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Genesis hoofdstuk XX
a. Tussen Kadesj en Sjur
Na zijn naamswijziging trekt Abraham nog eenmaal naar het zuiden en woont hij tussen
Kadesj en Sjur:
(Gen 20:1):

1040 = 40 x 26

ìÖî òâÅÖ îÉí òâÅ

tussen Kadesj en tussen Sjur

De faktor 40 heeft met de "40 woestijnjaren" van dit leven en daarmee met Sjur als deel
van "de wereld Egypte" te maken en de faktor 26 heeft als getalwaarde van de naam
Jahwe = 26 met KADESJ = "heiligheid" en "heiligdom" te maken. Op zijn lange weg opwaarts tot geestelijke ontwikkeling was Abraham er bijna:
(Gen 20:1):

ììÇÅ

(Gen 20:1):

îÉí

in Gerar (en hij verwijlde in Gerar)

= 405

Kadesj (heiligdom)

= 404

-1

- maar vaak is "bijna" gelijk aan "helemaal niet" en zo ook hier. Want Abraham verliest
nogmaals zijn vrouw aan de heerser van het gebied, in dit geval aan Abimelech:
(Gen 20:1):

ìÖî

Sjur (vijand)

= 506

(Gen 20:2):

Ñìî

(Sara)

= 505

-1

Derhalve bevond de "echtgenoot Abraham" zich "tussen Kadesj en tussen Sjur":
ìÖî

Sjur

506

îÉí

Kadesj

404

(Gen 20:3):

____ -

102

ãèÅ

- waarde "tussen die van Sjur en Kadesj"

echtgenoot (zij is de vrouw
van een echtgenoot)

- oftewel hij "zat er klem". Oorzaak is dat Gerar net over de grens met Kanaän ligt en
daarom net niet Kanaän is.
overeenkomstig Num 34:4 en Jos 15:3 ligt Kadesj (Barnea) net binnen Israël en overeenkomstig 2
Chron 14:8-14 ligt Gerar net over de grens

Nog altijd was er sprake van een mengsel "heiligheid van Jahwe = 26 en wereldse instelling = 40":
(Gen 20:1):

1040

ìÖî òâÅÖ îÉí òâÅ

= 40 x 26

tussen Kadesj en tussen Sjur

En daardoor ontsnapte Sara "net niet" met diezelfde "min één" aan werelds onheil als
met eenzelfde "min één" Abrahams geestelijke rijpheid nog net niet volledig was:
(Gen 20:1):

ììÇ

Gerar, "vangen" (garar)

Het voor de grens naar Kanaän halt maken doet van het land van belofte uitgesloten zijn.
En derhalve doet één stap over de grens van Kanaän naar het zuiden in het land van Kaïn belanden (=> 4e hfdst), als de scheidslijn scherp is:
(Gen 20:1):

ÅÇçÑ ëìÄ

351

ÉÖç öìÄ

351

land van het Zuiden
(Gen 4:16):

land Nod

- land waar Kaïn naar toe ging
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Direkt over die grens verandert goed in slecht en omgekeerd, want in het gebied van de
tegenstander wordt waarheid tot leugen en leugen tot waarheid. Het geestelijk één vijfde
deel = Kadesj = het "heiligdom in Kanaän" wordt daar als het wereldse vier vijfde deel
ervaren:
îÉí

- Kadesj = heiligdom

404

= 4 x 101

- zoals het joodse geloof en de joodse staat = Israël = Kanaän door veel gelovigen voor
niet goed gehouden worden. En het eigen niet over de grens naar Kanaän gaan wordt als
het geestelijke één vijfde deel ervaren, waar men het "niet helemaal goede van het verkeren in Gerar" = 405 wegcijfert tegen het "ver blijven van het slechte" = "de vijand
Sjur" = 506:
ìÖî
ììÇÅ

- Sjur = vijand

506

- in Gerar

405
____ -

101

= 1 x 101

Ondanks alle "zich ver van het slechte wanen omdat dat en dat wij alles niet doen" verkeert men echter buiten de grenzen van het beloofde land. En aldus komt men evenals
Abraham voor de val wanneer het erop aankomt. Want als in verband met Sara hij zijn
leven in gevaar ziet, meent hij nogmaals (=> 12e hfdst) "principieel niet verkeerd te zitten"
door haar als zijn zuster voor te stellen. Echter verliest bij dat omkeren van kwaad in
goed Sara de "bedekking":
Ñìî

