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Genesis hoofdstuk XV
a. Ik ben een schild voor jou
In het eerste vers van het vijftiende hoofdstuk zegt God tot Abram om niet te vrezen en
in de laatste verzen van dat hoofdstuk is de aanleiding tot deze bemoediging te vinden.
Want met het oog op de door hem in de diepe slaap geziene verschrikkingen (Gen 15:12)
worden met de daar opgesomde volkeren de tegenstanders onder mensen in het algemeen en door de tijden heen weergegeven. De eerste van die volkeren zijn zij welke als
Kaïn van de weg afwijken:
(Gen 15:19):

âçâíÑ

- òâí = Kaïn

(gepunkteerd: de Keniet)

de Kaïniet

En de laatste van die volkeren zijn die Kaïnieten welke zonder ooit omgekeerd te zijn in
een laatste neerwaartse spiraalgang "te schande worden":
(Gen 15:21):

âéÖÅâÑ

de Jebusiet

- "hij zal te schande worden"
(van éÖÅ = zich schamen, te schande worden)

De namen daartussen herhalen de geschiedenis van Kaïn totaan de zondvloed in notedop
(=> onder). Aldus zal Abram niet vrezen omdat de Almachtige "zijn schild is":
(Gen 15:21):

âéÖÅâÑ

93 = 3 x 31

- het laatste volk

òÇå

93 = 3 x 31

- 3 x God (ãÄ) = 31

de Jebusiet
(Gen 15:1):

schild

In het woord magen (òÇå) = "schild" verschijnt God zelf = al (ãÄ) = 31 als de drie punten
van de driehoek, welke met zijn tegenhanger in de vorm van het twee maal driehoekige
schild = de "ster der schepping" de twee maal drie eigenlijke
scheppingsdagen weergeeft (=> 1e hfdst). Want er zijn slechts
drie verschillende scheppingsdagen = één driehoek van drie
eerste immateriële scheppingsdagen met de volledig aan hen
parallelle maar materieel tegenovergestelde 4e t/m 6e scheppingsdagen als hun tegenhanger en met de 7e dag van de gerealiseerde schepping in hun midden vormen zij tezamen het
"schild Gods rondom zijn schepping" (=> 1e hfdst). Dit schild
wordt "davidster" genoemd omdat in de derde psalm David
zegt of gezegd zou hebben (Ps 3:4):
gij Jahwe (bent) een schild rondom/voor mij
Echter verschijnt zij als de ster der schepping reeds vele malen ver voor David in het
boek Genesis, terwijl zij daar naar haar juiste vorm en betekenis wordt weergegeven. In dit hoofdstuk is zij twee maal te
vinden en hier met betrekking tot Abram en niet eerst in een
psalm van David of in een aan hem toegeschreven psalm
("HgP") wordt zij "schild" genoemd. Want omdat de drie hoeken
van dat schild overeenkomstig de getalwaarde van het woord
voor schild "magen" = 93 = 3 x 31 de getalwaarde van het
woord voor "God" (ãÄ) = 31 hebben en de twee driehoeken
van deze ster als één en dezelfde vanuit het midden scharnieren (=> 1e hfdst) en de zes puntvlakken het middenvlak van de
ster opvullen (=> afb.) en zo er twaalf puntvlakken zijn, wordt
gezegd:
3
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

God is het schild om Abram heen
Want Abram woonde onder (Å) de terebinten van Mamre:
(Gen 14:13):

372

Äìåå âçãÄ

= 12 x 31

de terebinten van Mamre

- en zo is met een gelijke getalwaarde van deze "terebinten van Mamre" = 372 als die
van de twaalf puntvlakken van het schild magen = 12 x 31 = 372 (=> afb.) het in zijn wonen van alle zijden omringd worden van Abram door de Almachtige weergegeven. In een
qua context passend verband verschijnt hier God als het schild rondom Abram, anders
dan in genoemde psalm hij in een niet qua context passend verband niet echt rondom
David verschijnt. Want evenals in het geval van Melchi Zedek (=> 14e hfdst) en in het geval
van "de scepter van Juda" ("HgP") en in het geval van de geschiedenis van Ruth (=> 11e
hfdst) worden in de derde psalm waarden met verlies van hun oorspronkelijke verband op
koning David getransplanteerd. De juiste en hopelijk eens algemeen aangehouden naam
van de ster is:
de ster der schepping
- omdat zij de orde der zeven scheppingsdagen visualiseert (=> 1e hfdst). Voor de herkenbaarheid willen wij echter in deze geschriften de term "davidster" aanhouden.
b. Het teken aan Abram
Ten tweede male komt deze ster in het 15e hoofdstuk van de thora voor op Abrams
vraag om een teken dat zijn nakomelingen het land Kanaän zullen beërven. De getalwaarde van de tekst van Abrams vragen geeft reeds aan dat zeker hij geen "mooi-weeraanwijzing" verwacht:
(Gen 15:8):

