
HHeett BBooeekk

hhooooffddssttuukk VV

JJaakkoobb bbeenn LLuurriiaa

uitgewerkt door

AAbbrraahhaamm ddeenn DDuunnnneenn

@Copyright: JJiittzzaakk LLuurriiaa AAccaaddeemmiiee,, RRootttteerrddaamm//OOoosstteerrhhoouutt,, NNeetthheerrllaannddss



Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

2

HHeett BBooeekk BBrreessjjiitthh

een uitleg van

JJaakkoobb bbeenn LLuurriiaa
hoofdstuk V

uitgewerkt door

AAbbrraahhaamm ddeenn DDuunnnneenn

Versie 1.0

@Copyright* - JJiittzzaakk LLuurriiaa AAccaaddeemmiiee

http://www.luriaacademie.eu

* Het is alleen toegestaan uit dit geschrift beperkt te citeren en wel, wanneer daarbij duidelijk dit boek als bron vermeld
wordt met de titel "Het Boek Bresjith", met de auteur "Jakob ben Luria" en met de uitgever "de Stichting Jitzak Luria
Academie, Rotterdam". Alle andere rechten voorbehouden. De Jitzak Luria Academie is een niet winstgeörienteerde
organisatie; wij verzoeken u ons werk te ondersteunen door onze kopieerrechten te respekteren.

St. Jitzak Luria Academie
Rotterdam/Oosterhout
Nederland/Netherlands

http://www.luriaacademie.eu

http://www.luriaacademie.eu/
http://www.luriaacademie.eu/


Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

3

Genesis hoofdstuk V

a. Zonen en dochters in de thora

Om tot de kern van dit hoofdstuk te komen moet op de uitleg van het 6e thorahoofdstuk
in het kort vooruit gelopen worden. Omgekeerd namelijk zijn de eerste twee verzen van
het 6e hoofdstuk van de thora alleen te begrijpen wanneer men de stamboom van dit en
het vorige vierde hoofdstuk niet buiten beschouwing laat (Gen 6:1):

en het was als begon de mens veel te zijn op de oppervlakte van de aardbodem en
dochters werden geboren hen (2) dat zagen de zonen van de Eeuwige de dochters
van de mens dat goed zij en zij namen voor zich vrouwen van een ieder welke zij
verkozen

Met de zonen Gods zijn namelijk zowel de zonen als de dochters van de geestelijke tak
Seth als vervanging van Abel als de ene nakomeling van Adam en Eva bedoeld en met de
"dochters van de mens" zijn zowel de zonen als de dochters van de niet geestelijke tak
Kaïn als de andere nakomeling van Adam en Eva bedoeld. Van "geslachtsgemeenschap
met mensen hebbende demonen" is in dit en de volgende verzen van het zesde hoofd-
stuk derhalve geen sprake, anders dan volgens velen een passage uit het "Nieuwe Testa-
ment" in die zin op deze verzen betrekking hebben (Jud. 1:6+7) en in het N.T. in ieder ge-
val oud joodse overlevering omtrent de bené ha'Elohiem = de "zonen Gods" tot letterlijk
opgevatte wondergeschiedenis verwerd:

(Gen 6:1): óâÑãÄÑ âçÅ (bené ha'elohiem) godszonen 153

in het N.T. vangen de discipelen 153 vissen ten teken dat zij "vissers van mensen" zullen worden. De
bedoeling van het "mensen tot geloof brengen" oftewel van het "mensen tot godszonen maken" weer-
spiegelt nog de oorspronkelijke betekenis en het verhaal van de vangst zelf ontstond als zovele wonder-
geschiedenis in het N.T. vanuit een latere niet meer weten omtrent het oorspronkelijke en een dienover-
eenkomstig letterlijke opvatten

Steeds wordt in de thora met het begrip "man" in samenvattende zin zoals in voorschrif-
ten en allegorieën de geestelijke mens en met het begrip "vrouw" in samenvattende zin
de niet of nog niet geestelijke mens aangeduid. Vaak immers zoals in menig huwelijk zijn
vrouwen geestelijk de sterkeren en daarmee in zin van de thora "de man" en zijn man-
nen geestelijk de zwakkeren en daarmee in zin van de thora "de vrouw".

b. De gelijkenis Gods en de gelijkenis van Adam

De eerste verzen van het 5e thorahoofdstuk wekken de indruk dat de "eerste mens"
Adam nog naar het beeld en de gelijkenis Gods geschapen werd en zijn zoon Seth niet
meer naar het beeld en de gelijkenis Gods was (Gen 5:1):

op de dag van het scheppen Gods van de mens in de gelijkenis van de Eeuwige
maakte hij hem (2) mannelijk en vrouwelijk maakte hij hen ... (3) ... en hij (Adam)
verwekte in zijn gelijkenis en zoals zijn beeld en hij noemde zijn naam Seth

Echter wordt ook hier (=> 2e hfdst) het verschil tussen de geestelijke eenheidsmens en de
vleselijke mens aangegeven, waar de vleselijke mens niet naar het beeld van de gestal-
teloze God kan zijn maar wel naar de gelijkenis Gods = 45 en demoeth = 450 hij is:
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(Gen 5:1): óÉÄ (adam) mens 45

- de mens naar de gelijkenis Gods (Gen 5:1)

(Gen 5:1+3): ïÖåÉ (demoeth) gelijkenis 450

- de mens naar de gelijkenis van Adam (Gen 5:3)

(Gen 2:23): âåëèå óëè gebeente van mijn gebeente 450

- de godsgelijkenis van de vleselijke man en vleselijke vrouw (Gen 2:23 => 2e hfdst)

