contemplate mysteries of his soul. What is it, this soul within him? Where 

did it come from? Why did it enter his body – fetid drop! – here today, tomorrow in the grave? 

Fourth, to contemplate this world in which he finds himself. How can it be perfected? Afterward, 

                                                           
220 In het jodendom wordt in de Tora-exegese meestal een onderscheid gemaakt tussen 4 soorten 
interpretaties. Pardees (tuin) is een acroniem voor deze 4 mogelijke interpretatiemethodes. De eerste methode 
is de letterlijke lezing of Pesjat (oppervlakkig). De tweede mogelijke manier van interpretatie is Remez (hint), 
dit is de allegorische of symbolische lezing. De derde methode is Drasj (homiletisch), dit is het zoeken naar 
gelijkenissen doorheen de Heilige Tekst waarbij men meerdere verzen zal samenvoegen om zo een nieuwe 
verklaring te verkrijgen. Het is het afleiden van betekenissen aan de hand van verhalende metaforen en 
analogieën. De vierde lezing heet Sod (verborgen). Dit is de mystieke of esoterische betekenis. In de Zohar 
wordt deze vierdeling echter niet consequent gehandhaafd en wordt enkel het verschil tussen Pesjat en Sod 
besproken. Sod krijgt hier zelfs soms een symbolische karakter. Ik zal mij in deze scriptie dan ook beperken tot 
een bespreking van deze laatste twee interpretatiemogelijkheden.  
221 ‘Wicked’ is hier de vertaling van rasja of goddeloze.  
222 Dit beeld van de Sjechina als de ziel of essentie van de Tora zagen we reeds in de bespreking van de Tora als 
de kledij van de Sjechina in deel III hoofdstuk I: De Sjechina en de heilige unie.  
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with supernal mysteries from the world above, to know his Master. All this, one should 

contemplate within mysteries of Torah.”CDIX  

Zoals in deze passage duidelijk wordt, zit de kennis over hoe men deze wijsheid van God moet 

bereiken reeds vervat in de Tora. Dit duidt natuurlijk de Sjechina aan in haar dubbele functie 

als enerzijds de toegangspoort tot God en anderzijds de essentie van wijsheid zelf. De kennis 

die men door Tora-studie opdoet, is in wezen kennis over de mens zelf en zijn verbinding met 

de hemelse sferen. De idee dat de geschriften van de Tora eigenlijk een vorm van zelfkennis 

zijn, wordt in de Zohar gekoppeld aan het goddelijke verzoek aan Abram om Ur te verlaten. 

“Then they set out with them from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan (Genesis 

11:31). … Once the blessed Holy One saw his arousal and desire, He immediately revealed Himself 

to him223, saying: Lekh lekha, Go to yourself, to know yourself, to refine yourself.”CDX De 

menselijke zoektocht naar God wordt op deze wijze door de Zohar samengevat als een zoektocht 

tot het zelf. Wie God wil kennen hoeft, volgens de kabbalisten, slechts de blik op zichzelf te 

vestigen. Aangezien enkel God waarlijk existeert en de mens, als onderdeel van het 

emanatieproces, een uitloper is van het Een Sof, is elke vorm van kennis over deze Godheid in 

se zelfkennis. Hoewel de mens in de Zohar nooit zelf God genoemd wordt, krijgen we hier toch 

de indruk dat de mens nauwer verbonden is met het goddelijke dan we aanvankelijk voor 

mogelijk hielden. Dit zien we ook aan het ons reeds welbekende telos: de unificatie. De auteur 

van de Zohar wil echter elke vorm van godslastering vermijden en bespreekt het doel van de 

mens dan ook als een vorm van aankleving aan God of deveekoet224.  

 

V.II - De deveekoet (hechting aan God) en de unio mystica 

‘Deveekoet’ is één van de vaakst voorkomende termen in de Zohar.CDXI Het wordt 

gebruikt in een veelheid aan contexten die reiken van het profane tot het goddelijke. Dit begrip 

dat het objectief van het religieuze leven aanduidt, kunnen we ons het best voorstellen als een 

vorm van unifictie tussen de mens en zijn oorsprong.CDXII Hierbij  klampt hij zich vast aan zijn 

God. Het verband tussen dit deveekoet en kennis van God zien we in de Zohar opnieuw 

terugkeren in een link met Abraham. “Happy are the righteous, for whom abundant goodness 

is treasured away in that world! The inmost realm of all is reserved for those who know the 

mystery of their Lord, discovering how to cleave to Him every day. … Abraham entered to know 

and cleave to his Lord fittingly … .”CDXIII Het uiteindelijke doel van dit deveekoet is het herstel 

van het gehele bestaan, zowel goddelijk als profaan, tot zijn bron in Een Sof. Om dit te kunnen 

                                                           
223 God richt zich hier tot Abram. 
224 Deveekoet is een Hebreeuwse term die letterlijk hechting aan of kleven aan betekent. In de joodse mystiek 
wordt dit woord gebruikt om de innige verbondenheid met God aan te duiden. Dit kan een tijdelijk gegeven zijn 
dat bereikt wordt aan de hand van gebed en meditatie over de Naam Gods of zoals het meestal gebruikt wordt 
kan dit de permanente verbondenheid met God aanduiden die gezien wordt als het doel van de mens.  
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verwezenlijken is de correcte kavana nodig, zoals reeds gezien in bovenstaand gedeelte over 

het gebed. Ditmaal is het echter niet angst, maar liefde die van belang blijkt te zijn.  