718

ÑçîìâÄ âä èÉÄ ÑåÅ

door wat zal ik weten dat
ik haar zal beërven

= 2 x 359

- satan (òàî) = tegenstander = 359

Abram was zich van de hogere wereld bewust en wist omtrent het bestaan van niet alleen God maar van ook een tegenstander. En uit bittere ervaring wist hij dat deze de vervulling van goddelijke belofte niet zonder weerstand zou laten geschieden:
(Gen 25:7):

âá ìîÄ óÑìÅÄ ââá âçî âåâ ÑãÄÖ
óâçî îåáÖ Ñçî óâèÅîÖ Ñçî ïÄå

en dit de dagen van de jaren van het leven
van Abraham welke hij leefde: 175 jaren

3590
- de tegenstander (òàî) = 359 in het groot

- waarom het hoofdstuk begon met de aanmoediging Gods om niet te vrezen. Als dan
ook op zijn vraag om een teken hem gezegd wordt om een driejarige vaars en driejarige
geit en driejarige ram en een tortelduif en een roofvogel:
de algemene vertaling van de laatste vogel gozal (ãÜÖÇ) met
"jonge duif" is uit de Septua Ginta overgenomen en is niet
juist. Het woord is het participium van het werkwoord gazal
(ãÜÇ) met de betekenis "roven" en "beroven" en komt dan ook
met de betekenis "de rovende" in de thenach nog een keer als
de "jonge roofvogel" (Deut 32:11) en een keer als "hij wie berooft" (Spr 28:24) voor:
de berovende zijn vader en zijn moeder …

- te nemen (Gen 15:9), begrijpt Abram direkt het verband tussen de "drie jaren" en de drie oerdagen der
schepping. En aldus deelt hij de vaars en geit en ram
"in het midden" om de stukken en dus helften "te4
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

genover elkaar te leggen" (Gen 15:10) zoals in de tekening boven de opstelling is weergegeven. Want Abram wist dat zijn erfenis het beloofde land en daarmee geen willekeurig
bezit maar de schepping zelf betrof. En hij wist omtrent de aan dat "beloofde land" ten
grondslag liggende twee maal drie scheppingsdagen en dat daarvan de 1e en 4e en de
2e en 5e en de 3e en 6e bij elkaar horen (=> 1e hfdst). En zo legde hij de stukken niet
naar de gebruikelijke voorstelling links en rechts van een recht looppad neer, maar hij
legde ze neer naar de indeling der scheppingsdagen zoals in de eerste hoofdstukken van
dit geschrift beschreven (=> 1e + 2e hfdst). En de vogels deelde hij niet (Gen 15:10) omdat zij
in het midden de zevende dag van onze geschiedenis verzinnebeelden en deze dag zonder een "en het was avond en het was morgen" een ondeelbare dag is:
de zevende dag is op zich een halve dag (=> 1e hfdst)

Op die dag worden de andere zes dagen gerealiseerd oftewel in die dag zijn de zes andere dagen vervat en zo geven dan ook de getalwaarden van de namen van de vogels in
het midden = de 7e dag het samenvatten van de andere zes dagen weer:
ìï
(Gen 15:17):

tortelduif

600

- samenvatting van de zes anderen dagen

ìîÄ îÄ ÉâêãÖ òîè ìÖçï ÑçÑÖ
ÑãÄÑ óâìÜÇÑ òâÅ ìÅè

2714

= 59 x 46 - 59 maal de roofvogel

en zie een oven rokend en een fakkel van vuur welke passerend tussen deze stukken
(Gen 15:9):

46 =

ãÜÖÇ

roofvogel (ook in het midden)

1 x 46

___________

= 60 x 46 - 60 maal de roofvogel
- 60 maal de roofvogel 46 = de samenvatting van de zes anderen dagen

