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Genesis hoofdstuk XXVII
a. Wanneer de zegen over Esau uitgesproken zou zijn
Het 27e hoofdstuk van de thora gaat over de uitwerking van woorden welke mensen in
de naam Gods uitspreken. Wanneer slechte mensen dat doen zal men gemakkelijker hun
uitspraken kunnen relativeren. Moeilijker wordt het wanneer geheiligde mensen als Jitzak
duidelijk niet juiste of aan het verkeerde adres gerichte zegeningen uitspreken. Rebekka
en Jakob in ieder geval meenden zulk een vergissing te moeten voorkomen.
Centrale vraag is of daarin zij juist gedacht hebben. Die vraag is ook te definiëren als wat
gebeurd zou zijn wanneer zij en naar hun verwachting ook God niet hadden ingegrepen.
Zoals steeds geeft daarop de logica het antwoord en wordt dat antwoord in dit hoofdstuk
van de thora bevestigd. Want Jitzak is te vergelijken met iemand welke zonder opdracht
in naam van een vermogend persoon een derde hulp en goederen belooft. Normaliter zal
deze persoon zelfs door een vriend eigenmachtig gedane beloftes niet tot de zijnen maken wanneer ze een door hem veracht mens gelden. En hij zal ze niet onttrekken aan wie
hij ze al had toebedacht. Aldus gold de zegen voor Jakob en niet voor Esau, zelfs al zou
Jitzak de zegen over Esau uitgesproken hebben.
Ten eerste laat dit hoofdstuk nogmaals zien (=> 25e hfdst) dat een zegening van Esau onmogelijk realiteit kon worden. Want Esau had zijn eerstgeboorterecht verkocht:
(Gen 27:36):

âïìäÅ

632

ñìäÅ ñçÅ âçÄ ìåÄâÖ

632

âçÅ ÑîèÄ Ñå ÄÖêÄ ÑäãÖ

632

mijn eerstgeboorterecht (nam Jakob)
(Gen 27:32):

en hij (Esau) sprak: ik (ben)
jouw zoon, jouw eerstgeborene
(Gen 27:37):

en kom, nu, wat kan ik (nog)
doen (voor jou) mijn zoon (aan
zegening)

- en zelfs alleen met de zegen had hij geen geestelijk volk kunnen voortbrengen. Want
de essentie van die zegening had hij door zijn huwelijk met twee kanaänietische vrouwen
zelf onmogelijk gemaakt:
(Gen 27:40):

1681

ÉÅèï ñâáÄ ïÄÖ Ñâáï ñÅìá ãèÖ

= 41 x 41

en voor je zwaard zal je leven en
je broeder zal je dienen
- Esaus militante nakomelingschap (=> 32e hfdst: de 400 man) in
de vorm van moeder (óÄ) = 41 x moeder = 41

Verder zou volgens de verborgen waarden dezelfde maar dan over Esau uitgesproken zegen van Jitzak zich ten ongunste van Esau voltrokken hebben omdat volgens deze waarden de te overheersen "zonen van je moeder" (Gen 26:29) van de dochters van het land
waren. Want men kan geen overheersing over geestelijk ingestelde moeders tot zegening
uitspreken en zo geven de getalwaarden die moeders als zijnde de "dochters van het
land" aan. En dezen waren evenals Hagar in geestelijke zin "slavinnen" of "dienstmaagden":

3
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 27:29):

ñâáÄã ìâÅÇ ÑÖÑ óâåÄã ñã ÖáïîâÖ óâåè ñÖÉÅèâ
ñåÄ âçÅ ñã ÖÖáïîâÖ

2382 = 3 x 794

en zullen dienen jou volkeren en zullen zich neerwerpen
voor jou naties. Wees meester over je broeder en zullen
zich neerwerpen voor jou de zonen van je moeder
- de te overheersen volkeren als de zonen van je moeder = 3 x 794
(Gen 27:46):

öìÄÑ ïÖçÅå

794

ïÖáêî

794

(vrouwen) van de dochters van het land
(Gen 30:43):

- meervoud van

slavinnen, dienstmaagden
(Gen 16:1):

Ñáêî:

ìÇÑ ÑåîÖ ... Ñáêî

haar (Sarais) dienstmaagd en haar naam Hagar

Omdat Esau twee "slavinnen" = "niet geestelijke vrije vrouwen" van de Kanaänieten = 2
x 794 en later nog een "slavin" van de zoon van de maagd van Sara = Hagar nam = 1 x
794 = in totaal de 3 x 794 van de zegen omtrent het overheersen, was de zegening alleen ten ongunste van hem te interpreteren.
En ten derde stond ondanks Jitzaks voorkeur en bedoelingen de zegen van begin af aan
in het teken van Jakob en deze zou zelfs als enige gezegend geweest zijn bij een voor
beiden uitgesproken zegen:
(Gen 27:31):

ÖâÅÄã ÄÅâÖ óâåèàå ÄÖÑ óÇ îèâÖ [31]
ÖçÅ Éâëå ãäÄâÖ âÅÄ óíâ ÖâÅÄã ìåÄâÖ

1456 = 8 x 182 - 8 x Jakob

en bereidde ook hij (Esau) lekkernijen en
bracht zijn vader en sprak tot zijn vader: sta
op mijn vader dat hij moge eten van het wildgerecht van zijn zoon

182 = 1 x 182 - 1 x Jakob

Åíèâ
(Gen 27:4):

Jakob (welke ook lekkernijen gebracht had)

_________________

âã ÑÄâÅÑÖ âïÅÑÄ ìîÄä óâåèàå âã ÑîèÖ

1638 = 9 x 182

en bereid mij lekkernijen zoals ik ze liefheb en
breng mij

- 9 x Jakob (Åíèâ) = 182

Door Jakobs geestelijke vermogens en Esaus geestelijke onvermogen zou ook bij een
over Esau uitgesproken zegen of een helemaal nooit uitgesproken zegen Jakob gezegend
geweest zijn en Jakob en zijn moeder waren derhalve van de kracht van woorden en niet
van de werkelijkheid Gods uitgegaan. In de getalwaarde van Jitzaks woorden tot Esau:
(Gen 27:4):

2060

ïÖåÄ óìàÅ âîêç ñäìÅï ìÖÅèÅ

opdat zegene jou mijn ziel alvorens ik sterf

- is slechts een "met nullen verwaterde vorm" van de getalwaarde van de naam "Jahwe"
= 26 te herkennen. Maar Rebekka had er een gebeurtenis "voor het aangezicht van Jahwe" van gemaakt, als naar haar eigen geestelijke beleving ze citeerde (Gen 27:7):
opdat ik je voor het aangezicht van Jahwe zegene in het aangezicht van mijn
dood
De zegen van Jitzak had het wildgerecht van Esau = de kracht van Esau (=> 25e hfdst) als
geestelijke kern = 1. En die verkeerde verhouding van zegen naar de geestelijke gedachte van Rebekka ten opzichte van wildgerecht als Jitzaks maatstaf voor zegen verschijnt
dan ook als oorzaak van Esaus fiasco wanneer hij zich tevergeefs met zijn maaltijd bij
zijn vader voor de zegen meldt:
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(Gen 27:7):

1076 = 4 x 269

âïÖå âçêã ÑÖÑâ âçêã ÑääìÅÄÖ
opdat ik je voor het aangezicht
van Jahwe zegene in het aangezicht van mijn dood (citeert Rebekka)

(Gen 27:31):

269 = 1 x 269

ÖçÅ Éâëå ãäÄâÖ

dat hij (mijn vader) ete
van de jagd van zijn zoon

Jitzak zag de kracht van Esau voor de geestelijke kern = 1 x 269 (=> 25e hfdst) aan en
waarmee de zegen naar de betere opvatting van Rebekka tot materiële zaak = 4 x 269
verwerd. De voorkeur van Jitzak kon echter niet de voorkeur Gods veranderen en had
zelfs geen geestelijke band tussen hem en zijn zoon Esau tot stand kunnen brengen.
Want het geestelijke = 1 naar Jitzaks opvatting was een materiële zienswijze = 4 en vanuit het materiële kan het wezenlijke niet gekend worden. Aldus kon Jitzak bij de blindheid
van zijn materiële ogen het wezen van zijn zoon Esau niet onderscheiden:
(Gen 27:17):

óâåèàåÑ

214

= 1 x 214

Öîè âçÅ ÑÜ ÑïÄ

856

= 4 x 214

de lekkernijen
(Gen 27:24):

(ben) jij deze mijn zoon Esau?