“Afterward, love, as has been established, for love settles after fear. Mystery of the matter: Once 

fear settles upon a person’s head, love is afterward aroused on the right. For one who serves out 

of love cleaves to the supernal place above and is sanctified by holiness of the World that is 

Coming, since he ascends to be crowned and conjoined with the right side.”CDXIV  

Ergens in de overgang van angst naar liefde wordt de tsadiek getransformeerd in datgene waar 

hij zijn aandacht op vestigde. De rechtvaardige focust zich namelijk in al zijn daden, zo ook in 

de Tora-studie, op de Sjechina. Uit bovenstaand citaat blijkt echter dat wanneer liefde de plaats 

van angst inneemt de tsadiek zich aan de rechterzijde van God hecht. Het enige wat aan de 

goddelijke rechterzijde kan kleven is de linker zijde. Deze linker zijde is echter meer dan alleen 

de Sjechina, het is het geheel van alle vrouwelijke sefirot en wordt dan ook als verzameling 

voorgesteld onder de Moeder aller sefirot Bina. De rechtvaardigen transformeren dus niet 

alleen zichzelf in de Sjechina, ze verheffen ook deze Sjechina tot haar rechtmatige hemelse 

status. De unio mystica, wat deze deveekoet eigenlijk is, wordt dus gezien als een transformatie 

van de mens in de goddelijke wederhelft. Dat dit proces van metamorfose een actief gebeuren 

is zien we aan onderstaande passage uit de Zohar. 

“How vital it is for a human being to engage in Torah day and night! For the blessed Holy One 

listens to the voice of those who occupy themselves with Torah, and every word innovated in 

Torah by one engaged in Torah fashions one heaven. Whe have learned: The moment a new word 

of Torah originates from the mouth of a human being, that word ascends and presents herself 

before the blessed Holy One, who lifts that word, kisses her, and adorns her with seventy crowns 

– engraved and inscribed. But an innovated word of wisdom ascends and settles on the head of 

Tsaddiq, Righteous One – Vitality of the Worlds. … So each and every word of wisdom is 

transformed into a heaven, existing enduringly in the presence of the Ancient of Days225. He calls 

them new heavens, newly created heavens, hidden mysteries of supernal wisdom. As for all other 

innovated words of Torah, they stand before the blessed Holy One, then ascend and are 

transformed into earths of the living (Psalms 116:9). Then they descend, crowning themselves 

upon one earth, which is renewed and transformed into a new earth through that renewed word 

of Torah.”CDXV  

De innovaties waarover hier gesproken worden zijn de mystieke inzichten die de tsadiek weet 

bloot te leggen in de Tora. Ze worden ook wel chidoesj genoemd. De ontdekking van dergelijke 

inzichten wordt hier voorgesteld als een creërende kracht. Hierdoor wordt de aarde vernieuwd 

en worden zelfs nieuwe hemelen geschapen. Door de vermelding van ‘the prescence of the 

Ancient of Days’ zien we ook dat de Sjechina hier haar verheven status heeft bereikt. Elke 

                                                           
225 Zoals de aardse Sjechina de aanwezigheid van JHVH is, is de hemelse Sjechina de aanwezigheid van de 
‘Ancient of Days’ (Een Sof).  
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innovatie geldt, voor de kabbalisten, ook als een verfraaien van de Sjechina. Dit is een allusie 

op de sjabbat als de hieros gamos. Op de sjabbatavond wordt de bruid (Sjechina) namelijk in 

gereedheid gebracht voor het huwelijk (en de huwelijksnacht) van de volgende dag. Het zijn de 

huwelijksgenodigden, de tsadikiem, die de bruid verfraaien voor dit heuglijke gebeuren. In dit 

decoreren van de bruid, door middel van nieuw gevonden mystieke inzichten, worden tevens 

ook de tsadikiem opgetooid door de toevoeging van een hemelse kroon. Deze kroning is een 

kabbalistisch symbool voor de heiliging van de mens, dat we als hét doel van de creatie kunnen 

beschouwen. Het is derhalve in dit samenspel van de verheffing van de Sjechina en die van de 

mens dat we de significantie van deveekoet moeten plaatsen. De mystici hechten zich aan de 

Sjechina waardoor zij samen met haar omgevormd worden tot de rechtmatige wederhelft van 

God die dankzij de act van deveekoet in een innige unie verkeert met de hoogste Godheid.226 

Deze unie is niets minder dan de unio mystica. Derhalve kunnen we stellen dat de telos van de 

mens zijn culminatie vindt in de unificatie van God die bereikt wordt door deze deveekoet.  

 

Voor de mysticus is de Sjechina dus meer dan alleen de som van haar symbolische 

vormen. Ze is ook meer dan slechts een lege plaats waar de goddelijke krachten in 

samenvloeien. De Sjechina is een vrouwelijke figuur die tussen de mannelijke God en de 

mannelijke aanbidder (mysticus) wordt geplaatst, aan wie beiden zich hartstochtelijk kunnen 

toewijden.CDXVI Door kavanna wordt zij ook de focus van alle daden van de tsadiek. Hierbij wordt 

ze niet louter als een tussenstap tot een verhevener doel beschouwd, dit doel is net haar 

verheffing. In het eleveren van de Sjechina transformeert de mysticus samen met haar tot Gods 

echtgenote. In de unie tussen God en zijn wederhelft worden de tsadikiem verenigd met hun 

ontstaansgrond. Deze vereniging is de hoogste vorm van deveekoet die we ook wel als de unio 

mystica kunnen aanduiden. Hierbij zien we dat de nog abstracte oproep in de Zohar tot de 

unificatie van God, voor de mysticus, een persoonlijk karater krijgt in de hechting aan God. De 

relatie tussen de mystici en de Sjechina wordt in de Zohar echter niet eenduidig voorgesteld. 