- Sara

ìÖî

- Sjur = vijand

506

- in Gerar

405

ììÇÅ

505

____ -

=>

101
____ -

404
- geest t.o.v. materie = 1 : 4. => Sara (Ñìî) = 505 = Sara lichamelijk = 404 + Sara geestelijk = 101

- waarom op die "bedekking" in het 16e vers van dit hoofdstuk wordt teruggekomen (=>
onder). Het slechts lichamelijke vier vijfde deel = 404 blijft over wanneer het geestelijke
deel = 101 (=> boven) ondergesneeuwd raakt en vanwege die van geest verstoken lichamelijkheid moet Abraham overeenkomstig zijn "weggaan van daar":
(Gen 20:1):

óîå

380

óâìëå

380

weg van daar (van Kanaän)

Mizraiem (= Egypte)
- Egypte = zinnebeeld in de thora van wereld doen en denken

- nog éénmaal wereldse methodes aanwenden om zich voor de lust van vreemde heersers te redden. Wie zijn hulp in de wereld zoekt kan niet anders dan zich van wereldse
handelwijzen bedienen en dit verontschuldigt tevens werelds denkende tegenstrevers:
(Gen 20:5):

760 = 2 x 380

ÄÖÑ âïáÄ âã ìåÄ ÄÖÑ ÄãÑ

(Abimelech tot God): zei hij niet
soms tegen mij: mijn zuster (is) zij?
- "weg van daar"= 380 plus "Egypte" = 380 = 760

Abimelech verontschuldigt zich er bij God mee dat zijn handelwijze als gebruikelijk in de
"wereld Egypte" = 380 in overeenstemming was met Abrahams handelwijze als in de we4
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reld gebruikelijk = "zijn weggaan uit Kanaän" = 380 is tezamen 2 x 380. Abraham wist
immers van tevoren waar hij zich heen begaf:
(Gen 20:1):

ÅÇçÑ ÑëìÄ óÑìÅÄ óîå èéâÖ

1130

= 1 x 1130

ÑÜÑ óÖíåÅ óâÑãÄ ïÄìâ òâÄ
âïîÄ ìÅÉ ãè âçÖÇìÑÖ

2260

= 2 x 1130

en reisde van daar Abraham naar
het land van het zuiden
(Gen 20:11):

(want ik dacht alleen): geen vrees van
de Eeuwige in deze plaats en zij zullen
mij ombrengen vanwege mijn vrouw
=> van de 1 van Kanaän = 190 naar de 2 van Egypte = 380

Een geestelijk ingesteld mens maar niet geestelijk zich gedragend mens wordt niet zelden door werelds ingestelde mensen op zijn beter weten aangesproken met woorden als
"zoiets zou ik niet van jou verwachten". En zo wordt ook Abraham als het ware door de
wereldse Abimelech = 2 ter verantwoording geroepen om hem op zijn geestelijke oorsprong = 1 te wijzen:
(Gen 20:1):

1982

ììÇÅ ìÇâÖ ìÖî òâÅÖ îÉí òâÅ ÅîâÖ

= 2 x 991

en hij woonde tussen Kadesj en tussen
Sjur en verwijlde te Gerar
(Gen 20:9):

991 = 1 x 991

Öã ìåÄâÖ óÑìÅÄã ñãåâÅÄ ÄìíâÖ

en riep Abimelech Abraham en sprak
tot hem
=> van de 2 van Egypte = 380 naar de 1 van Kanaän = 190

In eerste instantie denkt daarop Abraham zich er nog mee te kunnen verantwoorden dat
Sara ook echt zijn zuster is:
(Gen 20:9):

Öã ìåÄâÖ óÑìÅÄã ñãåâÅÄ ÄìíâÖ

991 = 1 x 991

ÄÖÑ âÅÄ ïÅ âïáÄ ÑçåÄ óÇÖ

991 = 1 x 991

en riep Abimelech Abraham en sprak
tot hem
(Gen 20:12):

en ook waarlijk (is zij) mijn zuster;
dochter van mijn vader (is) zij

Echter is ook die oplossing er één van "de wereld Egypte", in welke de "boom van kennis
van goed en kwaad" = 932 centraal staat:
(Gen 20:12):

