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Genesis hoofdstuk X
a. De 70 wereldvolkeren
De volkerentabel van het 10e hoofdstuk van Genesis vermeldt 70 volkeren:
ÑÖáÖ óÉÄ

Adam en Eva

70

Het getal 7 en daarmee de reeks 7, 70, 700, ... is het getal van de geheiligde materie
overeenkomstig het heiligen Gods van al het geschapene op de 7e dag door het materieel te laten worden (=> 2e hfdst). Aldus vat de thora het deel van de zich op God richtende
en eerst daarmee de vermaterialisering van de door God bedoelde mens zijnde mensheid
samen in zeventig wereldvolkeren. Adam en Eva waren voor God de eerste wording van
de naar zijn gelijkenis zijnde mens (=> 3e hfdst) en zo "komen uit Adam en Eva = 70 de 70
wereldvolkeren van mensen van eenzelfde geest voort. Dat geheilgde deel leeft als een
verborgen en alleen door God in volledigheid gekend geestelijk subrijk van "de 7000 zielen van Elia" (1 Kon 19:18) temidden van de overige wereldbevolking. Want er is ook een
wereldbevolking van 70 volkeren als tegenhanger tegen eerstgenoemden zoals uit "Ada
en Tsilla" = 3 x 70 (Gen 4:23 => 4e hfdst) voortkomend en uit deze zeventig volkeren worden de eersten verzameld. Daarom ook daalde Jakob met 70 zielen naar Egypte = in thorasymboliek de wereld af (Gen 46:27), want de leer Gods is bestemd om tot de gehele wereld te komen:
(Gen 46:3):

Ñåâìëå ÑÉìå Äìâï ãÄ
niet zal jij (Jakob) vrezen voor het afdalen naar Egypte (= de wereld)

Äìâï

- je zult vrezen

611

Äìâï

- (de) thora

611

=>

de kracht (ãÄ) van de thora (is) afwaarts gebracht wordend (ÑÉìÖå) tot de wereld
In 70 wereldvolkeren is de "gehele wereld" van een met geest begiftigde mensheid samengevat en middels de al dan niet daartoe aangepaste namen van de belangrijkste volkeren van die tijd is zij in geestelijke klassen gespecificeerd. Opnieuw (=> 9e hfdst) zijn
derhalve geestelijke stromingen en niet zo zeer alleen topografisch te bepalen volkeren
vermeld en op deze wijze is de gehele wereldbevolking in "de 70 wereldvolkeren" inbegrepen.
De 70 genoemde volkeren zijn de "bakermatten van de oogst der schepping", maar de
geestelijke stromingen zelf vertegenwoordigen voor geen gering deel menselijke en geen
goddelijke gedachten. Want uit alle kulturen komen geheiligde mensen voort zoals ook
uit liefdeloze ouders menig liefdevol mens voortkomt (=> 5e hfdst en onder). "Alle wegen leiden naar Kanaän" wanneer de mens zich wil laten leiden. Eerste sleutel tot begrip van de
tabel der 70 wereldvolkeren is de spreuk van Noach ten aanzien van Kanaän en Sjem en
Japhet (=> 9e hfdst) en tweede sleutel is het begrip "de koning van het Zuiden en de koning van het Noorden" in thora en thenach (=> 2e hfdst). Cham brengt de volkeren van het
zuiden voort, terwijl deze "zuiderlingen" in de thora in zijn vierde zoon Mizraiem = Egypte = "de wereld" symbolisch samengevat zijn als de volkeren van het wereldse doen en
denken (=> 1e+2e hfdst). Want Cham bracht de geest van Kaïn na de zondvloed terug en
zo is te zien:
(Dan 11:5):

ÅÇçÑ

(Gen 4:16):

ÉÖç

het Zuiden (de koning van -)

60

Nod (het land van Kaïn)

60

Japhet brengt de volkeren van het noorden voort, welke "noorderlingen" in het boek Ezechiël symbolisch samengevat zijn in diens tweede zoon Magog (=> onder). Overeenkomstig
de spreuk van Noach worden voor hen de tenten van Sjem geöpend, maar overeenkom3
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stig menige naam van uit Japheth voortkomende volkeren (=> onder) maken velen van
hen geen hele zaak. Velen van hen wanen zich aldus te leven in de tenten van Sjem,
maar zijn beöefenaars van een surrogate godsdienst. Hun benaming in thora en thenach
"koning van het noorden" staat daarom voor het zich geestelijk of zelfs ook alleen moreel
hoger achten maar in werkelijkheid niet beter zijn dan die "zuiderlingen". Onterecht zien
zij neer op die oppervlakkige weinig met godsdienstige of ethische kwesties bezig zijnde
dienaren van de "koning van het Zuiden". Tussen die twee met de vier rivieren uitgebeelde tegenovergestelde en tezamen "de davidster der mensheid" vormende driehoeken (=>
2e hfdst) bevinden zich de nakomelingen van Sjem als de volkeren van het midden van die
ster (=> 2e hfdst).
Aldus wordt met de symboliek van de "koning van het Zuiden en de koning van het Noorden" de valse tegenstelling Japheth<->Cham en wordt met de spreuk van Noach de echte tegenstelling Sjem<->Kanaän weergegeven. Want de eerste twee geestesgesteldheden zijn in werkelijkheid gelijk (=> 14e hfdst) en beide geestestypen behoren tot de wegbereiders voor Kanaän. De enig echte tegenstelling bestaat uit de geest en instelling van
Sjem zoals zich uitkristalliserend in Heber en vervolgens in de tak van diens nakomelingen Peleg en Abraham tegenover de geest en instelling van Cham zoals zich uitkristalliserend in zijn nakomeling Kanaän. De grondgebieden van beide "stoottroepen" zelf zijn weliswaar relatief klein of nihiel, maar de nakomelingen van Kanaän streven naar wereldheerschappij door verovering en infiltratie in de wereldbevolking (=> onder) en de nakomelingen van met name Abraham streven naar een goddelijke wereld door verspreiding
van geestelijk inzicht. Niet naar wereldheerschappij streven de laatsten als opvallenderwijs men hen juist van dit streven van de opponent vaak beschuldigd heeft, maar door
leermeester der wereldbevolking te zijn streven zij naar een geheiligde wereld. Aldus beschrijft het 10e hoofdstuk van de thora als het ware drie grote krachtige broers met twee
kleine telgen, welke de reuzen tot positieve of slechte daden trachten te bewegen.
b. De volkeren van Japhet
Reeds met de getalwaarde van Noachs "volkomenheid" = tamiem (óâåï) = 490 = 7 x 70
(=> 4e hfdst) en de gelijke getalwaarde van de naam Japheth (ïêâ) = 490 = 7 x 70 worden
de nakomelingen van Japheth weergegeven of als levend in de tenten van Sjem of als
zich leven wanend in de tenten van Sjem. Dienovereenkomstig worden overeenkomstig
de scheppingsorde van de drie scheppingsdagen zonder tijd en de vier scheppingsdagen
met tijd (=> 1e hfdst) zeven zonen van Japheth genoemd en worden van de eerste zoon
drie nakomelingen en van de vierde zoon vier nakomelingen vermeld:
1e

2e

3e

4e

v

v

3vlkrn

4vlkrn

5e

6e

7e

De aantallen van de nakomelingen van Japheth geven aldus dat deel van de wereldbevolking weer wat gelovig of anderszins moreel:
veel niet gelovigen en met name veel niet gelovigen onder westerlingen = "de noorderlingen" streven
wel naar een sociaal en maatschappelijk goed bevonden zijn. Vaak komt dat streven uit toch een onbewust of ver weg gedrongen verlangen voort om door een "hogere macht mocht die bestaan" voor goed
bevonden te worden

- zich naar de scheppingsorde richt of meent te richten. De eerste uit 7 volkeren bestaande generatie en de tweede uit 7 volkeren bestaande generatie geeft een claim "van
generatie op generatie op hogere orde" van de nakomelingen van Japheth weer:
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(Gen 10:32):

óÑâÖÇÅ óïÉãÖïã áç âçÅ ïáêîå ÑãÄ

1960

dit de families van de zonen van Noach
naar hun generaties naar hun volkeren

4:1

490

ïêâ

Japheth als het
"moreel betere
deel der mensheid" = 1 t.o.v. de
wereld = 4

Japheth

De vrije wil is echter niet van afkomst en opvoeding afhankelijk (=> onder) en zo vinden
zowel "noorderlingen" als "zuiderlingen" de weg tot God. En zo gaan voor het overige van
beide "kampen" in waarschijnlijk gelijke aantallen en wel van beide kampen de meesten
een andere weg, waarmee het zich beter wanen van zovele "noorderlingen" op fictie berust. Want ook zovele vrome mensen en etiketgelovigen en zovele brave burgers en
maatschappelijk geëngageerden zijn vaak geen principieel handelende mensen en dat
wordt door de betekenisrichting van de namen van de zonen van Japheth weergegeven.
Want in deze is een aanvankelijk geestelijke instelling en vervolgens een toenemend afwijken overeenkomstig het infiltreren door de nakomelingen van Cham te onderkennen:
ìåÇ

Gomer

hij heeft volbracht

243 - Abram = 243 (=> onder)

ÇÖÇå

Magog

bedekkend (part., ÇÇ = dak)

52

âÉå

Madai

afdoende

54

òÖâ

Jawan

slijk, vuil

66

ãÅï

Thubal

het aardrijk

432

ñîå

Mesjech

bezit, het uitzaaien

360

éìâï

Tiras

jij zult beërven (îìâ)

