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Genesis hoofdstuk XIII
a. Sla toch je ogen op
Zolang Abram "zuidwaarts trok" hadden Lot en Abram elkaar nog verdragen, maar als
Abram van zijn dwalen terugkeert (Gen 13:3):
en hij ging van zijn reizen weg van het zuiden
- botste de materiële bezitsdrang van Lot = 4 met de toegenomen geestessterkte = 1
van Abram (=> 12e hfdst):
(Gen 13:3):

ÅÇçå Öâèéåã ñãâÖ

377

ÖÉáâ ïÅîã öìÄÑ óïÄ Äîç ÄãÖ

1885 = (4 x 377) + (1 x 377)

en hij (Abram) ging van zijn reizen
weg van het zuiden
(Gen 13:6):

en niet verdroeg hen het land om te
wonen tezamen
- Abrams toenemende geestessterkte = "zijn reizen weg van het zuiden" = 1 x 377
tegenover de geest van Lot = 4 x 377

Lot vermaterialiseerde in toenemende mate:
(Gen 13:14):

ÑÅÇç

60

àÖã Ñçíå

240

= 4 x 60

òÉìâÑ ìää ãä ïÄ

960

= 4 x 4 x 60

zuidwaarts
(Gen 13:7):

1 => 4

vee van Lot
(Gen 13:11):

1 => 4

de gehele omgeving
van de Jordaan

- en vatte ook de erfenis van het land van belofte steeds meer materieel op (=> 12e hfdst):
òèçä

190

ÖÉáâ ïÅîã

760

= 1 x 190

Kanaän
(Gen 13:6):

1 => 4

= 4 x 190

om te wonen tezamen

En derhalve "verdroeg het land hen niet tezamen" en gingen zij uiteen. Lot kiest daarbij
voor de rijkdom van het zout (=> 12e hfdst) en Abram kiest daarbij voor het deel Gods, als
de getalwaarde van het 6e vers het wezen van de scheiding weergeeft:
(Gen 13:6):

âìèÅ Åîâ àÖãÖ òèçä öìÄÅ Åîâ óìÅÄ
óÉé Éè ãÑÄâÖ ìääÑ

2158

= 26 x 83

Abram woonde in het land Kanaän en Lot
woonde in de steden van de omgeving en
hij tentte tot Sodom

áãåÑ

-

het zout

83

- Lots keuze voor rijkdom (=> 12e hfdst)

óáãÑ

-

het brood

83

- de rijke broodwinning vanwege het zout

83

- Lots eindbestemming (=> 19e hfdst)

26

- Abrams keuze en eindbestemming

ãÖÅåÑ - de zondvloed
ÑÖÑâ

-

Jahwe

Zoals bij Kaïn ten aanzien van zijn geestrijkere broeder (=> 4 hfdst) speelde bij Lot verder
de ijverzucht een rol ten aanzien van zijn kwalitatief betere en derhalve succesvollere
oom:
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de rijkdom van het zout als de oogst van ijverzucht
Abram was zeer vermogend en Lot was alleen niet onvermogend (Gen 13:5):
(Gen 13:2):

320

ÉÄå ÉÅä óìÅÄÖ

= 2 x 160

en Abram zwaar (rijk) zeer
Lot slaat daarom zijn ogen op en ziet:
(Gen 13:10):

960

= 6 x 160

1120

= 7 x 160

òÉìâÑ ìää ãä ïÄ
de gehele omgeving van de Jordaan

- en woont vervolgens:
(Gen 13:12):

(Gen 13:2):

óÉé Éè ãÑÄâÖ ìääÑ âìèÅ Åîâ àÖãÖ
en Lot woonde in de steden van de omgeving en hij tentte tot Sodom

________ af

ôéä

= 1 x 160 -

geld, zilver
Vanwege geldzucht als een negatief gevolg van ijverzucht = -160 schuwde Lot niet om te wonen temidden van:
(Gen 13:13):

320

óâèì

= 2 x 160

(de mannen van Sodom) boosaardigen
En vanwege ijverzucht wilde hij ook na zijn vlucht uit Sodom niet naar Abram terugkeren (=> 19e hfdst)

Ook vanwege de belofte koos Lot voor de jordaanvallei omdat deze hem "als de tuin van
Jahwe" (Gen 13:10) oftewel als het beloofde land voorkwam. Maar ze was "als het land
Egypte" (Gen 13:10) en dus keerde Lot op zijn schreden terug:
(Gen 12:5):

òèçä ÑëìÄ ïäãã ÖÄëâÖ

1079

ìèë ÑäÄÅ óâìëå öìÄä

1079

en zij trokken weg om te gaan
naar het land Kanaän
(Gen 13:10):

(als de tuin van Jahwe), als het land
Egypte wanneer je naar Zoar gaat

Echter evenals de achterblijvers Milka en Jiska (=> 11e hfdst) meende Lot het materiële na
te kunnen jagen zonder in geestelijk opzicht slechter af dan Abram te zijn:
(Gen 13:12):