De Sjechina neemt enerzijds de rol aan van een figuur extern aan de mysticus waaraan hij zich 

kan hechten en anderzijds zijn de Sjechina en de tsadikiem reeds één en dezelfde figuur, 

namelijk de echtgenote van God. De genderrollen worden in de Zohar dan ook vaak ingewisseld, 

met als resultaat dat de vrouwelijke Sjechina een mannelijke essentie krijgt en het mannelijk 

symbool van de goddelijke fallus (Jesod) de vrouwelijke rol van echtgenote aanneemt. Aan de 

hand van gebed, liefdadigheid en studie proberen de tsadikiem in een vorm van imitatio dei 

zich te onderscheiden van het volk en zich zo de rol van een vrome quasi-hogepriesterlijke 

figuur aan te meten. Dit alles om in een emulatie van de hieros gamos samen met de Sjechina 

te kunnen opstijgen tot het Een Sof. 

                                                           
226 Deze hechting aan de Godheid kunnen we ons ook voorstellen als de sublimatie van de mens in zijn 
ontstaansgrond Een Sof.   
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Conclusie 

 We kunnen dus concluderen dat het Sjechina-begrip haar ontstaan vond in een 

vereenzelviging met de goddelijke wijsheid. Volgens Philo van Alexandrië had deze wijsheid 

een mannelijk karakter. In de Kabbala zagen we dit dan ook terugkeren onder de vorm van de 

mannelijke sefira Chochma. De Sjechina als de aanwezigheid Gods werd in de rabbijnse 

literatuur beschouwd als identiek aan God en had aanvankelijk geen vrouwelijk karakter. De 

oorsprong van de Sjechina, als het vrouwelijke aspect van God, moesten we dan ook elders 

gaan zoeken. Dankzij het joods filosofische begrip kavod werd de Sjechina niet langer als een 

synoniem voor God beschouwd. In de Sefer ha-Bahier, vermoedelijk door toedoen van 

gnostische invloeden, werd de Sjechina eindelijk omschreven als een vrouwelijke hypostase 

van de kabbalistische godheid Een Sof. Vooral de gnostische leer van de dubbele Sophia zagen 

we in de kabbala terugkeren onder de vorm van de sefirot Malchoet en Bina. Hoewel de Bahier 

vernieuwend was in het toeschrijven van een vrouwelijke symboliek aan de Sjechina, bleef een 

specifieke invulling van deze vrouwelijkheid echter nog achterwege. Net zoals in de rabbijnse 

literatuur en de Sefer Jetsira bleef ze hier een link behouden met een bepaalde ruimtelijkheid. 

Verder bleek de Sjechina in de Bahier ook een volledig passieve natuur te hebben.  Aan de hand 

van de in de Sefer ha-Zohar besproken symbolische vormen zagen we dat de historische groei 

van het begrip Sjechina haar toppunt kende in dit magnum opus van de Kabbala. Als het 

vrouwelijke aspect van de Godheid was ze in de hieros gamos de bruid van de sefira Tiferet. 

Deze hieros gamos werd in de Kabbala gelinkt aan de sjabbat. Middels deze rustdag zagen we 

dat de Sjechina als de sefira Malchoet symbool stond voor onze wereld en als de sefira Bina 

voor de haolam haba. De Sjechina als de laagste sefira had een gelijkaardige functie als de 

hoogste sefira Keter, namelijk het huizen van de gehele levensboom. Haar status als de ‘armste’ 

van de sefirot verbond haar aan de goddelijke niets-heid die onder de naam Ayin alludeerde op 

het transcendente Een Sof. De kabbalistische God bestond uit twee tegenstrijdige zijden die 

onder meer werden aangeduid als de twee gelaten Ariech Anpien en Ze’eer Anpien. De Sjechina, 

als het vrouwelijke aspect, stond voor de oordelende zijde of Ariech Anpien. We zagen echter 

ook dat de Sjechina nu net het strijdtoneel vormde tussen deze twee zijden Gods. Voor de 

kabbalisten droeg de Sjechina een veelheid aan betekenissen en symbolen; niet in het minst 

werd ze aangeduid als een tussenwezen. Als de sefira Malchoet was ze namelijk zowel een 

representatie van de aardse werkelijkheid als een deel van de hemelse sferen, alsook de 

verbindende toegang tussen beiden. De omschrijving van de Sjechina als poort, die gelinkt werd 

aan de als prostituee geklede Tamar, verraadde mogelijks een gnostische invloed. De 

vrouwelijkheid van de Sjechina werd gekoppeld aan het onderscheidende en inperkende 

karakter of havdala van de linker zijde van de levensboom. We zagen daarin dat haar 

vrouwelijkheid in de Zohar eindelijk een eigen invulling kreeg. Deze havdala werd gelieerd aan 

de tsimtsoem, de daad van inperking waarbij God de schepping mogelijk maakte. Hierin zagen 

we reeds de aanzet tot het samenvallen van de Sjechina met de schepping. Als Dochter van God 
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werd de Sjechina ook wel rakiea genoemd. In deze betekenis van uitspansel vormde de Sjechina 