670

- 2 x 26 en Jahwe = 26

De eerste namen geven de gedachte van steeds velen weer dat met een toegangsbewijs
tot de hemel men "het reeds volbracht heeft" = "Gomer"
en een geestelijk of anderszins moreel dak = "Magog"
men boven het hoofd heeft" en "het afdoende is" = "Madai". Men vermaterialiseert echter en wordt slaaf van het
"slijk der materie" = "Jawan" wanneer het geestelijke men
niet dagelijks betracht. Het goede begin mondt dan ook
bij Japheth uit in heerszucht zo niet in drang naar wereldheerschappij = "Thubal" en in bezitsdrang = "Mesjech" en
in geestelijk opzicht het willen overnemen van de "tenten
"Gog van het land Magog"
van Sjem" = "Tiras". Anders echter dan naar hun idee
ÇÇ (gag) = dak =>
heeft God tegen gelovigen uit de heidense wereld niet gezegd "jij zult beërven" = "Tiras", als dan de tenten van
"dak van het land Magog"
Sjem niet meer de tenten van Sjem zijn en van het "opeMagog (52) = 26 + 26
nen voor Japheth" (Gen 9:27) geen sprake meer is (=> 9e
Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 (Ez 38:2)
hfdst). Abram (óìÅÄ) = 243 had een lange weg af te leggen
(=> 11e-25e hfdst) voordat hij tot een Abraham werd:
(Gen 11:26):

óìÅÄ

- Abram

243

(Gen 11:31):

òèçä ÑëìÄ

- naar het land Kanaän

486 = 2 x 243

- Abram halverwege de weg naar het land Kanaän

- anders dan Gomer = de "hij heeft het volbracht" = 243 er reeds dacht te zijn. En anders dan Magog = 52 is 2 x de naam Jahwe = 26 dacht dat een geestelijk dak ("Gog")
hem reeds overkoepelde (=> afb.). Exact halverwege de namen van de nakomelingen van
Japhet = "Jawan" = "slijk" is derhalve het infiltreren door de nakomelingen van Cham te
onderkennen:
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(Gen 10:21):

ãÖÉÇÑ ïêâ
Japheth de grote

ãÖÉÇÑ
óá

de grote

48

Cham

48

Steeds wanneer men denkt er reeds te zijn en men geen geestelijke diepgang meer nastreeft, wint het infiltreren door de tegenstander = de Kanaän van Cham (=> boven) aan
invloed:
een kenmerk van veel westerse religies en ideologieën is het idee dat met enkele belijdenispunten resp.
parolen "men er is". Geloofsbekentenissen echter verschaffen geen toegangsbewijs tot de hemel en ideologische uitgangspunten vormen geen sleutel tot een betere wereld

De infiltratie wordt dan uiteindelijk tot een totale vermenging als bij weer de kinderen
van de kinderen van Japheth te zien:
(Gen 10:5):

Öçîãã îâÄ óïëìÄÅ óâÖÇÑ ââÄ ÖÉìêç ÑãÄå
óÑâÖÇÅ óïáêîåã

2925 = 65 x 45

van deze (van de kinderen van Gomer en Jawan)
verdeelden zich de eilanden der volkeren binnen
hun landen een ieder naar zijn taal naar hun familes binnen hun volkeren

getalwaarde kinderen van Kanaän:
(=> onder)

2880 = 64 x 45
2925 = 65 x 45
2970 = 66 x 45
3015 = 67 x 45

Vermenging leidt tot verwarring en verwarring brengt vervolgens de Babels = "vermenging" en "verwarring" uit het 11e hoofdstuk van de thora voort. Want het "eilanden der
volkeren" geeft evenals het "binnen hun volkeren" de verbrokkeling weer als gevolg van
het elkaar niet meer begrijpen (=> 11e hfdst) en het "een ieder voor zich een eiland vormen":
(Gen 11:1):

Ñêî

taal

385

- de wereld was één van taal (lip)

Asjkenaz

vuur wanneer men sprenkelt

378

Riphat

riphoth = vermalen koren

690

ÑåìÇï

Thogarma

óìÇ = botten verbrijzelen

648

ÑîâãÄ

Elisja

God van het lam

346

îâîìï

Tharsjis

îîì = stukslaan, vergruizelen

óâïä

Kittieten

ïïä = verbrijzelen

Dodanieten

de geliefden

ÜçäîÄ
ïêâì

óâçÉÉ

(als ook Elia deed)

1210
470
108
_____

ook qua betekenis van namen is de verhouding van de 3 scheppingsdagen van het immateriële en de 4 scheppingsdagen van het materiële in de nakomelingen van Japheth terug te vinden. Vier namen geven de verbrokkeling weer en drie namen hebben te maken met het
offeren tot God en het "tot de geliefden behoren" = het behoren tot
hen welke "in de tenten van Sjem wonen"

3850

= 10 x 385
"tien talen"

Maar ook Sjem oefent zijn invloed uit (=> boven) en zo verspreidden zich enerzijds zowel
de kinderen van Kanaän (Gen 10:18) als de kinderen van Japheth (Gen 10:5) om tot één vermenging = "Kittieten" te worden en ontstond anderzijds een "volk van uitgenomenen" =
6
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"Dodanieten" = "de geliefden". De laatste twee telgen van Jawan namelijk worden niet
meer als naties genoemd maar zijn evenals het merendeel van de kinderen van Kanaän
als een bloedgroep zonder land (=> onder) vermeld. Men kan immers ook engelsman of
duitser in het buitenland zijn en zo worden de laatste twee als de "Kittieten" en de "Dodanieten" vermeld. De Dodanieten zijn de onder goede invloed uitgenomenen uit alle anderen en de Kitteeërs de onder slechte invloed bedorvenen onder alle anderen.
De verwarring van de taal hangt aldus nauw samen met de infiltratie van Cham en de invloed van Sjem, als een van de telgen van Cham Nimrod daartoe de negatieve hoofdrol
(=> onder) en een van de telgen van Sjem Abram daartoe de positieve hoofdrol zou spelen.
Met de nakomelingen van Japheth is het geestelijke of althans moreel bewuste deel der
wereldbevolking bedoeld voor zover zij al dan niet als werkelijke nakomelingen van Japhet zichzelf daartoe rekenen en dan zij zich "in de eindtijd bevinden". Want die tijd is
niet het "einde der tijden" maar verzinnebeeldt de grens tussen tijdelijkheid en eeuwigheid (=> 4e hfdst):
aan die symbolische grens houdt quasi het tijdelijke op en begint het tijdloze als het ene land aan een
grens ophoudt en het andere daar begint zonder dat het eerste land ophoudt te bestaan

Voor die grens komt men te staan zodra men weet waar het op aankomt en dan de dag
"Jom Kippoer kort voor het einde van het jaar van de tijdelijkheid" aanbreekt. Bij het zich
bewust worden van eeuwigheidswaarden staat men "met blik op de eeuwigheid aan de
grens met de eeuwigheid". Handelt men dan anders dan men weet en beleidt omtrent die
waarden, zo verwordt men tot een schijntegenstelling tot de meer werelds ingestelde
mens (Dan 11:27). Men behoort dan tot degenen welke voor de grens met Kanaän op hun
schreden terugkeren en meestal vervolgens tot opponenten van de "bewoners van dat
land" worden (Dan 11:30, => onder). Men behoort dan tot het deel van de nakomelingen van
Japheth wat op Jom Kippoer met onveranderd innerlijk de eeuwigheid tegemoet treedt:
de "zuiderling" komt niet aan Jom Kippoer toe, want hij is niet tot besef van eeuwigheidswaarden gekomen

Aldus richt de profeet Ezechiël zich op Japheth als symbool van het geestelijk bewustere
deel van de wereldbevolking waar in de Gog-en-Magog-profetie hij het oordeel over de
gehele ten aanzien van het godsvolk vijandige wereld uitspreekt (Ez 38:2):
zoon van een mens: zet je aangezicht tegen Gog van het land ham'Magog, hoofdvorst van Mesjech en Thubal en profeteer tegen hem
Want waar de zonen van Japheth overeenkomstig de scheppingsorde in een groep van
drie en een groep van vier uiteenvallen (=> boven), worden beide groepen door de beroemde profetie "in het hart" getroffen:
ìåÇ

Gomer

ÇÖÇå

Magog

âÉå

Madai

òÖâ

Jawan

ãÅï

Thubal

ñîå

Mesjech

éìâï

Tiras

Het sjofarblazen en het "dak Gog van het land ham'Magog" hebben alles met de kinderen
van de Lamech uit de tak van Kaïn als laatste generatie van voor de zondvloed te doen
7
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(=> 4e hfdst).