Leeft men derhalve niet naar de gedachten Gods zo blijft zonder ook de gelijkenis Gods
slechts het beeld van de vleselijke mens over:

(Gen 5:3): óãë beeld 160

òâí Kaïn 160

Aldus zijn de "dochters van de mens" de alleen naar het beeld van Kaïn zijnde nakome-
lingen van Adam = "de nakomelingen van Kaïn" en zijn de godszonen de naar de gelijke-
nis van de op God gelijkende mens Seth zijnde nakomelingen van Adam:

(Gen 5:3): Öåãëä ÖïÖåÉÅ ÉãÖâÖ 700
en hij verwekte in zijn ge-
lijkenis en in zijn beeld

(Gen 5:3): ï î 700
300 400

Seth - naam geeft de 3 en 4 scheppingsdagen weer

Leeft men niet naar de gelijkenis Gods dan komt men tot de demoeth = gelijkenis = 450
als van Lamech en zijn vrouwen en hun kinderen aan het einde van de stamboom van
Kaïn:

(Gen 5:1+3): ïÖåÉ gelijkenis 450

(Gen 4:23): ñåã âîç vrouwen van Lamech 450

ñåã 5 x Lamech van Kaïn = 90 450 (5 x genoemd)

Met hen daalde de mensheid af tot de zondvloed (=> 4e hfdst):

(Gen 50:17): èîê afvallen, afvalligheid, ontrouw 450

(verbogen en onverbogen veel in de thora voorkomend)

De mens zonder geest "is slechts vlees" (besjaggam => 6e hfdst) en daarmee slechts het
"beeld Kaïn" (=> boven) en derhalve worden bij de nakomelingen van Kaïn anders dan bij
die van Seth en nadien bij die van Sjem geen leeftijden vermeld. Zonder geestelijke in-
houd "tellen de dagen van de mens niet" en de niet zelden hoge leeftijden juist vaak van
berouwloze misdadigers hebben geen zin noch brengen zij hen voordeel (=> 4e hfdst):

het vermelden van leeftijden werpt er een licht op vooruit dat ook Isjmaël een rechtvaardig mens was
(=> 16e hfdst)

c. De leeftijden in het boek Genesis

In de stambomen van thora en thenach worden landen en volkeren als "zonen" van men-
sen genoemd, als zo "Aram" = Syrië als zoon van Sjem (Gen 10:22) genoemd wordt terwijl
eerst later ter precicering (Gen 22:21) Aram als een "zoon" van Kemuël als de zoon van
Nahor als de zoon van Tera-Nahor-Serug-Rehu-Peleg-Heber-Sjela-Arpachsjad en zo eerst
indirekt als de "kleinzoon in tienvoud" van Sjem genoemd wordt. En daarbij zijn nog vele
schakels meer weggelaten maar hen te noemen zou geen zin toevoegen. Ook steden
worden als "dochters" vermeld en zo vatten eveneens stambomen in de thora lijvige ge-



Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

5

schiedenisbanden naar goddelijke aloverziendheid samen bij weergave van slechts het
tijdloos universeel wezenlijke in al het gebeurde middels namen en getalwaarden. Zo rei-
ken de meeste leeftijden in het vijfde thorahoofdstuk "net niet tot aan de 1000 jaren"
omdat met hen wereldrijken en dynastieën als voortbrengsels van het telkens weerke-
rende streven van de mens naar "duizendjarig eeuwigheidsrijken" van een altoos duren-
de vrede weergegeven zijn. Want ook het getal duizend is in de thora symbolisch van
aard en staat in haar veelal voor een in zich afgeronde volledigheid:

zo ook kan met de letters van het hebreeuwse alfabet en met hun vijf slotletters voor de getallen 500-
600-700-800-900 de getallen van 1 t/m 999 zonder hiaten geschreven worden, terwijl de eerste letter
aleph = 1 als eleph uitgesproken = duizend al deze getallen in zich omvat

Daarom geeft in het 6e hoofdstuk van de thora volgende getalwaarde:

(Gen 6:12): öìÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ 1000
en zag God de aarde (en zie zij was verdorven)

- weer dat de aarde verdorven was vanwege het streven naar eenheid = 1000 buiten de
goddelijke waarden om:

als ook nu de wereldpolitiek door een streven naar eenheidsrijken gekenmerkt wordt

Want zulk een streven gaat steeds met veel compromis en verzwijgen van waarheid ge-
paard, roept aldus veel haat en onvrede op en leidt dientengevolge "nog voor het berei-
ken van de duizend jaren" tot de ondergang. Vanwege dat streven naar wereld omvat-
tende eenheidsrijken wordt dan ook "de leeftijd beperkt tot 120 jaar" (=> 6e hfdst), omdat
het eindeloze voortbestaan = "het zich eindeloze dupliceren en hernieuwen" = "2 x 2 x 2
x 2 x ..." van alle wereldvolkeren = 70 (=> 4e hfdst) omvattende eenheidsrijken:

(Gen 6:3): Ñçî óâìîèÖ ÑÄå Öâåâ ÖâÑÖ 1120 = 2 x 2 x 2 x 2 x 70
en zullen zijn zijn dagen 120 jaar

- het existeren van geestelijk ingestelde mensen onmogelijk zou maken. Ook nu immers
leidt het verenigen van landen en groeperingen en ideologieën tot niet meer mogen be-
leiden van "anderen discriminerende" echter naar de natuur en werkelijkheid van de
schepping zijnde opvattingen:

uiteraard zal men niet veroordelen en niet denigreren en zal men de overtuiging van anderen respecte-
ren

- en mogen ten gevolge van zulk bijeenhouden in menig land organisaties geen aanstel-
lingsbeleid naar eigen overtuiging meer voeren. Steeds leidt het verenigen buiten de
maatstaven Gods om tot dictatuur ten aanzien van welke eraan vasthouden.