ìääÑ âìèÅ Åîâ àÖãÖ òèçä öìÄÅ Åîâ óìÅÄ
óÉé Éè ãÑÄâÖ

2158 = 2 x 1079

Abram woonde in het land Kanaän en Lot woonde in
de steden van de omgeving en hij tentte tot Sodom
- het gaan naar Kanaän = 1079 verdeeld over Abram in Kanaän en Lot in
Sodom = 2 x 1079

"Als je naar Zoar gaat" (Gen 13:10) dan "ga je naar de koning van Bela dat is Zoar" (Gen
14:2) en deze is de tegenstander Gods (=> 14e hfdst). De gelijkenis van Zoar met "de tuin
van Jahwe" kon dan ook alleen in ogen als van Lot een "gelijk zijn" inhouden, want surrogaat "lijkt niet op" door alleen maar toch anders te zijn maar door tekort te komen. Nabootsen komt altijd tekort ten opzichte van het origineel en zo beantwoordde ook het Sodom van de tegenstander Gods niet aan het met de letter aleph versymboliseerde eenheidszijn Gods = 1, 10, 100, 1000, ... (=> 1e hfdst):
(Gen 13:10):

ÑÖÑâ òÇä

99

- één tekort = de nagebootste tuin van Jahwe

als de tuin van Jahwe

Aldus was Lot wel slechter af dan Abram, welke het land Gods niet had verlaten en voor
wie na zijn terugkeer tussen Bethel en ha'Ai het uitzicht op de toekomstige Sara en Abraham had toegenomen:
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(Gen 13:3):

ãÄ ïâÅ òâÅ

505

- Bethel als "de goede keuze" (=> 12e hfdst)

tussen Bethel

Ñìî

505

áÅÜåÑ óÖíå

248

óÑìÅÄ

248

Sara
(Gen 13:4):

de plaats van het altaar
Abraham

In de aanwezigheid van Lot had Abram niet verder kunnen trekken "omdat de Kanaäniet
toen in het land was" (=> 12 hfdst):
(Gen 12:6):

öìÄÅ ÜÄ âçèçäÑÖ

512 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

want de Kanaäniet toen
in het land

Maar na het weggaan van Lot zegt God tot Abram:
(Gen 13:14):

ñâçâè Äç Äî

512 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

sla toch je ogen op

- en geeft hem vervolgens de opdracht om "vanaf de plaats waar hij zich bevindt het gehele land te overzien". Abram zal noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts zien om door geestelijke contemplatie en niet door te reizen = vanaf de plaats
waar hij zich bevindt tot de waarde van het geziene te komen = het geziene en haar
waarde = 2 x het geziene vanuit de vier richtingen noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts:
(Gen 13:14):

óî ÑïÄ ìîÄ óÖíåÑ òå

1528 = 8 x 191

óÖíåÑ

191

vanaf de plaats waar jij
(bent) daar

(Gen 13:14):

de plaats

Niet zal Abram er maar op lostrekken en nog minder zal hij als Lot meteen in bezit nemen. Innerlijk oftewel "op de plaats rust = 191" zal hij de met het land Kanaän versymboliseerde waarden van de andere zijde = 8 x 191 overzien:
òèçä
Ä

Kanaän
de goddelijke initiaal

190
1

- de goddelijke waarden van het land

_____

191

- de plaats (óÖíåÑ) = 191

- om na dat "opslaan van de ogen" = 512 wel de "Kanaäniet toen in het land" = 512 te
kunnen weerstaan. Want Abram overzag het land "noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts":
(Gen 13:14):

507

ÑåâÖ ÑåÉíÖ ÑÅÇçÖ Ñçêë
noordwaarts en zuidwaarts
en oostwaarts en westwaarts

- en kreeg daarna de opdracht om overeenkomstig de overziene waarden = 507 nu
wel het land te doortrekken en wel in haar gehele lengte en breedte te doortrekken:
(Gen 13:17):

507

ÑÅáìãÖ ÑäìÄã

in haar lengte en in haar breedte

sta op en wandel door het land in haar lengte en in haar breedte
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Abram kon nu door inzicht na het geestelijke verwerken wel het land doortrekken, ondanks dat overeenkomstig Gen 13:7 "niet alleen de Kanaäniet maar ook de Pereziet toen
in het land woonde" oftewel "Abram nog meer gevaar dan eerst zag":
(Gen 13:7):