932

âåÄ ïÅ Äã ñÄ ÄÖÑ âÅÄ ïÅ

dochter van mijn vader zij; alleen
niet de dochter van mijn moeder
- boom van kennis van goed en kwaad (èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè) = 932

Het genoegen nemen met halve waarheden behoort tot een wereld, in welke het "goed"
als helft van het "goed en kwaad" reeds "het goede" is.
b. Abimelech
Abimelech zelf lijkt met dit alles onschuldig te zijn, maar God verontschuldigt hem
slechts voor de helft:
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(Gen 20:2):

596 = 2 x 298

ììÇ ñãå ñãåâÅÄ
Abimelech koning van Gerar

(Gen 20:5):

ïÄÜ âïâîè âêä òâíçÅÖ âÅÅã óïÅ

2012

- Abimelechs verontschuldiging

1714

- zijn verontschuldiging door God

in de onwetendheid van mijn hart en in
de onschuld van mijn handen deed ik dit
(Gen 20:6):

ïÄÜ ïâîè ñÅÅã óïÅ âä

(ik weet) dat in de onwetendheid van je
hart je deed dit

________ -

298

- de helft van "Abimelech koning
van Gerar" = 596

De "onschuld" ontbreekt in de verontschuldiging Gods:
(Gen 20:5):

òâíç

- onschuld - van naka (Ñíç): ontbonden zijn van, niet schuldig zijn aan

- omdat alleen seks hem dreef:
(Gen 20:2):

ñãåâÅÄ

103

Abimelech
(Gen 20:2):

Ñìî ïÄ áíâÖ

1030 = 10 x 103

en hij nam Sara

Abimelech = 103 zag in Sara alleen een object om tot zijn bezit te maken = 103 in het
groot = 1030 = een visualisering van sexlust. Liefde is delen en seks is een vorm van bezitsdrang en daarom is de halve verontschuldiging Gods in feite een doodsoordeel Gods:
(Gen 20:2):

Ñìî ïÄ áíâÖ

1030

- Abimelechs daad

en hij nam Sara
(Gen 20:12):

âïáÄ ÑçåÄ

waarlijk mijn zuster (is zij)
(Gen 20:3):

ïå ñçÑ

515
_____

515

- halve verontschuldiging vanwege Abrahams halve waarheid
- hele veroordeling

zie jij: des doods (ben je)
(Ex 21:16):

stelende een man/mens ... een sterven hij zal sterven

Verder was Abimelech zich wel degelijk van Abrahams dwangpositie bewust en was hij
net zo min onnozel als hij onschuldig was. Want Abraham "jokte" omdat hij omgebracht
zou worden:
(Gen 20:7):

âïîÄ ìÅÉ ãè -

1017

vanwege mijn vrouw

- en zo moest Abimelech teruggeven:
(Gen 20:7):

îâÄÑ ïîÄ -

1017

de vrouw van de man

Er was dan ook niet alleen een bedreiging met de dood maar voordien reeds een ingrijpen Gods nodig om Abimelech tot betere gedachten te bewegen. Want overeenkomstig
de tussenwaarde 1695 tussen de 1130 van het "reizen naar" en de 2260 van het "omgebracht worden" als alternatief voor de nu ontstane situatie bevindt zich als een muur het
"toesluiten van alle baarmoeders" in Abimelechs rijk:

6
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 20:1):

1130

ÅÇçÑ ÑëìÄ óÑìÅÄ óîå èéâÖ
en reisde van daar Abraham naar het
land van het zuiden

(Gen 20:11):

+ 565 = 1695
tussenwaarde = 1695

ÑÜÑ óÖíåÅ óâÑãÄ ïÄìâ òâÄ
âïîÄ ìÅÉ ãè âçÖÇìÑÖ

2260

- 565 = 1695

geen vrees van de Eeuwige op deze
plaats en men zal mij vermoorden
vanwege mijn vrouw
(Gen 20:18):