De leeftijden in de thora zijn symbolisch van aard en zo ook wordt overeenkomstig de
365 dagen van het zonnejaar (=> onder) met de 365-jarige leeftijd van Henoch over een in
iedere tijd naast en dwars door andere "rijken" en stromingen bestaande geestelijke
"rijk" en stroming gesproken. Het "verwekken van een zoon en nadien leefde hij nog dat
aantal jaren" geeft dienovereenkomstig het elkaar voortbrengen en naast en dwars door
elkaar existeren van stromingen en ideologieën weer, als ook nu velerlei religieuze en
ideologische "subrijken" elkaar voortbrengen om vervolgens grensoverschrijdend naast
en dwars door elkaar voort te bestaan.

Ook de bijeengetelde "leeftijden" van de thora leveren "jaartallen" op welke eenduidig
een zuiver geestelijke en niet letterlijk chronologische werkelijkheid tot uitdrukking bren-
gen en op die wijze qua getalwaarde veelvuldig in de thora terug te vinden zijn. De taal
van de thora bevat de "wiskundig natuurlijke eenheden" van die wetenschap met welke
alleen het geestelijke en het materiële efficiënt en kompakt beschreven kan worden. Al-
dus worden ook in dit boek deze "natuurlijke eenheden" alleen voor de oorspronkelijke
faktoren gesubstitueerd waar voor een nader begrip het noodzakelijk is en wordt voor
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het overige in "gewone thorataal" gesproken over bijvoorbeeld "Kaïn welke zijn broeder
ombracht" en niet over "een natie Kaïn welke een ander volk Abel uitroeide".

d. De stamboom van Seth

Als vermeld (=> 4e hfdst) trachtte de zoon van Seth Enosj met menselijke middelen en me-
thodes de eenheid tussen de geestelijke en de wereldse tak te herstellen en de daaruit
ontstane verbintenis wordt in de naam van weer zijn zoon weergegeven. Ze bestaat na-
melijk uit de naam Kaïn en een toegevoegde nun = 50:

òâí Kaïn 160

(Gen 5:9): òçâí Kenan 210

- welke nun met de dag na de "sabbat der sabbatten" te maken heeft oftewel de "dag
van de andere zijde" is. Want de in het 4e thorahoofdstuk met het getal 70 weergegeven
"sabbat der sabbatten" (=> 4e hfdst) is de dag voorafgaande aan de 50e dag der eerstelin-
gen van de oogst (Lev 23:9 ff) oftewel is de eerste dag na de zevende sabbat na de zeven
weken van de Omartelling ("TeC") na welke symbolisch niet meer "de eerste dag van de
nieuwe week" maar de dag van de andere zijde volgt:

na 7 x 7 dagen = 49 dagen is de eerste nieuwe dag de 50e dag: 50

ÑåÉÄ (adama) - aardbodem 50

naar welke de mens zal terugkeren (=> 3e hfdst)

behalve het decimale systeem is er ook het hexadecimale (computer - eerst na 15 volgt 10) en het octale
(reeds na 7 volgt 10) en het septale (reeds na 6 volgt 10) en het binaire (reeds na 1 volgt 10) systeem. Het re-
kenen in weken is in feite een septaal rekensysteem waarbij men niet van 0 t/m 6 maar van 1 t/m 7 telt: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, ..., 77, 101, ... i.p.v. zuiver septaal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 20 ..., 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 100, 101 enz. Zo is de "dag van het gewroken worden" (=>

4e hfdst) "in wekentaal" de 77e dag en in het septale rekensysteem (0 t/m 6) de 66e dag en in het deci-
male systeem de 49e dag. En de volgende dag "van de andere zijde" is decimaal de 50e dag (en in
wekentaal de 101e dag en decimaal vanaf 77 doorgeteld de 78e dag en "zondvloed" = maboel = ãÖÅå = 78)

Derhalve was getuige de naam "Kenan" volgens Enos de tak van Kaïn tot de existentie-
bodem Gods adama = 50 (=> 2e hfdst) teruggekeerd en behoorde deze nu tot de eerstelin-
gen van de oogst. De getalwaarde van de naam Kenan is echter dezelfde als de geza-
menlijke getalwaarde van de namen van de vrouwen van Lamech:

(Gen 5:9): òçâí Kenan 210

(Gen 4:23): ÑãëÖ ÑÉè Ada en Tsilla 210

- met welke de zondvloed begon (=> 4e hfdst). En aldus geeft de gelijke getalwaarde weer
dat zonder een veranderd innerlijk het afdalen tot het niveau van Ada en Tsilla van begin
af aan onvermijdelijk was. Want als gezegd (=> 4e hfdst) verzweeg Enos de noodzaak van
een innerlijke overgave en hield daarom Lamech in zijn spreuk tot Ada en Tsilla Enosj
voor het uiteindelijke echec verantwoordelijk. De gevolgen van diens verzwijgen van
waarheid waren in het "gestorven zijn van het vragen naar God" van de vader van La-
mech volledig geworden:

ãÄîÖïå Methusjaël (= "gestorven is het vragen naar God") 777

- 777 in "wekentaal" (=> boven) = de "sabbat der sabatten der sabbatten"