- en werd noch voor Jitzak noch voor Esau iets uit de lekkernijen:
(Gen 27:1):

ÖâãÄ ìåÄâÖ ãÉÇÑ ÖçÅ Öîè ïÄ ÄìíâÖ

1498

= 7 x 214

ñÅîÖå ÑâÑâ öìÄÑ âçåîå ÑçÑ ÖâãÄ ìåÄâÖ

1498

= 7 x 214

en hij (Jitzak) riep Esau zijn zoon de grote
en sprak tot hem (om hem lekkernijen te
brengen)
(Gen 27:39):

en hij (Jitzak) sprak tot hem (Esau) zie ver van
de vetheid van de aarde zal zijn je woonzit

- de lekkernijen (óâåèàåÑ) = 214

De lekkernijen konden als materiële aangelegenheid = 4 niet de zegen maar wel het bedrog als negatief geestelijke tegenhanger = 1 hebben:
(Gen 27:4):

âïÅÑÄ ìîÄä óâåèàå

1148

= 4 x 287

287

= 1 x 287

lekkernijen zoals ik ze liefheb
(Gen 27:35):

ÑåìåÅ
met bedrog (kwam je broeder)

Het eten maakte namelijk het bedrog eerst mogelijk omdat de "Esau van de wildgerechten" als het "geestelijke objekt" = 1 in Jitzaks ogen niet moeilijk was te vervangen:
(Gen 27:11):

âáÄ Öîè

395

= 1 x 395

1580

= 4 x 395

Esau mijn broeder
(Gen 27:14):

ÖâÅÄ ÅÑÄ ìîÄä óâåèàå ÖåÄ îèïÖ

en maakte zijn moeder lekkernijen zoals liefhad zijn vader

Voor Jitzak was de zegen met de kracht van Esau en daarom met diens lekkernijen verbonden en zo bestond voor hem de geestelijke kompasnaald ter identificatie = 1 uit het
wildgerecht en uit de geur van het wild en van de jager Esau:
(Gen 27:26):

âçÅ âã ÑíîÖ Äç ÑîÇ 872

= 4 x 218

treed toe toch en kus
mij mijn zoon
(Gen 27:27):

=> 4 : 1

áâì

218

= 1 x 218

ÑÉâë

109

= 1 x 109

reuk
(Gen 27:3):

=> 2 : 1

wildgerecht
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God echter ziet niet op de kracht maar op de intentie van mensen en alleen woorden
kunnen die zienswijze niet veranderen.
Jakobs handelen was een en al leugen:
(Gen 27:19):

ñìäÅ Öîè âäçÄ ÖâÅÄ ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
ÑÅî Äç óÖí âãÄ ïìÅÉ ìîÄä âïâîè
ñîêç âçäìÅï ìÖÅèÅ âÉâëå ÑãäÄÖ

5278 = 29 x 182

en sprak Jakob tot zijn vader: ik Esau je
eerstgeborene. Ik deed zoals je sprak tot mij.
Sta op toch, ga zitten en eet van mijn wildgerecht opdat zegene mij jouw ziel

Åíèâ

- Jakob

ÅÜä

- leugen

182
29

- maar niet in meerdere mate dan een zegen voor Esau leugen geweest zou zijn. Want
ook zijn vader handelde niet naar waarachtigheid en wel ten laatste als Jakob tegen hem
over "jouw God" (Gen 27:20) spreekt. Getuige die imitatie van Esaus spreken zag Esau niet
Jahwe als zijn God en die woorden van Jakob hadden voor Jitzak laatste aanleiding tot
zegenen van Jakob en niet van Esau moeten zijn. Ook aldus kon de zegening slechts
gaan naar de ene van de beiden welke in het "want liet wedervaren jouw God mij" tegelijk spraken:
(Gen 27:20):

(Gen 27:33):

602

âçêã ñâÑãÄ ÑÖÑâ ÑìíÑ âä

= 2 x 301

want liet wedervaren (het) jouw
God mij

- Esau spreekt door de mond van Jakob = 2 x

ÑâÑâ ñÖìÅ óÇ

301

ook gezegend zal hij zijn (blijven zegt Jitzak na het bedrog)

