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Genesis hoofdstuk XIX
a. Het rechtvaardig zijn van Lot
Volgens sommige latere geschriften was Lot een rechtvaardig mens, ondanks zijn gang
naar Sodom en er over zijn rechtvaardig zijn niets in de thora gezegd wordt. Over zijn
onrechtvaardig zijn wordt eveneens niet of niet direkt in haar gesproken, want over een
mens in de eeuwigheid kan een ander niet weten. Wel wordt over zijn falen tijdens het
aardse bestaan gesproken en derhalve waren de auteurs van genoemde latere geschriften minstens voorbarig met hun oordeel omtrent Lots rechtvaardigheid.
Lot was inhalig (=> 12e hfdst) en verdere aanleiding tot twijfel omtrent zijn rechtvaardigheid is gelegen in de woorden van de mannen van Sodom bij Lots poging om de boodschappers te redden. Waarheid uit de mond van de Sodomieten mag misschien menigeen
paradoxaal voorkomen, maar enige contemplatie omtrent Lots voorstel doet hun antwoord begrijpelijker worden dan algemeen zij niet begrepen wordt (Gen 19:8):
òÑïÄ Äç ÑÄâëÖÄ îâÄ ÖèÉâ Äã ìîÄ ïÖçÅ âïî âã Äç ÑçÑ
Öîèï ãÄ ãÄÑ óâîçÄã íì óäâçâèÅ ÅÖàä òÑã ÖîèÖ óäâãÄ
ÑÄãÑ îÇ ÖìåÄâÖ [9] âïìí ãëÅ ÖÄÅ òä ãè âä ìÅÉ
óÑå ñã èìç Ñïè àÖêî àêîâÖ ìÖÇã ÄÅ ÉáÄÑ ÖìåÄâÖ

9360 = 36 x 260

zie toch mij twee dochters welke niet kenden een man; laat mij naar
buiten brengen toch hen tot jullie en doet hen als goed in jullie
ogen; alleen deze mannen niet doet een ding want daarom kwamen
zij onder de schaduw van mijn dak. [9] Toen zeiden zij "treed weg!
En zij zeiden: "De ene is gekomen om als vreemdeling te wonen en
speelt de rechter. Nu zullen wij jou kwaad doen meer dan hen"

In dat tekstdeel bedraagt de getalwaarde van de rede van Lot:
ÑÄâëÖÄ îâÄ ÖèÉâ Äã ìîÄ ïÖçÅ âïî âã Äç ÑçÑ
íì óäâçâèÅ ÅÖàä òÑã ÖîèÖ óäâãÄ òÑïÄ Äç
âïìí ãëÅ ÖÄÅ òä ãè âä ìÅÉ Öîèï ãÄ ãÄÑ óâîçÄã

6500 = 25 x 260

- en bedraagt de getalwaarde van het antwoord van de mannen van Sodom:
àÖêî àêîâÖ ìÖÇã ÄÅ ÉáÄÑ ÖìåÄâÖ ÑÄãÑ îÇ ÖìåÄâÖ
óÑå ñã èìç Ñïè

2860 = 11 x 260

Het getal 11 heeft vaak met het spotten van doen (=> 10e hfdst) en zo ook hier. Want de
faktor 260 geeft aan dat volgens de mannen van Sodom Lot onterecht de vertegenwoordiger Gods uithangt:
(Gen 19:9):

ìÖÇã ÄÅ ÉáÄÑ

260

- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 in het groot

de ene kwam om als
vreemdeling te wonen

Aldus reageren zij op Lots rede = 25 x 260 dienovereenkomstig = 11 x 260 en verder
zeggen zij:
(Gen 19:9):

ÑÄãÑ îÇ

treed ter zijde!

344 = 4 x 86
- elohiem (óâÑãÄ) = 86 naar wereldse opvatting = 4

- oftewel "maak dat je wegkomt met "jouw Eeuwige". Want overeenkomstig hun verwijt
kwam Lot bij hen wonen omwille van het voordeel en trachtte die geldwolf nu "de bode
Gods = 260 van het laatste oordeel te spelen":
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(Gen 19:9):

àÖêî àêîâÖ

800

- de dag van de andere zijde is de 8e dag

en hangt de rechter uit

Daarmee echter hadden de Sodomieten nog kunnen leven, want van mensen als Nahor
(=> 11e hfdst) is in iedere tijd de wereld vol. Hun ergste verwijt is een weinig begrepene
omdat uitleggers alleen gefixeerd zijn op de slechtheid van de mannen van Sodom en op
de goedheid van de "reddende Lot". De Sodomieten echter waren wel bedorven maar
niet zo redeloos dat Lots verdediging van zijn gasten hen tot razernij gebracht zou hebben. Wat hen prikkelde waren antipatieën zoals tot op de dag van vandaag zij onder de
meeste misdadigers en in gevangenissen te vinden zijn. Want meestal kunnen zij één
soort van medegevangene weinig verdragen en dat zijn vrouwen- en kinderverkrachters.
En Lot:
Lot had zijn eigen dochters aangeboden!
Daarom zeggen de mannen van Sodom vervolgens dat zij Lot kwaad zullen doen meer
dan de boodschappers. Qua getalwaarde is het "meer dan hen" ermee te vertalen dat zij
hem twee keer zo erg achten als zichzelf:
(Gen 19:4):
(Gen 19:9):

óÉé âîçÄ
de mannen van Sodom

465

= 1 x 465

óÑå ñã èìç Ñïè

930

= 2 x 465

nu zullen wij kwaad
doen jou meer dan hen
(Gen 19:4):

Ñëíå óèÑ ãä

400

= 1 x 400

àÖêî àêîâÖ

800

= 2 x 400

heel het volk vanaf de uiteinden (van Sodom)
(Gen 19:9):

en hij hangt de rechter uit!

