Het Boek

hoofdstuk XXIX
Jakob ben Luria
uitgewerkt door

Abraham den Dunnen

@Copyright: Jitzak Luria Academie, Rotterdam/Oosterhout, Netherlands

Het Boek Bresjith
een uitleg van

Jakob ben Luria
hoofdstuk XXIX

uitgewerkt door

Abraham den Dunnen
Versie 1.0

@Copyright* -

Jitzak Luria Academie

http://www.luriaacademie.eu

* Het is alleen toegestaan uit dit geschrift beperkt te citeren en wel, wanneer daarbij duidelijk dit boek als bron vermeld
wordt met de titel "Het Boek Bresjith", met de auteur "Jakob ben Luria" en met de uitgever "de Stichting Jitzak Luria
Academie, Rotterdam". Alle andere rechten voorbehouden. De Jitzak Luria Academie is een niet winstgeörienteerde
organisatie; wij verzoeken u ons werk te ondersteunen door onze kopieerrechten te respekteren.

St. Jitzak Luria Academie
Rotterdam/Oosterhout
Nederland/Netherlands

http://www.luriaacademie.eu

2
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

Genesis hoofdstuk XXIX
a. Twee kleinzonen
Het 29e tot en met het 31e hoofdstuk laten het eindresultaat zien van twee tegenovergestelde keuzes, namelijk die van de naar Kanaän gegane Abraham en die van de omwille
van het voordeel achtergebleven Nahor (=> 11e hfdst). Door de snelle greep naar het voordeel van zijn voorouders bevindt de kleinzoon van Nahor Laban zich in een superiore positie ten aanzien van Jakob, maar door zijn vroom achterbakse leefwijze als vrucht van
de geest van Nahor:
ìÖáç òÅ òÅã

òÅã

Laban de zoon van Nahor

=>

Laban

- vervalt hij naar lagere rang. En door zijn weliswaar verkeerde maar wel principieel gevoerde strijd met Esau bevindt de vluchtende kleinzoon van Abraham Jakob zich in een
ondergeschikte positie ten aanzien van Laban maar door zijn oprechte toewijding tot God
komt hij tot overwicht. Jakob is de vrucht van een godsdienstigheid van het er ook naar
doen en Laban is de vrucht van een godsdienstigheid zonder dienovereenkomstige leefwijze. Laban is als een wit gewaad van mooie woorden:
òÅã

Laban

= wit, de witte

82

- om een door hebzucht en egoïsme gedreven gedrag mee te verhullen:
ãÅç

(nabal)

= goddeloos, dom, de goddeloze

82

letters omgekeerd = "het witte kleed omgekeerd" = omhulling van inhoud

Labans vroomheid is die van de godsdienst van de toren van Babel:
ãÉÇåÑ - de toren

82

- overeenkomstig dat Nahor en Milka waren teruggekeerd naar de godsdienst van het
land Sjinear (=> 22e hfdst).
De geestelijke verhouding tussen die twee gelovigen wordt bij eerste kontakt tussen beiden middels hun familiaire verband weergegeven als één tussen een hebzuchtig materieel ingestelde Laban = 4 en een op geestelijke dingen ingestelde Jakob = 1:
(Gen 29:5):

ìÖáç òÅ

316

= 4 x 79

79

= 1 x 79

(Laban) de zoon van Nahor
(Gen 29:12):

ÄÖÑ ÑâÅÄ âáÄ âä

(Jakob zegt Rachel) dat de
broeder van haar vader hij (is)

In dit hoofdstuk gaat het met name om het eindresultaat van het zichzelf God onthouden
als zijnde een verraad van liefde. Omwille van het voordeel onthield Kaïn zichzelf zijn
schepper (=> 4e hfdst) en omwille van hetzelfde trokken Nahor en Milka niet naar Kanaän
op (=> 11e hfdst). Hun nakomeling leefden in die geest voort en Laban zou het vergrijp tegen de liefde vol maken door die van Jakob voor Rachel omwille van zelfverrijking te beschadigen. Aangezien hij dat specifiek deed om zeven jaren gratis diensttijd te verdubbelen is deze daad in dit hoofdstuk vooral in de vorm van een verdubbeling van materieel
voordeel ten koste van het gevoelsmatige als hoogste en enig zingevende goed van God
en schepping terug te vinden.
Op het zien van de sieraden aan de armen van zijn zuster rende Laban om de dienaar
van Abraham binnen te halen (Gen 24:30). En in dit hoofdstuk wordt zijn hebzuchtige wezen opnieuw geïntrocudeerd middels zijn rennen op het horen van Jakobs krachtdaad om
3
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van de nieuw gekomene meteen profijt te trekken. Want daarop spreekt hij veel mooie
woorden (Gen 29:13-15) om van Jakobs situatie misbruik te maken. Met zijn hartelijkheid
verovert hij Jakobs hart (Gen 29:13) en zo vertelt deze hem "al deze dingen" (Gen 29:13). Hij
vertelt hem derhalve ook omtrent zijn liefde voor Rachel en over zijn op de vlucht zijn
voor Esau en zo weet Laban hoe Jakob in zijn web in te vangen.
b. De schaduw van Esau
Bij aankomst ziet Jakob op de waterbron van die streek een "grote steen" liggen, welke
de "bron van inkomsten" van de herders uit de omgeving blokkeert:
òÅÄÑ
(Gen 29:2):

- de steen

58
580

ÑÉîÅ ìÄÅ ÑçÑÖ

en zie een bron in het veld
- de steen = 58 als blokkade van de bron voor de gehele omgeving = de steen in het groot = 580

In die hinderpaal ziet Jakob een zinnebeeld van zijn broeder Esau:
(Gen 32:4):

ìâèî

- Seïr (= Esau)

580

- want die overgrote steen (=> onder) lag er duidelijk om macht en controle over de omgeving uit te oefenen (=> onder). De steen deed Jakob opnieuw met de machtsmens Esau
confronteren en zo had hij voor het verschijnen van Rachel de herders gevraagd of (Gen
29:6):
er soms vrede bij hem (Laban) was (Öã óÖãîÑ)
(Gen 29:2):

òÄë âìÉè Ñîãî óî ÑçÑÖ ÑÉîÅ ìÄÅ ÑçÑÖ ÄìâÖ
óâìÉèÑ Öíîâ ÄÖÑÑ ìÄÅÑ òå âä Ñâãè óâëÅì

3810

óÖãîÑ

381

en hij zag en zie een bron in het veld en zie daar drie
kuddes van kleinvee lagerend om haar want van die
bron werden gedrenkt de kuddes

(Gen 29:6):

soms vrede?

- "soms vrede" = 381 als samenvatting van wat Jakob ziet = 3810

En waar dezen geantwoord hadden:
(Gen 29:6):

óÖãî

376

vrede!

- had dat Jakobs zorgen eerder versterkt dan weggenomen:
(Gen 25:25):

Öîè

376

Esau

Want in plaats van zoiets te zeggen als "je ziet toch dat er hier geen vrede is" werd er
snel van thema gewisseld (Gen 29:6):
...Vrede. En/want zie Rachel zijn dochter komende met de schapen
- en zo moest bij zulk een antwoord uit de mond van in hun bestaan gedwarsboomde
herders haast wel eenzelfde geest van onderdrukking als rondom Esau heersen.
Jakobs herwonnen hoop (=> 28e hfdst) ten aanzien van Esau bestond uit het middels een
dochter van Laban tot geestelijk nageslacht komen en derhalve was tezamen met het
reeds gehoorde over Laban (=> 28e hfdst) die steen een zware domper. Echter als dan hij
Rachel ziet, breekt het zonlicht door duistere wolken. Want lieftallige schoonheid doet wel
het minst aan dictatuur doet denken en bovendien was Rachel zoals hij herder van klein4
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vee. Zo zeer zelfs komt de kracht over hem dat hij die enorme steen alleen weg rolt (Gen
29:10). En vervolgens kust hij haar en huilt er hevig bij, terwijl zulk een ongewoon emotionele reaktie bijna alleen een ontlading van lang spelende frustraties kan zijn. Want de
vanwege de slechte bevolking in Kanaän ongehuwd gebleven Jakob ziet zich eindelijk
met een bij hem passende vrouw tegenover Esau staan en als uiteengezet (=> 25e hfdst)
was de erfenis van nageslacht afhankelijk. Aldus wordt hij zozeer door nieuwe hoop gegrepen dat voor het eerst van zijn leven hij het obstakel Esau fysiek de baas lijkt te zijn
door die machtsmens in de gedaante van de grote steen opzij te rollen. Het volgende gedeelte van de aankondiging van Rachel door de herders en van hun problemen en Jakobs
wegrollen van de steen en eindigend met Jakobs kussen van Rachel:
(Gen 29:6):

íîâÖ [11]... [7] òÄëÑ óè ÑÄÅ ÖïÅ ãáì ÑçÑÖ
ãáìã Åíèâ

14470

en zie Rachel zijn dochter komende met de schapen ...
[11] en hij kuste Rachel

- wordt derhalve qua getalwaarde door het gedeelte omtrent Jakobs wegrollen van de
steen samengevat:
(Gen 29:10):

1447

ìÄÅÑ âê ãèå òÅÄÑ ïÄ ãÇâÖ Åíèâ îÇâÖ

en trad naderbij Jakob en hij walste de steen weg van
de opening van de bron

Zulke krachttoeren echter lossen niets op, want zonder de noodzakelijke geestelijke wasdom tot oplossing van problemen komen deze in andere vorm en wel in dit geval in de
gedaante van Laban terug:
(Gen 29:6):

ãáì ÑçÑÖ óÖãî ÖìåÄâÖ Öã óÖãîÑ óÑã ìåÄâÖ
ÑÄì ìîÄä âÑâÖ [10] ... òÄëÑ óè ÑÄÅ ÖïÅ
ìÄÅÑ âê ãèå òÅÄÑ ïÄ ãÇâÖ ... ãáì ïÄ Åíèâ
ñÅâÖ Öãí ïÄ ÄîâÖ ãáìã Åíèâ íîâÖ [11] ...