- maar Lamechs voorspelling van dat echec = 777 als te wreken aan de tak van Enosj is
reeds bij Kenan in zijn leeftijd van het verwekken van Mahalalel en daarmee "in het door-
geven van valse godsdienst" terug te vinden:

(Gen 5:12): Ñçî óâèÅî zeventig jaar 777
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Want lange tijd kan lijken of zonder veranderd innerlijk men toch een godsdienstig mens
kan zijn en zo noemde Kenan zijn zoon:

(Gen 5:12): ãÄããÑå Mahalalel = prijzende God, geprezene Gods

in de antieke oudheid maten veel despoten zichzelf bovennatuurlijke autoriteit aan met titels als "zoon
van goden" (=> onder)

Het afdalen echter is op termijn onvermijdelijk en zo noemde Mahalalel zijn zoon Jered:

(Gen 5:12): Éìâ Jered = afdalen, naar onderen gaan

Anders echter dan bij de Jared uit de tak van Kaïn is na deze telg een omkeer te zien.
Want waar de zoon van Henoch en "kleinzoon" van Kaïn Jared "in de stad van Kaïns kul-
turele vervreemding afdaalde" (=> 4e hfdst) en dan de algehele neerwaartse gang begint,
getuigen vanaf de zoon van Jered uit de stam van Seth Henoch zowel de namen als de
volgorde van die namen van een omgekeerde ontwikkeling:

stamboom van Kaïn: stamboom van Seth:

Henoch = ontwikkeling Jered = afdalen

Jared = afdalen in een stad Henoch = ontwikkeling

Mehujaël = vervaagd is god Methusjalach = het dode heenzenden

Na die tegenovergestelde ontwikkelingen komen dan zowel de stamboom van Kaïn als
die van Seth uit op een nakomeling met de naam "Lamech". En beide Lamechs hebben
een spreuk en deze spreuken hebben alles met elkaar te maken. Want die van de La-
mech uit de tak van Kaïn voorspelde de ondergang in de zondvloed (=> 4e hfdst) en die
van de Lamech uit de tak van Seth voorspelde de lijn opwaarts naar "het land vloeiende
van melk en honing". De belofte van dat land begint namelijk niet eerst bij Abraham
maar begint bij Adam en Eva en heeft alles te maken met de "vervloekte adama":

(Gen 3:17): vervloekt de aardbodem (adama) vanwege jou (Adam)

(Gen 5:29): en hij noemde zijn naam Noach zeggende: deze zal ons vertroosten van
ons werk en van de moeite van onze handen vanwege de aardbodem (adama) wel-
ke vervloekte haar Jahwe

Met steeds meer mensen niet dan wel tot de aardbodem = "de godsexistentie adama" te-
ruggekeerd is de aardbodem meer wel dan niet verstoken van goddelijke waarden en in
die zin (=> 3e hfdst) "vervloekt". Echter is de gehele aarde voorbestemd om tot "land vloei-
ende van melk en honing" te worden en is het land Kanaän oftewel het land Israël daar-
bij "voorbeeldland" voor de rest van de wereld:

en is derhalve het voor joden en Israëlieten voorbestemde deel van een eens niet meer vervloekte aard-
bodem. Niet-joden moeten daarom dat land niet willen veroveren maar zullen ernaar streven om de ei-
gen omgeving tot een "land vloeiende van melk en honing" te doen worden

Aldus voorspelde de Lamech uit de tak van Kaïn de ondergang van de wereld en daarmee
een mislukte schepping Gods en voorspelde de Lamech uit de tak van Seth de volheid
van de wereld en daarmee het tot stand komen van de schepping Gods. De laatste be-
weerde echter ook dat "Jahwe de aardbodem vervloekte" en "Noach alles zal herstellen",
waar echter niet God zijn waarden van de materie aftrekt maar de mens er blind voor
wordt en dienovereenkomstig de materie om zich heen inricht. Lamech stelde dat alleen
door toedoen van de Alenige = 1 de materie met centraal in haar de "boom van goed en
kwaad" = 932 (=> 2e hfdst) vervloekt werd:
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(Gen 2:9): èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè 932
boom van kennis van goed en kwaad

(Gen 5:29): ÑÖÑâ ÑììÄ ìîÄ 933
welke vervloekte haar Jahwe

- de vervloekte materiële wereld = 932 plus de Alenige = 1

En aldus valt op dat de volledige spreuk de waarde 2104 heeft terwijl de getalwaarde van
het hier rood weergegeven deel "vanwege de aardbodem welke hij vervloekte haar" pre-
cies de helft van die waarde in beslag neemt (Gen 5:29):

ÑÖÑâ ÑììÄ ìîÄ ÑåÉÄÑ òå ÖçâÉâ òÖÅëèåÖ Öçîèåå Öçåáçâ ÑÜ 2104 = 2 x 1052
deze zal ons vertroosten van ons werk en de moeite van onze handen
vanwege de aardbodem welke "hij vervloekte haar" Jahwe

ÑììÄ ìîÄ ÑåÉÄÑ òå 1052
vanwege de aardbodem welke "hij vervloekte haar"

De verdeling geeft weer dat het laatste woord Jahwe (ÑÖÑâ) eigenlijk bij de eerste helft
van de zin hoort, als met dat woord aan het begin de uitspraak ontstaat dat "Jahwe in
de gestalte van Noach ons zal troosten vanwege de aardbodem welke vervloekt is":

ÖçâÉâ òÖÅëèåÖ Öçîèåå Öçåáçâ ÑÜ ÑÖÑâ 1052
Jahwe, deze zal ons vertroosten van ons werk
en de moeite van onze handen

ÑììÄ ìîÄ ÑåÉÄÑ òå 1052
vanwege de aardbodem welke vervloekt is - ÑììÄ als oerra - pual perf. 3. p. f. sg.