Omdat de vrome Lot zijn dochters had aangeboden hielden ook zijn schoonzonen hem
voor een clown. Want "heel het volk vanaf de uiteinde(n)" (Gen 19:4) wist wat Lot gedaan
had. En zo zagen zij hem als iemand met de wereldse mentaliteit van henzelf = 400 en
als gekleed gaande in een sabbatskleed = 7 x 400:
(Gen 19:4):

400

Ñëíå óèÑ ãä
heel het volk vanaf de uiteinde(n)

(Gen 19:14):

ÑÖÑâ ïâáîå âä ÑÜÑ óÖíåÑ òå ÖÄë
Öâçïá âçâèÅ íáëåä âÑâÖ ìâèÑ ïÄ

2800 = 7 x 400

ga weg uit deze plaats want verdervend
Jahwe de stad. En hij was als gekscherend in de ogen van zijn schoonzonen

En inderdaad zou overeenkomstig hun zienswijze Lot door het lot getroffen worden. Want
in overeenstemming met het hem "voor twee keer zo erg houden als zichzelf" zouden de
dochters van Lot "hem meer dan de boodschappers aandoen":
(Gen 19:4):

(Gen 19:32):

óÉé âîçÄ
de mannen van Sodom

465

= 15 x 31

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ

465

= 15 x 31

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ

465

= 15 x 31

opdat wij in leven behouden
van onze vader zaad
(Gen 19:34):

opdat wij in leven behouden
van onze vader zaad
(Gen 19:9):

óÑå ñã èìç Ñïè

___________ +

930

= 30 x 31

nu zullen wij kwaad
doen jou meer dan hun
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De factor van God (ãÄ) = 31 is de factor van de verkeerde godsdienst van Lot als ten
grondslag liggend aan zijn noodlot. Het misbruik door zijn dochters was twee keer zo erg
als het misbruik wat de Sodomieten de boodschappers dachten aan te doen:
(Gen 19:5):

ìîÄ óâîçÄÑ ÑâÄ Öã ÖìåÄâÖ àÖã ãÄ ÖÄìíâÖ
óïÄ ÑèÉçÖ ÖçâãÄ óÄâëÖÑ ÑãâãÑ ñâãÄ ÖÄÅ

2596

= 1 x 2596

ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ ïìáåå âÑâÖ
ÑãâãÑ óÇ òââ Öçíîç âÅÄ ïÄ îåÄ âïÅäî òÑ
èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ Öåè âÅäî âÄÅÖ

5192

= 2 x 2596

En zij riepen tot Lot en zeiden tot hem: Waar de
mannen welke kwamen tot je vannacht? Leid hen
uit tot ons opdat wij kennen hen
(Gen 19:34):

en het was de volgende dag dat sprak de eerstgeborene tot de jongere: zie ik lag gisteren bij mijn vader;
laat ons te drinken geven hem wijn ook vannacht en
ga, lig met hem opdat wij in leven houden van onze
vader zaad

b. Lot en Zoar
Van Lots rechtvaardigheid waren de twee boodschappers reeds op eerste gezicht niet
overtuigd. Zij wilden niet bij Lot overnachten en de getalwaarden geven daarvan de reden aan:
(Gen 19:2):

ïâÅ ãÄ Äç ÖìÖé âçÉÄ Äç ÑçÑ
óäâãÇì ÖëáìÖ ÖçâãÖ óäÉÅè

1793

âîêç âáïÖ ÄÖÑ ìèëå ÄãÑ Ñåî Äç ÑàãåÄ

1793

ïìÅÉ ìîÄ ìâèÑ ïÄ

1793

zie toch mijne heren, keert in toch in
het huis van jullie knecht en overnacht
en wast jullie voeten
(Gen 19:20):

laat mij ontwijken toch naar daar - is zij niet
klein? - opdat leve mijn ziel (=> onder)
(Gen 19:21):

de stad van welke gij sprak (= Zoar => onder)
(Gen 19:2):

òâãç ÅÖáìÅ âä Äã

419

Ñìèë ÄÅ àÖãÖ

419

(en zij zeiden): nee, want
op het plein overnachten wij
(Gen 19:23):

en Lot ging naar Zoar (=> onder)

Lot was halfslachtig en iemand van andere geest voelt dat vaak meteen aan. Want als
mensen van vlees en bloed wisten de boodschappers niets van Lot of zelfs dat hij Lot was
(=> 18e hfdst) maar wel beschikten zij over de normale mensenkennis. Hun opdracht was
om op de geest en sfeer van Sodom te testen en welke opdracht naar menselijke gedachte eerder op het centrale plein dan bij één enkele mens thuis was te volbrengen. Aldus lieten zij zich eerst overhalen om naar het huis van Lot te gaan als diens weliswaar
wankelmoedige maar wel zeer angstige overkomen hen van de gevaren deed overtuigen.
De tweeslachtigheid van Lot bestond als die van zoveel mensen eruit dat het verlangen
naar het goede in hem (=> onder) overschaduwd werd door zijn keuze voor het voordeel.
Als zovelen trachtte hij zowel de aardse voordelen als de eeuwigheid niet te verliezen en
dienovereenkomstig handelde hij als zovelen niet vanuit toewijding maar vanuit angst om
het verloren gaan. De mannen op het plein laten overnachten zou hem "zijn zieleheil gekost hebben" en hen ronduit te verdedigen zou hem het aardse leven kunnen kosten. En
zo staat hij niet met gevaar voor eigen leven voor de boodschappers in maar biedt hij
zijn dochters aan. Zelfs na zijn krappe redding wil Lot naar het nog binnen het gebied
van de zoutwinning liggende Zoar uitwijken en zo lijkt hij alleen aan hetzelfde lot als dat
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van zijn vrouw te ontsnappen. Deze zag vanwege de rijkdom van de zoutwinning (=> 12e
hfdst) direkt om en "werd aldus een zoutpilaar":
(Gen 19:26):

651

áãå Åâëç âÑïÖ

en zij werd een pilaar van zout

En Lot en zijn dochters deden hetzelfde door naar Zoar uit te wijken:
(Gen 19:22):