de verklaring voor de scheiding tussen de verschillende tijdsvlakken en dan voornamelijk het 

onderscheid tussen de lineaire en cyclische tijd. De aardse werkelijkheid was deel van de 

lineaire tijd die eigenlijk niets meer was dan een drogbeeld. De cyclische tijd verwees dan weer 

naar de taak van de mens en zijn terugkeer tot God. De ongemakkelijke verhouding tussen de 

absolute eenheid van God en de veelheid van de aardse werkelijkheid vond zijn symbolische 

weergave in de structuur van het misjkan. De symboliek van de tabernakel zagen we ook als 

een verklaring voor het eerder vreemd ingevulde monisme van de kabbalisten. Elke vorm van 

dualisme werd ontweken door het verloochenen van de veelheid. Voor de kabbalisten gold 

namelijk: Adonai Echad, God is één.  De veelheid van de schepping, het volk, zagen we echter 

ook aan de term Knesset Jisraël als een symbool van de Sjechina. In de Zohar werd met deze 

term niet langer slechts de spirituele en vrouwelijke tegenhanger van het volk bedoeld, maar 

werd de Sjechina ook aangeduid als het aardse volk zelf. We zagen deze link ook terugkeren in 

het ballingschapsmotief, maar hier werd de Sjechina meestal als de goddelijke moederfiguur 

omschreven. De auteur van de Zohar legde de klemtoon voornamelijk op deze ballingschap als 

een tijdelijke scheiding tussen de mens en zijn God. Hoewel de Sjechina, in de vorm van de 

Moeder, meestal het hoopvolle karakter van de belofte op het hiernamaals voorstelde, was dit 

niet het geval in verbinding met de matriarch Rachel. De Sjechina als de aartsmoeder Rachel 

stond symbool voor het lijden. Aan de hand van de diefstal van de terafiem zagen we dat de 

Sjechina, in een daad van zelfbeperking, de wereld van het lijden een tijdelijk karakter gaf. 

Naast de vergelijking met de matriarchen werd de Sjechina ook gelijkgesteld met de ‘gewone’ 

aardse vrouw, ze werd voor de kabbalist namelijk een symbool voor diens echtgenote en 

moeder. De vrouw kreeg hierbij een begeleidende en ondersteunende rol toebedeeld. 

Vernieuwend aan de Zohar was ook de actieve rol die de Sjechina en de mens toegeschreven 

kregen. Alle menselijke daden en intenties beïnvloedden hoe God zich jegens de mens opstelde. 

Oordeel en straf werden hierbij gezien als een beperking van de goddelijke stroom van genade 

(Chesed). Deze actieve component zagen we ook aan de mens als schepper van engelen. Dit was 

niets méér dan de kabbalistische versie van karma. Vooral het begrip tesjoeva was voor ons 

hierbij van belang. Door berouw, zo bleek,  kon de mens namelijk de terugkeer tot God 

verwezenlijken. Deze terugkeer naar de Godheid hebben we ook besproken in termen van 

unificatie. Dit was het doel van de mens waarbij hij de linker zijde van de levensboom 

terugbrengt naar de rechter zijde, of met andere woorden: dit was het verbinden van het 

vrouwelijke en mannelijke aspect van God. Deze unificatie konden we echter ook lezen als de 

verheffing van de aardse Sjechina naar de status van Bina. We zagen ook dat in de Zohar veel 

aandacht uitging naar de demonische zijde van de Godheid. Het bleef echter onduidelijk of de 

Sitra Achra moest beschouwd worden als losstaand van God of niet. De kabbalistische onwil 

tegenover de ontkenning van de perfecte eenheid van de Godheid leek echter te suggereren dat 

dit niet het geval was. Het Kwaad en het kwaad leken dan ook in elkaar over te lopen. Een 

verdere zoektocht naar de ware aard van de Andere Zijde zou een interessante invalshoek voor 
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verder onderzoek kunnen zijn.  De voornaamste verbinding tussen de Sjechina en de Sitra Achra 

was de vrouwelijke zijde van oordeel. De linker zijde van de levensboom, zo bleek, was de 

ontstaansgrond van het Kwaad. Aan de hand van het verbod op idolatrie zagen we dat de 

Sjechina en de Andere Zijde beiden als een ‘leegte’ beschouwd konden worden. Hierin lazen we 

een waarschuwing om de Sjechina niet van de levensboom af te scheiden. Dit hebben we 

geïnterpreteerd als een verbod op het vooropstellen van de materiële wereld. De mens mocht 

zijn doel niet uit het oog verliezen en moest zich focussen op de eenmaking met God. In het 

relaas van Job zagen we dat hij de fout beging de Sitra Achra niet actief te gaan bestrijden. De 

unificatie van de Godheid was namelijk een actief gebeuren. Aan de hand van het symbool van 

de sjosjanna zagen we dan weer dat het veranderlijke, lees chaotische, karakter van de Sjechina 

nu net haar kracht was. Hierbij werden de ‘leegte’ van de Sjechina en de Sitra Achra van elkaar 

gedifferentieerd. De Sjechina werd omschreven als tohoe terwijl de Andere zijde eerder vohoe 

was. We zagen ook dat het vormen van een totaalbeeld van de Sjechina enkel mogelijk was aan 

de hand van haar band met de mysticus. De kabbalistische mystici beschouwden zichzelf als 