Bij een vergelijk van het 38e hoofdstuk van Ezechiël met enerzijds deze verwantschap en anderzijds de spreuk van Noach omtrent het wonen van Japheth in de tenten van Sjem treden twee soorten van in de kinderen van Japheth samengevatte bevolkingsgroepen aan het daglicht. De ene niet antisemitische laat zich de ogen voor het
geestelijke openen (Gen 9:27) en woont in de tenten van Sjem (Gen 9:27) en de andere niet
de God van Sjem zegenende (Gen 9:26) oftewel antisemitische wordt overeenkomstig de
profetie "in het aangezicht van Israël" (Ez 38:8) berecht:
ook hier gaat het niet om lichamelijke afkomsten en topografische situaties maar om de innerlijke gezindheid. Deze bepaalt tot welke met de namen in de thora weergegeven "dynastie van geestelijke stromingen" men behoort

òâí ãÅÖï (598)
Tubal Kaïn
het aardrijk
van Kaïn

ãÅÖâ (48)

ãÅâ (42)

Jubal
de ramshoorn
trompetgeschetter

Jabal
hij leidt (van ãÅâ)
(hij is de leider)

Cham = 48
(de infiltrant welke de geest van voor de zondvloed weer oppakt)

ãÅï (432)
Tubal
de wereld
de aardrondte

ñîå (360)

îÄì Äâîç (862)

Mesjech
een toon verlengen (= blazen)

Nasi rosj
hoofdleider

ÇÖÇåÑ öìÄ ÇÖÇ (360)
Gog van het land Magog
de hoofdleider "nasi rosj" is de "Gog van het land Magog" (Ez 38:2) en deze en Mesjech vormen derhalve met beiden de getalwaarde 360 evenals de twee kinderen van dezelfde moeder Jabal en Jubal (=> 4e
hfdst) een koppel. De namen Tubal en Tubal Kaïn zijn daarbij identieke benamingen voor een tegengesteld tegenstreven naar wereldheerschappij

De profetie richt zich tegen het dak = de Gog (gag) van het land Magog als "hoofdvorst"
van Mesjech en Thubal, waar de opening naar de hemel van die Gog "ÇÖÇ" = het dak "ÇÇ"
door het centraal staan van de mens van de 6e dag "Ö" = 6 geblokkeerd wordt (=> 4e
hfdst). De getalwaarde van het woord voor "mens" adam is 45 en de getalwaarde van de
vader van Jubal en Jabal en Thubal Kaïn Lamech is 2 x 45 en de getalwaarde van Jubal
en Jabal tezamen is 2 x 45 en de getalwaarde van de centrale Mesjech is 8 x 45 evenals
de getalwaarde van "Gog van het land van Magog" 8 x 45 bedraagt. Het dak van die verkeerde wereld bestaat er derhalve uit dat de mens adam zelf de hemel tracht te realiseren:
tegenover de getalwaarde van dat uitsluitend menselijk materialistische streven = 4 staat de getalwaarde van Sara als aartsmoeder van het godsvolk:
(Ez 38:2):

2020

ãÅïÖ ñîå îÄì Äâîç ÇÖÇåÑ öìÄ ÇÖÇ

= 4 x 505

Gog van het land ham'Magog, hoofdvorst
van Mesjech en Thubal

=> 4 : 1

505

Ñìî

= 1 x 505

Sara = vorstin = de moeder van Israël

Ofwel tracht de morele maar niet gelovige mens op aarde een eeuwig vredesrijk te verwerkelijken ofwel tracht de gelovige maar niet er naar handelende de hemel "boven zich"
te bestormen als in het volgende thorahoofdstuk met de toren van Babel beschreven (=>
11e hfdst). Ook in het tweede geval staat niet God meer centraal en het land Mesjech = 8
x 45 is weliswaar ook dan het land van de andere zijde = 8 maar dan wel het land van de
andere zijde van de tegenstander. Want deze zet de mens = 45 ertoe aan om evenals
hijzelf aan God gelijk te willen zijn (=> 3e hfdst). Zowel het willen realiseren van eeuwige
welvaart en vrede als het "met een toren" (=> 11e hfdst) zelf de hemel willen bereiken ko8
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men voort uit het niet naar recht en waarheid willen leven en toch het eeuwige leven willen beërven. Met beide gelijk zijnde vormen van streven wordt overeenkomstig het 2 x
Jahwe van de naam Magog = 52 de religie een zuiver materialistische = 2:
(Ez 38:2):

îÄì Äâîç ÇÖÇåÑ öìÄ ÇÖÇ

1222

ìÑÖï

611

= 2 x 611

Gog van het land ham'Magog, hoofdvorst
thora (= "leer")

Het dak van dat rijk is derhalve de hemel van de gedachten van de tegenstander Gods
met als spreekbuis de "slang" als symboliek van al het van waarden ontdane (=> 3e hfdst):
îáç

slang

358

òàî

tegenstander, satan

359

ñîå

Mesjech

360

- Mesjech als de door de mens = 45 gecontroleerde andere zijde = 8
ook de profetie van Ezechiël heeft de vorm van allegorisch samenvattende beelden. Zo ook voltrekt ze
zich voortdurend en in velerlei vormen, terwijl letterlijk en chronologisch opgevat zij tot de merkwaardigste scenario's aanleiding geeft

De infiltratie door Cham komt in de profetie van Ezechiël voor in het 5e vers, waar Kusj
en Put als zijnde nakomelingen van Cham "met hen" = "met Gog van het land ham'Magog" mee optrekken:
Peres (Perzië) als de derde is met het rijk van Nimrod Babylonië verbonden en heeft zo eveneens met
een nakomeling van Cham van doen

Ook de eerste zoon van Japheth Gomer en wederom diens zoon Thogarma worden dan
vermeld terwijl met hun wel in Ez 27:13 maar hier niet genoemde algemeen voor Griekenland gehouden broeder Jawan het niet anders gesteld is. Zij zijn degenen welke of Israël als een "sta in de weg" voor eeuwige vrede op aarde houden of welke als "in de
plaats van de twaalf stammen Israëls gekomen" gelovige mensen het op de inname van
het land van belofte voorzien hebben:
(Gen 10:4):

óâçÉÉÖ óâïä îâîìïÖ ÑîâãÄ òÖâ âçÅÖ

2280

= 12 x 190

en de zonen van Jawan Elisja en Tharsjisj en
de Kittheërs en de Dodanieten (Dedan)
- Kanaän = 190 x de 12 stammen Israëls

Alleen de Dodanieten wonen in positieve zin in de tenten van Sjem en worden als zodanig in het 13e vers (Ez 38:13) als Dedan tezamen met Sjeba (=> onder) in gunstige zin genoemd.
Qua gezamenlijke getalwaarde = 1654 vertegenwoordigen nasi rosj = 862 en Mesjech =
360 en Thubal = 432 tezamen de wereld van vlak voor de zondvloed in het jaar 1656, als
"Gog van het land ham'Magog" = 360 op de 360e dag van het sjofar blazen zich met onveranderd innerlijk vlak voor het einde van het zonnejaar = 365 dagen bevindt (=> 4e
hfdst). De gezamenlijke getalwaarde van alle zonen van Japheth laten hen als het beter
wetende deel van de 70 wereldvolkeren (=> boven) zien als op één na = (70 - 1) = 69 ten
ondergaande in de zondvloed = 83:
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ìåÇ Gomer

243

ÜçäîÄ Asjkenaz

ÇÖÇå Magog

52

âÉå Madai

54

òÖâ Jawan

66

____

ãÅï Thubal

432

1716

ïêâì

Riphath

ÑåìÇï Thogarma

378

ÑîâãÄ Elisja

690

îâîìï Tharsjisj

648

óâïä Kittiem

346
1210
470

óâçÉÉ Dodaniem

108

____
2134

ñîå Mesjech 360
éìâï Tiras

670
_____

1877
1877 + 1716 + 2134 = 5727 = 69 x 83

- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

Als gezegd zijn die ene de bevolkingsgroep van de "7000 van Elia" (=> boven) waaronder
voor wat Japheth betreft de Dodaniem. Wie meent zijn eigen God te kunnen zijn bevindt
zich halverwege op weg naar de zondvloed:
(Gen 10:19):

åÉé

Sodom

104

= 2 x 52

(Gen 10:2):

ÇÖÇå

Magog

52

= 1 x 52

- eindigde in één der zondvloeden

c. De volkeren van Cham
De betekenis van bijbelse namen is vaak moeilijk eenduidig vast te stellen. Overeenkomstig menige duiding van namen in de thenach zelf volstaan vaak verre klankverwantschappen of zelfs een enkele gelijke letter reeds tot naamsduiding (b.v. Gen 29:32). Dat
komt omdat taal voortdurend verandert door wisseling van medeklinkers en vervanging
van medeklinkers door soortgelijken als tet door taw en sjin door sameg en aleph door
ajin. Meestal zijn namen het best te duiden wanneer zij zoals bij de zonen van Cham in
combinatie met elkaar een duidelijke betekenistendens aangeven:
îÖä - Kusj
óâìëå - Mizraiem
àÖê - Put
òèçä - Kanaän

vet geworden (Ñîä = vet worden)

326

angsten, benauwdheden

380

geöpend

(Ñàê voor het Ñïê als in het "opene God voor Japheth")

deemoediging, vernedering
(èçä = deemoedigen, zich deemoedigen)

95
190

Chams jongste zoon Kanaän trachtte beslag op de belofte en erfenis van Noach te leggen
(=> 9e hfdst) en de namen en getalwaarden van de namen van de eerste drie zonen van
Cham geven dat streven als slot van een afwaartse tendens weer. Die tendens begint
met het "vet worden" en God niet meer nodig hebben = "Kusj". Zij zet zich voort met de
angsten en onzekerheden = "Mizraiem" van het zich onbeschermd voelen wanneer men
geen hoger houvast meer heeft. En van die angsten en onzekerheden kan men zich alleen bevrijden door zich voor God te deemoedigen. Neemt men echter alleen de geloofszekerheden en niet ook het ernaar handelen over, dan wordt men iemand "van de halve
weg" (=> onder) en wil men als het ware "het beloofde land" = voor anderen "de hemel"
met een breekijzer "openen" = "Put". Huichelaars op geloofsgebied doen menige anderen
tot verwerpen van alle waarden komen en zo doet het zich niet deemoedigen direkt of indirekt maar altijd tot deemoedigen van anderen komen = "Kanaän". Want het zelf groot
willen zijn doet tot een verlengstuk worden van de tegenstander (=> 3e hfdst). En waar
mensen van een andere keuze tegenstanders van de tegenstander zijn, doet het het oog
vallen op mensen van een betere keuze (Dan 11e hfdst). Aldus meende ook Cham door brutaliteit en gewetenloosheid "de tenten van Sjem te kunnen openen" en zocht hij zelf10
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rechtvaardiging voor zijn handelen door de goede naam van zijn vader te beschadigen
(=> 9e hfdst). Want voor wat het "openen" betreft komen als gezegd medeklinkerveranderingen veel in de thenach voor en zo kan de naam "Put" nauwelijks van een ander woord
afkomstig zijn dan van hetzelfde pata (Ñïê) als van het "openen voor Japheth" in de
spreuk van Noach (Gen 9:27):
moge openen de Eeuwige voor Japheth opdat hij wone in de tenten van Sjem
Ñïê (Ñàê)
âÖïê (âÖàê)