1695

óáì ãä ÉèÅ ÑÖÑâ ìëè ìëè âä
ñãåâÅÄ ïâÅã
want volledig gesloten had Jahwe voor iedere
baarmoeder van het huis van Abimelech

Daarbij was het "sluiten van alle baarmoeders" een werking Gods middels de natuurwetten Gods, evenals de vernietiging van Sodom het natuurlijke gevolg van uitlokkende oorzaken was (=> 19e hfdst). Want vreemd gaan en sekslust hebben meestal een schadelijke
uitwerking op het huwelijksleven en voor wat Abimelechs onderdanen betref doet slecht
voorbeeld slecht volgen (=> onder). En zo bestond ook "het verschijnen Gods in de droom"
uit het zien en begrijpen van oorzaak en gevolg, als niet zelden de gevolgen in het "erover dromen" uitmonden.
Sara wordt in de thora als een vrouw van hoog geestelijk gehalte beschreven (=> 14e
hfdst), als ook omwille van Abrahams leven zij aan ongetwijfeld een weinig plezierig gebeuren bereid was mee te werken. Evenals in het hoofdstuk van de besnijdenis (=> 17e
hfdst) is zij derhalve ook in dit hoofdstuk terug te vinden als "behorende tot de mannen"
= "behorende tot de zonen Gods" (=> 5e hfdst):
(Gen 20:12):

âåÄ ïÅ Äã ñÄ

505

Ñìî

505

(dochter van mijn vader), alleen
niet de dochter van mijn moeder
Sara

Abraham en Sara waren tezamen de antenne om hoger inzicht te verkrijgen en niet alleen Abraham was profeet (Gen 20:7) als ook in de kwestie Isjmaël zou blijken (=> 21e
hfdst). De getalwaarde van "Sara als man" = 1281 is dan ook de helft zo niet de beslissende faktor = 427 van het gedeelte omtrent Abraham als profeet = 2 x 1281:
(Gen 20:7):

ÄâÅç âä îâÄÑ ïîÄ ÅîÑ ÑïèÖ
ñÉèÅ ããêïâÖ ÄÖÑ

2562 = 2 x 1281

= 6 x 427

ÑîÄã âã âÑïÖ âåÄ ïÅ Äã

1281

= 3 x 427

en nu laat terugkeren de vrouw van
de man want een profeet hij en hij
zal bidden omwille van je
(Gen 20:12):

niet de dochter van mijn moeder
en zij werd mij tot vrouw
(Gen 20:12):

427

ÄÖÑ âÅÄ ïÅ

dochter van mijn vader

c. Het doorschuiven van schuld
God sprak Abimelech aan en Abimelech sprak Abraham aan en Abraham schoof overeenkomstig het van "de mens adam" in het algemeen beschrevene (Gen 3:12):
de vrouw welke u me gegeven hebt liet me eten
- de schuld door naar God (Gen 20:13):
7
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en het was als liet zwerven mij de Eeuwige weg uit het huis van mijn vader
Zelfs na zijn naamswijziging kwam Abraham er nog toe om God te beschuldigen en wat
minder schokkend is dan mag lijken. Want geen mens is niet behept met de fouten van
"de mens adam":
met welke het leven van een ieder allegorisch in het 3e hoofdstuk van de thora is beschreven (=> 3e
hfdst)

- en zo begaat ook een ieder ooit en menigeen tot het einde van zijn leven de fout om
zijn mislukkingen naar God door te schuiven. Want die fout is het wijten van eigen falen
aan uiterlijke omstandigheden wanneer er geen andere mensen meer zijn om schuld
naar door te schuiven. Omstandigheden als een vermeende gebrek aan begaafdheid en
uiterlijke situaties houdt men voor een de eigen persoon verontschuldigende overmacht,
maar wat een doorschuiven van schuld naar God is. Want volgens die zienswijze had de
Almachtige situaties moeten voorkomen "waarin nu men wel zo en zo moest handelen".
En menig ongelovige verwoordt die gedachte ook openlijk in de vorm dat "als God zou
bestaan hij dat alles niet toe zou laten".
Eerst schuift Abimelech alle schuld door naar Abraham (Gen 20:9):
En Abimelech riep Abraham en zei tot hem: Wat heb je ons aangedaan? En wat heb
ik tegen je gezondigd dat je over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde
gebracht hebt? Je hebt daden met mij gedaan die niet gedaan behoren te worden
(Gen 20:9):