tsadikiem. In de vereenzelviging met de sefira Jesod lazen we dat de mystici zichzelf op het 

rechte pad plaatsten, dit was de weg tot de terugkeer naar God. De Sjechina als de goddelijke 

moederfiguur werd door de kabbalisten vereenzelvigd met de leer van de Tora, dit zagen we in 

de symbolische verklaring van de bar mitswa. Als de zoon van de Tora werden de tsadikiem 

ook voorgesteld als de Zoon van God, ofte Tiferet. De hieros gamos werd in deze context dan 

ook gezien als het huwelijk van de tsadiek en de Sjechina. De Sjechina was hier de Godheid als 

vrouw, zodat de mens de rol van de echtgenoot kon vertolken. De Sjechina die de actualiteit 

was van het zaad van Chochma werd nu de potentialiteit van de mens bij God. De terugkeer 

naar God, of de opklimming van de levensboom, werd volgens de kabbalistische mystici 

verwezenlijkt door drie soorten handelingen. Deze handelingen waren het gebed, de 

liefdadigheid en de Tora-studie. Het gebed was een middel om bij alle handelingen de juiste 

kavanna te hebben, zoals we gezien hebben was dit de mens die zich focuste op de Sjechina. 

Tsedaka hielp de mysticus dan weer om zijn eigen egoïsme te gaan temperen en zo de jetser 

hara tegen te gaan. Zoals gezien konden we dit interpreteren als een vorm van imitatio dei 

waarbij de mens de mannelijke zijde van God nabootste. De auteur van de Zohar waarschuwde 

de tsadikiem echter om niet op hun lauweren te gaan rusten. Er was nog een hoger doel, 

namelijk de chasidoet. De tsadiek, als een vrome, trachtte de status van engel en priester Gods 

te bereiken. Dit was een symbolische vorm van de mannelijke zijde van de Godheid; een vorm 

van Chesed. De laatste, maar zeker niet de minst belangrijke daad die we hebben besproken 

was de studie van de Tora. De kabbalisten beschouwden de mystieke studie als een quasi-

goddelijke daad. Deze studie, als de zoektocht naar goddelijke wijsheid, was in wezen een vorm 

van het zoeken naar zelfkennis. De onderscheiding tussen de status van de mens en die van de 

Godheid leken hier alsmaar vager te worden. Het telos van de mens, de unificatie, werd voor 

de tsadiek een zeer persoonlijke opdracht onder de vorm van deveekoet. Deze hechting aan de 

Godheid was dan de kabbalistische unio mystica.  
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Doorheen deze masterproef werd aldus duidelijk dat het begrip ‘Sjechina’ aanvankelijk 

geen vrouwelijk karakter kende en dat haar betekenis aldus gelimiteerd bleef. De Sjechina werd 

gezien als de manifestatie van Gods aanwezigheid in de wereld. Ze werd in de kabbala 

voorgesteld als de laagste sefira Malchoet. Hierin zagen we dat ze reeds vanaf het prille begin 

een schakel representeerde tussen de immanentie en de transcendentie van God. Het 

toeschrijven van een vrouwelijke symboliek stelde de kabbalisten in staat om haar af te beelden 

als één helft van de tweeslachtige-geslachtsloze Godheid. Hoewel vrouwelijkheid initieel in de 

Kabbala geen eigen definitie kende en enkel als de tegenpool van het mannelijk werd 

beschouwd, schreef de auteur van de Zohar er het aspect van havdala aan toe. De symboliek 

van de Sjechina bleef echter niet beperkt tot dit onderscheidende karakter. Als vrouw van God 

werd ze zowel als de hemelse moederfiguur gezien, als vereenzelvigd met het volk. De Sjechina 

vormde dus de perfecte link tussen de hemelse Godheid en zijn aardse schepping. De grens 

tussen beiden leek in de evolutie van het Sjechina-begrip in de Zohar te vervagen. Hierbij lieten 

de kabbalisten er geen vraag in bestaan dat de scheiding tussen de creatie en God, en/of de 

scheiding tussen het vrouwelijke en het mannelijke aspect van deze Godheid moest opgegeven 

worden door toedoen van unificatie. Het was aan de hand van de Sjechina dat de mens het 

Kwade kon overwinnen en kon terugkeren tot zijn ontstaansgrond. Via het begrip ‘Sjechina’ 

kon de kabbalistische tsadiek dan ook de unio mystica verwezenlijken en wist hij waar hij 

zichzelf moest plaatsen in verbinding tot zowel zijn Godheid als de Sitra Achra. 
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Verklarende woordenlijst 

Adam Kadmon: De primordiale mens of de voorafgaande Adam. Hij is het 

beeld van de mens bij God. De sefira die hieraan gelinkt 

wordt, is Keter: een complete eenheid van de sefirot. Hij 

wordt in de Kabbala aanzien als de eeuwige goddelijke 

mens. Een andere benaming is de oerziel. 

Adonai Echad:   God is één. 

Agada: Verzameling niet-legalistische, exegetische teksten die vaak 

de vorm van parabels en maximes aanneemt. 

Akedah: Afkorting van akedat Jitschak. Dit is de term die het binden 

van Isaak of het offeren van Isaak aanduidt.  

Ariech Anpien: Lang Gelaat. Deze term stelt de eenheid van Keter en het 

Een Sof voor. Het wordt ook wel gezien als de genadige zijde 

van God. Als de genadige zijde van God staat het symbool 

voor de mannelijke, rechter zijde van de levensboom.  

