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b = tb =  beth  

Beth: betekenis: “huis”; “dochter” (jonge dochter);
dit woord wordt ook als inhoudsmaat gebruikt: “bat”

Dit woord beth, tb, wordt regelmatig ook geschreven als: tyb = 400.10.2, 
bajith, en betekent ook dan huis of dochter, maar daarbij is de y = jod = 10 
(= het Woord Gods) de inhoud van dat huis of die dochter.
De hoogste betekenis daarvan is: de HEERE Christus is in dat Huis.
Hijzelf, als het Woord van God (= 10 = y = jod), is de inhoud van dat Huis.

Zo’n huis is dan: Bethel, Huis Gods. Huis Gods = latb = 30.1.400.2 = 
Bethel. Het woord bajith (tyb) is in het Jiddisj geworden tot bajes = huis van 
bewaring; gevangenis. Een huis waarin iets bewaard wordt.

Het getal 10 staat voor alles wat God gesproken heeft in verband met de wereld 
van de 7 dagen en met heel Gods handelen gedurende de 7 bedelingen.
10 houdt dus verband met alles wat God gesproken heeft in- en over deze 
stoffelijke wereld.
Het Woord van God (= 10), namelijk Christus, zou de inhoud en (ver)vulling 
zijn van ons persoonlijk huis, van ons aarden vat, namelijk van ons denken en 
van ons hart. Van nature is elk mens een hol, inhoudsloos en rammelend vat. 
En voorzover er toch iets in de natuurlijke mens zit, zit hij vol met bitterheid 
en ongerechtigheid. 

De 2 kenmerkt dit Huis der Schepping
                                                                  
De Hebreeuwse tekst van de Bijbel begint met een uitzonderlijk grote letter  
beth = b = 2.

Dit wil ons op voorhand waarschuwen voor de verdeeldheid en de tegen-
stellingen die er in dit Huis (b = 2) der Schepping zijn. Alles in deze wereld 
heeft zijn tegenpool en daaruit ontstaat onvermijdelijk strijd. Een strijd die wij 
niet kunnen oplossen door te eten van de Boom van Kennis van Goed en 
Kwaad (de wet), maar een strijd die wij beter kunnen negeren door te eten van 
de Boom des Levens (Christus) en te vertrouwen op wat Hij beloofd heeft.
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Deze wereld, namelijk dit uit stof bestaande aardse huis, wordt gekenmerkt 
door 2, uitgebeeld in de letter beth = huis =  b, die getalswaarde 2 heeft.
Deze wereld is namelijk een wereld of huis waarin verdeeldheid, strijd, 
tegenstellingen en dood heersen.

In de naam van deze letter, beth (= huis) wordt ons verteld op welke wijze 
dit huis = beth = tb = 400.2, van 2 weer tot 1, tot eenheid en vrede zal 
worden. Hoe alles weer tot 1 wordt gemaakt door het werk van de HEERE 
Jezus Christus! In Hem wordt alles weer teruggebracht tot de a (= aleph = 1) 
namelijk tot God Zelf.

Van 2 (verdeeldheid, strijd) naar 1 (Eenheid, Vrede)

Het is de HEERE Die Zijn Vaderhuis, het veilig Binnen en Boven, waarin 
alles 1 (a = aleph) is, verliet. Hij legde Zijn Godheid af en Hij kwam in dit 
onveilige huis (tyb), buiten en beneden; een huis waarin Hij de kruisdood 
(t = 400) stierf.
Zijn weg op aarde, was de weg van de b naar de t, maar het Woord Gods 
(= jod = y = 10), was in Hem.

Dit in zichzelf verdeelde Huis (b = 2) der Schepping werd juridisch gedood in 
de kruisdood van de HEERE Jezus. En dit wordt uitgebeeld in de 2e letter van 
het woord huis, beth, tb, namelijk in de t = thaw. “Thaw” betekent “kruis” 
en dit is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het kruis = thaw (= t), 
is het laatste letterteken van Gods alfabet en is het einde van Zijn spreken over 
deze stoffelijke, oude schepping. De thaw (t), het kruis, vertelt ons waar dit 
huis, deze oude zondige wereld en mensheid (b) haar einde vond. 