Öçã ïâîè Ñå

911

wat deed je ons aan

- eraan voorbij gaande dat God hem moest tegenhouden:
(Gen 20:6):

ñâïïç Äã

911

niet stond ik je toe

Als vaak inzake schuldkwesties was hij geneigd ook om de rol van anderen = 3 x 596
groter dan die van zichzelf = 1 x 596 te zien:
(Gen 20:9):

âãè ïÄÅÑ âä ñã âïÄàá ÑåÖ
ÑãÉÇ ÑÄàá âïäãåå ãèÖ

1788

= 3 x 596

596

= 1 x 596

en wat zondigde ik tegen je dat je
bracht over mij en over mijn koninkrijk een grote zonde
(Gen 20:6):

ììÇ ñãå ñãåâÅÄ

Abimelech koning van Gerar

Echter had Abimelech door zijn lust en machtspositie als koning van Gerar Abraham in
een dwangpositie gebracht. Zijn verwijt was derhalve vooral een zelfverontschuldiging:
(Gen 20:9):

2282

âÉåè ïâîè Öîèâ Äã ìîÄ óâîèå

daden welke niet gedaan worden deed je met mij

- en God had Abimelech niet abusievelijk gewaarschuwd:
(Gen 20:7):

ÑïÄ ïÖåï ïÖå âä èÉ Åâîå ñçâÄ óÄÖ

2282

en wanneer niet jij teruggevend weet dat
een sterven je zult sterven jij

Volgende getalwaarden geven zelfs een dubbele schuld van Abimelech weer in datgene
wat hij Abraham op de schouders wilde leggen:

8
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 20:3):

óÖãáÅ ñãåâÅÄ ãÄ óâÑãÄ ÄÅâÖ
Öã ìåÄâÖ ÑãâãÑ

698 = 1 x 698

óÑìÅÄã ñãåâÅÄ ÄìíâÖ

698 = 1 x 698

en kwam de Eeuwige tot Abimelech in
een droom des nachts en sprak tot hem
(Gen 20:9):

en riep Abimelech Abraham
(Gen 20:7):

1396

ïÖåï ïÖå âä èÉ

= 2 x 698

weet dat zeker je zult sterven

- Abimelech schuift de
woorden Gods door
- Abimelechs dubbele
schuld

Abimelech speelde derhalve de onschuldige als een na berisping verongelijkt kind:
(Gen 20:9):

529

ñã âïÄàá ÑåÖ

= 23 x 23

en wat zondigde ik tegen jou

23

ÑÄàá

zonde
- het "Heilige des Heiligen in kwadraatvorm" = 23 x 23 van de eigen zonde = 23

- waar door het ingrijpen Gods hij kon weten omtrent minstens de gelijkheid "wat zondigde ik tegen jou" en "wat deed jij ons aan":
(Gen 20:9):

1440

ñã âïÄàá ÑåÖ Öçã ïâîè Ñå

= 2 x 720

wat deed jij ons aan en wat zondigde
ik tegen jou
- Abrahams zondigen = 720 en Abimelechs zondigen = 720 = 2 x 720
(Gen 20:18):

720

ìëè ìëè

een sluiten had gesloten = volledig
had gesloten (God alle baarmoeders)

- antwoord Gods op Abimelechs deel = 720

Volgens Abimelech echter stond Abraham "aan het begin" van het zondigen en was hij
daarmee de oorzaak van ook zijn afwijken:
(Gen 20:9):

Öçã ïâîè Ñå

911

ïâîÄì

911

wat deed jij ons aan
- het begin zoals in "in den beginne" (Gen 1:1)

het begin

Abraham zoekt dan naar "het allereerste begin" van waar het verkeerd ging en schuift als
gezegd zijn schuld naar de omstandigheden en wel zo eerlijk direkt naar God door:
(Gen 20:13):