651

ìèÖë ìâèÑ
de stad Zoar

Lot was er alleen mee bezig dat nu en in het toekomstige hij zou leven (Gen 19:20):
opdat moge leven mijn ziel
Voor wat het aardse betreft was dat voor hem gelijk aan het voortzetten van een luxueus
leven in het Zoar van de zoutwinning en daarbij dacht hij niet aan de toekomst van ook
zijn dochters:

(Gen 19:22):

âçÄ

- ik (1e pers)

61

ìèÖë

- Zoar

366

= 6 x 61

- de "ik" welke niet aan de 7e dag van de sabbat toekomt = 6 x ik (âçÄ) = 61

Want Zoar was niet beter dan Sodom of was zelfs als het "Zoar van de koning van Bela"
(=> 14e hfdst) erger dan Sodom. Derhalve werd hun verblijf aldaar noodgedwongen tot een
mislukking en moesten zij "in de bergen als kluizenaars in een spelonk leven" (Gen 19:30).
Het laatste vat symbolisch samen dat Lot met alleen zijn eigen levenswens = 1496 de
maatschappelijke deur naar de toekomst voor zijn beide nog jonge dochters had toegeslagen = 2 x 1496:
(Gen 19:20):

Ñåî éÖçã ÑÅìí ïÄÜÑ ìâèÑ

1496

òíÜ ÖçâÅÄ ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ
öìÄÑ ãä ñìÉä Öçâãè ÄÖÅã öìÄÅ òâÄ îâÄÖ

2 x 1496

deze stad nabij om te vluchten daarheen
(Gen 19:31):

en sprak de eerstgeborene tot de jongere: onze
vader (is) oud en een man niet in het land om te
komen tot ons naar de weg van de gehele aarde

- een door zijn keuze = 1496 voor twee dochters toegeslagen maatschappelijke deur = 2 x 1496

En die opnieuw eigenzuchtige beslissing keerde eindelijk op zijn eigen hoofd terug:
(Gen 19:20):

ÄÖÑ ìèëå ÄãÑ

448

Öåè âÅäî

448

soms niet een kleinigheid hij (Zoar)?
(Gen 19:34):

lig (slaap) bij hem

De boodschappers hadden geädviseerd om naar de bergen te vluchten (Gen 19:17) maar
volgens Lot zou het met de slechtheid van "die kleine stad" wel meevallen (Gen 19:20):
is zij niet klein?
Maar vooral had Lot met Abraham gewedijverd (=> 13e hfdst) en dacht hij nog altijd in Zoar het met een materieel succesvol leven tegen hem op te kunnen nemen. Want niet alleen was er in de bergen geen zoutwinning, maar het advies om "de bergen in te vluchten" was uiteraard het advies om naar Abraham terug te gaan. Niet naar het oosten richting de wildernis maar richting Kanaän moest hij het rivierdal verlaten (Gen 19:28):
en hij (Abraham) zag afwaarts op de oppervlakte van Sodom en Ghomorra
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Echter wilde de ruziezoeker Lot (=> 13e hfdst) niet zijn ongelijk toegeven en zo bleef hij na
zijn eerste en tweede redding op het ingeslagen pad van Sodom steeds verder richting
de tegenstander Gods voortgaan. Want als gezegd is Zoar de stad van de tegenstander
Gods Bela (=> 14e hfdst) en is aldus als deel van Egypte en geschreven als in Gen 13:10:
ìèë

- Zoar

360

- met de getalwaarde 360 de parallel van de "toon blazende" Mesjech = 360 (=> 14e
hfdst). Evenals Mesjech = 360 het niet de grens naar Kanaän overgestoken deel der
mensheid vertegenwoordigt, trotseert Zoar = 360 op de grens met Kanaän en Moab op
de 360e dag van het zonnejaar Jom Kippoer met onveranderd innerlijk "het einde der tijden". Met andere woorden is "de koning van Zoar Bela" (=> 14e hfdst) de engel met het
kerende zwaard voor het land Kanaän als voorbeeldland van de tuin in Eden (=> 3e hfdst).
Ook Jakob kwam deze tegen als in zijn geval hij van bovenaf de grens naar Kanaän wilde
oversteken en hij met hem vocht:
met God tegen de tegenstander (=> 33e hfdst)

Voor de zoveelste keer stond Abraham klaar om als een Noach = 58 (=> 18e hfdst) Lot op
te vangen:
(Gen 19:28):

3712 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 58

ãèÖ ÑìåèÖ óÉé âçê ãè ôíîâÖ
ÑçÑÖ ÄìâÖ ìääÑ öìÄ âçê ãä
òîÅäÑ ìàâíä öìÄÑ ìàâí Ñãè
en hij (Abraham) zag afwaarts op de
oppervlakte van Sodom en Ghomorra
en op de gehele vlakte van het land
van de omgeving en hij zag en zie:
steeg op rook van het land als rook van
de oven

De uiterste bereidheid = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
... van de "Noachied Abraham" = 58 (=> 18e
hfdst) om Lot en de zijnen te redden

Maar Lot ging niet terug de grens over maar bleef vlak voor de grens hangen. Overeenkomstig de waarschuwing van de boodschappers zou hij dan omkomen (Gen 19:17) en dus
was bij Lots lichamelijke voortleven dat "omkomen" een geestelijk omkomen. Zij bestond
uit het hem ontnomen worden van alle waarden van de schepping door de tegenstander:
(Gen 19:17):

ÑìÑÑ ìääÑ ãäÅ Éåèï ãÄÖ ñâìáÄ àâÅï ãÄ
Ñêéï òê àãåÑ

2513

= 7 x 359

niet zie achter je (weg van Kanaän) en niet blijf
staan (voor de grens) in geheel de omgeving;
naar het gebergte ontwijk opdat niet je omkome
- de satan (òàî) = 359 op alle dagen van de schepping = 7

- als met het misbruik door zijn dochters geschiedde.
In het boek Ruth wordt de draad van Lot en zijn twee dochters voor de grens met Kanaän opgepakt en maken nu voor diezelfde grens de twee moabitische en dus van Lot afkomstige schoondochters van Naomi de keuze:
ìèë
(Ruth 1:6):