= 1 x 301

- is alleen Jakob

Die ene was de Jakob welke wel in Jahwe en daarmee in diens zegening geloofde. Getuige zijn ontsteltenis over de misgelopen zegen geloofde overigens Esau evenals Rebekka
en Jakob wel in de kracht van woorden op zich en derhalve zou ook "zijn vloek" (=> onder)
Jakob niet kunnen treffen:
(Gen 27:36):

óâåèê ÑÜ âçÅíèâÖ Åíèâ Öåî Äìí âäÑ

1364

= 44 x 31

ñÖìÅ ñâäìÅåÖ ìÖìÄ ñâììÄ

1364

= 44 x 31

is het dat men noemt zijn naam Jakob en bebedroog me deze twee maal
(Gen 27:29):

de jou vervloekenden vervloekt (zijn zij) en
de jou zegenenden gezegend (zijn zij)

- bloed(daad) (óÉ) = 44 x God (ãÄ) = 31

- zelfs al werd Jakob onder zijn identiteit gezegend:
(Gen 27:23):

ÖâáÄ Öîè âÉâä ÖâÉâ ÖâÑ âä

526

ñÖìÅ ñâäìÅåÖ

526

want waren zijn handen als de handen
van Esau (harigen en hij zegende hem)
(Gen 27:29):

en de jou zegenden gezegend (zijn zij)

De zegening Gods is altijd een verwerkelijking en daarmee een materialisering Gods = 4
(=> 2e hfdst) en zo is dat juiste terechtkomen van de zegen ondanks alle identiteitsverwisseling ook als volgt terug te vinden:
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(Gen 27:28):

óâåîÑ ãàå óâÑãÄÑ ñã òïâÖ
îìâïÖ òÇÉ ÅìÖ öìÄÑ âçåîåÖ

3004

= 4 x 751

en zal geven jou (= Jakob) de Eeuwige van de dauw van de hemelen
en van het vette van de aarde en
volheid van koren en most
(Gen 27:32):

4 => 1

Öîè ñìäÅ ñçÅ âçÄ

751 = 1 x 751

Éâë ÉëÑ ÄÖÑ ÄÖêÄ âå

353 = 1 x 353

ik jouw zoon je eerstgeborene Esau
(zegt Esau)
(Gen 27:33):

wie (was) dan hij jagende wild? (zegt Jitzak)
(Gen 27:19):

1 => 4

ñîêç âçäìÅï ìÖÅèÅ

1412

= 4 x 353

âîêç ñäìÅï òèåã

1272

= 4 x 318

opdat zegene mij jouw ziel (zegt Jakob)
(Gen 27:25):

opdat zegene jou mijn ziel (zegt Jitzak
tegen Jakob)
(Gen 27:24):

318 = 1 x 318

âçÄ ìåÄâÖ

en hij (Jakob) sprak: IK (ben Esau)

4 => 1

Het een na laatste zegt Jitzak ondanks dat hij Jakobs stem hoorde:
(Gen 27:22):

318 = 1 x 318

Åíèâ ãÖí

de stem van Jakob (zegt Jitzak)

Ondanks zijn leugen goldt de zegen voor Jakob en derhalve trad deze tijdens de zegen
ook tot de voor Abraham en diens nageslacht bestemde bond Gods (Gen 17:19) toe. Want
Jitzak had moeten weten dat Jakob voor hem stond. Hij had zijn stem gehoord en derhalve was hij een derde getuige bij Jakobs toetreding tot de bond:
ïâìÅ

612

ìåÄâÖ ÖÑîåâÖ ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ îÇâÖ
Åíèâ ãÖí ãíÑ

1836

(de) bond
(Gen 27:22):

= 3 x 612

en trad toe Jakob tot Jitzak zijn vader en hij
betastte hem en sprak: de stem (is) de stem
van Jakob

Esau was zich tevens van dit bijkomende aspekt van de zegen bewust, als in volgend
tekstdeel de bond Gods nogmaals in drievoud voorkomt (=> boven):
(Gen 27:36):

ÑäìÅ âã ïãëÄ ÄãÑ ìåÄâÖ âïäìÅ áíã

1851 = 3 x 617

(en zie nu): hij nam mijn eerstgeboorterecht
en hij (Esau) sprak: soms niet jij legde opzij
(spaarde uit) voor mij een zegen?