(pata)

- openen (ï en à zijn beiden een "t")

(patoei)

- geöpend (part. pass. van lamed-he werkwoorden)
(zo ook kasoei - "vet geworden" en Kusj)

vaak veranderen klinkers in namen van plaats en worden namen door slijtage en vergemakkelijking bij
het veel uitgesproken worden ingekort. Zo ook "Poet" i.p.v. "Patoei"

Voordat Sjem tot bewoning had kunnen aanrijpen en daarmee God voor Japheth had
kunnen openen, nam de jongste zoon van Cham Kanaän het land van belofte Kanaän fysiek in. Dat Cham en zijn nakomelingen zich reeds vroeg op de erfenis van de aartsvader
Noach richtten, wordt met de factor 19 van de naam "Eva" = 19 en van het beloofde land
Kanaän = 190 (=> 9e hfdst) in de getalwaarde van de meeste namen aangegeven:
óâìëå - Mizraiem (Egypte)
àÖê - Put
òèçä - Kanaän

380

= 20 x 19

95

= 5 x 19

190

= 10 x 19

- (=> onder)

Met Noach zou de aardbodem niet langer vervloekt zijn (Gen 5:29) en het "land vloeiende
van melk en honing" Kanaän is daarvan de weergave. Medebewoner van dat land kan
men alleen worden door innerlijke overgave (=> 4e hfdst):
èçä

(kana)

zich deemoedigen

Want Israël is voorbeeldnatie voor een eens geheiligde wereldgemeenschap van mensen
t.o.v. God zoals ook vrouw en man zich elkaar niet onthouden:
ÑÖá

(Chawa)

Eva

19

- vrouwelijke helft der mensheid

- waarom het land van belofte Kanaän als "wederhelft Gods":
men zal dit beeld niet in het letterlijke doortrekken

- een vergrote vorm van 19 = 190 als getalwaarde heeft:
òèçä

Kanaän

190

Het Kanaän van de tegenstander is de tegenhanger van het land van belofte en daarmee
o.a. een land van "deemoedigen" in plaats van "zich deemoedigen" (=> 9e hfdst):
èçä

(kana)

deemoedigen (niet reflexief)

Want de relatie met God moet naar het idee van de tegenstander een "verstandshuwelijk" als tussen wezens van "gelijke niveau" zijn (=> 3e hfdst) en dat houdt bij nu eenmaal
niet gelijke vermogens een deemoedigen in van alles wat meer is. De bezetting van Kanaän is aldus de verovering door de mens welke evenals de tegenstander zelf God wil
zijn. Begin daarvan is het loslaten van geestelijke waarden en zo ook het kinderen er niet
meer mee opvoeden:
vertaald naar dynastieën van geestelijke en ideologische richtingen wordt dat begin gevormd door het
niet meer algemene uitgaan van hogere waarden. Zo ook worden in deze tijd geestelijk gedachtegoed en
geestelijke terminologie door velen als overleefd ervaren en zijn zij dienovereenkomstig in praatprogramma's en publieke discussies en in algehele journalistiek weinig meer te horen
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Daarmee ontstaat een generatie welke er niet meer mee op de hoogte is en aldus nog
onbewust van waar het aankomt en daarmee zonder principieel geestelijke beslissingen
in de "wereld Egypte" van een werelds reilen en zeilen leeft. Als uitgelegd wordt dat denken en handelen in de thora met de tweede zoon van Cham Mizraiem = Egypte = 380
versymboliseerd en brengt Cham de volkeren van het zuiden en daarmee "de koning van
het zuiden" voort. De dubbele getalwaarde = 380 van het land Kanaän = 190 is omdat
de nog niet gekozen hebbende mens zowel in het Kanaän naar goddelijke ordening =
190 als in het Kanaän naar ordening van de tegenstander = 190 leeft = tezamen 380. Aldus staat ook in die wereld de boom van het goede en van het kwade centraal. Weet
men eenmaal waarop het aankomt dan komt het land Kanaän naar goddelijke ordening
in zicht:
vaak door een zoeken naar de zin van het leven

Aanvaardt men echter niet de consequenties zo gaat men slechts de halve weg en wordt
uit het land Kanaän een "halve Kanaän = 95". Men wil het gewonnen inzicht niet loslaten
maar er ook niet naar leven en leeft nu niet in de wereld Egypte van twee Kanaäns maar
in een halve Kanaän. Want een "half goed" is niet goed en vermenging is de zondvloed
(=> 6e hfdst) en zo blijft alleen het slechte van de tegenstander over. De nakomeling van
Cham Put = 95 is derhalve de mens "van de halve weg" en deze is wegbereider bij uitstek voor mensen van een volledige anti-keuze zoals de vierde nakomeling van Cham
Kanaän". Zo ook hebben de namen van de beide "achterblijvers" Milka en Jiska:
zij en Nahor trokken met Abram op naar Kanaän en bleven in Haran achter (=> 11e hfdst)

- de getalwaarde 95 en was Laban als een van hun nakomelingen een mens van een afstotelijk handelen (=> 24e+29e hfdst). De "halfslachtigen" denken altijd dat ook zonder volledige overgave en zonder volledig principiel te handelen zij het beloofde land binnen
kunnen gaan door met extreem gedrag het nagelatene te compenseren. En aldus plaatsen zij een "koevoet tussen de hemelpoort" = "geöpend" = Put:
overeenkomstig de droom en uitleg van Jakob is het land Kanaän de "poort tot de hemel" (=> 28e hfdst)

- als religieuze extremiteit steeds veel van zulke breekijzers weg heeft. Zo ook waanden
Nahor en Milka en Jiska zich in hun extreme vroomheid beter dan de gewoon maar oprecht gelovige Abraham (=> 22e hfdst) en zo ook worden Put = 95 en Kusj als vader van
Nimrod als zo'n andere godsdienstextremist (=> 11e hfdst) in het 5e vers van Ezechiël 38
genoemd als "optrekkend tegen Israël" (Ez 38:8). Met name door hun huichelachtig gedrag
echter verwerpen mensen als Kanaän iedere vorm van religie, als zo op Put Kanaän
volgt. Zij verwerpen alle vorm van geweten als onecht en geven zich niet als de Puts en
Milka's voor de helft maar in volledigheid aan iedere egoïstische streven en genotzucht
over. Aldus stichtten overeenkomstig de berichtgeving omtrent Sodom en Ghomorra (Gen
10:19, 19e hfst) de Kanaänieten een volkomen ten opzichte van het geestelijke Kanaän =
190 tegenovergesteld vreugdeland Kanaän = 190.
Het "zich niet deemoedigen" leidt tot "deemoedigen" overeenkomstig de beide betekenissen van het "kana" als stamwoord van de naam Kanaän. Slechte mensen en machten
kleineren meestal omdat zonder het "klein maken" van het betere en meerdere en grotere de eigen grootheid niet overeind te houden is. Ook Cham haalde het aanzien van zijn
vader omlaag om op die wijze zijn eigen aanzien een gelijke zo niet hoger niveau te verlenen (=> 9e hfdst). Waar nu de aantallen van de volkeren van Japheth de scheppingsorde
weergeven (=> boven), wordt het "kleineren" in de zin van "tot onbelangrijkheid maken"
van de kwaliteiten van anderen met de aantallen van de volkeren van Cham weergegeven. Want al het naar goddelijke waarden geschapene wordt met de 22 letters van het
hebreeuwse alfabet beschreven (=> 7e hfdst) en het getal valt in 3 x 7 reeksen rondom
God als 22e sluit- en middelpunt uiteen als met de 22 knoppen van de menora in halve
cirkelvorm en met het π-getal overeenkomstig deze indeling ≈ 22/7 weergegeven. De 22
letters zijn daarmee afspiegeling van de wel te onderscheiden maar niet te scheiden on12
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deelbare eenheid Gods. De tegenstander schept er echter genoegen in om de 22 als 11 +
11 en daarmee als alleen een materiële 1 + 1 + 1 + 1 = 4 weer te geven. Het voetballen
van 11 tegen 11 spelers en het begin van karnaval op de 11e van de 11e maand is een
weergave van dat "tot spel" kleineren van waarden. En vanwege de eerste letter aleph
als goddelijke intiaal met getalwaarde 111 + eleph = 1000 = 1111 (=> 1e hfdst) zou zeker
de leiders van religieuze gemeenschappen de karnavalsroep "alaaf alaaf" bedenkelijk
voor moeten komen in plaats van dat feest van een religieuze basis te voorzien. Want
ook die roep komt voort uit de inspiratie van een tegenstander welke in het kader van
zijn aan God gelijk willen zijn maar niet aan God gelijk kunnen zijn de hoogste waarden
Gods "met een knipoog" aan spel en amusement gelijk wil maken. Volgens de "herschikking" van de tegenstander van de 22 basiselementen van het pi-getal en daarmee van de
ruimtelijke uitbreiding van de schepping nu is ook het nakomelingschap van Cham ingedeeld:
1
v
5

1
v
6

1

1
v
11

11
v
2

v
2

- 26 in totaal en Jahwe = 26

v

v

totaal 15 (Ñâ = 15)

totaal 11 (ÑÖ = 11)