Want de fakkel van vuur en ook de rokende oven voltooien als beeld van het "louteren
door tegenstand":
(Gen 15:17):

îÄ ÉâêãÖ

431

ÑãÉÇ Ñäîá ÑåâÄ

431

en een fakkel van vuur
(Gen 15:12):

verschrikking, grote duisternis

- met hun getalwaarde van 59 x 46 de getalwaarde van de roofvogel = 1 x 46 tot 60 x
46 = overeenkomstig de zes dagen der schepping "zestig maal de roofvogel". Aldus ook
streek de roofvogel neer op (Gen 15:11):
ïîãîå ÑãÇè

- driejarige vaars

1178

ïîãîå Üè

- driejarige geit

1147

îãîå ãâÄ

- driejarige ram

711
_____

3036

= (6 x 46) + (60 x 46)
- en roofvogel (ãÜÖÇ) = 46

De verhouding van 6 x en 60 x wil evenals de verhouding van de 60 van de roofvogel
t.o.v. de 600 van de tortelduif zeggen dat op de 6 c.q. 60 van het wereldse deel der
mensheid hij neerstrijkt en hij deze beheerst en op de 60 c.q. 600 van het geestelijke
deel der mensheid hij neerstrijkt en deze tienvoudige in kracht hij niet kan beheersen.
Omdat op de zevende dag als de "dag van onze geschiedenis" (=> 2e hfdst) God zijn invloed en die van de tegenstander op gelijke sterkte gesteld heeft (=> 3e hfdst), moest
Abram niet alleen een tortelduif als een der reine dieren maar ook een roofvogel (=> bo5
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als een der onreine dieren in het hart van de opstelling neerleggen. Alleen door de
stukken al dan niet imaginair en zuiver symbolisch of ook letterlijk in de vorm van de davidster neer te leggen kon Abram het teken Gods waarnemen, waar dat teken bestond
uit het overzien van de geschiedenis in notedop door de eeuwen heen. Abram zag zowel
de leer Gods:
ven)

ìï

(thor)

= tortelduif

ÑìÖï

(thora)

= de leer Gods

- als de met de rokende oven en fakkel van vuur weergegeven weerstand en beproevingen door de symbolisch zich in het midden der zes stukken bevindende sabbatsdag der
geschiedenis heen trekken (Gen 15:17):
en zie een oven rokend en een fakkel van vuur welke heen trekkend (ìÅè) tussen
deze stukken
Abram zag dat het beloofde land alleen tot werkelijkheid kan worden via een weg van
verschrikkingen. Want de mens moet zich zowel naar de leer Gods als naar de tegenstander kunnen richten opdat "het kaf van het koren gescheiden zal worden".
Het gaat derhalve om niet alleen de geschiedenis van Israël maar om de heilsgeschiedenis der mensheid, want het gaat om de nakomelingen van Abraham als "vader van vele
volkeren" en daarmee om de gehele aarde als "het beloofde land". Van dat de gehele
aarde en universum omvattende "land" is Kanaän en daarmee Israël alleen het voorbeeldland en daarom staat er aan het einde van dit hoofdstuk (Gen 15:18):
aan jouw zaad zal ik geven dit land, vanaf de stroom van Egypte (de Nijl) totaan de
grote rivier de stroom Phrath (Euphraat)
Als beeld van de toenmalig bekende wereld voorspelt deze tekst niet dat het volk Israël
de gehele aarde naar topografische opvatting zal veroveren:
het bericht in 2 Kron 9:26 omtrent Salomo's heerschappij van "de stroom" totaan de grens van Egypte
suggereert dat met hem deze belofte letterlijk in vervulling ging. Want waar hij over heel Israël en derhalve tot voorbij de Jordaan regeerde, moet met "de stroom" de Euphraat en niet de Jordaan bedoeld
zijn. Ook deze passage versterkt derhalve de indruk dat latere auteurs een en ander op David en zijn
zoon Salomo focusten zonder de oorspronkelijke bedoelingen te begrijpen. Uit o.a. het gebed van Salomo met zijn vele voorspellingen omtrent veel latere gebeurtenissen (2 Kron 6:36-38) blijkt dan ook dat
eerst na de ballingschap het koningschap van David en met name het al dan niet bestaan hebbende koningschap van Salomo met eindeloze opsommingen van nauwelijks reëel zijn kunnende aantallen (Kronieken I en II) tot irreële proporties werd opgeblazen