Deze wereld hier beneden mag dan naar het vlees gerekend levensgevaarlijk 
geweest zijn voor de HEERE Jezus, Hij liet Zijn gedachten en Zijn levenswandel 
alleen domineren door de dingen die Boven zijn. Hij wandelde door geloof 
in het Woord Gods en leefde om het plan en de wil van Zijn hemelse Vader 
te vervullen. 

Hij Zelf ging de weg vanuit Zijn 1, Zijn hemels Vaderhuis, naar de 2, namelijk 
naar de verdeeldheid en de strijd. Hij ging de weg van vernedering, kruishout 
en dood in deze 2. In Zijn opstanding vergadert Hij de dingen weer tot 
Zichzelf in een gloednieuwe Schepping waarin geen strijd en verdeeldheid 
meer is. 
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Vanuit de verdeeldheid en strijd, trekt de HEERE Jezus Christus al wie wil tot 
Zich, tot 1, tot Zijn Vrede. Dit is de weg van 1 naar 2 en van 2 weer naar 1!

Als we deze getallen, van 1 naar 2 en van 2 naar 1, (1.2.2.1) omzetten naar 
de Hebreeuwse letters met deze getalswaarden, dan staat er: aBa = abba1. 
Het is de weg die de Vader (ba = 2.1) gegaan is. Het is de weg van de oude 
schepping naar de Nieuwe Schepping door de in het vlees gekomen Christus.

Deze weg van God de Schepper, van 1 naar 2 en van 2 naar 1, is het funda-
ment voor het Zegel van Salomo. Het is de Banier, het Ereteken van de ware, 
eeuwige Vredevorst, Degene Die door deze weg te gaan, alles tot stand 
gebracht heeft en daarmee blijvende Eenheid tot stand bracht en zal brengen.
Dit embleem is de veruiterlijking van het woord abba, Vader!

Zoonstelling

De boekrollen van het Oude Testament waren overwegend geschreven in 
het Hebreeuws en dit Hebreeuwse schrift bestond en bestaat nog steeds 
uit uitsluitend medeklinkers. Deze medeklinkers stonden van oorsprong 
allemaal achter elkaar, zonder spaties of andere toevoegingen. De Masoreten 
(zie bladzijde 18) hebben al deze opeenvolgende letters in woorden verdeeld 
door ruimtes (spaties) aan te brengen tussen groepjes letters, waardoor dan 
woorden worden gevormd. Hiermee werd de uitspraak en de betekenis van 
de op één rij staande letters vastgelegd, vastgebonden.

1. Het Hebreeuwse woord aBa wordt niet geschreven met twee keer een b, maar door de 
“dageesh” (= een punt) ín een letter te zetten, wordt deze letter een dubbele = B = bb.
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1

2

2
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Door de ruimte tussen de woorden op een andere plaats te zetten, ontstaan 
andere woorden met soms heel verrassende betekenissen. Woorden en hun 
betekenissen, die in diezelfde rij letters opgesloten liggen. Zoals onder andere 
de volgende: 

Dat de HEERE Jezus Christus in Zijn opstanding door God aangesteld zou 
worden tot de Zoon, werd al beloofd in de eerste woorden van het Oude 
Testament:

Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

De eerste woorden, of het eerste woord, waarmee de Bijbel begint: bereshied, 
naar het Nederlands vertaald met: “In den beginne”.

In den beginne ... = tyvrb = 400.10.300.200.2 = bereshied

Maar zetten we een extra spatie in dit beginwoord van de Bijbel, dan staat er:

tyv rb = bar eshied =  400.10.300  200.2 en dit betekent: Zoonstelling!

Voor de duidelijkheid even onder elkaar:

 tyvrb = bereshied  =  400.10.300.200.2 = In den beginne ...
tyv rb = bar eshied =  400.10.300  200.2 = Zoonstelling!

Het eerste woord van het Oude Testament vertelt ons direct waar heel dit 
geschreven Woord over gaat: de aanstelling van de eeuwige erfgenaam van 
God: De HEERE Jezus Christus! “In den beginne” stond al vast dat Jezus 
gesteld zou worden tot Christus en tot Zoon

Open

De beth is een letter die naar links en dus naar deze wereld, openstaat.
Het is een ópen huis!
De HEERE Jezus Christus is het Fundament van dat huis en Hij ís het Huis. 
Ook is Hij de Deur en Hij staat open en is toegankelijk voor iedereen die in 
geloof door Hem dat Huis wil binnengaan.
Dit Huis is van God en is ter bewoning voor elk gelovig mens in Christus.
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Gods Huis is toegankelijk voor eenieder die in geloof op het Fundament 
Christus wil gaan staan.

