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Gebaseerd op stroming
Joodse of traditionele kabbala: deze wordt meestal aangeduid als kabbalah.

Kabbalah omvat op zich niet de volledige Joodse mystiek, maar
het wordt wel door Joodse mystici gebruikt. Tegenwoordig wordt
Kabbalah wel dikwijls gelijkgesteld aan de Joodse mystiek, net
zoals de Torah geïdentificeerd wordt met alle aspecten van het
Judaïsme. De Torah omvat eigenlijk alleen de vijf Boeken van
Mozes.
Een eerste belangrijke werk is de Sefer Yetzirah (boek van de
schepping). Het stamt uit circa de 3e eeuw na Christus. Zoals
voor vele Joodse mystieke teksten geldt, is de historische oor-
sprong van de Sefer Yetzirah onduidelijk.
Het tweede belangrijke werk uit de Joodse mystiek is de Bahir
(verlichting). Dit werd voor het eerste gepubliceerd in 1176 in de
Provence.
De belangrijkste tekst is de Zohar (pracht). Volgens sommigen
stamt het uit de 2e eeuw, maar de meesten situeren het in de 13e
eeuw. De Zohar breidt veel van wat in de Sefer Yetzirah en de
Bahir staat verder uit.

Christelijke kabbala: wordt dikwijls als Cabala geschreven. Deze traditie
stamt uit de Renaissance toen christelijke geleerden in aanraking
kwamen met de Joodse kabbala waarna ze deze laatste probeer-
den te verenigen met de Christelijke mystiek. Een belangrijke
namen is Pico della Mirandola die op 31 jarige leeftijd vergiftigd
werd, waarschijnlijk in opdracht van Piero De Medici.

Hermetische kabbala: wordt in het Engels dikwijls aangeduid met Qabalah.
Dit is een westerse esoterische en mystieke traditie. Deze traditie
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ligt aan de basis van onder meer de Golden Dawn en de Rozen-
kruisers en kan als de voorloper gezien worden van de New Age
en Wicca bewegingen. De Hermetische kabbala deelt heel wat
ideeën met de Joodse kabbala aar verschilt er vooral mee omdat
Hermetische kabbala in feite een amalgaam is van verschillende,
soms tegenstrijdige invloeden.

Gebaseerd op functionaliteit
Hieronder volgt nog een andere manier om kabbala te onderverdelen, waarbij
een onderscheid gemaakt wordt tussen vier elkaar overlappende groepen.

De dogmatische kabbala: deze omvat de studie van de kabbalistische teksten
en literatuur zoals de Sefer Yetzirah, de Bahir, De Zohar en an-
dere.

De praktische kabbala: houdt zich bezig met het maken van talismans en
ceremoniële magie.

De letterlijke kabbala: heeft betrekking op gematria, de relatie tussen getal-
len en de letters van het Hebreeuwse alfabet. Hieruit komen veel
verborgen betekenissen van Hebreeuwse woorden en namen.

De ongeschreven kabbala: slaat op de kennis van het belangrijke symbool dat
de Levensboom is.
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