- maar dat eens een ieder op zijn door God gegeven grondgebied het Eden Gods zal realiseren:
niet zal men derhalve trachten om het door God aan joden en Israëlieten gegeven land Israël te veroveren. Men zal zijn eigen deel van de werelderfenis naar goddelijke maatstaven ontginnen opdat eens de
gehele aarde zal worden tot het Eden als van aanvang aan planmatig klaargelegd

In die zin "zullen de nakomelingen van Abraham eens de gehele wereld beërven" en derhalve verbeelden "de 400 jaren van knechtschap onder de onderdrukkers" (Gen 15:13) niet
alleen de tijd van onderdrukking van Israël tot aan haar uittocht uit Egypte = 400 jaar
maar verbeelden zij de tijd van de door een ieder geestelijk ingestelde mens ondervonden weerstand door alle eeuwen heen. Als gezegd zijn daarbij de onderdrukkers symbolisch samengevat in de aan het einde van het hoofdstuk opgesomde volkeren en wel met
name in de laatste tot algehele geesteloosheid afgedaalde (=> onder) groep:
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(Gen 15:21):

de Amoriet

256

âçèçäÑ

de Kanaäniet

205

âîÇìÇÑ

de Girgasjiet

521

âéÖÅâÑ

de Jebusiet

âìåÄÑ

93
______

1075
(Gen 15:13):

1075

Ñçî ïÖÄå èÅìÄ
vierhonderd jaar

Want de laatste letter van het hebreeuwse alfabet heeft de waarde 400 en aldus geven
de "400 jaar van knechtschap" de tijd van de gehele met de 22 letters van het hebreeuwse alfabet beschreven schepping weer als de tijd van het zich nog in onvolkomenheid bevinden van de gehele schepping. Aldus zijn ook de 400 jaar van onderdrukking
van het "voorbeeldvolk Israël" een de kern en realiteit van alle vormen van geestelijke
repressie weergevende samenvatting van alle onderdrukking. Want die repressie maakt
een iedere geestelijk ingesteld mens in iedere tijd mee, als geen tijd beter dan een andere was en zal zijn. Overeenkomstig de laatste letter van het hebreeuwse alfabet met de
getalwaarde 400 en in die zin overeenkomstig de vierhonderd jaar zal de tegenstander
en zullen de velen naar zijn geest tot en met het laatste moment de beter willenden onderdrukken (Gen 15:16):
want nog niet vol is de zonde van de Amoriet
Want "de zonde van de Amoriet" is die van de mens welke overeenkomstig de betekenis
van de naam Amoriet:
âìåÄÑ

de Amoriet

de "ik zal bitter maken" (van ììå)

- het leven van de mens van andere geest bitter maakt:
(Ex 1:14):

óÑââá ïÄ ÖììåâÖ
en zij (de Egyptenaren) maakten bitter hun leven (van de Israëlieten)

âìåÄÑ
(Gen 15:13):

de Amoriet

256

=2x2x2x2x2x2x2x2

óÖÉÅèÖ

128

=2x2x2x2x2x2x2

en zij zullen dienen hen

- 128 als ondergeschikt deel van de 256

En die misdaad zal eerst afgerond zijn wanneer de geschiedenis van deze aarde als de
"proeftijd in deze proeftuin" afgerond zal zijn.
Het scheppingsplan van de zes dagen echter is kompleet en alleen door zijn met de roofvogel gesymboliseerde roof en onderdrukking (=> boven) kan de tegenstander trachten
om zijn stempel op deze zes dagen te drukken:
(Gen 15:17):

òâÅ ìÅè ìîÄ îÄ ÉâêãÖ òîè ìÖçï ÑçÑÖ
ÑãÄÑ óâìÜÇÑ

59 x 46

en zie een oven rokend en een fakkel van vuur
welke passerend tussen deze stukken
(Gen 15:9):

ãÜÖÇ

- roofvogel

1 x 46
_________

60 x 46 - 60 maal de roofvogel
een imitator is een rover en levert zelf geen bijdrage
En zo woeden de tegenstander en de mensen naar zijn façon op de sabbatsdag der geschiedenis om hun inferieure leefwijze bij gebrek aan kwaliteit middels intimidatie en on7
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derdrukking te doen zegevieren. Want niet door echtheid = waarheid ook maar door
massaliteit van aanhang wil hij alsnog als overwinnaar de achtste dag van de andere zijde ingaan (=> 3e hfdst):
(Gen 15:11):