617

ïâìÅÑ

de bond

Echter zou als gezegd bij een zegen ook over Esau alleen die over Jakob tot werkelijkheid
geworden zijn, waar Esau niet de geestelijke kwaliteiten van Jakob bezat:
(Gen 27:22):

Åíèâ ãÖí

318 = 1 x 318

ïáÄ ÑäìÅ

636 = 2 x 318

de stem van Jakob (zegt Jitzak)
(Gen 27:19):

(heb je maar) één zegen?
- Esaus vergeefse hoop op ook een zegen als over Jakob = 2 x 318

Derhalve voegde Jakob slechts veel schade aan zijn zaak toe door zelf dingen te willen
regelen. Want hij zette zijn aanzien bij zijn vader op het spel en dreigde daarmee aan7
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zienlijk meer te vergooien dan tussen Jakobs angst van door zijn vader betast te worden
(Gen 27:12) en zijn daadwerkelijke betast worden Jakob alleen de zegen zelf als de te verliezen waarde voor ogen zweefde:
(Gen 27:12):

èïèïåä ÖâçâèÅ âïââÑÖ

1589

= 7 x 227

Äã óÄ Öîè âçÅ ÑÜ ÑïÄÑ âçÅ ñîåÄÖ

1362

= 6 x 227

en ik zal zijn in zijn ogen als een verhonende
(Gen 27:21):

en ik wil je betasten mijn zoon of jij deze
mijn zoon Esau (bent) of niet
(Gen 27:12):

________ -

127

ÑäìÅ

= 1 x 227

de zegen

En ook had Jakob het zelfrespekt van zijn vader op het spel gezet:
(Gen 27:12):

ÑäìÅ

227

ÖâÅÄ íáëâ

227

de zegen
(Gen 27:26):

Jitzak, zijn (Jakobs) vader

Want voor Jitzak was het eten = 4 met de zegen = 1 voor Esau verbonden en Jakob had
met dat bedriegelijke eten zijn vader in zijn beleving vernederd:
(Gen 27:25):

ïîâÖ òââ Öã ÄÅâÖ ãäÄâÖ

908

= 4 x 227

ÖâÅÄ íáëâ

227

= 1 x 227

en hij at en hij (Jakob) bracht
wijn en hij dronk
(Gen 27:26):

zijn (Jakobs) vader
- Jitzak als meewarige geestelijke kern = 1 t.o.v. het vermeende wildgerecht = 4

Het hele gebeuren was beschamend voor allen en het zijn "als een verhonende in de
ogen van zijn vader" (Gen 27:12) had dan ook in dubbele omvang tot werkelijkheid kunnen
worden:
(Gen 27:12):

èïèïåä ÖâçâèÅ âïââÑÖ

1589

=

7 x 227

ÖâÉÇÅ áâì ïÄ áìâÖ Öã íîâÖ îÇâÖ
ÑÉî áâìä âçÅ áâì ÑÄì ìåÄâÖ ÖÑäìÅâÖ

3178

= 14 x 227

en ik zal zijn in zijn ogen als een verhonende
(Gen 27:27):

en hij (Jakob) trad toe en kuste hem en hij
rook de reuk van zijn klederen en zegende hem
en sprak: zie de reuk van mijn zoon als de reuk
van een veld

Jakob had al geen beste naam bij zijn vader getuige dat deze hem "hielelichter" genoemd
had. Als uiteengezet (=> 25e hfdst) zag hij in hem zijn oude mededinger om het eerstgeboorterecht Isjmaël en zo hield hij zelfs rekening met Jakobs listigheid. Want hij wil hem
betasten en zegt dat te doen om te zien "mijn zoon of jij mijn zoon Esau bent of niet"
(Gen 27:21):
mijn zoon (= Esau of Jakob) of jij deze mijn zoon Esau (bent) of niet
(Gen 27:4):

âîêç ñäìÅï ìÖÅèÅ

1362

= 6 x 227

Äã óÄ Öîè âçÅ ÑÜ ÑïÄÑ âçÅ ñîåÄÖ

1362

= 6 x 227

en ik wil je betasten mijn zoon of jij deze mijn zoon Esau (bent) of niet

- de eerstgeborene (ìäÅÑ) = 227

opdat zegene jou (Esau) mijn ziel
(Gen 27:21):