Er zijn nu nog steeds veel ongelovigen in Zijn Huis der Schepping, maar 
zij zullen eens uit Zijn huis verwijderd worden als zij in hun ongelovigheid 
blijven. Namelijk als zij de HEERE Jezus Christus blijven afwijzen.

Ook scheiding

Genesis 1:4, 6, 7, 14, 18 
We zullen nog even terugkomen op het Huis (b = 2) van deze Schepping, dat 
in zichzelf verdeeld is. Dit wordt namelijk in de hierboven vermelde verzen 
nogal benadrukt door één Hebreeuws woord, dat begint met de letter beth.

Dit is het woord “scheiding” = hldb = 5.30.4.2 = bedolah.
Deze scheiding, deze bedolah, ontstond niet omdat de HEERE deze scheiding 
maakte. Deze bedolah is de uitdrukking van de scheiding die al veel eerder 
had plaatsgevonden, namelijk bij de opstand van Lucifer, de overste dezer 
wereld en die bij die gelegenheid tot tegenstander (= satan) werd van de 
Levende God.

Dit vond plaats nà Genesis 1:1, maar vóór Genesis 1:3.
(Jesaja 14; Ezechiël 28; 2 Petrus 3)

Lucifer scheidde zich in zijn hoogmoed af van de Levende God en werd 
daardoor de tegenstander (= satan) van de Levende God. Hij achtte zichzelf 
aan God gelijk of zelfs meerder en hoger dan God en hij wilde voor zichzelf 
beginnen. Hij wenste de Macht die boven hem gesteld was niet te erkennen 
en wilde zelf volledige zeggenschap in deze oude schepping.

Maar ook in het woord bedolah wordt tot uitdrukking gebracht, dat de HEERE 
alle scheiding eens, op Zijn tijd, zal teniet doen. Hij zal scheiding maken 
tussen alles wat Eén is in Hem en alles wat niet ín Hem is, wat niet is één 
gemaakt met Hem. Hij zal alles wat tegenstander is gebleven wegwerpen in 
de buitenste duisternis en tenslotte in de poel des vuurs.

Door het Woord van God en door de Geest Zijns Vaders wist de HEERE Jezus 
ook scheiding aan te brengen en onderscheid te maken tussen:
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 leugen & waarheid
 duisternis & licht
 dood & leven
 links & rechts
 beneden & boven  
 vrouw en vrouwelijk & man en mannelijke
 schepping en schepsel & schepper
 zienlijk en tijdelijk & onzienlijk en Eeuwig
 vlees & geest
 verdeeldheid  en strijd & 1-heid en vrede
 wet & genade 
 vereten & liefhebben
 slavernij & vrijheid
 godsdienst & geloof

Ook wij, gelovigen in Christus, zullen naar de mate waarin wij Gods Woord 
leren kennen, onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

Enkele andere Hebreeuwse woorden die beginnen met een b = beth:

Hebreeuwse woorden die beide beginnen met een b zijn:
Bouwen = hnb = 5.50.2 = banah
en
Zoon = nb = 50.2 = ben

Zoals u ziet hebben het woord voor “bouwen” en het woord voor “zoon” de 
eerste twee letters gezamenlijk.
Bouwen en Zoon hebben dus een heel nauwe connectie met elkaar.

Ze zijn bijna identiek:

Dat wat gebouwd wordt is de Zoon.
Het bouwwerk van de Vader is de Zoon.
De Vader bouwt Zichzelf in de Zoon.
De Zoon is het Bouwwerk van de Vader.

(Psalm 127:1)
Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. 
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Hier volgen er nog enkele:

Vlees = rsb = 200.60.2 = basar
    = blijde boodschap; grote blijdschap  
     (Jesaja 61:1; Lukas 4:17-19)
Het Woord is vlees geworden.
Het Woord heeft gestalte gekregen.
Dat wat beloofd was, heeft vorm gekregen, is vervuld.
De HEERE Jezus Christus is gekomen in het vlees.