752

óâìÇêÑ ãè àâèÑ ÉìâÖ

= 8 x 94

en daalde neer de roofvogel
op de (acht) kadavers(tukken)
(Gen 15:11):

94

àâèÑ

- 2e woord voor "roofvogel" Gen 15e hfdst

de roofvogel
(Gen 15:17):

368

ÑãÄÑ óâìÜÇÑ òâÅ

= 8 x 46

tussen deze stukken
(gingen de rokende oven en
de fakkel van vuur)
(Gen 15:9):

46

ãÜÖÇ

- 1e woord voor "roofvogel" Gen 15e hfdst

roofvogel, jonge arend

- als met onwaarheid en onechtheid men steeds de meeste aanhang werft. Als gezegd
echter staat qua getalwaarde tegenover zijn 60 de 600 van de tortelduif:
ìï

tortelduif

600

- waar roof en repressie uiteindelijk niet tegen de kracht van oorspronkelijkheid en vernieuwing op kunnen:
(Gen 15:11):

óìÅÄ óïÄ ÅîâÖ
en deed keren hen (= de roofvogel(s)) Abram

Massaliteit is evenals gewelddadigheid "op termijn krachteloos", want alleen het individu
kan middels geestelijke bewustwording overleven. Zonder die bewustwording zal men
ongeacht welke grootte van aanhang ook "leven om te verdwijnen" (=> 3e hfdst) en derhalve wordt in dit hoofdstuk opnieuw een samenvattend beeld van de schepping en haar
heilsgeschiedenis opgeroepen in nu de gestalte van Abram en zijn schikken van de stukken naar het grondplan van de schepping. Door zich van het scheppingsplan Gods bewust te zijn doet hij als hoofd van de erfgenamen van het beloofde land de tegenstander
door inzicht keren.
c. De tien volkeren
De namen van de tien volkeren aan het einde van het 15e hoofdstuk van de thora typeren de "roofvogels" onder de mensheid. Verder geven zij in grondtrekken het verloop van
hun afglijden tot op het niveau van de tegenstander weer zoals het zich meestentijds voltrekt.
Drie groepen worden genoemd met als eerste groep de "Kaïnieten":
âçâíÑ

- de Kaïniet

175

- òâí = Kaïn

âÜçíÑ

- de Keniziet

172

- 2 x Elohiem (óâÑãÄ) = 86

- de Kadmoniet

209

- óÉí = oosten

âçåÉíÑ

(gepunkteerd de "Keniet")

Overeenkomstig de eerste naam zijn zij de "Kaïns" welke door de stem van hun geweten
(Gen 4:6+7) in de wind te slaan tot misdaad afglijden. Tot Kenizieten worden zij doordat
mensen als Enos hen alsnog van een godsdienstige of anderszins morele schijn zoals van
maatschappelijke braafheid voorzien zonder dat van innerlijke overgave sprake is (=> 4e
+ 5e hfdst). Want de naam "Keniziet" bestaat uit de letters van de naam Kaïn (òâí) met
een toegevoegde zajin (Ü) = 7 ter weergave van de als via een kunstgreep aan de mens
toegevoegde "zevende dag", zoals Enos met een toegevoegde nun (ç) = 50 = de dag na
8
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de sabbat der sabbatten uit Kaïn een Kenan maakte (=> 5e hfdst). De getalwaarde van die
naam van twee maal de naam Elohiem = de Eeuwige = 86 wendt voor dat met die
kunstgreep recht geschied is. Tot Kadmonieten worden Kaïnieten alias Kenizieten omdat
zij als Kaïn naar het land Nod ten oosten van Eden trekken (Gen 4:16). De naam "Kadmoniet" betekent "oosterling" en het land van Nimrod in het oosten (Gen 11:2) is het land van
de valse godsdienst (=> 11e hfdst).
De tweede groep:
âïáÑ
âÜìêÑ
óâÄêìÑ

- de Hittiet

423 - ïá = "angst", "verschrikking"

- de Periziet

302 - âÜìê = "open land" (zonder muren)

- de Rephaïeten

336 - óâÄêì = "reuzen" (b.v. Deut 2:11)