Jitzak echter heeft de kwetsende gang van zaken op de juiste wijze verwerkt door zijn eigen fout in te zien en deze middels een alsnog waarachtig zegening van Jakob (Gen 28:1)
recht te zetten. Maar toch heeft Jakob zelf weinig plezier van de zegening mogen erva8
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ren, want na het bedrog zou hij zijn geliefde moeder nooit meer terugzien (=> onder). En
verder werd hij door Laban om zijn eerste liefde bedrogen en werd hij door deze met 20
zware dienstjaren onderdrukt en leefden zijn vrouwen in onmin met elkaar en stierf zijn
grote liefde Rachel voortijdig en was zijn geliefde zoon Jozef 25 jaren verdwenen en
moest hij bij het weerzien van deze Kanaän verlaten, terwijl zo voor de farao hij de jaren
van zijn leven als "boos zijnde" betitelt (Gen 47:9).
b. De vloek
Overeenkomstig de getalwaarde zegt Jakob tegen zijn moeder dat door zijn vader te bedriegen hij niet aan de sabbat = 700 toe zal komen:
(Gen 27:12):

699

Ñããí âãè âïÄÅÑÖ

- de niet bereikte sabbat = 700

en ik zal brengen over mij een vloek

Rebekka echter neemt de vloek op zich en dan meent Jakob tegen zijn vader te kunnen
zeggen:
(Gen 27:19):

699

ñìäÅ Öîè âäçÄ
ik (ben) Esau jouw zoon

Rebekka zegt "jouw vloek over mij" (Gen 27:13) en de getalwaarde geeft aan wie die vloek
is:
(Gen 27:13):

ñïããí

580

ìâèî

580

jouw vloek
(Gen 32:4):

Seïr (= Esau)

Die "vloek" = de "boosheid van Esau" kon Jakob niet treffen vanwege ook Esaus geloof in
de kracht van woorden op zich (=> boven) terwijl Jitzak hem de inhoud van de zegening
over Jakob meegedeeld had (Gen 27:37):
(Gen 27:36):

óâåèê ÑÜ âçÅíèâÖ Åíèâ Öåî Äìí âäÑ

1364

ñÖìÅ ñâäìÅåÖ ìÖìÄ ñâììÄ

1364

is het dat men noemt zijn naam Jakob en bebedroog me deze twee maal
(Gen 27:29):

de jou vervloekenden vervloekt en de jou
zegenenden gezegend

Aldus laten de getalwaarden zien dat de vloek van Esau in tweevoud oftewel middels het
gedrag van zijn beide vrouwen op zijn moeder Rebekka belandde. Want echtgenoten en
vooral weinig geestrijke echtgenoten reageren vaak feller op onrecht ten overstaan van
hun partner dan de partner zelf. En Rebekka had Jakob tot bedrog aangezet en het bedrog ook mogelijk gemaakt:
(Gen 27:29):

ìÖìÄ ñâììÄ

838

ïá ïÖçÅ âçêå ââáÅ âïëí

1676

vervloekt de jou vervloekenden
(Gen 27:46):

ik ben zat mijn leven vanwege de
dochters van Cheth
(Gen 27:14):

= 2 x 838

- twee vrouwen van Esau = 2 x de vloek

ÖâÅÄ ÅÑÄ ìîÄä óâåèàå ÖåÄ îèïÖ ÖåÄã ÄÅâÖ

1676

= 2 x 838

en hij bracht (het bokje) naar zijn moeder en zij bereidde lekkernijen zoals liefhad zijn vader

Dus had in feite zij het bedrog gepleegd:

9
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 27:35):

1095

ñïäìÅ áíâÖ ÑåìåÅ ñâáÄ ÄÅ
kwam jouw broeder met bedrog en
nam jouw zegen

(Gen 27:8):

âãíÅ èåî âçÅ ÑïèÖ

1095

ñâÅÄã óâåèàå óïÄ ÑîèÄÖ

1095

en nu mijn zoon luister naar mijn stem
(en haal een bokje enz)
(Gen 27:9):

en ik wil toebereiden hen (tot)
lekkernijen voor jouw vader

Vanaf het moment van Jitzaks mededeling omtrent het bedrog van Jakob wist Esau wie
hem de streek geleverd had:
(Gen 27:34):