Zij begint en eindigt met een generatie van vier volkeren en tussendoor worden die generaties van vier volkeren opgesplitst in een generatie van twee maal elf volkeren = het
tot 11 + 11 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 degraderen van de 22 letters door de tegenstander (=>
onder: Nineve) = het vernederen van Noach door de aartsvader van deze volkeren Cham.
Het zelf God willen zijn wordt weergegeven met het totaal aantal nakomelingen = 26 en
de getalwaarde van de naam Jahwe = 26 en wordt weergeven met het ene subtotaal van
15 en de afkorting van Jahwe (Ñâ) = Jah = 15. Geprezen echter is overeenkomstig de
spreuk van Noach Jahwe de God van Sjem (Gen 9:26) en niet Jahwe de God van Cham.
Ook de namen van de nakomelingen van Kanaän geven de Kanaäniet weer als de mens
= 45, welke tot in de andere zijde = de eeuwigheid = de 8e dag zelf centraal staat (=>
boven):
ñîå (360 = 8 x 45)

ãÅï
Tubal

îÄì Äâîç

Mesjech

Nasi rosj

adam (óÉÄ) = mens = 45

Hun getalwaarden vormen namelijk tezamen steeds een veelvoud van 45, ongeacht of
men de laatste negen namen met of zonder de uitgangsjod zoals van de Jebusiet en met
of zonder het lidwoord he neemt:
naam

òÉâë
ïá
âéÖÅâÑ
âìåÄÑ
âîÇìÇÑ
âÖáÑ
âíìèÑ
âçâéÑ
âÉÖìÄÑ
ìåëÑ
âïåáÑ

Zidon
Cheth
de Jebusiet
de Amoriet
de Girgasjiet
de Chiwwiet
de Arkiet
de Siniet
de Arwadiet
de Zemariet
de Hamatiet

getalwaarde
met Ñ

met Ñ en â

met â

154
408
93
256
521
29
385
135
226
345
463
------3015 = 67 x 45

154
408
88
251
516
24
380
130
221
340
458
-----2970 = 66 x 45

154
408
83
246
511
19
375
125
216
335
453
----2925 = 65 x 45

sec
154
408
78
241
506
14
370
120
211
330
448
---2880 = 64 x 45
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Met benamingen zoals "de Jebusiet" en de "Amoriet" in plaats van Jebus en Amor zijn
volkeren zonder land aangegeven (=> boven). Zidon en Cheth bevinden zich nog buiten of
gedeeltelijk buiten Kanaän op eigen grondgebied en worden daarom niet als "de Zidoniërs" en de "Chittiten" aangegeven. De overige negen nakomelingen van Kanaän bevinden
zich in Kanaän en daarmee in een hen niet toebehorend geroofd land. In en buiten Kanaän zijn die negen volkeren infiltranten en parasieten in het lichaam van anderen (=> boven) als ook de getalwaarde aangeeft. Want van de volkeren van Sjem en Cham en Japheth = driemaal staat er driemaal (Gen 10:5, 20, 31):
733

óïëìÄÅ

(dat zijn de families van Japeth/Cham/
Sjem) binnen hun landen

- is 3 x 733 = 2199 en van de zonen van Kanaän wordt specifiek vermeld:
(Gen 10:19):

ÑäÄÅ ÑÜè Éè ÑììÇ ÑäÄÅ òÉâëå âçèçäÑ ãÖÅÇ âÑâÖ
èîã Éè óâÅëÖ ÑåÉÄÖ ÑìåèÖ ÑåÉé

2199 = 3 x 733

en was het gebied van de Kanaäniet van Zidon naar Gerar tot
Gaza naar Sodom en Gomorra en Adma en Zeboïem tot Lesa

Zij wonen derhalve als infiltranten niet "binnen hun landen" maar in het grondgebied van
alle anderen. En de "nakomelingen van de wereld Mizraiem = Egypte" zijn volkeren zonder land omdat de wereldse mens zich niet op de existentiebodem Gods adama (=> 2e
hfdst) bevindt (Gen 10:13):
en Mizraim verwekte de Ludieten en de Anamieten en de Lehabieten en de Naphtuchieten
Magog en zijn volgelingen staan vlak voor de zondvloed in het jaar 1656 (=> boven). De
naam Zidon wordt vrijwel steeds in de thenach en zo ook in het boek Chronieken in dezelfde volkerentabel (1 Chr 1:13) met een waw als òÖÉâë = "in full" in plaats van als òÉâë =
"defect" geschreven en zo kan men de naam Zidon ook in volledigheid substitueren. Te
zien is dan dat de naam van de eerstgeborene van Kanaän Zidon dezelfde getalwaarde
als de naam Kaïn = 160 heeft, overeenkomstig dat Cham de geest van voor de zondvloed terugbracht (=> boven) en tot voortgezette stamvader van de verkeerde geest werd.
Verder leveren met Zidon = 160 de getalwaarden van de leefgebieden van de nakomelingen van Kanaän (Gen 10:19) bijeengeteld het jaartal van de zondvloed op:
naam

getalwaarde + betekenis

òÖÉâë

Zidon

160

land van de jager - Éâë (zoals van de "grote
jager Nimrod")

ììÇ

Gerar

403

land van het vangen (ììÇ)

ÑÜè

Gaza

óÉé

Sodom

104

stad van geheimen (ÉÖé)

Ñìåè

Gomorra

315

land van het koren oogsten (ìåè)

ÑåÉÄ

Adma

óâÅë

Zeboiem

142

land van pracht en sierlijkheden (âÅë)

èîã

Lesja

400

getal van het einde der dingen (van de laatste
letter hebreeuwse alfabet = 400)

land van macht en brutaliteit (Üè)

82

land van de mens adam (óÉÄ) als vervanging
van de existentiebodem Gods adama

50

-----1656

het Eden van de pracht van de mens en zijn
macht en volle korensilo's gaat in de zondvloed tenonder:
jaar van het begin van de zondvloed: 1656
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Eerst trof de zondvloed Sodom en Gomorra en middels de verovering van Kanaän door
de Israëlieten werden de overige Kanaänieten door de zondvloed getroffen. Vermenging
= zondvloed = maboel (=> boven) en verstrooiing = Babel zijn beiden betekenissen van
het stamwoord balal (ããÅ). Aldus wordt in het aan het 19e vers voorafgaande vers qua
getalwaarde voorspeld dat het rijk van de nakomelingen van Kanaän met hun getalwaarden van de mens = 45 (=> boven) in de zondvloed = "de verstrooiing" zal vergaan:
(Gen 10:18):

âïåáÑ ïÄÖ âìåëÑ ïÄÖ âÉÖìÄÑ ïÄÖ
âçèçäÑ ïÖáêîå Öëêç ìáÄÖ

3735 = 45 x 83

en de Arwadiet en de Zemariet en de Hamatiet. En naderhand verstrooiden zich
de families van de Kanaänieten
- de mens (óÉÄ) = 45 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83
de getalwaarde van het hele vers levert met Zidon "in full" = 160 in plaats van het ondeelbare 2199 de
getalwaarde 2205 op:
Éè ÑììÇ ÑäÄÅ òÖÉâëå âçèçäÑ ãÖÅÇ âÑâÖ
èîã Éè óâÅëÖ ÑåÉÄÖ ÑìåèÖ ÑåÉé ÑäÄÅ ÑÜè

2205 = 7 x 7 x 45

en was het gebied van de Kanaäniet van Zidon
naar Gerar tot Gaza naar Sodom en Gomorra en Adma en Zeboiem tot Lesja

De 7 x 7 x 45 geeft in het verlengde van bovengenoemde 45-tallen van de getalwaarden van de kinderen van Kanaän ook het leefgebied van de Kanaäniet als "het heiligdom 7 x 7 van de mens = 45 zelf"
weer. Tegelijk geeft de getalwaarde Zidon zoals geschreven = 154 = 22 x 7 conform het pi-getal ≈ 22/7
de mens als centrum van het universum weer. Het pi-getal zoals in het eerste thoravers voorkomend
geeft echter God als middelpunt van het universum weer (=> 1e hfdst)

Het versdeel "en naderhand verstrooiden zich de families van de Kanaänieten" geeft tevens het infiltreren in andere volkeren weer. Volgens de thora gaan dan ook van de nakomelingen van Cham alle wereldveroveringen ten tijde van de bijbelse geschiedenis uit.
Zo bouwt Nimrod als nakomeling van de Chamiet Kusj:
(Gen 10:8):

Éìåç

Nimrod

Éìå

afvallen, weerspannig zijn, opstaan tegen (nifvorm met ç)

- hij verhief zich tegen (tegen God)

- zijn rijk ten oosten van "het hart van de toenmalig bekende wereld Kanaän" naar het
noorden toe bij gebruikmaking van de religie "als jager voor het aangezicht Gods" (Gen
10:9 => 11e hfdst) op (Gen 10:8-12). En de Chamiet Mizraiem = Egypte breidt aan de westzijde van het hart Kanaän zijn rijk naar het zuiden toe uit, waarmee in de thora het willen
veroveren van de gehele wereld door de nakomelingen van Cham als insluiting van het
land van belofte is weergegeven:
een land controleren is niet mogelijk zonder ook de geestelijkheid te controleren ("HGP" - Jeruzalem en
Sjilo)

+/- -587 v.o.j.:
verwoesting van de tempel en tempelschatten
naar het Sjinear van
Nimrod = Babel gebracht
70 i.o.j.:
verwoesting van de tempel en tempelschatten
naar Rome gebracht
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Ook bij de zonen van Kusj en bij wederom hun zonen keert derhalve de kerngetalwaarde
19 van Eva = 19 als "helft der mensheid" en van de zijde tsela (èãë) = 190 als "helft van
de mens" (=> 2e hfdst) in verband met het land Kanaän = 190 als voorloper van de "mensheid als wederhelft Gods" (=> boven) terug:
(Gen 10:7):