16750

en hij zei tot hen: Vrede hem? En zei zeiden vrede.
En zie Rachel zijn dochter komende met de schapen ...
en het was als Jakob zag Rachel - daar rolde hij de
steen van de opening van de bron ... en kuste Jakob
Rachel en verhief zijn stem en hij huilde
(Gen 29:30):

1675

ïÖìáÄ óâçî èÅî ÉÖè Öåè ÉÅèâÖ

en hij diende bij hem nog zeven andere jaren
- Jakobs oplossing van alle probleme = 16750 samengevat in voortzetting van
zijn problemen = "nog zeven jaren onbetaalde diensttijd" = 1675

Door Labans gehuichel vertelde Jakob hem alles (=> boven):
en het was als hoorde Laban de roep van Jakob de zoon van zijn zuster
daar rende hij om te ontmoeten hem. En hij omarmde hem en kuste hem en bracht
hem in zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen
(Gen 29:13)

- en zo werd de vrijheid van nog de Jakob van het land Kanaän ingeperkt doordat hij in
het vangnet van de Laban van Haran terecht kwam:
(Gen 29:7):

ôéÄÑ ïè Äã ãÖÉÇ óÖâÑ ÉÖè òÑ ìåÄâÖ
òÄëÑ ÖíîÑ ÑçíåÑ

1900

en hij zei: zie nog de dag groot. Geen tijd om
te verzamelen het vee. Drenkt het vee!

= 10 x 190
- Kanaän (òèçä) = 190

- de nog vrije Jakob van Kanaän aan het woord = 10 x 190
(Gen 29:13):

ïÄ òÅãã ìêéâÖ ÖïâÅ ãÄ ÖÑÄâÅâÖ
ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ãä

1710

= 9 x 190

en hij bracht hem in zijn huis en hij vertelde Laban al deze dingen
- de niet meer geheel vrije Jakob van Kanaän aan het woord = 9 x 190
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Jakob was echter niet naief geweest om Laban alles te vertellen, want deze had hem:
1. omarmd
2. gekust
3. in zijn huis gehaald
Als de meeste normaal denkend mensen verwachtte bij zulk een drie maal hartelijkheid
ten opzichte van de zoon van zijn zuster Jakob geen berekende geveinsdheid:
(Gen 29:4):

407 = 1 x 407

ÄÖÑ ÑíÅì òÅ âäÖ
en dat de zoon van Rebekka hij (was)

(Gen 29:13):

1221

ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ãä ïÄ òÅãã ìêéâÖ

= 3 x 407

en hij vertelde Laban al deze dingen

- Jakob vertelt Laban vanwege de 3 x hartelijkheid t.o.v. hem als de zoon van zijn zuster

Na zijn uithoren kende Laban de situatie. Hij wist dat Jakob zijn hoop aan "een dochter
uit het huis van Bethuël" verbonden had en voor Esau hij op de vlucht was. Zonder zijn
dochter restte hem de terugkeer en aldus zou Jakobs belangrijkste verdienste bestaan uit
een huwen van één van zijn dochters gelijk aan zijn in leven blijven. Verder wist hij omtrent Jakobs sterke gevoelens voor Rachel en speelde hij in op de op jonge leeftijd gebruikelijke heftig ijverzuchtige gevoelens:
(Gen 29:10):

ÖåÄ âáÄ òÅã ïÅ

550

ìáÄ îâÄã

550

de dochter van Laban de broeder
van zijn moeder (= Rachel)
(Gen 29:19):

(Rachel) aan een andere man (geven)

Aldus kon Laban Jakob bedriegen (Gen 29:11):
en hij kuste Rachel en hij verhief zijn stem en huilde
(Gen 29:11):

ãáìã Åíèâ íîâÖ

866 = 1 x 866

ÑÄã ïÄ áíâÖ ÅìèÅ âÑâÖ

866 = 1 x 866

en hij kuste Rachel
(Gen 29:23):

(Gen 29:15):

en het was in de avond en hij (Laban) nam
Lea (in plaats van Rachel om Jakob te geven)

__________________

ñïìäîå Ñå âã ÑÉâÇÑ óçá âçïÉÅèÖ

1732

= 2 x 866

en zou je me voor niets dienen? Zeg me
wat jouw loon (is)
- Labans plan van begin af aan om Jakobs liefde met twee dochters uit te buiten = 2 x 866:

Reeds had Jakob bij Laban een maand voor niets gediend (Gen 29:14+15) en daarmee bewezen dat om uit handen van Esau te blijven zijn voornaamte zorg was. Eerst daarom
werd Laban royaal (Gen 29:15) met in gedachte om Jakobs situatie dubbel uit te buiten:
(Gen 29:14):

óâåâ îÉá Öåè ÅîâÖ

846

= 2 x 423

ÑÄã ÑãÉÇÑ óî

423

= 1 x 423

en hij bleef bij hem een maand aan dagen
(Gen 29:16):

naam van de oudere (was) Lea

En inderdaad biedt Jakob vervolgens een in geen verhouding tot het gevraagde loon
staande dienstbaarheid aan. Want behalve in vorm van een uit de voorhuiden van filistijnen bestaande bruidschat van David voor de dochter van koning Saul (1 Sam 18:25) is in
de thenach geen aanwijzing te vinden dat de bruidegom een bruidschat moest betalen
aan de vader van de bruid. In latere tijden was dat meestal omgekeerd en volgens de
6
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thora werd zelfs bij gedwongen nemen van een vrouw vanwege misbruik er niet zulk een
hoge vergoeding aan de ouders betaald:
ook bij de bruidswerving voor Jitzak werden eerst na de toestemming en vrijblijvend alleen geschenken
aan de ouders van Rebekka gegeven (Gen 24:53)

Als dan ook Jakob zijn dienstbaarheid aanbiedt om Rachel te verwerven:
(Gen 29:18):

1700

ÑçàíÑ ñïÅ ãáìÅ óâçî èÅî ñÉÅèÄ

ik wil je dienen zeven jaren voor Rachel
jouw dochter de kleine

- is dat overeenkomstig Labans uitspraak daarop het "honderdvoudige" van het gebruikelijke (Gen 29:19):
(Laban): "goed haar jou te geven meer dan...":
(Gen 29:19):

17

ÅÖà

goed

En zo vermeldt het 20e vers dat "die jaren voor hem als enkele dagen" waren:
(Gen 29:20):

100

óâåâ

dagen

Overeenkomstig het door Jakob aangeboden honderdvoudige van Labans "het is goed" =
17 hadden namelijk de "zeven jaren" hooguit "weken" en wel [7 x 365 dagen] : 100 =
ongeveer vier weken moeten zijn. Jakob deed voor elk van de zeven jaren tien maal
meer dienst dan overeenkomstig "het is goed" = 17 goed was:
(Gen 29:20):

1190

ÑïÄ ÖïÅÑÄÅ óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ ÖâÑâÖ

(hij diende zeven jaren) en zij waren in zijn ogen
als enkele dagen in zijn liefhebben haar

= 7 x 170

- 7 x [10 x "het is goed (ÅÖà) = 17"]

Ook volgens die berekening had één tiende deel van één jaar volstaan en komt men op
ongeveer 52 : 10 = 5 weken en in ieder geval niet op jaren uit:
(Gen 29:20):

óâçî èÅî

772

ïèÅî

772

zeven jaren
(Deut 16:9):

weken

Die weken had Jakob al "voor niets" (Gen 28:15) gediend en zo had Laban hem zijn dochter
en verdere bescherming en loon naar verdiensten moeten geven. De vrome Laban misbruikte Jakobs gestelde verwachting op een dochter uit het huis van zijn familie en zijn
dwangsituatie ten aanzien van Esau als ook tot uitdrukking komend bij zijn voorstel aan
Jakob om nog zeven jaar bij hem te werken:
(Gen 29:27):