Komen = awb = 1.6.2 = bow = gaan; ingaan
 zwb =  7.6.2 = Boaz = de komende in kracht = Christus        

Scheppen = arb = 1.200.2 = bara 
    = iets nieuws maken,
     iets scheppen wat nog nooit eerder is geweest
Genesis 1:1, 21, 27
Zoals in Genesis 1:1, 1:21 en 1:27 de schepping van de walvissen en van 
de m(M)ens naar Gods Beeld. Creaturen van God de Schepper die nog nooit 
eerder door Hem geschapen waren.
Andere woorden, die meer te maken hebben met herschepping, met herstellen 
en repareren van iets wat er al eerder was, zijn:
Asa = hs[ = 5.60.70 = maken in de zin van herstellen of doen
Genesis 1:7; 1:11; 1:12; 1:16; 1:25; 1:26; 1:31
Jatzar = racy = 200.1.90.10  = maken in de zin van voortbrengen, formeren
Genesis 2:7; 2:8; 2:19
 
Kleding = dgb = 4.3.2 = begad 
    = de verschijning of de buitenkant van iemand
Deze aarde, dit Huis der Schepping, is de bekleding van de HEERE God.
Hij zal deze oude schepping straks wegdoen als een verouderd kleed, om Zich 
te openbaren in Zijn nieuwe schepping, Zijn nieuwe bekleding.

Hebreeën 2:10-12
En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer 
handen; Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed 
verouden; En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; 
maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.
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Eerstgeborene = rkb =  200.20.2 = bekoor
 200.20.2 = 222 = Eerstgeborene, is de HEERE Christus

Er is grote samenhang tussen dit woord “Eerstgeborene” en verschillende 
andere woorden, die bestaan uit dezelfde letters en (dus) met dezelfde getals-
waarde. Alle spreken ze over Christus: 

rkb = bekoor = 200.20.2 = 222 = Eerstgeborene: is de HEERE Christus
krb = barak = 20.200.2 = 222 = de Gezegende des HEEREN: is Christus
brk = cherub  = 2.200.20 = 222 = de Heerlijkheid Gods: is Christus
bkr = rakab = 2.20.200 = 222 = rijden; wagen
  = de heerlijkheid van de Man: is Christus
  = ruiter (Christus op het witte paard) 
     (Openbaring 19)     

Het telwoord voor twee

De b is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft getalswaarde 2.
Het woord dat in het Hebreeuws gebruikt wordt voor “twee” is “shani” en 
kan in de Bijbel ook de betekenis hebben van het rangtelwoord “tweede”. 
Indien “shani” als rangtelwoord gebruikt wordt, dan wordt de nadruk gelegd 
op het feit dat het niet gaat om de eerste, maar om de tweede.

De betekenis van shani (= ynv = 10.50.300 ) is het woord “twee”,  en ook:
andere, dubbele, tweede, beide, tand of jaar (= hnv = 5.50.300 = shana).

Hebreeën 10:9
Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het 1e weg, om 
het 2e te stellen.

Een basisprincipe in het Woord van God, dat op vele plaatsen te vinden en 
te herkennen is.
Een principe dat uitdrukking geeft en grote nadruk legt op het feit dat de 
Schepper, van voordat Hij maar begon met scheppen, vanaf het begin van 
Zijn scheppen, maar één doel op het oog had, namelijk een geheel Nieuwe 
Schepping. Deze oude schepping is slechts het gereedschap, het middel, de 
kruiwagen, waarmee God de Schepper tot Zijn doel komt.

 Zoals we bijvoorbeeld zien in het volgende:
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niet : de oude schepping maar wel : de Nieuwe Schepping 
 : de 1e Adam  : de laatste Adam, namelijk Christus
 : Ismaël  : Izaäk
 : Ezau  : Jacob
 : Jacob  : Israël
 : Jezus  : Christus
 : de oude mens  : de nieuwe mens 
 : vlees  : Geest 
 : de eerste geboorte  : de wedergeboorte

De b, een twee of tweede

Het Huis (beth = tb = 400.2) van de oude schepping en ook ons persoonlijk 
huis (beth = tb = 400.2), het lichaam van elk mens, is als een aarden vat dat 
verschijnt in de 2 = b, maar eindigt in de 400 = t = kruis, de laatste letter van 
het Hebreeuwse alfabet. Het kruis is het einde van alle dingen.
(2 Korinthe 5:15 e.v.; Kolossenzen 1:18)

Een vat is een instrument. Het oude vat der schepping is gevallen en gebro-ken 
en daaruit heeft de Schepper het aarden vat, dat de mens is, gemaakt. Maar 
beide zijn en blijven beschadigd, gebarsten, beide zijn niet te verbeteren. Al 
het oude is dan ook via de kruisdood van de HEERE Jezus weggedaan. In Zijn 
opstanding is Hij de Adam, de Eersteling, de Erfgenaam en Eerstgeborene van 
een geheel Nieuwe Schepping.