ÄäïÅéÖ ÑåèìÖ ÑïÅéÖ ÑãâÖáÖ ÄÅé îÖä âçÅÖ

1805

= 5 x 19 x 19

ÄäïÅé + Ñåèì + ÑïÅé + ÑãâÖá + ÄÅé

1387

= 73 x 19

en de zonen van Kusj: Saba en Havilla en Sabta en
Raama en Sabtecha
Saba + Havilla + Sabta + Raama + Sabtecha

de zonen van Rahma:

òÉÉ + ÄÅî

361 = 19 x 19

De meeste nakomelingen van Cham waren ermee bezig om zich het land van belofte toe
te eigenen en hun streven keert door de gehele thenach heen terug. De chamiet Put =
95 was de mens van het gaan van de halve weg naar het land Kanaän = 2 x 95 = 190
(=> boven) en de getalwaarde van de chamitische jodenhater Haman uit de geschiedenis
van Esther bedraagt:
(Est 3:1):

òåÑ

Haman

95

Esau namelijk verwekte met de kanaänitische en derhalve chamitische Ada (Gen 36:2) Eliphas (Gen 36:4) en deze verwekte de Amalek (Gen 36:12):
zie echter het 36e hoofdstuk van dit geschrift

- welke Israël direkt na hun uittocht uit Egypte in de rug aanviel (Ex 17:8). Saul kreeg
daarom de opdracht om Amalek uit te roeien, maar hij liet de koning van Amalek Agag
en waarschijnlijk ook anderen van zijn huis in leven (1 Sam 15:9):
volgens joodse overlevering verwekte Agag nog een zoon in de nacht voordat Samuël hem terechtstelde

En volgens het boek Esther (Est 3:1) was Haman een nakomeling van Agag:
(1 Sam 15:8):

ÇÇÄ

Agag (koning van Amalek)

(Est 3:1):

âÇÇÄÑ ÄïÉåÑ òÅ òåÑ
Haman zoon van Hammedatha de Agagiet

ÄïÉåÑ

Hammedatha

450

- mens (óÉÄ) = 45

- de Kanaäniet als "de grote mens" = 450

Niet alleen Hitler maar ook Haman keerde zich als telg van de "grote mens" = de "Übermensch" = 450 tegen het godsvolk. Echter zijn ook bij dit alles onder "zonen" dynastieën
en universele geestelijke richtingen te verstaan en gaat het om een zich tot op de dag
van vandaag voltrekkend algemeen streven. Zo spraken niet zo zeer "chamietische neven en nichten" ooit af om de één aan de ene zijde en de ander aan de andere zijde van
Kanaän te beginnen met het veroveren van de wereld. Maar een tegenstander Gods leidt
mensen van zijn geest en stelling met dat doel voor ogen en waarbij een ieder van een
antisemitische geest tot chamiet en bewoner van het land Magog uit het boek Ezechiël
wordt (Ez 38:4):
en ik (God) zal je doen terugkeren ... [8] en aan het einde der jaren zul je komen
naar het land ... (in beschrijving het land Kanaän)
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d. De volkeren van Sjem
Sjem is de voortzetting van de geestelijke tak Seth, als ook zijn naam de 3 en 4 dagen
van de orde der scheppingdagen (=> 1e hfdst) weergeeft:
ïî

- Seth

= 300 (î) + 400 (ï)

óî

- Sjem

= 300 (î) + 40 (ó)

De getalwaarde van de naam van de eerstgeborene van de tegenstander Gods Kanaän is
"in full" gelijk aan die van de naam Kaïn (=> boven) en aldus keren de generaties van "de
godszonen" en "de dochters der mensen" van voor de zondvloed (=> 6e hfdst) na de zondvloed terug in de vorm:
Seth

= 300 + 400

<==>

Sjem = 300 + 40

Kaïn

= 160

<==>

Zidon = 160

- met Zidon als aanvoerder der Kanaänieten. Ook bij Sjem geven de aantallen van de
volkeren het wezen van de nakomelingen van Sjem weer. Zo telt overeenkomstig Noachs
uitspraak "gezegend Jahwe de God van Sjem" het nageslacht van Sjem 26 volkeren:
ÑÖÑâ

- Jahwe

26

- als een speciaal gevoel voor het religieuze hen van anderen onderscheidt. De eerste generatie van de vijf direkte zonen van Sjem wordt derhalve door de volgende generatie
gedifferentieerd als opgebouwd zijnde naar de de volledige werkelijkheid weergevende
1:4-verhouding. Want de tweede generatie bestaat uit één zoon van Arpachsjad en uit
vier zonen van Aram, wat naar de verhouding van het geestelijke = 1 ten opzichte van
het materiële = 4:
1:4
- de volledige werkelijkheid van de schepping weergeeft. Overeenkomstig het geestelijke
aspekt = 1 brengt vervolgens die ene zoon Sjelach = 1 Heber als voorvader van Abraham voort en de volkerentabel laat zijn nakomelingen overeenkomstig het getal van liefde en eenheid met een generatie van 13 volkeren eindigen:
áãî

- Sjelach

338

= 13 x 26

- liefde (ÑÅÑÄ) = 13 maal Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

En overeenkomstig het materiële aspekt = 4 is in de gezamenlijke getalwaarde van de
namen van de vier zonen van Aram = 4 het infiltreren door de Kanaänieten terug te vinden:
(Gen 10:23):

îåÖ ìïÇÖ ãÖáÖ öÖè óìÄ âçÅÖ

1480

âçèçäÑ ïÖáêîå Öëêç ìáÄÖ

1480

en de zonen van Aram: Uz en Hul en Gether en Masj
(Gen 10:18):

en naderhand hebben zich de families van de Kanaänieten verstrooid

Semitische volkeren hebben over het algemeen een klare godsdienstigheid gezindheid en
dat is een gave van boven. Echter kan klare gezindheid gemakkelijk in extremisme overgaan wanneer zij verstoken raakt van de gevoelsmatigheid ten opzichte van God en medemens. Aldus ging ook bij de geïnfiltreerde zonen van Aram en bij de nakomelingen van
de achterblijvers Nahor en Milka en Reuma (=> boven en 22e hfdst) de sterke religieuze
drang in geweld en moord en extremisme over. Want wat voor wat de laatsten betreft
zijn zij evenals Abraham weliswaar nakomelingen van Sjelach maar worden zij als mensen van de halve weg (=> boven) gerekend tot de in het geestelijke ontspoorde zoon van
Sjem Aram:
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(Gen 25:20):

âåìÄÑ ãÄÖïÅ
Bethuël de Arameeër

(Gen 31:20):

âåìÄÑ òÅã
Laban de Arameeër

Bethuël stond weliswaar aan het einde van een ontwikkeling van de kinderen van Milka
en Nahor terug naar het oorspronkele (=> 22e hfdst) en zijn naam betekent weliswaar "huis
van God" (parag. waw), maar ook hij was nog altijd een "Arameeër". Hij was nog altijd een
mens van de halve weg = 95 (=> boven) als in zijn geschiedenis als vader van de vrouw
van Jitzak Rebekka als volgt is weergegeven (Gen 25:19 en 20):
(Gen 25:19):

óÑìÅÄ òÅ íáëâ ïÉãÖï ÑãÄÖ

1390

âåìÄÑ ãÄÖïÅ

695

= 2 x 695

en dit de geslachten van Jitzak
de zoon van Abraham
(Gen 25:20):

Bethuël de Arameeër

Laatste van de vier zonen van Aram is Masj, getuige wiens naam als omkering van de
naam Sjem:
îå

Masj

óî

Sjem

- de "laatste zoon van de laatste zoon van Sjem" tot een tegenovergestelde instelling als
die van Sjem was afgedaald.
De nakomelingen van Kanaän infiltreerden in de wereldbevolking (=> boven) en overeenkomstig de getalwaarden waren zij hiermee ook voornaamste oorzaak van de spraakverwarring:
(Gen 10:15):

òÉâë

Zidon

154

ïá

Cheth

408

- de eerste twee zonen van Kanaän
____

562
(Gen 10:25):

öìÄÑ ÑÇãêç ÖâåâÅ âä

562

want in zijn dagen (in de
dagen van de Sjemiet Peleg)
werd verdeeld de aarde

Met het "verwarren van de taal zodat zij elkaar niet meer begrepen" (Gen 11:7) zijn natuurlijke maatschappelijke en politieke processen beschreven (=> 11e hfdst). Zo leidt met
name expansiepolitiek en in haar kielzog de strijd om invloedsfeer tot spraakverwarring
en dat algemene streven door de eeuwen heen wordt met het nageslacht van Cham versymboliseerd (=> boven). In algemeen samenvattende zin staat de slechte geest van de
nakomelingen van Cham met Nimrod voorop aan de basis van de spraakverwarring:
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"Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht van Jahwe" (Gen 10:9)
de eerste twee zonen van Kanaän:

òÉâë
ïá

- Zidon = jager
- Cheth

de laatste twee zonen van Kanaän:

ìåë
ïåá

- Zemar
- Hamath

öá = pijl

Zidon als hoofd van de kinderen van Kanaän (=> boven) is de jager en zijn pijlen zijn in de
vorm van de eerste letters van de namen van de eerste twee en de laatste twee kinderen van
Kanaän te vinden. Aldus worden de kinderen van Kanaän "door boogschutters geflankeerd":
zoals in de 1e wereldoorlig de maschinegeweren op de flanken opgesteld waren omdat daar het
effectiefst

- en de jager Zidon gaat voorop. Pijlen zijn het antieke middel tot voeren van oorlog op afstand en ook het sturen van infiltranten is een vorm van oorlog voeren op afstand.