ïÄÜ ïÄ óÇ ñã ÑçïçÖ ïÄÜ èÅî Äãå
óâçî èÅî ÉÖè âÉåè ÉÅèï ìîÄ ÑÉÅèÅ

maak vol deze week en wij willen geven jou
ook deze om een dienst welke je zult doen
bij mij nog zeven jaren

4300

= 50 x 86

- de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 maal de 50e dag

De getalwaarde geeft bij niet ingaan op zijn voorstel als enige alternatief het gaan naar
de 50e dag = de andere zijde (=> 5e hfdst) van de Eeuwige = 86. Met andere woorden zou
overeenkomstig de in getalwaarde weergegeven ondertoon van Labans woorden en als
berichtgevers zullen hebben doen weten:
zo wist Jakob ook bij zijn terugkeer nog voor binnenkomst in Kanaän dat boden hij naar Esau in Seïr en
niet bij zijn vader Jitzak moest sturen (Gen 32:4)

7
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

- een terugkeer dan reeds naar Esau Jakobs einde betekend hebben = "accepteren of
niet mogen blijven" en zo kon Jakob zich slechts bij een tweede diensttijd van "zeven jaren voor niets" neerleggen. Laban misbruikte mensen en zijn verschuilen achter "de gewoonte van zijn oord om niet de jongere voor de eerstgeborene te geven" (Gen 29:26) was
een leugen:
(Gen 29:19):

ñã ÑïÄ âïï ÅÖà òÅã ìåÄâÖ

1622

ÑìâäÅÑ âçêã ÑìâèëÑ ïïã

1622

en sprak Laban: goed mijn geven
haar (Rachel) aan jou
(Gen 29:26):

om te geven de jongere voor de eerstgeborene

Ook was moreel niet verkeerd geweest om "de jongere voor de eerstgeborene te geven"
omdat het een kwestie van het hart was:
(Gen 29:26):

ÑìâäÅÑ âçêã

- voor de eerstgeborene

412

ÑìâèëÑ

- de jongere

380

Åã

- hart

____

32

- "de jongere + het hart" gelijkwaardig aan de eerstgeborene

Uiteraard had de vrome Laban een vrome rechtvaardiging voor zijn bedrog en deze was
van familiaire aard. Want Jakob was wel familie maar geen telg uit het nageslacht van
Nahor en naar de gedachte als van zovelen ook heden ten dage was Laban de "nabijere
familie" van eigen kinderen (Gen 31:1) in zulk een mate belangrijker dat alle anderen ten
gunste van deze benadeeld mochten worden:
(Gen 29:18):

ÑçàíÑ ñïÅ ãáìÅ óâçî èÅî ñÉÅèÄ

1700

= 10 x 170

1530

=

ik wil je dienen zeven jaren voor Rachel
jouw dochter de kleine
(Gen 29:14):

ÑïÄ âìîÅÖ âåëè ñÄ òÅã Öã ìåÄâÖ

9 x 170

en sprak tot hem Laban: voorwaar mijn
gebeente en mijn vlees jij

- de familieband net niet goed (ÅÖà) = 17 genoeg = 9 x 170 en niet 10 x 170 want:
(Gen 29:5):

264 =

ìÖáç

1 x 264

Nahor
(Gen 29:14):

ÑïÄ âìîÅÖ âåëè ñÄ òÅã Öã ìåÄâÖ
óâåâ îÉá Öåè ÅîâÖ

2376

=

9 x 264

en sprak tot hem Laban: voorwaar mijn
gebeente en mijn vlees jij en hij woonde
bij hem een maand aan dagen
- is 9 x Nahor en niet 10 x Nahor = 9 x 170 en niet 10 x 170 = net niet goed = niet 1700

Een niet van Nahor afstammende meende Laban zonder gewetensbezwaren zeven jaar
voor niets te kunnen laten dienen en zo was op Jakobs vraag:

8
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(Gen 29:4):

542

óïÄ òâÄå
vanwaar zijn jullie? (vraagt Jakob)

- feitelijk Labans huichelachtigheid het antwoord dat van het Haran van de achterblijvers
zij waren:
(Gen 29:13):

ÖïáÄ òÅ Åíèâ èåî ïÄ òÅã èåîä âÑâÖ
ÖÑÄâÅâÖ Öã íîçâÖ Öã íÅáâÖ ÖïÄìíã öìâÖ
ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ãä ïÄ òÅãã ìêéâÖ ÖïâÅ ãÄ

5420

âçïÉÅèÖ

542

en het was als hoorde Laban de roep van Jakob de
zoon van zijn zuster daar rende hij om te ontmoeten hem. En hij omarmde hem en kuste hem en
- Labans huichelen tot uitbuiten
bracht hem in zijn huis. En hij vertelde Laban al
deze dingen
(Gen 29:15):

en jij zult dienen mij (voor niets)

De op het laatste citaat nog volgende woorden "voor niets" zijn overbodig omdat Laban
niet van plan was om Jakob voor ook maar enige vergoeding te laten werken (Gen 31:42).
c. Laban
Laban staat in negatieve zin aan de basis van de twee moeders van de 12 stammen van
Israël:
(Gen 29:5):

òÅã

Laban

82

- 2 x het moederschap óÄ = 41

- omdat hij in Jakob:
(Gen 29:1):

= 2 x 41

182

Åíèâ

Jakob

- slechts het materiële voordeel zag:
(Gen 29:15):

1092

ñïìäîå Ñå âã ÑÉâÇÑ

= 6 x 182 - Jakob =182

vertel me wat je loon (zal zijn)

- en de gevoelsmatige Jakob = "de mens van de sabbatdag" schond:
(Gen 29:23):

1274

ÖïÅ ÑÄã ïÄ áíâÖ ÅìèÅ âÑâÖ

= 7 x 182 - Jakob =182

en het was in de avond daar nam hij
Lea (i.p.v. Rachel) zijn dochter
- Jakobs loon van de werkweek = 6 dagen onthouden en Jakob zelf misacht

Zelfs als zoon van zijn zuster Rebekka respecteerde hij hem niet:
(Gen 29:18):

ñÉÅèÄ ìåÄâÖ ãáì ïÄ Åíèâ ÅÑÄâÖ
ÑçàíÑ ñïÅ ãáìÅ óâçî èÅî

2802

= 6 x 467

en had lief Jakob Rachel en hij sprak:
ik wil je dienen zeven jaren om Rachel
jouw dochter de kleine
(Gen 29:13):

467 = 1 x 467

ÖïáÄ òÅ
de zoon van zijn zuster

_________________

= 7 x 467
- de "zoon van zijn zuster" had voor Laban de meerwaarde van de 7e dag moeten betekenen

- maar hij misachtte zijn zuster door de liefde van haar zoon te misbruiken:
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(Gen 29:18):

845

ãáì ïÄ Åíèâ ÅÑÄâÖ
en had lief Jakob Rachel

(Gen 29:23):

845

ÖïÅ ÑÄã ïÄ

(en nam Laban) Lea zijn dochter

Het hoogtepunt van de levensvreugde had hem zijn zeven dienstjaren als enkele dagen
doen voorkomen:
(Gen 29:20):

331

óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ

in zijn ogen als enkele dagen

- maar Laban deed deze tot een tweederangsgebeuren degraderen:
(Gen 29:30):

331

ãáì ãÄ óÇ ÄÅâÖ

en hij ging ook tot Rachel

- alleen om Jakobs liefde voor twee diensttijden te gelde te maken:
(Gen 29:18):

662

ñïÅ ãáìÅ

= 2 x 331

om Rachel jouw dochter (wil ik 7 jaar dienen)

Met de schijngevoeligheid van vrome maar liefdeloze mensen bezag Laban van begin af
aan Jakob slechts met materiële ogen = 4, als hij tegen hem zegt:
(Gen 29:14):

728

âìîÅÖ âåëè
mijn gebeente en mijn vlees (jij)

= 4 x 182
- Jakobs materiële existentie = 4

182

Åíèâ

Jakob

= 1 x 182
- Jakobs wezen = 1

Laban zegt (Gen 29:19):

beter geef ik haar (Rachel) aan jou dan ik geef haar aan een andere man
- maar de negatieve meerwaarde van dat "beter":
(Gen 29:5):

ñã ÑïÄ âïï ÅÖà

1283

ìáÄ îâÄã ÑïÄ âïïå

1806

goed ik geef haar aan jou
(Gen 29:5):

meer dan ik geef haar aan een andere man

_____ -

-523
- geeft de van begin af aan negatief geestelijke intentie = 1 van Laban in de vorm van
zijn zeven jaar later uit te voeren plan = 4 weer:
(Gen 29:25):

ìåÄâÖ ÑÄã ÄÖÑ ÑçÑÖ ìíÅÅ âÑâÖ
âã ïâîè ïÄÜ Ñå òÅã ãÄ

2092

= 4 x 523

en het was in de ochtend en zie: zij (was)
Lea en hij sprak tot Laban: wat deed je me aan!