ÅÄÖå ÑÉîÅ

- Zoar

360

- in het veld van Moab

360

Ruth zegt daarbij of zou gezegd hebben (=> 11e hfdst) "uw God is mijn God". Die uitspraak
zou niet voldoende geweest zijn en zo zei zij ook of zou zij ook gezegd hebben "uw volk
is mijn volk". En zij ging over de grens terwijl haar zuster Orpha alleen gevoelig deed en
vervolgens terugging. Volgens Lot was het maar "een klein beetje erg in Zoar" (=> boven)
en velen menen met "maar een klein beetje afwijkende godsdienst" en verder een hoop
"symphatie voor Israël" en daarmee "in de buurt van Kanaän" te kunnen overleven. Echter komt de dag dat het te laat is in het Zoar zoals in dit 19e hoofdstuk van de thora met
een waw (Ö) geschreven:
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(Gen 19:22):

ìèÖë

366

- Zoar

Eens is de laatste dag = de 365e dag van het jaar voorbij en bevindt men zich "op de 8e
dag aan de verkeerde zijde" = 366. Want als eerst door de situatie gedwongen Lot deed
naar het hem gezegde:
(Gen 19:17):

299

àãåÑ ÑìÑÑ

= 1 x 299

naar het gebergte ontkom!
(Gen 19:18):

âçÉÄ Äç ãÄ óÑãÄ àÖã ìåÄâÖ

525

ìÑÅ ÅîâÖ

525

en sprak Lot tot hen: niet toch mijn heer
(Gen 19:30):

en woonde Lot in het gebergte (in een
spelonk)

- bleef voor hem slechts de verkeerde kant over om naar toe te gaan. En zo kwamen zijn
nakomelingen Moab en Ammon aan de andere kant van de Jordaan terecht en ging Lot
de 8e dag van de tegenstander tegemoet:
(Gen 19:30):

2392

Öåè ÖâïçÅ âïîÖ ìÑÅ ÅîâÖ ìèÖëå àÖã ãèâÖ

= 8 x 299

en trok op Lot weg van Zoar en hij woonde in het
gebergte en zijn beide dochters met hem

De "spelonk" als Lots woning (Gen 19:30) geeft zijn wegzinken in algehele lediging van
waarden weer als ook met de qua getalwaarde "levensgrote zondvloed" = 8300 van het
handelen van zijn dochters weergegeven (=> onder).
c. De dochters van Lot
Uiteraard waren er wel mannen in het land om met de dochters van Lot te huwelijken.
Echter door zelf niet de betere weg naar Kanaän te gaan bestonden er na hun slechte ervaring in Sodom alleen nog slechte mannen in hun ogen:
(Gen 19:4):

ïâÅÑ ãè ÖÅéç óÉé âîçÄ ìâèÑ âîçÄÖ

1752

= 2 x 876

en de mannen van de stad, de mannen van
Sodom omringden het huis
(Gen 19:31):

876 = 1 x 876

Öçâãè ÄÖÅã öìÄÅ òâÄ îâÄÖ

en een man niet in het land om te komen tot ons

- voor twee dochters = 2 x 876

Maar ook zonder huwbare mannen in hun omgeving hadden zij niet hoeven doen alsof de
schepping met hen nog moest beginnen:
(Gen 19:34):

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ Öåè âÅäî

913

ïâîÄìÅ

913

lig bij hem opdat wij in leven houden van onze vader zaad
(Gen 1:1):

- eerste woord van de thora

in den beginne

Het voortbestaan der mensheid was niet van hun afhankelijk en vaak bestemt God een
andere weg voor de mens dan die van het zorgen voor nageslacht. Zoals zoveel mensen
wilden zij "de eer van de voorouders in stand houden" en zagen zij dat als een verheven
vorm van liefde = 13 = een "grote vorm van liefde" = 1300:
(Gen 19:30):

1300 - liefde (ÑÅÑÄ) = 13

Öåè ÖâïçÅ âïîÖ

(Lot uit Zoar naar het gebergte):
en zijn twee dochters met hem

Echter is het een vorm van zich verschuilen voor God (Gen 3:8), in dit geval een zich verschuilen achter de ruggen van ouders en voorouders in plaats van eigen verantwoorde8
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lijkheden te nemen. Want men stelt hen en hun tradities boven de schepper en zijn wetmatigheden en "verlaat niet zijn vader en zijn moeder" (Gen 2:24) om "de vrouw" = in
meest algemene zin de "natuur Gods" naar haar realiteit aan te hangen (Gen 2:24). Ook na
te zijn vastgelopen op de fouten van voorouders zochten dan ook de dochters van Lot als
zovelen nog liever "andere oplossingen" dan de verkeerde opvattingen van voorouders
voor de waarheid en natuurlijkheid Gods in te wisselen:
(Gen 19:31):

ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ

1300

ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ

1300

en zei de eerstgeborene tot de jongere
(Gen 19:34):

en zei de eerstgeborene tot de jongere

______

2600 - Jahwe (ÑÖÑâ) = 26
Voor velen is het vereren van voorouders gelijk aan het vereren van God = Jahwe =
2600, terwijl echter zo vaak men daarmee in het stramien van de tegenstander wandelt:
(Gen 19:34):

âÄÅÖ ÑãâãÑ óÇ òââ Öçíîç

718 = 2 x 359

(en zei de eerstgeborene tot de jongere...):
laten wij drinken hem wijn ook deze
nacht en kom

- twee dochters en twee maal de
tegenstander satan (òàî) = 359

Als Lot zijn twee dochters aan de mannen van Sodom aanbiedt spaart de Almachtige het goddelijke deel
van Lots aanbod = 1300 = 1/5e deel (Gen 19:8):