Dat wat het eerst geschapen is, heeft altijd te maken met het zienlijke, het 
tijdelijke, het stoffelijke. Terwijl het tweede altijd te maken heeft met het 
onzienlijke, het Eeuwige. 
God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. (Hebreeën 10:9)

Het Huis is vrouwelijk

De aleph (a), God Zelf dus, heeft voor Zichzelf en om Zich heen een Nieuw 
Huis (b) geschapen. Een Huis waarin Hij woont en dat rondom Hem is 
geschapen. De Schepper is de Man en de Schepping is de vrouw.
         
Jeremia 31:22
Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zál den man 
omvangen.
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Niet alleen vrouwe Israël, maar alles wat vrouwelijk is (dat is elk schepsel), 
zal de Man (de Schepper, de Leven-verwekker) omvangen.
De Schepping is rondom de Schepper.
De Schepping is als het ware het kleed, de verschijning, de uitdrukking van 
de Schepper.
Zoals in het woord “bajit” = tyb, de jod (y) als type van het Woord van God, 
omgeven wordt door het huis = tb.
        
Hebreeën 1:10-14
En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken 
Uwer handen; Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een 
kleed verouden; En als een dekkleed zult Gij ze ineen rollen, en zij zullen veranderd 
worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der 
engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal 
gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, 
die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

In het midden, temidden

De letter b = beth, wordt in het Hebreeuws ook als voorzetsel gebruikt.
De b, gebruikt als voorvoegsel voor een stamwoord, heeft de betekens van:  
in; te midden van.

In het midden van de 2 = b = beth = het huis der Schepping, behoort de 1 = 
aleph = Christus, centraal te staan.
Centraal, in het midden van de Hof van Eden stond de Boom des Levens.
De natuurlijke mens in Adam ziet een andere boom in het midden van de 
Hof, of van het huis, namelijk de Boom van kennis van goed en kwaad.
Het eten van die boom is wet en leugen!

Of zoals we al eerder gezien hebben in verband met de studie over de aleph:
waarheid =  tma =  ameth = waarheid = 400.40.1
De a, de aleph, is het type van God Die ÉÉN is. Hij ís de Waarheid en het 
Leven.
Als men de a, de aleph, wegneemt uit het woord “waarheid”, dan houdt 
men over:  
tm = meth of mowth (twm) en dit woord betekent dood of dode.
Zonder de a, zonder de aleph, zonder God de Schepper verandert waarheid 
in leugen en dood.
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Zonder God de Schepper bestaat er geen waarheid.
Hij is de Waarheid!

Johannes 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt 
tot den Vader, dan door Mij.

De getalswaarde van de Hebreeuwse letter b = beth = 2.
De beth = b = dus gelijk aan 2.
Dit wijst naar het dualisme in dit huis der schepping.
Dit wijst naar de verdeeldheid en de tegenstellingen waaruit dit huis der 
schepping bestaat. (Genesis 10:32)
Het is dan ook in de 2e bedeling dat de gehele mensheid verdeeld in 70 
volkeren verdeeld wordt. (Genesis 2:18)

Of:
Het is niet goed dat de mens op zichzelf is.
Ik Jehovah, zal hem een hulpe maken, als tegenover hem, die daarmee zijn 
tegenhanger, zijn tweede, is.
Ook hierin zien we de twee kanten van het getal 2.
Aan de ene kant wordt de vrouw als hulpe van de man aangeduid en dat wijst 
op samenwerking, zegt Prediker 4:9-12. Aan de andere kant is de vrouw de 
tegenhanger van de man.

Tegenstellingen die voorkomen in één en hetzelfde schriftgedeelte

Mattheüs 7:24-27
Een dwaas man, vanwege ongeloof Een wijs man, vanwege geloof

Mattheüs 13:38
Onkruid, als zonen van de boze (satan) Zaad, als zonen van het 

Koninkrijk Gods

Lukas 18:10-14
Deze Farizeeërs zijn onrechtvaardig Deze tollenaar is rechtvaardig

door geloof 

Johannes 10:11-14
Huurling, is ontrouw De goede Herder, is trouw