Dankzij Jakobs situatie kon Laban het bedrog met Lea plegen en aldus was hem beter
om zijn dochter aan Jakob te geven dan aan een ander. De negatief geestelijke intentie
van Laban achter de steen op de bron (=> onder) werd aldus tot negatief geestelijke kern
= 1 van de dwangsituatie van niet alleen de herders (=> boven) maar ook van Jakob:
(Gen 29:3):

ìÄÅÑ âê ãè òÅÄÑ ïÄ

857

= 1 x 857

3428

= 4 x 857

de steen op de opening van de bron
(Gen 29:19):

âïïå ñã ÑïÄ âïï ÅÖà òÅã ìåÄâÖ
ìáÄ îâÄã ÑïÄ

en hij sprak: goed ik geef haar aan jou
meer dan ik geef haar aan een andere man

10
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Als uiteengezet (=> boven) was niet voldoende om in één enkele opwelling alle problemen
in één keer weg te rollen, want zonder consistente ontwikkeling dienen zich deze in veranderde vorm opnieuw aan.
Uiteindelijk was Labans bedoeling om Jakob geheel met lege handen te laten gaan (Gen
29:15):
en sprak Laban tot Jakob: soms omdat mijn broeder jij dat je mij zal dienen voor
niets. Deel mede mij wat jouw loon
(Gen 29:15):

óçá

98

voor niets
(Gen 29:15):

ñïìäîå

980

- "niets in het groot" als Jakobs loon

jouw loon

Als Jakob later tegen Laban zou zeggen (Gen 31:42) had zonder de hulp Gods hij hem met
lege handen weggestuurd. Laban gebruikte zijn twee dochters om aan twee maal zeven
jaren gratis personeel te komen:
1176 = 12 x 98 - voor niets (óçá) = 98
naam van de oudere Lea en naam van
de jongere Rachel
- één uiterste hoeveelheid = 12 aan gratis = 98 dienstjaren

(Gen 29:16):

ãáì ÑçàíÑ óîÖ ÑÄã ÑãÉÇÑ óî

(Gen 29:26):

ïïã ÖçåÖíåÅ òä Ñîèâ Äã
ÑìâäÅÑ âçêã ÑìâèëÑ

2352 = 24 x 98 - voor niets (óçá) = 98
niet wordt gedaan zo in ons oord
om te geven de jongere voor de
oudere
- twee uiterste hoeveelheden = 2 x 12 aan gratis dienstjaren
De eerste diensttijd werd verlengd met een tweede door de liefde (ÑÅÑÄ) = 13 van Jakob
te beschadigen:
(Gen 29:23):

1274

ÖïÅ ÑÄã ïÄ áíâÖ ÅìèÅ âÑâÖ

en het was in de avond en hij nam
Lea (en niet Rachel) zijn dochter

= 13 x 98

- liefde (ÑÅÑÄ) = 13 x "voor niets" (óçá) = 98

Door Jakobs hart te veroveren (=> boven) wist Laban van begin af aan hoe hem een dubbel aantal jaren voor niets te laten werken:
(Gen 29:13):

ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ãä ïÄ

753

ãáì ÑçàíÑ óîÖ

753

al deze dingen (vertelde Jakob Laban)
(Gen 29:16):

en de naam van de kleinere Rachel (= schaap
en zij en Jakob waren schaapherders)
(Gen 29:23):

ÑïÄ ÄÅâÖ ÖïÅ ÑÄã ïÄ áíâÖ
ÑâãÄ ÄÅâÖ ÖâãÄ

- Rachel (ãáì) ="schaap"

1506

= 2 x 753

en hij nam Lea (i.p.v. Rachel) zijn dochter en
hij bracht haar tot hem en hij ging in tot haar

Aldus had hij nog voor Jakobs voorstel diens "loon" reeds in gedachte:
(Gen 29:15):

1100

óçá âçïÉÅèÖ ÑïÄ âáÄ âäÑ

= 2 x 550

soms dat mijn broeder jij (bent)
dat jij zal dienen mij voor niets
(Gen 29:10):

550

ÖåÄ âáÄ òÅã ïÅ

dochter van Laban de broeder van
zijn moeder
- voor twee dochters = 2 x 550 = 2 x 7 jaar werken

11
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Jakob zag diens dochter Rachel als de vervulling Gods = 1 van zijn verwachtingen en dat
te meer waar zij evenals hij herder van schapen was. En dat gebruikte Laban ten behoeve zijn materialistische doelstellingen = 4:
(Gen 29:15):

1100

óçá âçïÉÅèÖ ÑïÄ âáÄ âäÑ

= 4 x 175

soms dat mijn broeder jij (bent)
dat jij zal dienen mij voor niets
(Gen 29:9):

=> 4 : 1

275 = 1 x 275

Ñèì

herderin (was Rachel)

- alhoewel vanuit zijn verkeerde soort vroomheid hij het omgekeerd zag:
(Gen 29:11):

ãáìã

268

= 4 x 67

67

= 1 x 67

(en kuste Jakob (tot = ã)) Rachel
=> 4 : 1
(Gen 29:15):

âã ÑÉâÇÑ

vertel mij (wat je loon zal zijn)

En zo klapte Labans val dicht:
(Gen 29:13):

502

Öã íîçâÖ

en hij (Laban) kuste hem (Jakob)
(Gen 29:23):

(Gen 29:28):

ÑâãÄ ÄÅâÖ ÖâãÄ ÑïÄ ÄÅâÖ ÖïÅ ÑÄã ïÄ áíâÖ

1506

en hij nam Lea zijn dochter en bracht haar tot hem
en hij ging in tot haar

______ +

ãáì ïÄ Öã òïâÖ ïÄÜ èÅî ÄãåâÖ

2008

en hij maakte vol deze week (met Lea)
en men gaf hem Rachel

Vanaf het moment van horen omtrent de krachtige daad van Jakob had Laban zijn plannen klaarliggen, want zulk een liefde voor zijn dochter om een overgrote steen alleen
weg te wentelen moest uit te buiten zijn:
(Gen 29:10):

òÅã òÄë ïÄ íîâÖ ìÄÅÑ âê ãèå òÅÄÑ ïÄ ãÇâÖ

1986

= 2 x 993

en hij walste de steen van de opening van de bron en
liet drinken het kleinvee van Laban
(Gen 29:13):

993 = 1 x 993

Åíèâ èåî ïÄ

de roep van Jakob (hoorde Laban)
- Jakobs krachtvolle liefde voor Rachel 2 x uit te buiten = 2 x 993
(Gen 29:18):

ñïÅ ãáìÅ

662

= 2 x 331

ãáì ãÄ óÇ ÄÅâÖ

331

= 1 x 331

en hij ging ook tot Rachel (eerst na Lea)

__________________

Åíèâ èåî ïÄ

993

om Rachel jouw dochter (zal ik dienen)
(Gen 29:30):
(Gen 29:13):

= 1 x 993 (= 3 x 331)

de roep van Jakob

Het scenario "wat deed je me aan" (Gen 29:25) was vanaf Labans rennen om Jakob te ontmoeten totaan het vanaf het 22e vers beschreven daadwerkelijke uitvoeren van zijn
plannen voorbereid:

12
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(Gen 29:13):

ìêéâÖ ÖïâÅ ãÄ ÖÑÄâÅâÖ Öã íîçâÖ Öã íÅáâÖ ÖïÄìíã öìâÖ
ãáìÅ Åíèâ ÉÅèâÖ [20] .... [14] ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ãä ïÄ òÅãã
[21] ÑïÄ ÖïÅÑÄÅ óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ ÖâÑâÖ óâçî èÅî
ÑâãÄ ÑÄÖÅÄÖ âåâ ÖÄãå âä âïîÄ ïÄ ÑÅÑ òÅã ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ

25350

ñåè âïÉÅè ãáìÅ ÄãÑ âã ïâîè ïÄÜ Ñå òÅã ãÄ ìåÄâÖ

2535

en hij (Laban) rende om hem (Jakob) te ontmoeten en hij omarmde
hem en hij kuste hem en bracht hem naar zijn huis en hij vertelde
Laban al deze dingen ... [21] En sprak Jakob tot Laban: geef mijn
vrouw want vol (zijn) mijn dagen en ik wil komen tot haar
(Gen 29:25):

en hij sprak tot Laban: wat dit jij deed mij aan? Soms niet om
Rachel diende ik jou?
- het "wat deed je me aan" als samenvatting = 2535 van Labans plan vanaf
diens eerste rennen = 25350

Van het "goed om Rachel aan jou te geven" maakte Laban "twee maal het is goed":
(Gen 29:28):

ÑîÄã Öã ÖïÅ ãáì ïÄ Öã òïâÖ ïÄÜ èÅî ÄãåâÖ

2788

= 2 x 17 x 82

ÑÄãå ãáì ïÄ óÇ ÅÑÄâÖ ãáì ãÄ óÇ ÄÅâÖ
ïÖìáÄ óâçî èÅî ÉÖè Öåè ÉÅèâÖ

2788

= 2 x 17 x 82

en hij maakte vol die week en hij gaf hem Rachel zijn
dochter hem tot vrouw
(Gen 29:30):

en hij ging ook tot Rachel en hij had lief ook Rachel meer dan Lea en hij diende bij hem nog zeven andere jaren
- twee maal "goed" (Åà) = 17 x Laban (òÅã) = 82

Als uiteengezet deed Laban dat alles vanuit de onwaarachtige geest van de achterblijvers
= de geest van het land van Nimrod (=> 11e hfdst):
(Gen 29:1):

óÉí âçÅ ÑëìÄ

502

Öã íîçâÖ

502

naar het land van de zonen
van het oosten (ging Jakob)
(Gen 29:13):

en hij (Laban) kuste hem (Jakob)

En zo had Labans antwoord op Jakobs vraag:
(Gen 29:25):

âçïâåì ÑåãÖ ñåè âïÉÅè ãáìÅ ÄãÑ

1683

soms niet om Rachel diende ik jou? En
waarom bedroog je me?