Jahwe, deze zal ons vertroosten

deze Jahwe zal ons vertroosten - God als werkende door mensen

De indruk, dat de zin "zo zou moeten zijn maar expres niet zo is", wordt door de con-
structie "de aardbodem welke hij vervloekte haar" versterkt. Want men zou verwachten
en zo vertaalt men meestal dan ook:

ÑÖÑâ ììÄ ìîÄ ÑåÉÄÑ òå - vanwege de aardbodem welke vervloekte Jahwe

- ììÄ in plaats van ÑììÄ

- omdat Jahwe (ÑÖÑâ) onderwerp masc. sg. is en de suffix he aan het arar (ììÄ) = "haar"
= de aardbodem = fem. sg. dubbelop is:

weliswaar komen dubbele vormen zoals deze vaker in het hebreeuws van de thora voor, maar in dit ge-
val geven de getalwaarden 1052 en 933 een speciale constructie te kennen

Met de aardbodem (ÑåÉÄÑ) als onderwerp is de he (Ñ) geen suffix maar de verbuiging van
de perfectum naar vrouwelijke vorm overeenkomstig het adama = fem. sg. en het woord
betekent dan in de pualvorm "zij is vervloekt":

vanwege de aardbodem welke vervloekt is

De constructie geeft het gedraai van mensen weer welke door het niet onder ogen willen
zien van werkelijkheid tot wringende onnatuurlijkheden komen. Lamech rechtvaardigde
liever zijn voorouders dan God door ondanks de alom zichtbare negatieve gevolgen van
tradities en aloude wijzen van doen en denken aan dezen vast te houden en wat steeds
velen doen. Want steeds velen wijten allerlei falen ten gevolge van traditionele maar ver-
keerde leren en leefgewoonten feitelijk aan een falende ordening Gods door zich aan van
oudsher overgeleverd en vaak reeds lang achterhaald gedachtegoed vast te klampen. La-
mech weerstreefde de werkelijkheid der schepping en stierf dan ook vijf jaar voor de
zondvloed op de nog "betrekkelijk jonge leeftijd" van 777 jaar (Gen 5:31). Ook hij boette
derhalve overeenkomstig de voorspelling van de Lamech uit de tak van Kaïn er de "sab-
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bat der sabbatten" bij in, ook al zou zijn voorspelling omtrent Noach tot waarheid worden
(=> 9e hfdst: 5220 = 90 x 58):

777 = 700 + 70 + 7

Lamech kwam daarmee aan de 50e dag (=> boven) oftewel in zijn geval "aan de 778 ja-
ren" en daarmee "in wekentaal" (=> boven) aan de 1000 jaar niet toe, waarmee de voor-
spelling van zijn vader Methusjalach niet alleen niet uitkwam:

(Gen 5:21): áãîÖïå (Methusjalach) = "het dode wegzenden"

- maar deze zijn zoon zelfs overleefde. Schijft men de naam Methusjalach "defect" zoals
namen vaak zonder of met waw geschreven worden en aldus volgende getalwaarde ver-
borgen mede aanwezig is:

(Gen 5:21): áãîïå (Methusjalach) = "het dode wegzenden" 778

- wordt het mislukte streven van "de oudste mens ooit" naar 1000-jarige eenheidsrijken
des te treffender weergegeven:

het systeem van tellen in weken als het septale systeem met 1 t/m 7 i.p.v. 0 t/m 6 (=> boven): 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 111, ... 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 1001, ... =>

het getal 778 is "in wekentaal" het getal 1001

(Ps 78:49): ïáãîå (misjlachat) wegzending, het heensturen 778

Want Lamech kwam met zijn 777 jaar aan de 778 jaar = in wekentaal 1001 net niet toe
en ook zijn vader Methusjalach zou evenals zijn zoon maar dan "decimaal gezien" de
1000 jaar net niet bereiken. Want "hij zou zijn blijven doorleven" ware niet dat de zond-
vloed het leven van de mens van de "hoogste leeftijd ooit" beëindigde:

zijn einde was in het jaar van de zondvloed = het jaar 1656, als aan de hand van de in de thora ge-
noemde leeftijden uit te rekenen of in de tijdlijn van het J.L.A. Thenachprogramma te zien

Als uiteengezet (=> boven) zijn de hoge leeftijden in de thora niet die van mensen maar
van dynastieën en geestelijke stromingen. De "net niet tot aan de 1000 reikende getal-
len" geven symbolisch weer dat met menselijke middelen men "het duizendjarige rijk" op
aarde probeerde te bewerkstelligen en door gebrek aan geest men steeds "net tekort
schoot". Aldus geven de leeftijd van Methusalach als hoogste van alle leeftijden en de be-
tekenis van die naam het summum van het streven naar altoos durende maar niet van
goddelijke normen uitgaande vredesrijken weer:

"duur" van het duizendjarige rijk: 1000

leeftijd van Methusjalach als "oudste mens" ooit: 969
______ -

ontbrekende jaren: 31

- God (ãÄ) = 31 als ontbrekend aan ook "het duizendjarige rijk Methusjalach"

Vanaf Enosj (=> boven) en in iedere tijd streefde en streeft men naar vrede zonder God er-
bij centraal te stellen en streefde en streeft men zelfs naar het "Methusjalach" = "de
dood heenzenden" oftewel naar een niet door God gegeven eeuwige leven. Dat ook La-
mech en Methusjalach niet rechtvaardig waren is aan de hand van een tijdlijn:

zoals van het J.L.A. Thenachprogramma (=> boven)