óâÑãÄ âïÄ ÖèïÑ ìîÄä

1499

Ñåî ÄÖÅç ìîÄ óÖíåÑ ãä ãÄ
ÄÖÑ âáÄ âã âìåÄ

1499

en het was als liet rondzwerven mij de Eeuwige
(Gen 20:13):

op iedere plaats waar wij komen
daarheen zeg van mij: mijn broer hij

Want volgens hem moest hij overal Sara wel laten zeggen haar broer te zijn "omdat God
hem liet dwalen". Nooit echter ontbreekt een oplossing bij gaan van de weg Gods en men
daarbij op God en niet op eigen oplossingen vertrouwt. En zo is het steeds de mens welke de fout in gaat. Want de ontstane wantoestand was voortvloeisel van zijn gaan naar
het zuiden en verblijven tussen Kadesj en Sjur:
(Gen 20:1):

ìÖî òâÅÖ îÉí òâÅ

1040

ÑãÉÇ ÑÄàá

65

= 2 x 2 x 2 x 2 x 65

tussen Kadesj en tussen Sjur
(Gen 20:9):

een grote zonde
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- als "talrijke grote zondes" = 2 x 2 x 2 x ... x 65 schuilen in "het gaan naar het zuiden".
En voor wat de uiterlijke omstandigheden betreft liet God Abraham rondreizen omdat
niet iedereen alleen maar slecht of voor geen redelijkheid vatbaar is. Want anders dan in
Abrahams ogen slechts mensen met wereldse instelling = 4 bestonden, waren er ook met
een zeker gevoel voor geestelijke waarden = 1:
(Gen 20:13):

1964

âÅÄ ïâÅå óâÑãÄ âïÄ ÖèïÑ ìîÄä -

als liet ronddwalen mij de Eeuwige weg
van het huis van mijn vader
(Gen 20:15):

- materieel gedacht = 4

491 = 1 x 491

ñâçêã âëìÄ -

(Abimelech): mijn land voor uw aangezicht
(Gen 20:11):

- geestelijk element = 1

1944

ÑÜÑ óÖíåÅ óâÑãÄ ïÄìâ òâÄ íì âïìåÄ âä
want ik dacht: beslist geen vrees voor de
Eeuwige in deze plaats

(Gen 20:5):

= 4 x 491

= 4 x 486

- materieel gedacht = 4

486 = 1 x 486

âÅÅã óïÅ

in de onschuld van mijn (Abimelechs) hart

- geestelijk element = 1

En zo bestond ook Abimelechs gastvrijheid uit de factor "vrees voor de Eeuwige":
(Gen 20:15):

Åî ñâçâèÅ ÅÖàÅ ñâçêã âëìÄ ÑçÑ ñãåâÅÄ ìåÄâÖ

1394 = 2 x 697

óâÑãÄ ïÄìâ

697

en sprak Abimelech: zie mijn land voor je: naar het goede in je ogen: woon!
(Gen 20:11):

vrees voor de Eeuwige

- en had daarom Abraham zijn God = 31 niet voor een kunstgreep = 31 hoeven vervangen:
(Gen 20:13):

31

ÄÖÑ âáÄ

- en God (ãÄ) = 31

(zeg van mij): mijn broeder hij

Niet iedereen is alleen maar slecht en zo ziet Abimelech ook zijn fout in na door Abraham
op zijn dwangpositie gewezen te zijn. Want zijn verwijt:
(Gen 20:9):

911

Öçã ïâîè Ñå
wat deed je ons aan

- verandert in een welkom:
(Gen 20:15):

911

ñâçêã âëìÄ ÑçÑ ñãåâÅÄ ìåÄâÖ
en sprak Abimelech: zie mijn land
voor jouw aangezicht (open)

Zelfs onderkent Abimelech het probleem van Abrahams en Sara's huwelijksleven en
spreekt hij dienovereenkomstige woorden Gods tot hen.
d. De duizend zilverling
De naamsverandering van Sarai in Sara en van Abram in Abraham heeft met de acceptatie van het man of vrouw zijn van doen (=> 17e hfdst) en Abimelechs spreuk tot Sara komt
daarop terug. Het volgende vers wordt namelijk meestal fout vertaald (Gen 20:16):
en tot Sara zei hij: zie, ik heb gegeven duizend zilverling aan je broeder ; zie HIJ (je
broeder en niet de 1000 zilverling) voor jou de bedekking der ogen (= jouw SLUIER) in alles
wat jij (bent) en ALLES (is hij voor je) en wees gerechtvaardigd
10
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