- kunnen zijn dat vanwege zijn afkomst van de achterblijvers in Haran hij Jakob had bedrogen:
(Gen 29:4):

óïÄ òâÄå âáÄ

561

òìáå ÖìåÄâÖ

561

mijn broeders vanwaar zijn jullie?
(Gen 29:4):

en zij spraken: van Haran
(Gen 29:23):

561

ÑÄã ïÄ áíâÖ
en hij nam Lea (om Jakob te bedriegen)

_____

1683
Dat Lea niet geliefd was kwam derhalve door de "Laban als nakomeling van de achterblijver Nahor":
(Gen 29:5):

ìÖáç òÅ òÅã

398

ÑÄã ÑÄÖçî

398

Laban de zoon van Nahor
(Gen 29:31):

- Labans vader Bethuël weggelaten

gehaat (was) Lea

13
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- en doordat zij naar de geest en instelling van Nahor aan het bedrog had meegewerkt
(=> onder).
d. De steen op de bron
Diezelfde sfeer van manipulatie nu ging van de steen op de bron uit:
(Gen 29:7):

ÑçíåÑ ôéÄÑ ïè Äã ãÖÉÇ óÖâÑ ÉÖè òÑ
òÄëÑ ÖíîÑ

1643

= 31 x 53

zie nog de dag groot. Geen tijd om te verzamelen het vee. Drenkt het vee!
- de God (ãÄ) = 31 van Laban (=> onder) x de steen (òÅÄ) = 53
(Gen 29:25):

1643

âã ïâîè ïÄÜ Ñå òÅã ãÄ ìåÄâÖ

= 31 x 53

en hij sprak tot Laban: wat deze deed jij me aan!
- de God (ãÄ) = 31 van Laban (=> onder) x de steen (òÅÄ) = 53

Overeenkomstig de getalwaarde derhalve "zat de zoon van Nahor = Laban op de opening
van de bron":
(Gen 29:2/3):

ìÄÅÑ âê ãè

398

ìÖáç òÅ òÅã

398

(de steen) op de opening van de bron
(Gen 29:5):

Laban de zoon van Nahor

- als volgens de gelijke getalwaarde men kan substituëren:
(Gen 29:3):

ìÄÅÑ âê ãè òÅÄÑ
de steen op de opening van de bron

(Gen 29:3):

ìÖáç òÅ òÅã òÅÄÑ
de steen van Laban de zoon van Nahor

de steen van Laban de zoon van Nahor
In het Midden Oosten worden putten zelfs nu nog wel met stenen afgedekt, maar hier
wordt het met een steen ontoegankelijk maken van de put benadrukt. Want overeenkomstig de zinsconstructie moet de punktering "gadla" = verbum en niet "gedola" = adjectief zijn:
òÅÄÑ
(Gen 29:2):

- de steen

58

ìÄÅÑ âê ãè ÑãÉÇ òÅÄÑÖ
en de steen was groot op
de opening van de bron

(Gen 29:2):

ÑÉîÅ ìÄÅ ÑçÑÖ

580

en zie een bron in het veld

- de steen = 58 "lag groot te zijn" = 580
op de bron voor de gehele omgeving

Vanwege dat groot zijn van de steen op de bron = "blokkeren van de bron" had Jakob
gevraagd of er soms vrede was bij Laban (=> boven). Vrede was er echter bij Laban omdat
de steen het werk van de familie Nahor zelf was:
(Gen 29:6):

1056

óÖãî ÖìåÄâÖ Öã óÖãîÑ

= 4 x 264

soms vrede bij hem? En zij
spraken: vrede!
(Gen 29:5):

264 = 1 x 264

ìÖáç

Nahor
- Nahor als de negatief geestelijke kern = 1 van de uiterlijke situatie = 4

Het was de enige bron om het vee van rondom te drenken (Gen 29:2):
14
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want uit die bron werden gedrenkt de kuddes
En overeenkomstig hun woorden moesten de andere herders in ieder geval tot de komst
van Labans dochter Rachel wachten (Gen 29:6):
...Vrede. En/want zie Rachel zijn dochter komende met de schapen
De woorden "de schapen van Laban" komen twee keer in dit hoofdstuk voor en met hun
gezamenlijke gelijke getalwaarde als die van het "niet kunnen wij tot verzameld zijn al de
kuddes":
(Gen 29:10):

624

òÅã òÄë ïÄ
de schapen van Laban

624

òÅã òÄë ïÄ
(Gen 29:8):

de schapen van Laban

_____

óâìÉèÑ ãä ÖêéÄâ ìîÄ Éè ãäÖç Äã

1248

niet kunnen wij tot verzameld zijn al de kuddes

- is het "tot verzameld zijn al de kuddes" gelijk aan het "tot de schapen van Laban er
zijn". De vrouw van Nahor was de koningin Milka (=> 11e hfdst) en de dynastie Nahor beschikte over de macht c.q. de mankracht tot wegrollen van de steen om met deze de
bron en daarmee de omgeving te controleren:
(Gen 29:3):

óâìÉè

324

ìÄÅÑ âê ãèå òÅÄÑ ïÄ ÖããÇÖ

972

kuddes
(Gen 29:3):

dan rolden zij de steen van boven
de opening van de bron

= 3 x 324

- drie onder controle gehouden kuddes

Wie niet naar de wil van Laban deed zal geen water meer gekregen hebben voor zijn dieren. Door die machtspolitiek kon echter ook de te laat komende zijn kudde niet meer
drenken en zo moest men voortijdig het weiden afbreken om op de kuddes van Laban te
wachten. Voor de vrome Laban was geen reden tot gewetenswroeging dat omwille van
eigen voordeel hij de herders schade berokkende:
(Gen 29:2):

òÄë âìÉè Ñîãî

1060 - 20 x een steen (òÅÄ) = 53

óâìÉèÑ Öíîâ ÄÖÑÑ ìÄÅÑ òå

1060 - mogelijkerwijs omdat de anderen

van die bron drenkten zij de kuddes

_____

drie kuddes kleinvee
(Gen 29:2):

met 20 stenen verstopt waren

2120 - drie benadeelde kuddes
En zo was voor hem ook geen probleem dat omwille van eigen voordeel:
(Gen 29:30):

1060

óâçî èÅî ÉÖè Öåè ÉÅèâÖ

en hij diende bij hem nog zeven jaren

- twee maal zeven jaren = 2 x 1060 = 2120

- hij Jakobs liefdesleven vernietigde. Ook Lea had in de geest van Laban de liefde van Jakob en haar zuster beschadigd om zelf Jakob te krijgen. En daarom hielp haar naar de
omvang van de door haar vader benadeelde drie kuddes zelfs het baren van drie zonen
niet om geliefd te raken:
(Gen 29:34):

âÖã Öåî Äìí òä ãè óâçÅ Ñîãî Öã âïÉãâ âä

2120

= 2 x 1060

want ik baarde hem drie zonen. Daarom wordt genoemd zijn naam Levi

Die drie zonen ademden voor Jakob onveranderlijk de geest van de drie beknotte kuddes
omdat met hen zij nog steeds beoogde om hem als man van Rachel af te pakken (=> on15
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der).