- vast te stellen. Zij leefden ten tijde van Noach en overeenkomstig Gen 6:8 vond alleen
Noach genade in de ogen Gods.
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Henoch verwekte Methusjalach op 65-jarige leeftijd en de getalwaarde van de woorden
"vijfenzestig jaar" verdeelt zijn leven als het ware in twee gelijke helften:

(Gen 5:21): áãîÖïå ïÄ ÉãÖâÖ Ñçî óâîîÖ îåá ñÖçá âáâÖ 2718 = 2 x 1359
en Henoch leefde vijfenzestig jaar en verwekte
Methusalach

Ñçî óâîîÖ îåá 1359
vijfenzestig jaar

Overeenkomstig het volgende vers 22 bestond Henochs leven uit "een helft voor dit ver-
wekken" en "een helft erna" dat hij met God wandelde. Henoch namelijk zonderde zich af
uit afkeer voor de wereld om hem heen omdat zijn zoon = de "dynastie Methusjalach" als
tweede helft van zijn leven als gezegd een eeuwig vredesrijk en de overwinning over de
dood op wereldse wijzen nastreefde:

(Gen 5:24): óâÑãÄ ÖïÄ áíã âä ÖççâÄÖ 784
en hij (Henoch) was niet meer,
want nam weg hem de Eeuwige

(Gen 5:21): áãîÖïå 784
Methusjalach = "het dode heenzenden"

Henoch leefde 365 jaar (Gen 5:23) en met het aantal dagen van het zonnejaar = 365
wordt derhalve met Henoch de dynastie uit alle tijden en van alle dagen van oprecht ge-
lovigen weergegeven. De ene "helft" van het leven van ook iedere waarachtig gelovige
bestaat uit een leven voor zijn tot hoger besef komen en de andere helft bestaat uit zijn
geestelijke ontwikkeling erna. Maar ook bestaat de geestelijke levenshelft zelf "voor de
helft" uit een samenleving als "wederpartij", wier geld- en gemak- en genotzucht en ge-
brek aan waarheids- en echtheidsgevoel het voor meer principiële mensen vaak onmoge-
lijk maakt om maatschappelijk mee te doen:

als eigentijds voorbeeld kan dienen hoe evenementen en politieke en maatschappelijke bijeenkomsten
en in de privesfeer geörganiseerde "feesten" en "straatfeesten voor alle bewoners" evenals door com-
mercie en overheden en religieuze instellingen geörganiseerde "feesten" en gebeurtenissen als herden-
kingen bijna alleen van agressieve dreunmuziek zo niet van drank- en zelfs drugsgebruik vergezeld gaan
en men als vanzelfsprekend van éénzelfde smaak van allen uitgaat. Echter zijn er ook mensen van een
andere instelling, welke derhalve door de algemene genotsziekte van openbare gelegenheden tot aan-
gaan van kontakten buitengesloten worden

En die anderen uitsluitende slechte levensinstelling staat tevens aan de basis van veel
streven naar rust en orde = het stichten van vredesrijken om in de alleen egoïstische
verlangens naar rijkdom en vermaak niet gestoord te worden:

ook de hoop van velen dat Israël als staat zal verdwijnen om de rust in de wereld te doen terugkeren is
zulk een uitsluitend uit egoïstische verlangens geboren en aan geen gerechtigheid en waarheid recht
doende verlangen naar wereldvrede

Het stichten van niet van waarheid uitgaande rijken verlangt een vergaand compromis-
senbeleid en zulk een beleid doet het waarheidsbesef der mensheid verder vervlakken.
Aldus vormde de stroming c.q. dynastie Methusjalach met een gelijke streven als van de
tegenstander Gods (=> 3e hfdst) "de tweede helft van het leven van Henoch". Het "bevol-
kingsdeel Henoch" werd uit afkeer van de ongerechtigheid om haar heen "door God weg-
genomen" (Gen 5:24), oftewel maakte niet lichamelijk maar in geestelijk opzicht en in
praktische uitwerking "geen deel van het wereldse systeem meer uit".

Henoch vertegenwoordigt aldus de dynastie van de "7000 zielen" van Elia (1 Kon 19:18),
welke "hun knie niet voor Baäl gebogen hebben". Met hen zijn de mensen samengevat
welke niet met algemeen geäccepteerd maar immoreel gedrag meedoen en daardoor
vaak weinig geacht en onbekend zijn en zo ook Elia niet van hen wist. God echter kent
hen en zij worden in iedere tijd door Hem als de oogst der schepping:

7000 zielen zijn de oogst van de schepping der zeven scheppingsdagen
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- binnengehaald. Binnen iedere rijk en kultuur vormen zij een onzichtbare subrijk en sub-
kultuur van naar de gelijkenis Gods handelende en denkende mensen en zo werd Henoch
niet ineens "van de grond opgelicht om opwaarts ten hemel te zweven":

als volgens latere geschriften de symboliek zich in letterlijke gebeurtenissen herhaald zou hebben. He-
noch echter werd door God alleen "genomen" (Gen 5:24: áíã = nemen) en zelfs niet "weggenomen"

- maar "bestond hij voor de wereld niet meer". Hij "wandelde met God en was niet meer"
(Gen 5:24). Hij was de niet met massa's mee doende en aldus vaak onzichtbaar geworden
maar met God levende mens om tenslotte niet anders dan alle anderen middels het ster-
ven tot God te gaan:

(Gen 5:22): óâÑãÄÑ ïÄ 492 = 4 x 123
met God (wandelde Henoch)