âÜìêÑ

de Pereziet

302

âçèçäÑ

de Kanaäniet

205
____

507
Door de middels zijn innerlijke reizen gewonnen inzicht en mensenkennis = 507 kon
Abram nu zonder gevaar ook lichamelijk reizen = 507 temidden van de Pereziet plus de
Kanaäniet = 507. Velen brengen zichzelf met inhoudsloze avontuurlijkheid in penibele situaties en velen bereizen de gehele wereld en bezien talloze landen en steden en kunnen
er weinig zinvols over vertellen. Reizen doet men in de eerste plaats innerlijk. En eerst na
dat reizen kan ook het fysieke reizen tot een belevenis worden voor zover er een innerlijk
onderkende zin toe bestaat:
konkreet bestaat het "eerst vanaf de plaats zien waar je bent en dan reizen" uit het eerst van de waarden uitgaan om vanuit de gewonnen inzichten de materie te beheersen. Wie zo doet legt niet meteen
kontakt maar neemt eerst in zich op en koopt niet eerst maar weet eerst wat hij nodig heeft en doet
eerst studie met betrekking tot zijn interesse en weet dan wat ook met ogen te bestuderen. Vaak zijn
zelfs jaren van ontwikkeling "op de plaats rust" nodig om tot een zinvol handelen te kunnen komen

Abrams nieuwe bestemming was overeenkomstig zijn geestelijke voorbereiding voordat
hij verder trok:
(Gen 13:14):

óÖíåÑ òå

281

Äìåå

281

(zie) vanaf de plaats
(waar je bent)
(Gen 13:18):

Mamre

En door het geleerd hebben om "op de plaats rust te overzien" bleven de geestelijke
waarden van heel het land Kanaän = 1 voor hem zichtbaar als materieel = 4 hij zich
weer aan één plaats = 1 bond:
(Gen 13:18):

òÖìÅáÅ ìîÄ Äìåå âçãÄÅ ÅîâÖ ÄÅâÖ

1480

en hij kwam en woonde onder de terebinten van Mamre welke bij Hebron

= 5 x 296
= (4 x 296) + (1 x 296)

- de met ogen zichtbare omgeving = 4 x 296 plus de alleen geestelijk te overziene
waarden van het land van belofte = 1 x 296 = 5 x 296
(Gen 13:15):

296

öìÄÑ

het land (welke God zal geven)

Bij met belangrijke veranderingen gepaard gaande beslissingen zal men eerst na een duidelijk te onderkennen opdracht Gods:
zoals door dwingende omstandigheden of door omstandigheden welke tot het recht doen aan zin en
waarden aanleiding geven

- verder trekken. Men zal eerst zien "noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts":
(Gen 13:14):

507

ÑåâÖ ÑåÉíÖ ÑÅÇçÖ Ñçêë

- en dan "in de lengte en breedte het land doortrekken":
(Gen 13:17):

507

ÑÅáìãÖ ÑäìÄã
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- om zo tot een volgende niet alleen materieel = 4 maar ook geestelijk = 1 volwaardige
situatie te geraken:
(Gen 13:18):

1480

òÖìÅáÅ ìîÄ Äìåå âçãÄÅ ÅîâÖ ÄÅâÖ

= 5 x 296

en hij kwam en woonde onder de terebinten van Mamre welke bij Hebron

= het materiële land (Kanaän) = 4 x 296 plus het geestelijke land (Kanaän) = 1 x 296 (=> boven)

b. Het beloofde land
God belooft Abram en zijn zaad het land "tot in eeuwigheid" (Gen 13:15) en deze belofte
strekt nog verder dan reeds de letterlijke tekst doet vermoeden:
(Gen 13:15):

al het geschapene is met de 22 letters van
het hebreeuwse alfabet in volledigheid beschreven (=> 10e hfdst)

220

óãÖè Éè

tot (in) eeuwigheid

Met de schepping als het "huis Gods voor de schepselen" (=> 1e hfdst) omvat die belofte
behalve "alle tijden" en behalve "het land" Kanaän al het geschapene en is zij als zodanig
reeds in het eerste vers vervat:

(Gen 1:1):

Éè

- tot

74

= 2 x 37

óãÖè

- eeuwigheid

146

= 2 x 73

2701

= 37 x 73

óâåîÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅ ïâîÄìÅ
öìÄÑ ïÄÖ
in den beginne schiep de Eeuwige
de hemelen en de aarde

Nochtans echter heeft die belofte met veroveringsdrang niets van doen. Want nazaad
van Abraham is een ieder welke niet alleen in de kiem was "zoals geschapen" maar ook
in volledigheid geworden is "zoals geschapen" (Gen 2:4):
dit de generaties van de hemelen en de aarde "in hun geschapen zijn"
(Gen 2:4):

óÄìÅÑ

- hun geschapen zijn

óÑìÅÄ

- Abraham

- dezelfde letters

Eens zullen als enigen zulken het huis Gods bevolken. Aldus verschijnt in dezelfde belofte
(Gen 13:16) "de wereld zoals geschapen" oftewel de "met de initiaal Gods verbonden aarde" als in die zin gegeven aan het nazaad van Abraham:
(Gen 13:16):

öìÄÑ
Ä

(Gen 13:16):

ñèìÜ

- het land, de aarde

296

- goddelijke initiaal

1

_____

- jouw zaad

297
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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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