De geest en sfeer van die steen op de put waren naar die van de Laban van Nahor
met zijn dubbele opvattingen van Jahwe:
òÅã

82

òÅÄÑ ïÄ ÖããÇÖ óâìÉèÑ ãä Ñåî ÖêéÄçÖ
ÖÅâîÑÖ òÄëÑ ïÄ ÖíîÑÖ ìÄÅÑ âê ãèå
Ñåíåã ìÄÅÑ âê ãè òÅÄÑ ïÄ

4264

Laban
(Gen 29:3):

= 82 x 2 x 26

en waren verzameld daar al de kuddes dan rolden zij de steen van de opening van de bron en
drenkten het kleinvee en brachten terug de
steen op de opening van de bron op zijn plaats
- Laban (òÅã) = 82 x "een dubbele Jahwe" (ÑÖÑâ) = 26
(Gen 29:5):

403

ÖçèÉâ ÖìåÄâÖ

= 31 x 13

en zij spraken: wij kennen hem (Laban)
- we kennen de vrome Laban met zijn God = 31 en het tegenovergestelde doen = 13 (13 <=> 31)

- als eerst op zijn bevel de steen weggerold kon worden:
(Gen 29:8):

òÅÄÑ ïÄ ÖããÇÖ óâìÉèÑ ãä ÖêéÄâ ìîÄ Éè
òÄëÑ ÖçâíîÑÖ ìÄÅÑ âê ãèå

2706

= 33 x 82

(niet kunnen wij) tot zijn verzameld al de kuddes;
dan rollen zij weg de steen van de opening van
de bron en kunnen wij drenken het kleinvee
- "rol weg!" (ãÇ) = 33 x Laban (òÅã) = 82

Aldus deed hij ook twee maal de steen op Jakobs bron van inkomsten terugrollen:
(Gen 29:3):

Ñåíåã ìÄÅÑ âê ãè òÅÄÑ ïÄ ÖÅâîÑÖ

1401

= 1 x 1401

ñÉÅèÄ ìåÄâÖ ãáì ïÄ Åíèâ ÅÑÄâÖ
ÑçàíÑ ñïÅ ãáìÅ óâçî èÅî

2802

= 2 x 1401

en zij deden terugkeren de steen op de opening van de bron op haar plaats
(Gen 29:18):

en had lief Jakob Rachel en hij sprak: ik wil dienen jou 7 jaar om Rachel jouw dochter de kleine
- werd 14 jaar om twee dochters en niet om loon= 2 x 1401

De situatie ademt de "sabbatsfeer" = 7 van de valse godsdienst van Nahor en van Lea
zolang zij trachtte om bij aanroepen van Jahwe (Gen 29:32-33) haar zuster Rachel weg te
drukken (=> boven):
(Gen 29:2):

âìÉè Ñîãî óî ÑçÑÖ ÑÉîÅ ìÄÅ ÑçÑÖ ÄìâÖ [2]
Öíîâ ÄÖÑÑ ìÄÅÑ òå âä Ñâãè óâëÅì òÄë
ìÄÅÑ âê ãè ÑãÉÇ òÅÄÑÖ óâìÉèÑ

4314

= 6 x 719

719

= 1 x 719

en hij zag en zie: een bron in het veld en zie: daar
drie kuddes kleinvee legerend om haar want van
die bron werden gedrenkt de kuddes en de steen
was groot/machtig op de opening van de bron
(Gen 29:5):

ÖçèÉâ ÖìåÄâÖ ìÖáç òÅ

(kennen jullie Laban) de zoon van Nahor. En zij spraken: wij kennen hem
(Gen 29:34):

óèêÑ Ñïè ìåÄïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ìÑïÖ
Ñîãî Öã âïÉãâ âä âãÄ âîâÄ ÑÖãâ
âÖã Öåî Äìí òä ãè óâçÅ

__________________

5033

= 7 x 719

en zij werd zwanger nogmaals en baarde
een zoon en zij sprak: nu dit keer zal aanhangen mijn man aan mij, want ik baarde
hem drie zonen. Daarom noemde zij zijn
naam Levi
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Eerst nadat zij Jahwe en niet langer haar eigenbelang op de voorgrond stelde = "minus
de geest van de zoon van Nahor" zou dat anders worden:
(Gen 29:34):

óèêÑ Ñïè ìåÄïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ìÑïÖ
Ñîãî Öã âïÉãâ âä âãÄ âîâÄ ÑÖãâ
âÖã Öåî Äìí òä ãè óâçÅ

5033

= 7 x 719

719

= 1 x 719

en zij werd zwanger nogmaals en baarde
een zoon en zij sprak: nu dit keer zal aanhangen mijn man aan mij, want ik baarde
hem drie zonen. Daarom noemde zij zijn
naam Levi
(Gen 29:5):

ÖçèÉâ ÖìåÄâÖ ìÖáç òÅ

de zoon van Nahor. En zij spraken: wij kennen hem
(Gen 29:35):

__________________ -

ÑÉÖÄ óèêÑ ìåÄïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ìÑïÖ
ÑÉÖÑâ Öåî ÑÄìí òä ãè ÑÖÑâ ïÄ
ïÉãå ÉåèïÖ

4314

en zij werd zwanger nogmaals en zij baarde
een zoon en zij sprak: dit keer zal ik loven
Jahwe. Daarom noemde zij zijn naam Jehuda
en zij stond stil van te baren

= 6 x 719

- de 5033 minus de geest van Nahor

Jakob had bij zijn aankomst tegen de herders gezegd:
(Gen 29:7):

619

ÖäãÖ òÄëÑ ÖíîÑ

drenkt het kleinvee en gaat heen!

- maar wat zij vanwege de steen van Laban niet gekund hadden:
(Gen 29:2):

1857

Ñâãè óâëÅì òÄë âìÉè Ñîãî óî

daar (waren) drie kuddes van kleinvee rustend om haar (de bron)

= 3 x 619

- drie niet te drenken kuddes = 3 x 619

En zo zorgde Laban er ook voor dat Jakob na aftrek van een onvruchtbare vrouw als loon
niets van zijn inspanningen over hield en afhankelijk bleef:
(Gen 29:20):

ÖâÑâÖ óâçî èÅî ãáìÅ Åíèâ ÉÅèâÖ
ÑïÄ ÖïÅÑÄÅ óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ

2476

= 4 x 619

en diende Jakob om Rachel zeven jaren
en zij waren in zijn ogen als dagen enkele
in zijn liefhebben haar
(Gen 29:31):

619 = 1 x 619

Ñìíè ãáìÖ
en Rachel een onvruchtbare

__________________ -

1857

= 3 x 619

Laban beknotte zowel de herders als Jakob in de vruchten van hun werk:
(Gen 29:2):

òÄë âìÉè Ñîãî óî

1400

ÖçèÉâ

140

daar drie kuddes kleinvee
(Gen 29:5):

wij kennen hem (Laban)

- de hand (Éâ) = 14 van Laban in het groot

e. Jakob en Rachel en Lea
Voor Jakob was Rachal zijn "geestelijke = 1 en materiële = 4 alles" op het eerste gezicht:
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(Gen 29:1):

182

Åíèâ
Jakob

(Gen 29:6):

910

òÄëÑ óè ÑÄÅ ÖïÅ ãáì

= (1 x 182) + (4 x 182)

Rachal zijn dochter komende met het kleinvee

- en ook daarna:
(Gen 29:6):

ãáì

238

ÑïÄ ÖïÅÑÄÅ óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ ÖâÑâÖ

1190

= (1 x 238) + (4 x 238)

2476

= 4 x 619

Rachal
(Gen 29:20):

en zij (de 7 jaren) waren in zijn ogen als enkele
dagen in zijn liefhebben haar

Maar die geestelijke één was een onvruchtbare één:
(Gen 29:20):

ÖâÑâÖ óâçî èÅî ãáìÅ Åíèâ ÉÅèâÖ
ÑïÄ ÖïÅÑÄÅ óâÉáÄ óâåâä ÖâçâèÅ

en diende Jakob om Rachel zeven jaren en
zij waren in zijn ogen als enkele dagen in
zijn liefhebben haar
(Gen 29:31):

619 = 1 x 619

Ñìíè ãáìÖ
en Rachel (was) een ontwortelde (onvruchtbaar)

Jakob zag echter nog met de dubbelheid van de ogen naar het uiterlijke van de ogen en
zag derhalve niet haar zuster Lea naar de zienswijze Gods:
(Gen 29:17):

808

ïÖäì ÑÄã âçâèÖ

en de ogen van Lea zacht

(Gen 29:32):

= 2 x 404

- gezien door de twee ogen van Jakob = 2

404

ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä

want zag Jahwe op mijn leed

= 1 x 404

- gezien door God = 1

Vaak vertaalt men het racoth met woorden als "flets" en "lelijk" en aldus maakt men dezelfde fout als Jakob. Want het woord rach:
ñì

- (rach)

zacht, week, sensibel (rach = enkelvoud van racoth)

- betekent zacht oftewel sensibel. Als veel mensen verwisselde Jakob schoonheid met
geestrijkheid en zachtheid van karakter met geesteszwakte, als hem de "uiterlijke meerwaarde van Rachal" de geestelijke één ten opzichte van de zachtmoedigheid van Lea toescheen:
(Gen 29:6):

ãáì

Rachal

(Gen 29:16):

ÑÄã

Lea

238
36
____ -

Rachels meerwaarde:

202
=> 1 : 4

(Gen 29:17):

ïÖäì ÑÄã âçâèÖ

808

en de ogen van Lea
(waren) zacht

Voor hem leken Rachels "schoonheid van gestalte" en "schoonheid van gezicht" de geest
Gods uit te stralen:
ÑìÖï

611

ÑÄìå ïêâÖ ìÄï ïêâ

1833

thora
(Gen 29:17):