=> 4 : 1

(Gen 5:22): ÖççâÄÖ 123 = 1 x 123
en hij (was) niet meer

Overeenkomstig de 1 : 4 -verhouding in de thora (=> 2e hfdst) leven velen reeds in de ma-
teriële wereld = 4 met God met derhalve hun ziel als deel van de eenheidswereld van de
andere zijde = 1, tot ook lichamelijk zij niet meer zijn. Een gewoon sterven of een ineens
opgenomen kan daarbij geen kwaliteitsverschil uitmaken. Geestelijk ingestelde mensen
en ongeestelijk ingestelde mensen is eenzelfde grens van lichamelijke sterfelijkheid be-
schoren en zo ontkwamen zelfs Mozes (Deut 34:5) en ook Henoch niet aan de lichamelijke
dood:

(Gen 5:31): ïåâÖ Ñçî ïÖÄå èÅîÖ Ñçî óâèÅîÖ èÅî ñåã âåâ ãä âÑâÖ 3022
en waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stief

(Gen 5:23): Ñçî ïÖÄå îãîÖ Ñçî óâîîÖ îåá ñÖçá âåâ ãä âÑâÖ 3022
en waren al de dagen van Henoch 365 jaar

Verschil is dat mensen van de "stroming Henoch" niet ook geestelijk sterven en wat het
verschil in beide geciteerde teksten = 3022 uitmaakt. Feitelijk sterven zij daarom niet
maar beleven slechts een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige.

Het 21e vers wordt ook in die zin in twee gelijke helften verdeeld (=> boven) dat ieder
geestelijk ingesteld mens met ook een helft van wereldse noodzakelijkheden zoals van
het verwekken van nageslacht en van broodwinning en andere maatschappelijke taken
van doen heeft. Had Henoch die helft verzaakt zo had hij niet met God gewandeld maar
had getracht om "direkt van de boom des levens te plukken" (=> 3e hfdst). Hetzelfde geldt
voor ieder waarachtig met God wandelende mens.

In volgende tabel met de leeftijden en getalwaarden van namen zijn de opvallendste
waarden in rood weergegeven. Voor zover ze niet reeds boven behandeld zijn, volgt op
de tabel een korte toelichting:

naam getalwaarde naam leeftijd verwekken jaren na verwekken totale leeftijd

Adam 45 32 x 5 130 10 x 13 800 25 x 52 930 30 x 31

Seth 700 22 x 55 x 7 105 3 x 5 x 7 807 3 x 269 912 24 x 3 x 19

Enosj 357 3 x 7 x 17 90 9 x 10 815 5 x 163 905 5 x 181

Kenan 210 3 x 70 70 1 x 70 840 12 x 70 910 13 x 70

Mahalalel 136 8 x 17 65 5 x 13 830 10 x 83 895 5 x 179

Jered 214 2 x 107 162 2 x 34 800 25 x 52 962 37 x 26

Chanoch 84 3 x 4 x 7 65 5 x 13 300 3 x 4 x 52 365 5 x 73
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Methusjelach 784 24 x 7 x 7 187 11 x 17 782 2 x 17 x 23 969 3 x 17 x 19

Lamech 90 32 x 10 182 7 x 26 595 5 x 7 x 17 777 3 x 7 x 37

Noach 58 2 x 29 500 22 x 53 450 2 x 32 x 52 950 5 x 190

Sjem 340 20 x 17 100 4 x 52 500 22 x 53 600 23 x 3 x 52

Cham 48 24 x 3

Japheth 490 7 x 70

Adam leefde 130 jaar als hij de geestelijke nakomeling Seth verwekte:

(Gen 5:2): ÑÅíçÖ ìäÜ mannelijk en vrouwelijk 390 = 3 x 130

(Gen 1:1): óâåî hemelen 390 = 3 x 130

ÑÅÑÄ liefde 13

leeftijd van Adam als hij in geestelijke
eenheid met Eva Seth verwekte: 130 jaar. Adam + Eva + Seth = 3 x

De zelfgeroepen godsdienstleraar Enosj = 357 kwam aan het gezalfd zijn mesjiach = 358 niet toe (=> 4e hfdst)

en dat wordt in getalwaarde met de leeftijdsvermelding van zijn "mengprodukt" Kenan (=> boven) weergege-
ven:

(Gen 5:14): òçâí âåâ ãä ÖâÑâÖ "en waren alle dagen van Kenan" 357 (≈ de dagen van Enos)

De gelijkheid geeft tevens "alle dagen van Kenan" weer als bestaande uit het voortzetten van de politiek van
zijn vader om geestelijk en ongeestelijk te verenigen. Doel van dat verenigen was het komen tot een "wereld-
heerschappij van allen door allen" en met de mensheid als bestaande uit 70 wereldvolkeren (=> 4e hfdst) wordt
dat ook met de getalwaarde van de naam "Kenan" = 210 = 3 x 70 uitgedrukt. Ook was Kenan 70 jaar oud bij
zijn verwekken van Mahalalel en leefde hij daarna nog 12 x 70 jaren en werd hij aldus in totaal 13 x 70 jaren
oud. Verder zijn bij Kenan de jaren van de stamvader Seth in getalwaarde verdubbeld terug te vinden:

jaren van Seth voor verwekken: 105 =>

òçâí (Kenan): 210 = 2 x 105

jaren van Seth na verwekken: 807 =>

ãÄããÑå ïÄ ÉãÖâÖ Ñçî óâèÅî òçâí âáâÖ 1614 = 2 x 807

en leefde Kenan 70 jaar en hij verwekte Mahalalel

- als bij hem het idee van Seth van geestelijke eenheid onder de mensen = 1 tot eenheid naar alleen materieel
wereldse opvatting = 2 was verworden.