òÑã ÖîèÖ óäâãÄ òÑïÄ Äç ÑÄâëÖÄ îâÄ ÖèÉâ Äã ìîÄ ïÖçÅ âïî âã Äç ÑçÑ
âïìí ãëÅ ÖÄÅ òä ãè âä ìÅÉ Öîèï ãÄ ãÄÑ óâîçÄã íì óäâçâèÅ ÅÖàä

zie toch mij twee dochters welke niet kenden een man; laat mij naar buiten brengen toch
hen tot jullie en doet hen als goed in julle ogen; alleen deze mannen niet doe een ding
want daarom kwamen zij onder de schaduw van mijn dak
(Gen 19:30):

1300

Öåè ÖâïçÅ âïîÖ

6500 = 25 x 260
- 5 x 5 x Jahwe = 26

= 1/5e deel van 6500

(Lot uit Zoar naar het gebergte):
en zijn twee dochters met hem

Vervolgens valt het "Schijn-Heiligste des Heiligen" (=> 1e hfdst) van Lot in de kwadraatvorm (5 x 5) x
260 van het aanbieden van zijn dochters in de daden van zijn dochters van (5 + 5) x 260 uiteen:
(Gen 19:31):

ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ

1300

= 5 x 260

ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ

1300

= 5 x 260

en sprak de eerstgeborene tot de jongere
- (5 + 5) x 260
(Gen 19:34):

en sprak de eerstgeborene tot de jongere

- (5 + 5) x Jahwe = 26

Niet is het wortelen in oeroude en oerouderlijke tradities en volksriten en volkswijsheden
"de religie van Jahwe in het groot" = 2600, maar is het eenzelfde incest als dat van de
dochters van Lot met hun vader:
ook de geschiedenis van Lot en Sodom en Ghomorra is een symbolische samenvatting van over vele linies zich voltrekkende gebeurtenissen en stromingen van menselijke denk- en leefwijzen

Want de lichamelijke band behoort tot de materiële wereld rondom de "boom van goed
en kwaad" = 932 (=> 2e hfdst) en van deze boom kan men geen sabbat van "zeven maal
de boom des levens" = 233 naar de scheppingsorde van de drie en vier scheppingsdagen
(=> 1e hfdst) maken:
(Gen 19:34):

699 = 3 x 233

ÑãâãÑ óÇ òââ Öçíîç

laat ons te drinken geven hem
wijn ook deze nacht
(Gen 19:34):

= 7 x 233

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ Öåè âÅäî âÄÅÖ

en ga, lig bij hem opdat wij in leven behouden van onze vader zaad

932 = 4 x 233
- 7 x de boom des levens (óââáÑ öè) = 233
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Integendeel brachten de dochters van Lot het kwaad van Sodom en Gomorra in de contreien terug nadat deze steden "met wortel en tak" uitgeroeid waren:
(Gen 19:25):

ÑåÉÄÑ áåëÖ

199

òíÜ ÉèÖ ìèçå

597

(en hij keerde deze steden om) en
(tot) het gewas van de aardbodem
(Gen 19:4):

(en de mannen van Sodom)
van de jongste tot de oudste
(Gen 19:37):

= 3 x 199

- 3 x het gewas v.d. aardbodem

óÖâÑ Éè ÅÄÖå âÅÄ ÄÖÑ

209

óÖâÑ Éè òÖåè âçÅ âÅÄ ÄÖÑ

388

deze de vader van Moab tot
op de (deze) dag
(Gen 19:38):

deze de vader van de zonen van
Ammon tot op de (deze) dag

____

597

= 3 x 199

Want ook in bijbelse tijden "bleef iemands vader voor altijd diens vader" en zo hebben de
tekstdelen "hij is de vader der Moabieten tot op deze dag" (Gen 19:37) en "hij is de vader
van de Ammonieten tot op deze dag" (Gen 19:38) een speciale betekenis. En deze is dat
dankzij Lot en zijn dochters de geest van Sodom en Ghomorra als nu de geest van Ammon en Moab tot op de dag van opschrijven in Ammon en Moab voortleefde. Het materiële Sodom = 4 werd verwoest maar de negatieve geest en sfeer van Sodom = 1 ontsnapte aan het reinigende werk van de boodschappers in de gestalte van de "vader van
de zonen van Ammon":
(Gen 19:13):

ÑÜÑ óÖíåÑ ïÄ ÖçáçÄ óâïáîå âä

1552

= 4 x 388

want verdervend wij deze plaats
(Gen 19:38):

388 = 1 x 388

óÖâÑ Éè òÖåè âçÅ âÅÄ ÄÖÑ

hij de vader van de zonen van Ammon
tot op vandaag

Ammon namelijk "ontsnapte aan de vernietiging van Sodom" in de vorm van de negatief
geestelijke kern = 1 van het handelen van Lot en zijn dochters als voortzetting van dat
van de mensen van Sodom:
(Gen 19:32):

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ Öåè ÑÅäîçÖ

964 = 4 x 241

òÖåè âçÅ âÅÄ

241 = 1 x 241

en laat ons slapen met hem opdat wij
in leven houden van onze vader zaad
(Gen 19:38):

de vader van de zonen van Ammon

Met andere woorden was Ammon de ontsnapte geest van Sodom, de geest van homofilie
en verkrachting en incest:
(Gen 19:38):

172

âåè òÅ

zoon van mijn vader (= naam van Ammon)
(Gen 19:31):
(Gen 19:38):

69

ÖçâÅÄ

onze vader

____

òÖåè âçÅ âÅÄ

241

vader van de zonen van Ammon
- Ammon als volledig uit "mijn en onze vader" bestaande = de geest van Sodom

niet zal komen een bastaard in de gemeente van Jahwe ... niet zal
komen een Ammoniet of Moabiet in de gemeente van Jahwe
(Deut 23:3+4):
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De incest voltrok zich weliswaar buiten Lots weten om, maar was toch gevolg van zijn
onterechte "voor klein achten" van de verkeerdheid van Zoar als begin van de voortzetting van de boosheid van Sodom:
(Gen 19:20):