- typeert de Kaïnieten welke als Kaïn zich vanwege hun slechte handelen vervolgd en onbeschut wanen (Gen 4:14) en anders dan Kaïn zich onbeschut blijven wanen door geen geloof en ook niet dat van Enos aan te nemen. Want de naam Het (ïá) betekent "angst" en
"verschrikking" en "gebroken zijn" en een Periziet is een bewoner van open land en van
onbevestigde dorpen en gehuchten en is daarmee een onbeschermd mens. Vervolgingswaan en grootheidswaan gaan vaak samen, want een hooghartig de hulp Gods afwijzend
mens kan geen hogere bescherming verwachten. En zo is de Hittiet en Periziet = de zich
onbeschermd wetende mens meestal tevens de Rephaïet = de "reus" = de zich groot wanende mens. In het verlengde van Kaïns vasthouden aan de eigen grootheid (=> 4e hfdst)
is bij hem die hoogmoed tot grootheidswaan uitgegroeid en in het verlengde van Kaïns
angst om vermoord te worden is zijn onbeschermd zijn tot paranoia verworden. De eerste groep der Kaïnieten behoort met zijn schijngodsdienst nog tot de "Koning van het
Noorden" en de middengroep van de Hittieten zijn bij hun afwijzen van alle geloof tot de
"zuiderlingen" afgedaald. En zo vormen ook deze twee karaktertypen mede de schijntegenstelling "Koning van het Noorden <=> Koning van het Zuiden" (=> 14e hfdst):
(Gen 14:1):

1061

ìèçî ñãå ãêìåÄ

Amrafel de koning van Sjinear
- Amrafel van "Sjinear" = "Nod in het oosten" behorend tot de eerste groep

de Hittiet + de Periziet + de Rephaïeten: 1061 (=> boven)
- de tweede groep

De derde groep:
- de Amoriet

256

- de "ik zal bitter maken (ììå)"

âçèçäÑ

- de Kenaäniet

205

- de krenkende, vernederende (èçä)

âîÇìÇÑ

- de Girgasjiet

521

- de verdrijvende (îìÇ)

âéÖÅâÑ

- de Jebusiet

âìåÄÑ

93

- de vertrappende (éÖÅ)

______

1075
- typeert de geestloze mens in zijn laatste fase van afglijden. Overeenkomstig de betekenis van namen is in deze het afwijzen van geloof tot een bewuste antigeestelijke houding
geworden. Als koploper van deze groep is derhalve de Amoriet bij uitstek de mens van
de verdrukking (=> boven):
âìåÄÑ - de Amoriet

- de "ik zal bitter maken" (ììå en Ä = 1e pers.)

- en zo ook van de verdrukking van het volk Israël in Egypte:
(Ex 1:14):

óÑââá ïÄ ÖììåâÖ
en zij (de Egyptenaren) maakten bitter hun (de Israëlieten hun) leven

9
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Hij is de tegenstander tot en met het einde = 400 van de aardse tijd van beproevingen:
de Amoriet + de Kenaäniet + de Girgasjiet + de Jebusiet:

1075 (=> boven)

(Gen 15:13):

1075

Ñçî ïÖÄå èÅìÄ
vierhonderd jaar

- welke "rokende oven" direkt daarna berecht zal worden" (Gen 15:14):
(Gen 15:17):

1076

òîè ìÖçï

- "na de 1075 van de 400 jaar"

de rokende oven

(=> onder: "de sterren")

Aldus vatten ook deze namen alom en in iedere tijd voorkomende geestestypen en geestesstromingen samen en zijn niet als een enkel gebeuren totaan een "eindtijd" op te vatten. Zo geeft de laatste naam weer dat ondanks zijn vertrappen de mens zonder geest in
velerlei vormen van zondvloed tenonder gaat:
(Gen 15:21):

éÖÅâ

- Jebus
(hij zal vertrappen)

ãÖÅå

- zondvloed

78
78

Telkens dan zijn in de betreffende gevallen "de
vierhonderd jaar ten einde" en "is de zonde van
de Amoriet vol" (=> rechts). De zonde van de derde en laatste groep met de getalwaarde van "400
jaren" = 1075 zal vol zijn (Gen 15:16) of reeds bij
leven:
(Gen 15:17):

îÄ Éâêã

425

(Gen 15:16): "want de ongerechtigheid

van de Amoriet is nog niet volledig"

ÑìåèÖ óÉé

âÖÇÑ ïÄ

____

- de 400 jaar in volledigheid:

òÖè

400

126 = 7 x 18

ongerechtigheid

Äàá

zonde, zondigen

18 = 1 x 18
____________

144 = 8 x 18

425

Sodom en Ghomorra (gingen
in een plaatselijke zondvloed
tenonder)
(Gen 15:14):

18

Äàá

zonde, zondigen

fakkel van vuur
(Gen 18:20):

382

âìåÄÑ òÖè

de ongerechtigheid van de Amoriet

425

= 12 x 12
De ongerechtigheid van de Amoriet als een
"uiterste maal uiterste zonde" (12 x 12 =>
6e hfdst) wordt volledig bij overgang naar
de 8e dag van de andere zijde.

het volk (welke zij zullen
dienen zal ik berechten)

- of ten laatste wanneer bij sterven de laatste letter taw = 400 van zijn tijdelijkheid zal
zijn geschreven.
d. De sterren
Abram wordt "naar buiten geleid" (Gen 15:5) om daar onder de blote hemel te horen dat
zijn nageslacht zal zijn als de sterren der hemelen. Een andere keer wordt hem gezegd
dat zijn nageslacht tevens zal zijn "als het zand aan de oever van de zee" (Gen 22:17).
Sterren glanzen aan het hemelfirmament en zo wordt met hen het geestelijke deel van
zijn nageslacht weergegeven. En over "het zand aan de oever van de zee" spoelt het zeewater en zo wordt met de gelijke getalwaarde van het zout (áãåÑ) = 83 in dat water en
van de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83 met dat zand het ongeestelijke deel van zijn nageslacht
weergegeven:
zie voor het ongeestelijke deel van Abrahams nageslacht het 25e hfdst

Na die nacht van het "naar buiten geleid worden" legt Abram kadavers in de vorm van
een davidster neer (=> boven) en vervolgens overvalt hem een grote duisternis (Gen 15:12).
Deze was niet het donker van de nacht maar een gevoelsmatige verschrikking, want het
was "tegen zonsondergang" (Gen 15:12 - ÄÖÅã îåîÑ) en niet na zonsondergang (=> onder). Tij10
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dens een innerlijke verduistering derhalve wordt hem verteld dat zijn nageslacht vierhonderd jaren van knechtschap moet ondergaan alvorens tot heerlijkheid te kunnen komen:
(Gen 15:5):

óâÅäÖäÑ

103

Ñçî ïÖÄå èÅìÄ óïÄ ÖçèÖ

1648

de sterren
(Gen 15:13):

en zij zullen onderdrukken hen
400 jaar

= 16 x 103
- 16 x de sterren = 103

Na die verdrukking zal zijn nageslacht terugkeren en zal God hun onderdrukkers berechten (Gen 15:14). Eerst na die mededelingen en daarmee "na het teruggekeerd zijn van het
geestelijke nageslacht en het berecht worden van hun tegenstanders" doet met het ondergaan van de zon ook een fysiek volkomen duisternis (Ñàãè - => Ez. 12:6 ff) zijn intrede:
(Gen 15:5):

óâÅäÖäÑ

103

ÑâÑ ÑàãèÖ ÑÄÅ îåîÑ âÑâÖ

824

de sterren
(Gen 15:17):

en was de zon (onder)gegaan
en een volkomen duisternis was

= 8 x 103

- de "andere zijde" = 8 x "de sterren" = 103

Eerst in deze volkomen duisternis glanzen de sterren en wat tegen zonsondergang nog
niet het geval had kunnen zijn. De "Hebreeër" van de andere zijde = "acht maal de sterren" = 8 x 103:
acht is het getal van de andere zijde en "Hebreeër" (âìÅè) = "mens van de andere zijde" (van ìÅè = naar
de andere zijde gaan)

- schittert tot in de eeuwigheid van de andere zijde nadat hij uit de "wereld Egypte" tot
het Kanaän van de eenheid Gods is teruggekeerd:
(Gen 15:13):

Ñçî ïÖÄå èÅìÄ óïÄ ÖçèÖ

1648 = 16 x 103

ÑâÑ ÑàãèÖ ÑÄÅ îåîÑ âÑâÖ

824

en zij zullen onderdrukken hen 400 jaar
(Gen 15:17):

2 => 1

= 8 x 103

en was de zon (onder)gegaan
en een dichte duisternis was
- de "sterren" (óâÅäÖäÑ) = 103 teruggekeerd tot de eenheid Gods