Aseret jemee tesjoeva: Tien dagen van inkeer. Periode tussen Rosj Hasjana en Jom 

Kipoer.  

Asiyya: De wereld der handelingen. Dit is onze werkelijkheid. De 

vierde en laagste geëmaneerde wereld.  

Atara:   Kroon.   

Atsiloet: De wereld der emanatie. De eerste en hoogste geëmaneerde 

wereld.  

Ayin: De zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet. In de 

gematria heeft deze een getalwaarde van 70. In 

kabbalistische contexten wordt deze letter gebruikt om de 

‘niets-heid’ van het Een sof uit te drukken. Ayin betekent in 

dergelijk verband ook wel bron of oorsprong. Dit is een 

allusie op de creatie uit het niets.  

Bahier, Sefer ha-Bahier: Het Boek der Helderen. Anoniem joods mystiek werk uit de 

tweede helft van de twaalfde eeuw. Dit werk werd 

toegeschreven aan rabbijn Nehunya ben HaKanah. 

Bar mitzwa: Zoon van het gebod of zoon van de wet. Een 

volwassenwordings-ceremonie waarbij een 13-jarige 
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jongen de verantwoordelijkheid voor het hooghouden van 

de joodse wet op zich neemt.   

Bat El:   Dochter van God. 

Ben Jamin:   Zoon van de rechterhand.  

Ben Oni:    Zoon van mijn rouw.  

Berachot:   Zegeningen. Meervoud van beracha.  

Beri’a:   De wereld der schepping. De tweede geëmaneerde wereld.  

Betoela:   Maagdelijk.  

Bina: Inzicht. De derde sefira van de levensboom. Ook wel bekend 

als de hemelse Sjechina. Een andere veelvoorkomende 

benaming is Begrip. Deze sefira heeft een uitermate 

vrouwelijk karakter en wordt aangeduid als de Moeder. 

Briet mila: Het verbond der besnijdenis. In het jodendom wordt elke 

pasgeboren zoon op de achtste dag besneden door een 

moheel (joods-ritueel deskundige in het uitvoeren van de 

besnijdenis). Ook mannelijke bekeerlingen worden 

besneden, althans als het gaat om een halachische bekering. 

Meisjes worden in het jodendom nooit besneden. 

Chacham:   Wijs of wijs man.  

Chasidiem:   Vromen. Meervoud van chasied.  

Chasidoet:   Vroomheid. 

Chasied:   Vrome. 

Chesed: Genade. De vierde sefira van de levensboom. Deze sefira 

heeft een mannelijk karakter.  

Chidoesj:   Vernieuwende interpretatie van de Tora.  

Chochma: Wijsheid. De tweede sefira van de levensboom. Deze sefira 

heeft een uitermate mannelijk karakter en wordt aangeduid 

als de Vader. 

Deveekoet: Hechting aan. In de kabbala duidt dit de hechting aan God 

of de unio mystica aan.  

Dibboer:   Spraak. Symbool voor de (vrouwelijke) sefira Sjechina. 
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Dien: Oordeel. Benaming voor de sefira Gevoera. Symbool van de 

linker, inperkende zijde van de Godheid. 

Een Sof:  Eindeloos. De kabbalistische benaming voor de compleet 

transcendente Godheid van waaruit de levensboom 

emaneerde. Het is de essentie van de Godheid die zich in 

een staat van perfecte eenheid bevindt. 

Elohiem: God. In de Kabbala is dit een benaming voor God, die de 

dominantie van de sefira Gevoera aanduidt.  

Emet:   Waarheid. De zegel Gods. 

Gedoella: Grootheid. Een andere benaming voor de sefira Chesed. 

Symbool van de rechter, gevende zijde van de Godheid.  

Gemara: Een reeks commentaren op de Misjna. Deel van de Talmoed 

of mondelinge Tora. 

Gevoera: Strengheid of Oordeel. De letterlijke vertaling is Moed. De 

vijfde sefira van de levensboom. Deze sefira heeft een 

vrouwelijk karakter. Het represeneert ook de linker, 

oordelende zijde van God.  

Gilgoel: Reïncarnatie. De kabbalistische benaming voor de 

reïncarnatie-theorie.  

Halacha: Het geheel der joodse wetgeving, sinds Bijbelse tijden tot 

op heden, dat het dagelijkse en religieuze leven van joden 

begeleidt. Dit is een uitwerking van de 613 wetten die te 

vinden zijn in de Tora. 

Haolam haba: De komende wereld, het hiernamaals. In de Zohar wordt dit 

gelinkt aan de sefira Bina.  

Havdala: (Onder)scheiding. In de Kabbala is dit onderscheiden ook 

een begrenzen en inperken.  

Hechalot: Paleizen. Hechalot-literatuur is literatuur over de 

goddelijke paleizen; sterk gelinkt aan het Merkava-

mysticisme. 

Hod: Majesteit. De achtste sefira van de levensboom. Deze sefira 

heeft een vrouwelijk karakter.  
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Jesod: Fundament. De negende sefira van de levensboom. Het stelt 

de synthese voor van de sefirot Netsach en Hod. Deze sefira 

heeft een uitermate mannelijk karakter en wordt 

voorgesteld als de goddelijke fallus. In de Zohar wordt deze 

sefira vaak als synoniem gebruikt voor de sefira Tiferet.  

Jetser hara:   Neiging tot het Kwaad.  

Jetser hatov:   Neiging tot het Goede.  