- waar niet de duizend zilverling maar Abraham als de bedekking van Sara's ogen = "de
sluier" gemeend is. Abimelech zag namelijk dat door een verkeerde rolverdeling hun huwelijk niet optimaal was. En aldus duidt hij op de juiste met zijn uitspraak dat Abraham
Sara's bedekking en daarmee "haar sluier" oftewel de "bedekking van haar ogen" in alles
behoort te zijn en alles hij haar zal zijn. En voordien had hij Abraham op de schoonheid
van geest en van lichaam van Sara gewezen, waar de duizend zilverlingen geen "hoerenloon" waren als vaak uitgelegd. Want die schat was:
(Gen 20:16):

ñâáÄã ôéä ôãÄ âïïç ÑçÑ

1260

Ñìî ïÄ Öã ÅîâÖ -

1260

zie ik gaf 1000 zilverling aan je broeder
(Gen 20:14):

en hij gaf terug hem Sara

de 1000 zilverlingen waren Sara zelf!
Abraham moest de schoonheid van zijn vrouw niet langer als een wereldse verleiding beschouwen, als veel gelovige mensen doen en zoals die argwanende afstandelijke benadering bij Abraham reeds uit eerdere van zijn woorden bleek (Gen 12:11):
zie ik weet dat een vrouw schoon van uiterlijk jij (bent)
Niet de tegenstander maar de Almachtige is schepper van ook die "duizend zilverlingen"
en men zal "eten van alle bomen" (=> 3e hfdst). Want ook hier bestaat de geestelijke ontwikkeling uit het leren eten van alle bomen naar niet de gedachte van de tegenstander
maar naar de oorspronkelijke gedachte achter al het bestaande. Ook de lichamelijke
schoonheid zal men leren beleven naar goddelijke intenties in plaats van zich in haar uit
te leven naar egoïstische intenties, voor welk laatste Abraham zich wel terecht schuwde:
Van beiden woorden voor "man" en "vrouw" blijft het woord voor "vuur" over
wanneer men de naam van Jah(we) = Ñâ (als in hallelujah) weghaalt:
- man

îâÄ

ÑîÄ

- vrouw =>

îÄ

- vuur

Zonder geestelijke intenties verwordt de man-vrouw-relatie tot een verterend
vuur van enerzijds begeerte en anderzijds ruzie en ellende.

Sara was te veel man geweest (=> 17e hfdst) en wat overeenkomstig de getalwaarden gevolg geweest is van het voortijdige sterven van haar broer Haran (Gen 11:28). Zoals veel
mensen voelde zij de plicht om na de dood van een voortijdig gestorvene het verwerkelijken van diens doelstellingen mede op zich te nemen:
(Gen 11:28):

òìÑ

255

âìî

510 = 2 x 255

Haran
(Gen 11:29):

Sarai

"Voor twee te leven" is echter onmogelijk en doet verkrampen. God heeft de bestemming
van iedere mens bepaald en die van Sara was om samen met haar man Abraham hun
opdracht te volbrengen. Aldus was de goddelijke initiaal van de "duizend zilverling Sara":
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(Gen 20:16):

ôéä ôãÄ
duizend zilverling

ôãÄ

(eleph)

duizend

111

(aleph)

eerste letter hebreeuwse alfabet en
goddelijke initiaal (=> 1e hfdst)

- voor haar verbonden met de "bedekking der ogen" als zijnde "de sluier van het huwelijk":
(Gen 20:16):

ôãÄ

duizend

111

(Gen 20:16):

óâçâè ïÖéä

bedekking van de ogen

666
____

777
Met deze bedekking en niet met de doelstellingen van haar broeder zou zij tot de zin en
doel van haar leven naar de volledige waarde van al het zijnde komen:
(Gen 1:1):

óâÑãÄ

de Eeuwige

86

óâåîÑ

de hemelen

395

öìÄÑ

de aarde

296
____

777
Het volgende is dan ook alleen met betrekking tot Abraham en Sara en niet met betrekking tot Abimelech en Sara te verstaan:
(Gen 20:16):