óâìëå
òèçä

Mizraiem (Egypte)

380

Kanaän

190

2 => 1

En overeenkomstig de namen van de tien genoemde volkeren houden de onderdrukkers
van de geestelijke mens geen stand in hun eigen "oven rokend en tot onheil van vuur":
(Gen 15:17):

îÄ ÉâêãÖ òîè ìÖçï

- een oven rokende en een fakkel van vuur

- ook als volgt te vertalen:
(Gen 15:17):

îÄ ÉâêãÖ òîè ìÖçï
Ö

en (prefix)

ã

tot (prefix)

Éâê
îÄ

- een oven rokend en tot onheil van vuur

onheil/katastrofe van
vuur

Op dit beeld berust ook de geschiedenis van Daniël en zijn vrienden in de brandende
oven. Zij "hielden stand en welke hen in de oven wierpen gingen zelf in het vuur tenonder" (Dan 3e hfdst). Voor de "sterren" onder de mensen echter zal na het ondergaan van de
zon = het sterven geen duisternis maar het licht Gods heersen:
11
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 15:12):

ÄÖÅã îåîÑ âÑâÖ

715

en was de zon om te gaan
(Gen 15:17):

ÑÄÅ îåîÑ âÑâÖ

en was de zon gegaan

684
____ -

31

- God (ãÄ) = 31

Na die openbaringen maar nog "op diezelfde aloverziende dag der geschiedenis" sloot
God een bond met Abram (Gen 15:18):
op die dag sloot God met Abram een bond
(Gen 15:18):

612

ïâìÅ

= 2 x 306

bond

En waar in de thora met ieder offer de mens zichzelf bracht (=> 4e hfdst, "HgP") en Abram
de ene helft van de bondsluiters uitmaakte = 612 : 2 = 306, stellen de zes offerstukken
in davidstervorm Abram en zijn nageslacht door de tijd heen voor:
(Gen 15:17):

306

ÑãÄÑ óâìÜÇÑ

deze stukken (de zes helften)

Temidden van hen gaf God aan Abram op zijn vraag "waaraan te herkennen dat hij zou
beërven" (Gen 15:8) het teken van de sterren en hun beproevingen. Temidden van zijn nageslacht als de "sterren aan de hemelen" en als het "zand aan de oever van de zee" (=>
boven) zullen namelijk de beproevingen trekken om de "sterren van het zand te scheiden"
en zo het gelouterde deel van zijn nageslacht het land van belofte te kunnen doen beërven. Voor Abram was dat een geloofwaardig teken omdat hij dagelijks meemaakte:
òàî
(Gen 25:7):

- satan, tegenstander

359

âá ìîÄ óÑìÅÄ ââá âçî âåâ ÑãÄÖ
óâçî îåáÖ Ñçî óâèÅîÖ Ñçî ïÄå

3590 - de tegenstander in het groot

en dit de dagen van de jaren van het
leven van Abraham welke hij leefde:
175 jaren

De sterren onder de nakomelingen van Abraham maken mee dat een cherub met het kerende zwaard voor de boom des levens staat (Gen 3:24). De mens van slechte geest namelijk staat als handlanger van de tegenstander tegenover de mens van geest:

12
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âçâíÑ

- de Kaïniet

175

âÜçíÑ

- de Keniziet

172

- de Kadmoniet

209

- de Hittiet

423

- de Periziet

302

- de Rephaïeten

336

- de Amoriet

256

âçèçäÑ

- de Kenaäniet

205

âîÇìÇÑ

- de Girgasjiet

521

âéÖÅâÑ

- de Jebusiet

âçåÉíÑ
âïáÑ
âÜìêÑ
óâÄêìÑ
âìåÄÑ

93
______

2692
(Gen 15:4):

ÖïÄ ÄëÖâÖ [5] ñîìââ ÄÖÑ ñâèåå Äëâ ìîÄ
ÑåâåîÑ Äç àÅÑ ìåÄâÖ ÑëÖáÑ

2692

welke uitgaande van jouw binnenste hij zal jou
beërven [5] En hij voerde uit hem naar buiten en
sprak: zie op toch hemelwaarts
- verwijzing naar de sterrren als het Abram beërvende nageslacht

Door met God te wandelen = "hemelwaarts te zien" worden de laatsten door alle weerstand en beproevingen heen tot sterren aan het firmament Gods.
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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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