(en Rachel was) schoon van
gestalte en schoon van gezicht

= 3 x 611

- twee maal schoonheid + de thora = 3 x 611
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En daarmee was Jakobs interpretatie van de vrouwelijke uiterlijkheid de tegenhanger van
de interpretatie van de mannelijke uiterlijkheid van zijn vader, welke Esaus lichamelijke
kracht voor geesteskracht had aangezien:
filmindustrieën richten zich vaak naar deze stereotiep menselijke neiging van zien door de goede en
geestrijke vrouwelijke hoofdfiguur door actrices van een schone uiterlijk en gestalte en de slechte tegenspeelsters door minder goed uitziende actrices te laten spelen. In het verlengde van Jitzaks fout wordt
de goede mannelijke hoofdrolfiguur vaak door een krachtig gebouwde breed geschouderde acteur vertolkt

Jitzak had Esaus innerlijke wezen niet gekend en vanwege dat laatste Jakob hem had
kunnen bedriegen (=> 27e hfdst). En Jakob kende Rachels innerlijke wezen niet en daardoor kon Laban hem bedriegen:
(Gen 29:11):

ñÅâÖ Öãí ïÄ ÄîâÖ

892

ñåè âïÉÅè ãáìÅ ÄãÑ

892

en hij (Jakob) verhief zijn stem en huilde
(bij zijn eerste zien van Rachel)
(Gen 29:25):

soms niet om Rachel diende ik bij jou?

Want een huilen op het eerste gezicht verraadt meestal een met subjectieve gevoelens
en niet met inzicht van doen hebbende emotionaliteit (=> boven). Dat Jakob met Rachel
gemeenschap dacht te hebben en in werkelijkheid hij met Lea lag kan alleen zijn doordat
ook na zeven jaar hij geen diepere band met Rachel had ontwikkeld.
Jakob beoordeelde Rachel en Lea met nog wereldse ogen en zo viel hij ook voor de jeugdigere leeftijd van de eerste:
(Gen 29:26):

ÑìâèëÑ

380

óâìëå

380

de jongere (= Rachel)
- zinnebeeld van het nog wereldse denken

Mizraiem (Egypte)

Lea bestond van begin af aan niet voor hem:
(Gen 29:16):

ïÖçÅ âïî òÅããÖ

1286

óâçî èÅî ãáìÅ Åíèâ ÉÅèâÖ

1286

en Laban had twee dochters
(Gen 29:20):

en diende Jakob om Rachel zeven jaren

- alhoewel Lea en niet Rachel naar de geest van Jakob was:
(Gen 29:17):

ÑÄã âçâèÖ

182

ÉÅèâ

182

en de ogen van Lea
- meerwaarde van Lea's kinderen = Jakob

Jakob

Want Lea streed als later Jakob (Gen 32:29) tezamen met Jahwe (=> onder) en zonder haar
zou derhalve het godsvolk nooit aan de uittocht uit Egypte in het bijbelse jaar 2448 zijn
toegekomen:
(Gen 29:31):

Ñåáì ïÄ áïêâÖ ÑÄã ÑÄÖçî âä ÑÖÑâ ÄìâÖ
Ñìíè ãáìÖ

2448

en zag Jahwe dat niet geliefd was Lea en hij opende
haar baarmoeder en Rachel (was) een onvruchtbare
- jaar van de uittocht uit Egypte = 2448 (= 16 x feest van de uittocht "pesach" (áéêÑ) = 153)

Als gezegd was Lea's wedijver met haar zuster niet goed en zo bracht zij in haar strijd
met Jahwe nog geestelijks en werelds = vermenging voort:
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(Gen 29:33):

ÑÖÑâ èåî âä

466

want hoorde Jahwe
(Gen 29:33):

466

òÖèåî

Sjimeon

____

932 - de boom van kennis van goed en kwaad
(Gen 29:33):

òïâÖ âäçÄ ÑÄÖçî âä ÑÖÑâ èåî âä
òÖèåî Öåî ÄìíïÖ ÑÜ ïÄ óÇ âã

3420

= 18 x 190

want hoorde Jahwe dat niet geliefd ik. En
hij gaf mij ook deze. En zij noemde zijn
naam Sjimeon
- 6 x Kanaän (òèçä) = 190 + 6 x Egypte (óâìëå) = 380

De hulp Gods van het kinderen krijgen (Gen 29:31) interpreteerde zij nog egoïstisch door
zich met die "geestelijke meerwaarde ten opzichte van Rachel" (=> 30e hfdst) op de verovering van "haar man" en daarmee op uitsluiting van haar zuster te richten:
òÅÖÄì

Ruben

259

òÖèåî

Sjimeon

466

âÖã

Levi

ÑÉÖÑâ

Jehuda

46
30
____

801
(Gen 29:31):

Ñìíè ãáìÖ

619

en Rachel een onvruchtbare

____ -

Jakob

Åíèâ

182

Aldus hielp het moederschap haar niet om bemind te raken (=> boven), waar haar streven
nog altijd de sfeer van het tezamen met haar vader gepleegde bedrog ademde:
(Gen 29:25):

ìíÅÅ

304

âä ÑÖÑâ èåî âä ìåÄïÖ òÅ ÉãïÖ
ÑÜ ïÄ óÇ âã òïâÖ âäçÄ ÑÄÖçî

3040

in de ochtend (na het bedrog)
(Gen 29:33):

en zij baarde een zoon en sprak: want
hoorde Jahwe dat gehaat ik en hij gaf
mij ook deze (Sjimeon)
(Gen 29:34):

= 10 x 304

- de sfeer als op die ochtend in het groot

608 =

âãÄ âîâÄ ÑÖãâ óèêÑ
dit keer zal aanhangen mijn
man aan mij

2 x 304

- nog steeds de sfeer als op die ochtend

Laban had Jakobs liefde (ÑÑÅÄ) = 13 voor Rachel misbruikt om zijn dienstjaren "met
niets" (óçá) = 98 (=> boven) te kunnen belonen:
(Gen 29:23):

1274

ÖïÅ ÑÄã ïÄ áíâÖ ÅìèÅ âÑâÖ

en het was in de avond en hij nam
Lea (en niet Rachel) zijn dochter

= 13 x 98

- liefde (ÑÅÑÄ) = 13 x "voor niets" (óçá) = 98

En Lea had daaraan meegewerkt om zelf Jakobs vrouw te worden en bleef de hulp Gods
aangrijpen om Jakob van Rachel afhandig te maken:
(Gen 29:33):

ÑÄÖçî âä ÑÖÑâ èåî âä ìåÄïÖ
ÑÜ ïÄ óÇ âã òïâÖ âäçÄ

2548

en zij sprak want hoorde Jahwe dat
gehaat ik en hij gaf mij ook deze

= 2 x (13 x 98)

- de tweede zoon en 2 x de misbruikte liefde

Voor Jakob bleef dat de geest van Laban ademen:
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(Gen 29:5):

82

òÅã
Laban

(Gen 29:32):

1312

òÅÖÄì Öåî ÄìíïÖ

= 2 x 2 x 2 x 2 x 82

en zij noemde zijn naam Ruben

- "heel veel Laban"

- en bleef dat de geest van Laban en van Nahor ademen:
(Gen 29:32):

òÅ ÉãïÖ

492

ìÖáç

264

Ñïè âä ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä ÑìåÄ âä
âîâÄ âçÅÑÄâ

1584

=

6 x 82

- 6 x Laban

= 6 x 264

- 6 x Nahor

en zij baarde een zoon
(Gen 29:5):

Nahor
(Gen 29:32):

want zij sprak: want zag Jahwe op mijn
ellende want nu zal liefhebben mij mijn man

En zo hielp haar niet dat "God haar ellende zag":
(Gen 29:17):

ïÖäì ÑÄã âçâèÖ

808

= 2 x 404

ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä

404

= 1 x 404

en de ogen van Lea zacht
(Gen 29:32):

want zag Jahwe op mijn leed

- voor "twee zachte ogen" = 2 x 404

Niet het zien van Jahwe op de Lea met "twee zachte ogen":
(Gen 29:32):

ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä ÑìåÄ âä òÅÖÄì

939

= 3 x 313

ïÖäì

626

= 2 x 313

939

= 3 x 313

Ruben, want zij sprak want zag Jahwe op
mijn leed
(Gen 29:17):

zacht (fem. pl.) (twee zachte ogen)

- en niet het horen van Jahwe naar haar":
(Gen 29:33):

âäçÄ ÑÄÖçî âä ÑÖÑâ èåî âä
want hoorde Jahwe dat niet geliefd ik (ben)

- deed "haar man" aan haar hangen. Want God hielp haar niet om zich Jakob toe te eigenen, als aan haar zwanger worden zij die tweede waarde toekende:
(Gen 29:31):

654 = 1 x 654

Ñåáì ïÄ

haar baarmoeder
(Gen 29:32):