ôéä ôãÄ
òÖâìÑ

- (eleph keseph)

= 1000 zilverling

271

- (herajon)

= zwangerschap

271

De zwangerschap vloeide voort uit Abrahams gewaarwording van Sara als zijnde zijn
"duizend zilverlingen" oftewel als zijnde zijn "schat" in liefkozende zin.
De zwangerschap herstelde zich voor Abraham en zijn vrouw Sara:
(Gen 20:16):

1200

ñâáÄã ôéä ôãÄ âïïç

ik gaf 1000 zilverling aan je broeder

- in welke getalwaarde de faktor 12 als zo vaak met de latere 12 stammen van Israël als
nageslacht van de belofte is verbonden.
(Gen 12:5):

ÖïîÄ âìî

= 510 + 707

Sarai zijn vrouw

De 510 en 707 passen minder bij elkaar dan in:
(Gen 20:14):

ÖïîÄ Ñìî

= 505 + 707 = (5 x 101) + (7 x 101) = 1212

Sara zijn vrouw

De getallen 505 en 707 bestaan uit de dezelfde faktor 101 en in beide getalwaarden tezamen komen de 12 stammen van Israël tevoorschijn = 1200 + 12 = 101 x 12

En de zwangerschap herstelde zich niet alleen voor Abimelech en zijn vrouwen maar voor
heel zijn volk omdat het denken en doen en laten van een heerser vaak en zeker in die
tijd het denken en doen en laten van velen van zijn volk bepaalt (Est. 1:17). Want Abimelech zegt (Gen 20:4):
soms ook een gerecht volk wilt u doden?
12
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Zeker in die tijd zou een volk zonder nazaad niet lang temidden van de hem omringende
volkeren stand gehouden hebben.
God verontschuldigde Abimelech slechts voor de helft (=> boven):
(Gen 20:5):

ïÄÜ âïâîè âêä òâíçÅÖ âÅÅã óïÅ

2012

ïÄÜ ïâîè ñÅÅã óïÅ âä

1714
______ -

in de onwetendheid van mijn hart...
(Gen 20:6):

in de onwetendheid van jouw hart...

298
(Gen 20:2):

Abimelech koning van Gerar (ììÇ ñãå ñãåâÅÄ) = 596 = 2 x 298

En na inzien van zijn fout (=> boven) herstelt God "Abimelech en zijn vrouw en zijn dienstmeisjes" door het niet verontschuldigde deel van Abimelech = 298 tot de orde der schepping terug te brengen = 7 x 298:
(Gen 20:17):

2086 = 7 x 298

ÖâïÑåÄÖ ÖïîÄ ïÄÖ ñãåâÅÄ ïÄ

Abimelech en zijn vrouw en zijn dienstmeisjes

Tot het niet verontschuldigde en nu tot de orde der schepping teruggebrachte deel van
Abimelech behoorde ook het misbruik van zijn machtspositie (=> boven):
(Gen 20:2):

ììÇ ñãå

493

ïÄ óâÑãÄ ÄêìâÖ óâÑãÄÑ ãÄ óÑìÅÄ ããêïâÖ
ÖÉãâÖ ÖâïÑåÄÖ ÖïîÄ ïÄÖ ñãåâÅÄ

3451

koning van Gerar
(Gen 20:17):

= 7 x 493

en bad Abraham tot de Eeuwige en hij genas/herstelde Abimelech en zijn vrouw en zijn dienstmeisjes en zij baarden

Aldus kreeg Abimelech zijn alleen met vleselijke ogen geziene Sara = 4 x 505 plus de
geestelijke Sara in haar wezenlijkheid = 1 x 505:
Ñìî

Sara

505

- in de vorm van zijn eigen vrouwen terug = 5 x 505:
(Gen 20:17):

ÖÉãâÖ ÖâïÑåÄÖ ÖïîÄ ïÄÖ ñãåâÅÄ ïÄ óâÑãÄ ÄêìâÖ

2525 = 5 x 505

en herstelde de Eeuwige Abimelech en zijn vrouw en zijn
dienstmaagden en zij baarden
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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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