ìèëå

400

Ñëíå óèÑ ãä

400

een kleinigheid
(is ze niet "een kleinigheid")
(Gen 19:4):

heel het volk vanaf de uiteinde(n)
(van Sodom)

Aldus deden in het verlengde van het handelen van de mensen van Sodom zijn dochters
op Lot komen wat de mensen van Sodom hem hadden aangezegd:
(Gen 19:9):

óÑå ñã èìç Ñïè àÖêî àêîâÖ ìÖÇã ÄÅ ÉáÄÑ

1990

= 10 x 199

995

= 5 x 199

de ene is gekomen, om als vreemdeling te wonen
en hangt de rechter uit. Nu zullen wij kwaad doen
jou meer dan hen
(Gen 19:32):

òââ ÖçâÅÄ ïÄ Ñíîç

laat ons te drinken geven onze vader wijn
- zijn dochters gaven hem twee keer wijn te drinken = 2 x 995 = 1990

En zo vielen Lot en zijn dochters alsnog aan de zondvloed ten prooi en wel aan de ergste
van het "verborgen zijn voor eeuwig" (=> 3e hfdst) = een verdwijnen qua bewustzijn = de
"zondvloed der zondvloeden" = DE zondvloed:
(Gen 19:32):

Öåè ÑÅäîçÖ òââ ÖçâÅÄ ïÄ Ñíîç

1494

= 18 x 83

ÄÖÑ ÑãâãÅ òââ òÑâÅÄ ïÄ òâíîïÖ

1494

= 18 x 83

ÑâÅÄ ïÄ ÅäîïÖ ÑìâäÅÑ ÄÅïÖ
ÑåÖíÅÖ ÑÅäîÅ èÉâ ÄãÖ

2407

= 29 x 83

913

= 11 x 83

òÑâÅÄå àÖã ïÖçÅ âïî òâìÑïÖ

1992

= 24 x 83

en werden zwanger de twee dochters
van Lot van hun vader

__________________

laat ons te drinken geven onze vader
wijn en laten wij liggen bij hem
(Gen 19:33):

en zij gaven te drinken hun vader wijn
die nacht
(Gen 19:33):

en kwam de eerstgeborene en lag bij
haar vader en niet wist hij van haar
nederliggen en van haar opstaan
(Gen 19:34):

èìÜ ÖçâÅÄå ÑâáçÖ Öåè âÅäî

lig bij hem en wij in leven houden
van onze vader zaad
(Gen 19:36):

8300 = 100 x 83

- DE zondvloed (met lidwoord) der zondvloeden = de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83 in het groot = 8300

En daarmee voltrok zich over hen een ergere zondvloed dan over de mannen van Sodom,
welke in "EEN zondvloed" tenonder gingen. Want Lots aanbod ging zelfs hen te ver (=>
boven) en zo was er nog iets goeds in hen te vinden:

11
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 19:8):

ÑÄâëÖÄ îâÄ ÖèÉâ Äã ìîÄ ïÖçÅ âïî âã Äç ÑçÑ
íì óäâçâèÅ ÅÖàä òÑã ÖîèÖ óäâãÄ òÑïÄ Äç
ãëÅ ÖÄÅ òä ãè âä ìÅÉ Öîèï ãÄ ãÄÑ óâîçÄã
ÄÅ ÉáÄÑ ÖìåÄâÖ ÑÄãÑ îÇ ÖìåÄâÖ [9] âïìí
óÑå ñã èìç Ñïè àÖêî àêîâÖ ìÖÇã

9360 = 12 x 780
- het uiterste = 12 van EEN
zondvloed (ãÖÅå) zonder
artikel he (Ñ) = 78

zie toch mij twee dochters welke niet kenden een man;
laat mij naar buiten brengen toch hen tot jullie en doet
hen als goed in jullie ogen; alleen deze mannen niet doe
een ding want daarom kwamen zij onder de schaduw
van mijn dak. [9] Toen zeiden zij" "treed weg!". En zij
zeiden: "De ene is gekomen om als vreemdeling te wonen en speelt de rechter. Nu zullen wij jou kwaad doen
meer dan hun"

De verblinding van de mannen van Sodom reikte "tot aan de 7e dag van inkeer":
(Gen 19:11):

2618

óâìÖçéÅ ÖäÑ ïâÅÑ áïê ìîÄ óâîçÄÑ ïÄÖ

= 7 x 374

en de mannen welke aan de deur van het huis,
sloegen zij met verblindheden
- 374 als weergave van de 3 en 4 scheppingsdagen (=> 1e hfdst)

- en de verblinding van de dochters van Lot reikte tot aan ook de achtste dag van de andere zijde:
(Gen 19:31):

òíÜ ÖçâÅÄ ÑìâèëÑ ãÄ ÑìâäÅÑ ìåÄïÖ
öìÄÑ ãä ñìÉä Öçâãè ÄÖÅã öìÄÅ òâÄ îâÄÖ

2992

= 8 x 374

en sprak de eerstgeborene tot de jongere: onze vader
(is) oud en geen man in het land om te komen tot ons
naar de weg (wijze) van de gehele aarde

d. De redding van Lot
Lot werd gered en dus moet er toch enig goeds aan hem geweest zijn. En dat was dat
vanuit welke halfslachtige beweegredenen ook (=> boven) hij de boodschappers in zijn
huis had opgenomen. De waarde van het gedeelte van Lots uitnodiging aan de mannen
tot overnachting = 1617 = 3 x (7 x 77) geeft dan ook aan dat overeenkomstig de drie
immaterieel onzichtbare scheppingsdagen (=> 1e hfdst) bij Lot nog wel de sabbatsmens 7 x
77 aanwezig was. Niet alleen deze drie dagen = 3 x (7 x 77) echter zijn ook bij zijn redders te vinden, maar bij hen verschijnen tevens in de getalwaarde van 4 x (7 x 77) de
vier scheppingsdagen van het materiële (=> 1e hfdst). Die dagen van het materiële zijn "de
praktische zijde" en die ontbrak bij Lot. Want de innerlijk wil tot goedheid was nog wel
aanwezig, maar door zijn keuze voor het materiële voordeel verstikte de praktische uitwerking in eigenbelang (=> boven):
(Gen 19:2):