âîâÄ âçÅÑÄâ Ñïè âä ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä

1308

= 2 x 654

want zag Jahwe op mijn ellende want nu zal liefhebben mij mijn man

En God hielp haar zelfs niet om als de geestelijk sterkere = "naar de geest van de sabbat" = 7 de plaats van haar zuster bij Jakob in te nemen:
(Gen 29:10):

550 = 1 x 550

ÖåÄ âáÄ òÅã ïÅ

(als Jakob zag) de dochter van Laban
de broeder van zijn moeder (= Rachel)
(Gen 29:34):

âïÉãâ âä âãÄ âîâÄ ÑÖãâ óèêÑ Ñïè ìåÄïÖ
âÖã Öåî Äìí òä ãè óâçÅ Ñîãî Öã

3850

= 7 x 550

want sprak zij dit keer zal aanhangen mijn man aan
mij want ik baarde hem drie zonen. Daarom noemde
zij zijn naam Levi
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(Gen 29:10):

484 = 1 x 484

òÅã ïÅ
(als Jakob zag) de dochter van Laban (= Rachel)

(Gen 29:32):

âä ÑìåÄ âä òÅÖÄì Öåî ÄìíïÖ òÅ ÉãïÖ
âîâÄ âçÅÑÄâ Ñïè âä ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì

3388

= 7 x 484

en zij baarde een zoon en noemde zijn naam
Ruben. Want zij sprak: want zag Jahwe op mijn
ellende want nu zal liefheben mij mijn man

Maar God hielp de "niet geliefde" om tot respekt bij haar man te komen. Door namelijk in
haar baren dienstbaar te zijn en als niet Jakobs eerste liefde haar plaats te weten zou zij
alsnog een plaats in zijn hart innemen. Want wel degelijk had God voor haar het juiste
gedaan om de slechte verhoudingen in evenwicht te brengen:
(Gen 29:11):

ñÅâÖ Öãí ïÄ ÄîâÖ ãáìã Åíèâ íîâÖ

1758

òÅ ÉãïÖ ÑÄã ìÑïÖ [32] Ñìíè ãáìÖ

1758

en kuste Jakob Rachel en hij verhief zijn
stem en huilde
(Gen 29:31):

en Rachel een onvruchtbare [32] En werd
zwanger Lea en zij baarde een zoon

Lea heeft uiteindelijk haar juiste positie begrepen (=> 30e hfdst), terwijl ook voordien ondanks haar verkeerde streven zij anders dan haar zuster samen met Jahwe streed:
(Gen 29:32):

òÅÖÄì Öåî ÄìíïÖ òÅ ÉãïÖ ÑÄã ìÑïÖ
ââçèÅ ÑÖÑâ ÑÄì âä ÑìåÄ âä

en werd zwanger Lea en zij baarde een
zoon en zij noemde zijn naam Ruben, want
zij sprak: zag Jahwe op mijn ellende

3131

= 3100 + 31

- God (ãÄ) = 31 belangrijk in het grote
= 3100 en in het kleine = 31 = in alles

Op die naamsgeving van haar eerste zoon volgde nog de claim van "mijn man", maar
krachtens de naamsgeving van de vierde zoon Juda was zij niet langer het bezit van Jakob maar God centraal gaan stellen:
dit keer wil ik Jahwe loven
(Gen 29:35):

Jehuda

ÑÉÖÑâ

Derhalve is dienovereenkomstig de naam van Jahwe in de naamsgeving van die zoon
vervat:

ÑÉÖÑâ

- Jehuda

=>

ÑÖÑâ - Jahwe

Lea hing met een onverdeeld hart aan Jahwe:
(Gen 29:35):

ãè ÑÖÑâ ïÄ ÑÉÖÄ óèêÑ ìåÄïÖ
ïÉãå ÉåèïÖ ÑÉÖÑâ Öåî ÑÄìí òä

en zij sprak dit keer zal ik loven Jahwe
daarom noemde zij zijn naam Jehuda
en zij stond stil van te baren

3131 = 3100 + 31
- God (ãÄ) = 31 belangrijk in alles, in
het grote = 3100 en in het kleine = 31

- en daarom werd ook zij ondanks haar bedrog en dat van Laban naar de wil Gods Jakobs
vrouw:
(Gen 29:28):

òä Åíèâ îèâÖ

638

ÑÖÑâ ïÄ ÑÉÖÄ óèêÑ

638

en deed Jakob zo (om
de week met Lea te voltooien)
(Gen 29:35):

dit keer zal ik loven Jahwe

Lea verwachtte van God en Rachal verwachtte van Jakob (Gen 30:1):
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en zag Rachel dat niet zij baarde ... en zij sprak tot Jakob: geef hier mij zonen en
wanneer niet zal sterven ik [2] En ontbrandde de toorn van Jakob tegen Rachel en
hij sprak soms in de plaats van de Eeuwige ik?...
En verder was het bedrog niet alleen dat van Lea en van haar vader maar ook dat van
Rachel geweest, waar ook zonder haar medewerking het huwelijk met eerst Lea nauwelijks plaats had kunnen vinden:
(Gen 29:18):

ãáì ïÄ Åíèâ ÅÑÄâÖ

845

ÖïÅ ÑÄã ïÄ

845

ÄãÑ âã ïâîè ïÄÜ Ñå òÅã ãÄ ìåÄâÖ
ñåè âïÉÅè ãáìÅ

2535

en had lief Jakob Rachel
(Gen 29:23):

(en nam Laban) Lea zijn dochter
(Gen 29:25):

= 3 x 845

en hij sprak tot Laban: wat dit deed jij mij
aan? Soms niet om Rachel diende ik bij jou?
- een bedrog door drie betrokkenen = 3 x 845 i.p.v. alleen door Laban en Lea = 2 x 845
- (rood): òÅã = Laban, ãáì = Rachel en Lea (ÑÄã) in de negatieve vorm ÄãÑ = "soms niet?"
Rachel zal weliswaar onder een bepaalde dwang en met veel vergoeding maar desondanks ingestemd
hebben. Een gedecideerd principiële vrouw als Rebekka (Gen 24:58) zou dat niet gedaan hebben

In die zin bestonden ook "de mensen/mannen van zijn plaats" in de eerste plaats uit Laban zelf en zijn beide dochters:
(Gen 29:25):

âçïâåì ÑåãÖ

791

Ñïîå îèâÖ óÖíåÑ âîçÄ ãä ïÄ òÅã ôéÄâÖ

2373

en waarom bedroog je me
(Gen 29:22):

= 3 x 791

en verzamelde Laban alle mensen/mannen van
de plaats en hij maakte een drinkgelag

- drie met het bedrog instemmende mensen = Laban + 2 dochters = 3 x "waarom bedroog je me"
het woord voor "mannen" wordt in thora en thenach vaak voor "mensen" gebruikt. Zo wordt ook het
woord voor "zonen" vaak voor "kinderen" gebruikt

- waar niet de mening van de mensen van zijn plaats maar die van zijn beide dochters er
toe deden.
f. Zilpa en Bilha
Laban gaf zijn beide dochters een dienstmaagd mee en zij beiden kregen twee zonen:
(Gen 29:24):

ÑêãÜ

- Zilpa

(Gen 29:29):

ÑÑãÅ

- Bilha

122
42

= "frivole mond"
= "schrik", "terreur"

____

164

= 2 x Laban (òÅã) = 82 en 4 x moederschap (óÄ) = 41

Hun namen doen niet veel positiefs vermoeden en dat beeld wordt versterkt door de
slechte naam van de zonen van deze dienstmaagden (Gen 37:2):
Joseph ... en hij een knaap met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de
vrouwen van zijn vader. En deed komen Joseph hun boze roep tot hun vader
Overeenkomstig de gezamenlijke getalwaarde = 164 = 4 x het moederschap (óÄ) = 41 =
2 x Laban = 82 hadden beide vrouwen de geest van Laban en waren dienovereenkomstig
hun vier zonen naar de geest van Laban. En die geest was die van de steen op de opening van de bron:
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(Gen 29:8):

ÖããÇÖ óâìÉèÑ ãä ÖêéÄâ ìîÄ Éè ãäÖç Äã
òÄëÑ ÖçâíîÑÖ ìÄÅÑ âê ãèå òÅÄÑ ïÄ

2843

Ñáêî ÖïÅ ÑÄãã Öïáêî ÑêãÜ ïÄ Ñã òÅã òïâÖ

2767

niet kunnen wij tot dat verzameld zijn alle kuddes,
dan rollen zij de steen van de opening van de bron
en drenken wij de schapen
(Gen 29:24):

en gaf Laban haar Zilpa zijn dienstmaagd aan Lea
zijn dochter (als) dienstmaagd
(Gen 29:29):

Ñáêîã Ñã Öïáêî ÑÑãÅ ïÄ ÖïÅ ãáìã òÅã òïâÖ
En gaf Laban Rachel zijn dochter Bilha zijn dienstmaagd haar tot dienstmaagd

2919
_____

5686

= 2 x 2843

- de geest van de steen van Laban = 2843 = voor twee vrouwen 2 x 2843
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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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