Jetsira:   De wereld der vorming. De derde geëmaneerde wereld.  

JHVH:   Het tetragrammaton. De onuitspreekbare naam Gods. 

Jom Kipoer: Grote verzoendag of dag van verzoening. De heiligste dag 

van de Hebreeuwse kalender. Het is een vastendag waarbij 

men de vergeving van de zonden viert.  Historisch gezien 

was het ook de enige dag van het jaar dat de hogepriester 

het Heilige der Heilige mocht betreden en aldaar Gods 

naam mocht uitspreken. In de Kabbala wordt deze dag 

vereenzelvigd met de sefira Bina. 

Kapporet: Verzoeningsplaat. Dit is het deksel van de Ark des 

Verbonds. 

Kavana:   Gerichtheid (van het hart).  

Kavod: Glorie Gods. Een joods filosofische benaming voor de 

Sjechina.   

Keter: Kroon. De eerste sefira van de levensboom. Deze sefira is 

geslachtsloos en representeert de eenheid van de negen 

lagere sefirot.  

Knesset Jisraël: De Gemeenschap van Israël. Synoniem voor ‘Sjechina’. Deze 

term duidt zowel het spirituele (vrouwelijke) collectief van 

het joodse volk aan, als het aardse volk zelf.   

Kol:   Stem. Symbool voor de (mannelijke) sefira Tiferet. 

Layla: Nacht. In de Zohar is dit één van de engelen die de ziel naar 

het lichaam stuurt.  

Lev:   Hart. In de Sefer ha-Bahier een symbool voor de Sjechina.  

Liliet: De eerste echtgenote van Adam. Zij wou zich niet 

onderwerpen aan haar echtgenoot en bracht zo de zonde in 
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de wereld. Samen met de engel Sammaël vormt ze de Sitra 

Achra. 

Malchoet: Koninkrijk. Beter bekend onder de naam Sjechina. Deze 

sefira heeft een uitermate vrouwelijk karakter en wordt 

aangeduid als de Dochter van God. Andere symbolische 

vormen zijn ‘Bruid’ en ‘Zus’. Het is de verzamelplaats van 

de negen hogere sefirot.  

Mayim:   Water. 

Merkava: Strijdwagen. De Merkava-mystiek is een joods mystieke 

stroming die we situeren tussen de 1ste eeuw v.Chr. en 10de 

eeuw. Deze vorm van mystiek had als voornaamste 

thematiek de visioenen van de troon Gods, zoals we ook 

terugvinden in het Bijbelboek Ezechiël.  

Midrasj: Verzameling lessen uit de eerste tien eeuwen v.Chr. die een 

interpretatie en commentaar vormen op zowel de 

geschreven als de mondelinge Tora. 

Misjkan:   De tabernakel. 

Misjna: Een reeks commentaren op de Tanach die rond 200 v.Chr. 

op schrift zijn vastgesteld. Onderdeel van de Talmoed of 

mondelinge Tora. 

Mitswa:   Gebod, goede daad. 

Mitswot:    Geboden, goede daden. Meervoud van mitswa.  

Nachasj: Slang. Andere benaming voor Satan of Sammaël. Het is een 

vertegenwoordiger van de Sitra Achra. 

Nefesj: Ziel. In de Kabbala is dit één aspect van de ziel en wordt ook 

wel aangeduid als de levensziel. Vaak gesymboliseerd door 

bloed.  

Netsach: Overwinning, ook wel Eeuwigheid en Succes. De zevende 

sefira van de levensboom. Deze sefira heeft een mannelijk 

karakter.  

Olam ha-Tikoen: De Wereld der Correctie. De wereld waar alle sefirot 

onlosmakelijk één geheel zijn geworden, door de daden van 

de mens. Zie ook tikoen.  
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Olam ha-Tohoe: De Wereld der Chaos. De wereld waarin alle sefirot los van 

elkaar staan. Zie ook tohoe.  

Rachamiem: Mededogen. Alternatieve benaming voor Tiferet. Het drukt 

de eenheid van de twee tegenstrijdige zijden van God uit. 

De achterliggende gedachte van deze term is dat in de 

synthese van de twee zijden iets meer Genade moet 

aanwezig zijn. 

Rakiea: Uitspansel. Naam voor de Sjechina als Dochter Gods. 

Scheidend principe, zie ook havdala.  

Rasja:   Goddeloze. Tegengestelde van tsadiek.  

Raza di-verit: Geheim van het verbond. De eigenschap om na de 

besnijdenis de Sjechina visueel te kunnen ervaren.  

Re’oeta:   Wil. Verbindende naam voor de sefira Keter en het Een Sof.  

Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar. Letterlijk: hoofd van het jaar. Dit is een 

tweedaags feest waarbij de mens wordt opgeroepen om tot 

inkeer te komen. In de Kabbala wordt deze dag 

vereenzelvigd met de sefira Gevoera (Oordeel).   

Sammaël: Gif van God. Een engel die samen met Liliet de levensboom 

afspiegelt en zo de Sitra Achra vormt.  

Sappier:   Saffier. 

Sefer Jetsira:  Het Boek der Schepping. Eén van de vroegste werken der 

Kabbala, die ook wel tot de Hechalot-literatuur wordt 

gerekend. Dit anonieme boek van geringe lengte wordt 

traditioneel aan de patriarch Abraham toegeschreven. 

Sefira:  De term sefira werd het eerst gebruikt in de Sefer Jetsira. 