Echter oefenen ook de nakomelingen van Sjem hun invloed op de wereldbevolking uit (=>
boven) en zo wordt Dedan genoemd als een nakomeling van Japheth (Gen 10:4) en als een
nakomeling van Cham (Gen 10:7) en als een nakomeling van de Sjemiet Abraham (Gen
25:3). Alleen als een volk met land = Dedan verschijnt hij bij Abraham en bij de anderen
wordt hij alleen als een bloedgroep = "Dedanieten" en "Dodanieten" genoemd. Aldus is
duidelijk wat voor de Almachtige telt:
doe naar de leer opdat je leven verlengd worde op de aardbodem welke God je
zal geven
Door gehoor aan slechte beïnvloeding te geven wordt een telg van Japheth tot een telg
van Cham en door gehoor aan goede beïnvloeding te geven wordt een telg van Japheth
tot "de kinderen van Abraham" gerekend:
zie echter het verschil tussen het behoren tot de bond Gods met Abraham en het behoren tot de "bond
van Abraham met de wereld" (=> 25e hfdst)

- en "krijgt hij vaste grond onder de voeten". Ook vallen vele semitische volkeren en
zelfs nakomelingen van Abraham zoals Esau = Edom voor de invloed van Cham en worden tot tegenstanders van Israël. Anderzijds hebben nakomelingen van Abraham gunstige uitwerking op menige nakomeling van Cham, zoals de chamiet Sjeba ook als telg van
Abraham genoemd wordt (=> onder) en de geschiedenis van Salomo en de koningin van
Sjeba hiervan een weerklank is. Niet wordt men "godszoon" door geboorte en opvoeding
maar door de eigen keuze bij gratie van de niet van uiterlijke omstandigheden afhankelijk zijnde vrije wil:
sommigen achten het idee van de vrije wil ontkracht door gebeurtenissen als in de tweede wereldoorlog
dat door iedere menselijkheid brekende mishandelingen vroomste joden tot schenden van heiligheden
gebracht konden worden. Men zal echter vernietiging van de lichamelijke weerstand niet met ontkrachting van de vrije wil vereenzelvigen. In het materiële heeft de mens zijn grenzen, maar de innerlijke gezindheid wordt niet bepaald door de uiterlijkheden van het moment. Geen boosheid van derden kan de
Almachtige verhinderen om een ieders gezindheid tot klaarheid te doen komen, hetzij ten goede hetzij
ten kwade en hetzij nog tijdens het leven hetzij erna

Menig in godsvrezende gezinnen opgevoede en in beste omstandigheden levende mens
haakt immers af en menig uit goddeloze milieus afkomstige of in erbarmelijkste omstandigheden levende mens groeit tot geestelijke hoogte op. De kansen zijn voor een ieder
gelijk, want op effen wegen valt men makkelijker in slaap en op bergpaden let men beter
op. En daarom weerspiegelen ondanks de afvalligheid van Cham het totaal aantal volkeren van de door Noach gezegende Sjem en Japhet enerzijds en van Cham anderzijds wederom de orde der drie immateriële en vier materiële scheppingsdagen (=> 1e hfdst):
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Japheth:

14 volkeren

Sjem:

26 volkeren
____________

40 volkeren
Cham:

30 volkeren

=> 3 en 4

Het infiltreren van Cham in Sjem wordt verder weergegeven met het twee keer verschijnen van de naam Hawilla (Gen 10:7, 10:29). En het infiltreren door Cham en het weer terug
aan invloed winnen wordt weergegeven met de naam Sjeba als zoon van Sjem (Gen 10:28)
en als zoon van Cham (Gen 10:7 - ÄÅé) en als zoon van Abraham (Gen 25:3).
e. Nimrod
Nimrod was een "groot jager voor het aangezicht Gods":
(Gen 10:9):

309

Éâë ìÅÇ

(=> boven: tekstvak)

een groot jager

De woorden "een groot jager" hebben dezelfde getalwaarde als het zinsdeel "tussen Nineve en tussen Kalach":
(Gen 10:9):

309

áãä òâÅÖ ÑÖçâç òâÅ

tussen Nineve en tussen Kalach

- waartussen "de grote stad Resen" lag:
(Gen 10:12):

òéì

310

- en El (God) = 31

ÑãÉÇÑ ìâèÑ ÄÖÑ

344

- 4 x 86 en Elohiem = 86

Resen
(Gen 10:12):

hij de stad de grote

Die stad lag tussen Kalach:
(Gen 10:12):

58

áãä

- en Noach = 58

Kalach

- en tussen Nineve:
(Gen 10:12):

121

ÑÖçâç

Nineve

- het spotten 11 x 11 van de tegenstander Gods (=> boven)

- en lag daarmee qua getalwaarde tussen het begin van de volkerentabel Noach = 58
(Gen 10:1) en het kleineren van Noach door Cham en de tegenstander Gods = 11 x 11 (=>
boven):
de "grote jager Nimrod" = 309 bevond zich met zijn godsrijk = "de grote stad
Resen" = 310 en God (ãÄ) = 31 halverwege de waarachtige godsdienst van Noach
en het spotten van de tegenstander = "tussen Nineve en tussen Kalach"= 309
Nimrod bracht de godsdienst van Enos = de godsdienst van de vermenging van goed en
kwaad (=> 4e hfdst) na de zondvloed terug met als orde de "wet van het in toom houden":
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(Gen 10:12):

òéì

- (Resen)

toom, kopstel van paarden

Resen

310

tussen Nineve en tussen Kalach

309

- het "deksel = 310 van het in toom houden = Resen op de pan van het maatschappelijke
leven tussen Nineve en Kalach = 309"

- en niet met als orde het appel op de innerlijke gezindheid van de mens naar de gelijkenis Gods. Nimrod wilde als zelfbenoemde strijder Gods = "jager voor het aangezicht
Gods" zelf de touwen in handen houden. Zijn godsdienst is die van de grote mens = "hij
de grote stad" = 344 = 4 x de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86, welke mens zelf God = Resen =
310 en God (ãÄ) = 31 wil zijn. Het infiltreren van Nimrod als Chamiet vond met name in
de kinderen van Aram plaats (=> boven) en zo bevonden zij zich tezamen tussen Nineve
en Kalach:
(Gen 10:23):

309

óìÄ âçÅÖ

de zonen van Aram

Nimrod bevond zich qua getalwaarde halverwege de "frisheid van het leven" Noach = 58:
áãä

- Kalach = "als de frisheid van het leven"

58

- met Noach = 58 werd de vloek van de aardbodem weggenomen

- en het klein maken van Noach = 11 x 11 om zelf groot te zijn. Want hij was "een groot
jager voor het aangezicht Gods" omdat zonder innerlijke overgave aan God hij godsdienst bedreef. Als gezegd was hij een veroveraar in dienst van de godsdienst van Enosj,
terwijl echter met hoeveel vrome woorden ook men zonder innerlijke overgave zich buiten het beloofde land bevindt:
(Gen 10:10):

ÑçãäÖ ÉäÄÖ ñìÄÖ ãÅÅ

403 = 13 x 31

ììÇ

403 = 13 x 31

(en het begin van zijn rijk was):
Babel en Erech en Akkad en Kalne
(Gen 10:19):

Gerar

Want aan de grenzen van het land Kanaän in het 19e vers is te zien dat Gerar zich net
buiten dat land bevindt, als ook Abram door in Gerar te verkeren zich er net buiten zou
bevinden (=> 20e hfdst). Zonder innerlijke toewijding = liefde = ÑÅÑÄ = 13 komt men aan
het uiterste der materie = 12 niet voorbij (=> 6e hfdst) en daarom is met behalve Resen
ook Rehoboth Ir tussen Nineve en Kalach de totale waarde van Nimrods godsdienstigheid:
(Gen 10:11):

ìâè ïÅáì

890

Rehoboth Ir
(Gen 10:12):

310

òéì

Resen

______

1200
Nimrod bracht het godsdienstige streven van Enosj naar wereldrijken van voor de zondvloed terug:
(Gen 11:4):

ìâè

stad

ãÉÇå

toren

280
77
____

357
(Gen 5:6):

îÖçÄ

Enosj

- laat ons een stad en een toren bouwen (Gen 11:4)

357
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- (=> 11e hfdst) en ook zijn wereldrijk zou in de zondvloed tenonder zijn gegaan ware niet
dat God "de taal verwarde":
(Gen 10:12):

ÑãÉÇÑ ìâèÑ ÄÖÑ

344 = 4 x 86

- Elohiem (óâÑãÄ) = 86

ÑãÉÇÑ ìâèÑ

332 = 4 x 83

- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

hij de stad de grote
(Gen 10:12):

de stad de grote

Nimrod bouwde de toren van Babel om de gehele mensheid en daarmee zijn rijk tot één
eenheidsrijk als voor de zondvloed (=> 6e hfdst) bijeen te houden, maar wat God verhinderde:
(Gen 10:8):

Éìåç ïÄ Éãâ îÖäÖ

1071

ãÖÅåÑ ìáÄ öìÄÅ óâÖÇÑ ÖÉìêç ÑãÄåÖ

1071

en Kusj verwekte Nimrod
(Gen 10:32):

en van dezen verdeelden zich de volkeren
op aarde na de zondvloed

Dat anders een nieuwe grote zondvloed onvermijdelijk geworden zou zijn wordt als volgt
weergegeven:
(Gen 10:19):

Ñìåè

315

Éâë ìÖÅÇ

315

ÑåÉé ÑäÄÅ

137

áãä òâÅÖ ÑÖçâç òâÅ òéì ïÄÖ
ÑãÉÇÑ ìâèÑ ÄÖÑ

1370

Gomorra
(Gen 10:9):

een groot jager
(Gen 10:19):