ÖçâãÖ óäÉÅè ïâÅ ãÄ Äç ÖìÖé
óäâãÇì ÖëáìÖ

1617

= 3 x (7 x 77)

keert toch in het huis van uw knecht
en overnacht en wast jullie voeten

Als gezegd wordt bij het vergelden van Lots daad door de boodschappers de "praktische
zijde" wel zichtbaar. Ten eerste heeft het gedeelte van het hem uit de stad brengen de
waarde 6 x (7 x 77) en die waarde omvat ook de drie dagen van de materiële schepping.
En daarna heeft het gedeelte van het ook voltooien van de redding de getalwaarde 1 x (7
x 77), waarmee alle dagen van de schepping naar de waarde van de sabbat = 7 x 77
kompleet zijn:
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(Gen 19:16):

ÉâÅÖ ÖïîÄ ÉâÅÖ ÖÉâÅ óâîçÄÑ ÖíÜáâÖ*
ÖÑÄëâÖ Öâãè ÑÖÑâ ïãåáÅ ÖâïçÅ âïî

3234

= 6 x (7 x 77)

(en hij aarzelde) en grepen de mannen zijn
hand en de hand van zijn vrouw en de hand
van zijn twee dochters vanwege het erbarmen
van Jahwe over hem en zij brachten hem uit

539 = 1 x (7 x 77)

ìâèã öÖáå ÖÑáçâÖ

en zij lieten achter hem buiten de stad

______________________

3773

= 7 x (7 x 77)

* zoals in de BHS. In de Masoreten- en Aleppotekst: ÖíâÜáâÖ
Een probleem vormen soms de - in het thoradeel van de thenach weinig voorkomende - verschillen in schrijfwijze tussen de diverse manuskripten. Soms zoals o.i. hier wijzen dan de getalwaarden eenduidig op de juiste schrijfwijze. Want vers 16 heeft duidelijk betrekking op Lots
daad in het 2e vers = 3 x (7 x 77) en dat wordt door de getalwaarden 7 x (7 x 77) in de verdeling van 1 x (7 x 77) plus 6 x (7 x 77) weergegeven.

Het erbarmen Gods echter kon niet verder reiken dan tot het achterlaten van Lot en zijn
gezin buiten de stad, want God doorbreekt niet de door hem ingestelde vrije wil en in dit
geval niet Lots wil om naar Zoar te gaan. In Lot was ook nog de goede mens aanwezig,
maar door zijn telkenmale kiezen voor het voordeel werd "de boom des levens steeds
kleiner ten opzichte van de boom van kennis van goed en kwaad":
(Gen 19:4):

ìèçå ïâÅÑ ãè ÖÅéç óÉé âîçÄ
Ñëíå óèÑ ãä òíÜ ÉèÖ

2097

de mannen van Sodom omringden het
huis van de jongeling en tot de oude,
heel het volk van de uiteinde(n)
(Gen 19:21):

ìÅÉã óÇ ñâçê âïÄîç ÑçÑ ÖâãÄ ìåÄâÖ
ïìÅÉ ìîÄ ìâèÑ ïÄ âäêÑ âïãÅã ÑÜÑ
en hij sprak tot hem: zie ik verdroeg je gezicht ook in dit ding opdat niet mijn vernietigen de stad van welke je sprak

= 9 x 233

= 2 x de boom van goed en kwaad = 932
plus 1 x de boom des levens = 233

3961 = 17 x 233
= 4 x de boom van goed en kwaad = 932
plus 1 x de boom des levens = 233

Zelfs twee boodschappers volstonden niet om Lot te overtuigen:
(Gen 19:1):

óâäÄãåÑ âçî

506

ÑåÑåïâÖ

506

de twee boodschappers
(Gen 19:16):

en hij (Lot) aarzelde

- en zo negeerde Lots vrouw de waarschuwing om "niet langer achterwaarts naar het
voordeel van de zoutwinning (=> 12e hfdst) om te zien. Maar ook Lot zag niet "voorwaarts
naar het land Kanaän" (=> boven) maar wilde in het gebied van de zoutwinning blijven met
alle gevolgen van dien.
e. De boodschappers
Abraham had meteen in de boodschappers door God gezonden mensen onderkend (=>
18e hfdst):
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(Gen 18:2):

217

ÄìâÖ

= 7 x 31

en hij (Abraham) zag
- de sabbatsmens = 7 en God (ãÄ) = 31

Lot echter ziet in eerste instantie slechts twee mannen:
(Gen 19:1):

262

àÖã ÄìâÖ

= 2 x 131

en zag Lot

- welke in hun gewone mens zijn ook niet alles kunnen (=> 18e hfdst):
(Gen 19:22):

1572

Ñåî ñÄÅ Éè ìÅÉ ïÖîèã ãäÖÄ Äã âä

= 12 x 131

(haast u) want niet kan IK om te doen een
ding tot jouw gaan naar daar

De spreker is in enkelvoud en daarmee God zelf (=> 18e hfdst). Maar waar de Almachtige
wel altijd kan maar nooit in het natuurlijke gebeuren ingrijpt, spreekt hij overeenkomstig
het getal van het uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst) over het onvermogen van zijn
menselijke boodschappers. Zij kunnen als mens in hun materiële existentie niet verder
wanneer Lot met zijn treuzelen hen voor de voeten loopt.
Eerst omstreeks zijn toebereiding van eten voor de mannen moet Lot duidelijk geworden
zijn dat met mensen van betere geest = 7 hij te maken heeft:
(Gen 19:1):

262

àÖã ÄìâÖ
en zag Lot

(Gen 19:3):

1834

ÑêÄ ïÖëåÖ Ñïîå óÑã îèâÖ
en hij maakte hen een maaltijd
en ongezuurde koeken bakte hij