De betekenis die deze term in dit werk kreeg was sterk 

gelinkt aan de 10 ideale getallen en de 22 letters van het 

Hebreeuwse alfabet. De wereld der sefirot wordt 

geconstitueerd door de 10 sefirot die met elkaar in 

verbinding staan door 22 banen. In de theosofische Kabbala 

werd de term sefirot gelinkt aan het Hebreeuwse woord 

sappier, wat saffier betekent, een zinspeling op het 

schitterende licht van God. De term sefira wordt vertaald 

als goddelijk attribuut. De keuze voor de term attribuut 
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kwam er doordat in de 11e eeuw de 10 sefirot werden gezien 

als de 10 instrumenten waarmee God handelt. In de Zohar 

worden de sefirot echter niet als instrumenten van God 

beschouwd, maar eerder als Zijn karaktereigenschappen. 

De sefirot staan voor de 10 essenties van God. Ondanks deze 

enigszins andere invulling van de term ‘sefira’ in de Zohar, 

is de gangbare vertaling nog steeds attribuut. 

Sefirot:   Meervoud van sefira.  

Sitra Ahra: De Andere Zijde. De kabbalistische benaming voor het 

Kwaad.  

Sjechinot: Hebreeuwse meervoud van Sjechina.  

Sjechen: Inwoning. Dit is het Hebreeuwse naamwoord waarvan de 

term ‘Sjechina’ is afgeleid.  

Sjidda:   Vat. In de Sefer ha-Bahier een symbool voor de Sjechina.  

Sjofar:  Ramshoorn. In de kabbala een symbool voor de sefira Bina.    

Sjosjanna:   lelie of roos. Een symbolische vorm van de Sjechina. 

Sod ha-jihoed:   Mysterie van unificatie. 

Talmoed: Mondelinge leer. Dit is een reeks van rabbijnse 

commentaren op de Tanach. De Talmoed bestaat uit twee 

‘gedeeltes’. Het eerste deel is de Misjna, dit bestaat uit een 

reeks commentaren op de Tanach die rond 200 v.Chr. op 

schrift zijn vastgesteld. Het tweede gedeelte is de Gemara, 

dit bestaat uit commentaren op de Misjna.   

Tanach: Een acroniem van de eerste letters van de drie delen die 

samen de Hebreeuwse Bijbel vormen. T – Tora of wet, N – 

Neviiem of profeten, en K – Ketoevim of geschriften. De 

Hebreeuwse Bijbel bestaat uit 39 boekdelen.  

Tefilien: Gebedsriemen. In de Sefer ha-Bahier een symbool voor de 

Sjechina.  

Terafiem:   Afgodsbeelden. 

Tesjoeva: Terugkeer. Naam voor Bina. In de Kabbala is dit de daad 

van berouw waardoor de mens kan terugkeren tot God. Zie 

ook de term tikoen.  
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Tiferet: Schoonheid. De zesde sefira van de levensboom. Het stelt 

de synthese voor van de sefirot Chesed en Gevoera. Deze 

sefira heeft een uitermate mannelijk karakter en wordt 

aangeduid als de Zoon. Door zijn centrale plaats in de 

levensboom wordt met deze sefira ook vaak de gehele 

levensboom (met uitzondering van de sefira Malchoet) 

aangeduid.  

Tikoen: Herstel of correctie. Dit herstel wordt als een eenmaking 

gezien omdat de toestand waar men naar wil terugkeren de 

complete eenheid is van God. Zie ook de term tesjoeva. 

Tikoeniem:   Herstellingen of correcties. Meervoud van tikoen.  

Tsadiek:   Rechtvaardige. 

Tsadikiem:   Rechtvaardigen. Meervoud van tsadiek.   

Tsedaka:   Liefdadigheid. 

Tsimtsoem: Terugtrekking. De goddelijke daad van zelfbeperking 

waardoor de schepping mogelijk werd.  

Tohoe:   Chaos.  

Torot:   Hebreeuws meervoud van Tora.  

Vohoe:   Leegte. 

Ze’eer Anpien: Kort Gelaat. Deze term stelt het collectief van de negen 

sefirot Chochma tot Malchoet voor. Het wordt ook wel 

gezien als de oordelende zijde van God. Als de oordelende 

zijde van God staat het voor de vrouwelijke, linker zijde van 

de levensboom. 

Zohar, Sefer ha-Zohar:  Het Boek der Schittering. Een mystiek kabbalistisch werk 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Dit werk werd 

toegeschreven aan de Rashbi maar hoogst waarschijnlijk is 

de ware auteur Moses de León. Het voornaamste thema in 

de Zohar is de innerlijke leefwereld van de Godheid. 
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Addenda 

Addendum 1: De levensboom  

A.) De gestileerde levensboom 

 

 

Figuur 2: De gestileerde levensboom 

Bron: (The Zohar, 2004) 
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B.) De wereld der sefirot als geïnverteerde boom 

(Deze afbeelding van de levensboom door Johannes de Bry is een voorbeeld uit 

de christelijke Kabbala) 

 

 

Figuur 3: De geïnverteerde (levens)boom 

Bron: (Poncé, 1979, p.95). 

 



131 
 

Addendum 2: De levensboom als drie zuilen 

 

 

Figuur 4: De drie zuilen 

Bron: (Poncé, 1979, p.126). 
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Addendum 3: De levensboom als de mens 

 

 

Figuur 5: De levensboom als de mens 

Bron: (Poncé, 1979, p.122). 

 

 