- Gomorra in het groot

wanneer je naar Sodom gaat
(Gen 10:12):

en Resen tussen Nineve en tussen
Kalach; hij de stad de grote

= 10 x 137
- "naar Sodom" in het groot

Sodom en Gomorra gingen in de zondvloed = 83 tenonder en ieder begin van zich groot
wanen eindigt op gelijke wijze:
(Gen 10:18):

ãáÑ ÄÖÑ Éìåç ïÄ Éãâ îÖäÖ
öìÄÅ ìÅÇ ïÖâÑã

2075

= 25 x 83

îÖäÖ

332

=

4 x 83

öìÄÅ ìÅÇ

498

=

6 x 83

en Kusj verwekte Nimrod; hij begon
te zijn een geweldige op aarde

en Kusj
een geweldige op aarde

____

830
- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83 in het groot = 830

Ook de getalwaarde van de naam van de eerste van de geïnflitreerde zonen van Aram
(=> boven) geeft aan dat een streven als van Nimrod van begin af aan in de zondvloed
moet eindigen:
(Gen 10:23):

öÖè

- Uz

166

=

2 x 83

Iedere wereldveroveraar schuift in feite het rijk van de schepping Gods opzij om nu eerst
het "echte en blijvende rijk te beginnen":
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(Gen 10:10):

ìèçî öìÄÅ ÑçãäÖ ÉäÄÖ ñìÄÖ ãÅÅ Öïäãåå ïâîÄì âÑïÖ
en was begin van zijn rijk Babel en Erech en Akkad en Kalne
in het Land Sjinear

ìèçî öìÄÅ

913 = 11 x 83

ïâîÄìÅ

913

in het Land Sjinear
- eerste woord van de thora "in den beginne"

=> en was (eerst) het begin van zijn rijk het begin van de schepping
Hij wil een werkelijkheid grondvesten met hem als schepper:
Éìåç
(Gen 10:11):

- Nimrod

294
2352 = 8 x 294

áãä ïÄÖ ìâè ïÅáì ïÄÖ ÑÖçâç ïÄ òÅâÖ

en hij bouwde Nineve en Rehoboth Ir en Kalach
- een rijk voortgekomen uit Nimrod zoals de schepping uit God

De schepping echter ontstond uit de "gescheiden wateren":
913

ïâîÄìÅ

= 830 + 83

- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

in den beginne

- en door oorlogen en geweld doen wereldveroveraars de wateren weer samenvloeien
(=> 7e hfdst). De dynastieën van Kusj met Nimrod als een van hun telgen (Gen 10:8) streefden van begin af aan naar wereldheerschappij en vanwege zulke mensen "is de zondvloed goed":
(Gen 10:7):

(de zonen van Kusj): Seba en Hawila
en Sabta en Rama en Sabtecha

(Gen 10:9):

1411

ÄäïÅéÖ ÑåèìÖ ÑïÅéÖ ÑãâÖáÖ ÄÅé

= 17 x 83

- goed (ÅÖà) = 17 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

Ñåèì

- Rama

315

Ñìåè

- Gomorra

315

Éâë

104

= 4 x 26

óÉé

104

= 4 x 26

104

= 4 x 26

26

= 1 x 26

een jager (voor het aangezicht Gods)
(Gen 10:19):

Sodom
(Gen 10:9):

Éâë
een jager (voor het aangezicht Gods)

ÑÖÑâ

- de slechts materiële
mens = 4 tegenover
de eenheid Gods = 1

Jahwe

Ten gevolge van causale wetmatigheden draagt ieder afwijken van de scheppingsorde
van begin af aan de kenmerken van de zondvloed in zich.
f. Joktan en Peleg
Als zonen van Heber zijn beide stammen Joktan en Peleg Hebreeërs, maar alleen in de
tak van Peleg leefde de verwachting van het land van belofte voort. De getalwaarden van
de namen van diens eerst in het 11e hoofdstuk genoemde nakomelingen vormen dan ook
bijeengeteld de getalwaarde van het land Kanaän in het groot:
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Rehu

276

Serug

509

Nahor

264

Terach

608

Abram

243
______ +

1900

-en Kanaän (òèçä) = 190

- als dienovereenkomstig de vader van Abram Terach zich met Abram op zou maken om
naar het land Kanaän te gaan (Gen 11:31).
In de namen van de in het 26e t/m 29e vers genoemde nakomelingen van Joktan echter
is het alom onder gelovigen terug te vinden idee te herkennen van "wees tevreden met
wat God je geeft en leef zonder gestreef!". En dat verklaart waarom qua getalwaarde het
beloofde land in hun namen niet terug te vinden is. De eerste letters van de namen van
het nageslacht van Arpachsjad tot Abram in het 11 hoofdstuk van de thora (=> 11e hfdst)
vormen een woordspel en zo houden ook de eerste letters van de namen van de kinderen
van Joktan naar de indeling in verzen een boodschap in:
ÉÉÖåãÄ
ôãî
ïÖåìëá
áìâ

-

Almodad
Sjeleph
Hazarmaweth
Jerach

85
410
744
218

óìÖÉÑ
ãÜÖÄ
ÑãíÉ

- Hadoram
- Uzal
- Dikla

255
44
139

ãÅÖè
ãÄåâÅÄ
ÄÅî

- Obal
- Abimaël
- Sjeba

108
84
303

dit woordspel grijpt weer terug op
de eerste letters van de namen
van de twee gezamenlijke voorvaders van Joktan en Heber:

ÉîäêìÄ - Arpachsjad
áãî - Sjelach
îÄ - vuur

ìêÖÄ
ÑãâÖá
ÅÅÖâ

- Ophir
- Hawila
- Jobab

287
59
20
----2756 = 52 x 53

26e vers:

âá îÄ

27e + 28e vers:

îÄ èÉÄÑ

29e vers:

âáÄ

- vuur van het leven
- kan ik soms het vuur begrijpen?
- moge ik leven! (jussivus zonder he = wensvorm)

Die boodschap luidt in nog kortere vorm dat "geloven voldoende is". Het gezegde in de
nederlands taal "ik geloof het wel" brengt op treffende wijze de instelling achter deze
vorm van geloven tot uitdrukking. Men bezigt haar namelijk wanneer men geen moeite
op wil brengen om zich verder met iets bezig te houden. De starheid en stokkende ontwikkeling als gevolg van genoemde belijdenis is dan ook in de weinig flexibiliteit tot uitdrukking brengende getalwaardes terug te vinden:
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52 x 53

een jaar heeft 52 weken en nog net het begin van een 53e week. Aldus geeft deze getalswaarde een weliswaar de uitersten zoekende maar altijd binnen het zichtbare en
tastbare van de tijdelijke wereld blijvende weinig van zijn plaats komende doen en denken weer. De laatste groep van drie namen (Gen 10:29) geeft hetzelfde te kennen:

ÅÅÖâ+ ÑãâÖá+ ìêÖÄ - Ophar + Hawila + Jobab = 366
- waar het jaar 365 dagen en nog net het begin van een 366e dag heeft. Een gelijke
"binnen de regels van de geschreven wet blijven" wordt ook met de eerste groep van
vier namen (Gen 10:26) weergegeven:

áìâ+ ïÖåìëá+ ôãî+ ÉÉÖåãÄ - Almodad+Sjeleph+Hazarmeweth+Jerach = 31 x 47
ÉÉÖåãÄ - Almodad = "God de afmetende" (ÉÉÖå = part. van ÉÉå = meten) en
God (ãÄ) = 31

ÉåÇ - (Gomed) = span, handbreedte (van ÉÉå) = 47

Ook hun woonzit geeft een "wonen" aan wat vrijwel niet van zijn plaats komt:
en was hun woonzit van Mesja tot (jouw gaan naar) Sephar
Äîå

- Mesa

woord, spreuk

341

ìêé

- Sephar

boek, boekrol

340

- en Sjem (óî) = 340

Stilstand echter is achteruitgang = "van Mesa tot Sephar" = "van 341 tot 340" en zo ook
wanneer aan de tradities der voorvaderen men vasthoudt. Want de getalwaarde van de
naam Sephar = 340 is die van de stamvader Sjem = 340 en zo geeft de betekenis van
de namen een "leven onder de spreuk van de boekrol" oftewel een "zich houden aan de
letterlijke tekst" te kennen. Het zich houden aan wat ooit de voorvaderen meenden of
letterlijk gemeend zouden hebben kenmerkt over het algemeen gelovigen van een weinig
streven naar dieper geestelijk begrip:
ook vanwege de huldiging van de Joktaanse leer in haar dat "wijsheid vergaren geen zin heeft" (Pr. 1:17)
en "men zich tevreden moet geven met het leven te genieten" (Pr 3:12) zou het boek Koheleth = Prediker o.i. niet tot de canon van bijbelse boeken moeten behoren. Een andere goede reden tot uitsluiting
van dat boek is uiteraard de twijfel van Koheleth aan een voortbestaan na het leven (Pr 3:21), ondanks
dat deze in de thora met de grote feesten ("TeC") en met het graf van Sara (=> 23e hfdst) en in vrijwel ieder van haar facetten eenduidig tot uitdrukking gebracht is. Of Salomo is niet de auteur van Koheleth of
zijn "wijsheid zo groot als van geen mens in zijn tijd" (2 Kro 9:22) moet in twijfel getrokken worden

De nakomelingen van Joktan zijn niet antisemitisch en zijn geen slechte mensen, maar
zij zijn Hebreeërs zonder het streven om meer van God en zijn schepping te begrijpen.
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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

getalwaarde

letter

Ä

Aleph
hoofd

1

ã

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

9

ì

Resch
schedel

200

10

î

Schin
tand

300

20

ï

Taw
teken X

400

Teth

à

baarmoeder

Jod
hand

â
ä (ñ )

Kaf
hand in
beweging

naam,
teken
Lamed
ossenstok

getalwaarde
30
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