= 7 x 262

- "en zag Lot" = 262 de sabbatsmens = 7

En daarmee moet Lot reeds gewaarschuwd geweest zijn, want ongezuurde koeken bakt
men uit haast.
Overeenkomstig het 14e hoofdstuk van de thora was het onrecht van de "Koning van het
Zuiden" in de vorm van de Kanaänieten een doorn in de ogen van "de Koning van het
Noorden" in de vorm van de koning van Sjinear (=> 14e hfdst). En daarom waren de boodschappers waarschijnlijk afgezanten van dezelfde "Koning van het Noorden" of van één
van zijn opvolgers. Een door de boosheid van Sodom getergd volk stond opnieuw klaar
om Sodom en Ghomorra te vernietigen (=> onder) en vanwege de vorige door Abram verhinderde poging (=> 14e hfdst) "had er diplomatiek overleg plaats gevonden met de dynastie Abraham" = "de drie mannen" uit het 18e hoofdstuk. Er staat echter ook (Gen 19:24):
en Jahwe liet regenen op Sodom en op Ghomorra zwavel en vuur van met Jahwe
van de hemelen
God werkt via natuurlijke processes als het handelen van mensen en de wetmatigheden
van zijn natuur, als volgende gelijke verhoudingen het samenspel visualiseren tussen zijn
wil en het tot stand komen van deze via de werkingen zijn schepping:
(Gen 19:13):

1179

Ñïáîã ÑÖÑâ ÖçáãîâÖ

want zond ons Jahwe om
haar (de stad) te verdelgen
(Gen 19:28):

= 3 x (3 x 131)

- de 131 van de boodschappers (=> boven)

786 = 2 x (3 x 131)

öìÄÑ ìàâí Ñãè ÑçÑÖ

en zie: steeg op rook van
de aarde
(Gen 19:14):

ìâèÑ ïÄ ÑÖÑâ ïâáîå âä

1500

= 3 x 500

îÄÖ ïâìêÇ

1000

= 2 x 500

want verwoestend Jahwe de stad
(Gen 19:24):

zwavel en vuur (van met Jahwe)
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Het "verwoestend is Jahwe" is overeenkomstig deze getalwaarden gelijk aan het "want
zond ons Jahwe". Omdat niet van natuurrampen of bovennatuurlijke natuurrampen sprake was ziet Abraham de volgende dag (Gen 19:28) rook vanaf de vlakte van Sodom van de
aarde (öìÄÑ ìàâí) opstijgen "als rook van de oven" (òîÅäÑ ìàâíä). Waar dieroffers middels houtvuur verbrand werden zullen ook ovens toen hoofdzakelijk met hout gestookt
zijn. En zo staat die toevoeging "als rook van de oven" er ter aanduiding dat Sodom en
Ghomorra niet door natuurrampen verwoest werden. Immers had dan ook het aantal
rechtvaardigen niet uitgemaakt om de ondergang te voorkomen en zo gingen deze steden door het gebruikelijke brandschatten tijdens oorlogen en ander geweld tenonder.
Want een zich van de rook van brandende zwavel onderscheidende rook van brandend
hout steeg op. Het hebreeuwse me-eth (ïÄå) in het 24e vers:
en Jahwe liet regenen op Sodom en op Ghomorra zwavel en vuur van met Jahwe
van de hemelen
- met de letterlijk betekenis "van met":
het hebreeuwse woord ïÄå heeft vaak de betekenis "van de zijde van" = "zijnerzijds" en betekent letterlijk "van met"

- geeft aan dat "de zwavel en het vuur" met de symbolische getalwaarde 1000 met en
niet tegen de wil Gods Sodom en Ghomorra verwoestten. Zwavel wordt vooral gewonnen
waar zout gewonnen wordt zoals in Sodom en Ghomorra en valt niet uit de hemel. Aldus
onderstreept het "vanuit de hemelen" dat "vanuit de wil Gods" de verwoesting plaatsvond. En de zwavel geeft als een gif en nevenprodukt van de zoutwinning weer dat vanwege het gif van de hebzucht van Sodom en Ghomorra en zijn decadente uitwassen de
vernietiging plaatsvond. Want ook hebzucht wekt de haat en jalouzie van anderen op en
doet als die van de Jabal en Thubal Kaïn van voor de zondvloed tot oorlog oproepen:
(Gen 4:20):

ÑçíåÖ ... âÅÄ ÑâÑ ÄÖÑ

hij (Jabal) was de vader van ... en van het bezit

(=> 4e hfdst)

Evenals de wereld van voor de zondvloed (=> 4e hfdst) en evenals Sodom en Gomorra bij
de eerste verovering door de koning van Sjinear (=> 14e hfdst) vielen deze steden door
toedoen van mensenhanden.
Boodschappers zijn niet enkel goed willenden (=> 18e hfdst), maar alles en allen en derhalve ook de tegenstander Gods kunnen niet anders dan uiteindelijk de wil Gods vervullen.
Quasi zoals de held uit revolverfilms niet langer een misdadigers schonende gemeenschap wil beschermen zo geeft ook God een bedorven gemeenschap aan de zondvloed
van de tegenstander over. Als vaak bij ondergang en destructie speelde deze ook in de
ondergang van Sodom en Ghomorra de hoofdrol:
(Gen 19:24):

1436

òîÅäÑ ìàâíä öìÄÑ ìàâí Ñãè
(en zie): steeg op rook van de
aarde als rook van de oven

= 4 x 359

- tegenstander, satan (òàî) = 359

- anders dan wanneer de verwoesting door een bovennatuurlijk ingrijpen had plaatsgevonden. Als uiteengezet (=> 3e hfdst) kan de tegenstander de aan zijn spreken gevolg gevende mens niet voor de neerwaartste spiraal van geesteloosheid hoeden. Deze leidt uiteindelijk tot zelfdestructie, wat steeds het echec van de wijze van denken van de tegenstander en daarmee zijn nederlaag en niet zijn overwinning ten aanzien van God inhoudt.
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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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