Vraag is dan ook of de naam van de zoon van Kenan Mahalalel "prijzende God" = pial van ããÑ of "geprezene
Gods" = pual van ããÑ betekent. Het laatste ligt eerder voor de hand terwijl echter ook het eerste niet alleen van
een positieve instelling hoeft te getuigen. Want velen maken met werken "ter ere Gods" zichzelf groot en veel
despoten maten zichzelf bovennatuurlijke autoriteit aan met titels als "lieveling der goden". En zo geven het
aantal jaren = 830 na Mahalalels verwekken van "het afdalen" Jered de getalwaarde van de zondvloed (ãÖÅåÑ)
= 83 in het groot weer.

Een begin van omkeer is bij Jered te zien, welke Henoch voortbracht en na diens verwekken overeenkomstig
het getal 8 van de andere zijde 800 jaar en overeenkomstig de getalwaarde van de naam Jahwe = 26 in totaal
37 x 26 jaar leefde. De getallen lijken op die van Adam welke ook 800 jaar na zijn verwekken van Seth leefde
en in wiens totaal aantal jaren van leven = 930 = 30 x 31 eveneens de Almachtige nu in vorm van de God el =
31 uitgedrukt is. Bij Lamech is overeenkomstig de 7 x 26 ook van een geestelijk begin sprake, als overeenkom-
stig zijn spreuk niet anders kan zijn. Als gezegd echter (=> boven) hield hij vast aan het gelijk van zijn voorou-
ders en ging daaraan tenonder

De getalwaarde van de naam Methusjalach = 784 is een veelvoud van 7 x 7 en met die faktor wordt vaak de
niet voorbij de sabbat der sabbatten komende en derhalve niet aan de 8e dag = 50 (=> boven) toekomende
mens aangegeven. Zo ook bevat de getalwaarde van de naam van de godsdienstige geweldenaar (=> 11e hfdst)

Nimrod de faktor 7 x 7:

Éìåç - Nimrod 294 = 6 x 7 x 7

Aldus kwam ook Methusjalach "telkenmale niet" of zelfs "tot in het eindeloze niet" = 2 x 2 x ... aan de 50e dag
toe:

784 = 2 x 2 x 2 x 2 x 7 x 7

- als te zien was (=> boven). Ook het aantal jaren na zijn verwekken van Lamech = 782 komt overigens net niet
aan de getalwaarde van zijn naam = 784 toe. Volgens sommige overlevering stierf Methusjalach "één week
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voor de zondvloed", maar volgens de betekenis van namen en getalwaarden kwam ook hij door zijn ongerech-
tigheid in de zondvloed om (=> boven). Derhalve lijkt ook het verschil tussen 782 en 784 eerder aan te geven
dat hij minstens nog twee jaar had moeten leven dan dat God hem één week voor de zondvloed de ondergang
bespaard zou hebben.

De totale leeftijd van Noach van 950 jaren = 5 x 190 laat zien dat als gezegd (=> boven) het beloofde land =
"Kanaän" met de getalwaarde 190 niet eerst met Abraham aanvangt. Na opdracht tot bouwen van de ark op
500-jarige leeftijd leefde hij nog 450 jaar en dus kwam hij niet reeds met zijn ommekeer (=> 6e hfdst) maar
eerst met een zijn verdere leven durende geestelijke ontwikkeling tot de godsgelijkenis demoeth = 450 (=> bo-

ven). Te zien zal zijn (=> 6e hfdst) dat Noach evenals Abram (=> v.a. 11e hfdst) en als ieder geestelijk ingesteld
mens een lange weg af te leggen had om tot geestelijke volheid te komen.

Voor de getalwaarde van Japhet = 490 = 7 x 70 zie het 10e hoofdstuk.

Uiteindelijk zijn de namen en hun leeftijden zo te verstaan als dat dynastieën en rijken
van geestelijke en ideologische stromingen nieuwe dynastieën en rijken van geestelijke
en ideologische stromingen voortbrengen en die stromingen vaak lange tijd door en
naast elkaar existeren. Zo "verwekte" ook de verlichting velerlei zowel op haar voortspin-
nende als met weer verdergaande conclusies zich van haar onderscheidende filosofische
stromingen en "leeft" de verlichting tezamen met deze "zonen" tot in deze tijd voort. De
rijken en dynastieën en stromingen zijn daarbij gedeeltelijk met een voor hen gezichts-
bepalende persoon weergegeven, als ongetwijfeld een Abraham geleefd zal hebben maar
vrijwel zeker geen Abraham ooit 175 jaar oud (Gen 25:7) werd.
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Appendix

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

letter naam,
teken

getal-
waarde

letter naam,
teken

getal-
waarde

Ä
Aleph
hoofd

1 ã
Lamed
ossenstok

30

Å
Beth
huis

2 å (ó)
Mem
water

40

Ç
Gimmel
kameel

3 ç (ò)
Nun
vis

50

É
Daleth
deur

4 é
Sameg
slang

60

Ñ
He
venster

5 è
Ajin
oog

70

Ö
Waw
haak

6 ê (ô)
Pee
mond

80

Ü
Zajin
zwaard

7 ë (ö)
Tsadee
vishaak

90

á
Cheth
afsluiting 8 í

Kof
oog van
naald

100

à
Teth
baarmoeder

9 ì
Resch
schedel

200

â
Jod
hand

10 î
Schin
tand

300

ä (ñ)

Kaf
hand in
beweging

20 ï
Taw
teken X

400