ÑãÉÇ Ñíèë

307

ÑíÅì

307

een grote schreeuw (slaakt Esau)
(Gen 27:11):

Rebekka

Want zijn moeder had bij de opdracht van Jitzak aan Esau niet stiekem geluisterd maar
was er als gezinslid bij aanwezig geweest. En zo wist ze precies omtrent Jitzaks wil en
hoe het bedrog aan te pakken:
(Gen 27:6):

ÑçÑ ìåÄã ÑçÅ Åíèâ ãÄ ÑìåÄ ÑíÅìÖ
ìåÄã ñâáÄ Öîè ãÄ ìÅÉå ñâÅÄ ïÄ âïèåî

3377

= 11 x 307

âãÄ ïìÅÉ ìîÄä âïâîè ñìäÅ Öîè âäçÄ
âÉâëå ÑãäÄÖ ÑÅî Äç óÖí

3377

= 11 x 307

en Rebekka sprak tot Jakob haar zoon door te
zeggen: zie ik hoorde jouw vader sprekende
tot Esau je broeder door te zeggen
(Gen 27:19):

ik (ben) Esau (zegt Jakob) jouw eerstgeborene;
ik deed zoals je sprak tot mij. Sta op toch, ga
zitten en eet van mijn wildgerecht

- Rebekka (ÑíÅì) = 307

De vloek trof haar in dubbelheid omdat de twee kanaänietische vrouwen van Esau haar
het leven zuur maakte:
(Gen 27:13):

âçÅ ñïããí âãè

752 = 2 x 376

Öîè

376 = 1 x 376

op mij jouw vloek mijn zoon
Esau

En met de dochter van de tegenstander van Jitzak en daarmee van Rebekka = Isjmaël
(=> 25e hfdst) als Esaus derde vrouw zou zich die vloek verdrievoudigen:
(Gen 27:40):

ñÅìá

230

- waarmee Esau zijn moeder trof

ñïããí âãè

690

= 3 x 230

jouw (Esaus) zwaard
(Gen 27:13):

op mij jouw vloek

Want Esau nam Mahalath tot vrouw om zich alsnog de erfenis van het beloofde land toe
te eigenen (=> 28e hfdst) en dienovereenkomstig zal haar gedrag geweest zijn. De vloek
echter kreeg met name zijn vervulling in het niet meer weerzien van haar zoon Jakob, als
in de thora met een - althans openlijk (=> 35e hfdst) - pijnlijk zwijgen over een weerzien
van haar geliefde zoon het afscheidsloze afscheid tot uitdrukking gebracht is:
in de thora wordt niet openlijk gesproken over een weerzien van Jakob en Rebekka. Ook wordt wel over
een begraven van Jitzak door Jakob (Gen 35:29) maar niet over een begraven van Rebekka door Jakob gesproken

En dat verdriet had zij overeenkomstig de betekenis van het hebreeuwse woord voor
brood:
10
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óáã

(lechem)

- brood

(lacham)

- strijden, oorlog voeren

- met het "door haar toebereide brood" zelf veroorzaakt. Want overeenkomstig dat "door
haar toebereide brood" = de "door haar toebereide oorlog" zorgde zij ook zelf voor het
afscheid zonder weerzien van haar zoon door in de val van Esau te trappen:
(Gen 27:17):

Ñïîè ìîÄ óáãÑ

1359

Ñçìá âáÄ òÅã ãÄ ñã áìÅ óÖíÖ âãíÅ èåî

1359

het brood welke zij toebereid had (voor Jakob
om aan zijn vader Jitzak te geven)
(Gen 27:43):

luister naar mijn stem en sta op, vlucht, ga naar
Laban mijn broeder, naar Haran

Getuige Gen 33:1 vergat namelijk Esau niet "Jakob zijn broeder":
(Gen 27:41):

602

âáÄ Åíèâ ïÄ

(en ik zal ombrengen) Jakob
mijn broeder

- anders dan Rebekka gedacht had (Gen 27:45):
(Gen 27:45):

602

ñåå ñâáÄ ôÄ ÅÖî Éè

tot zal terugkeren (= zal weggaan)
de toorn van jouw broeder van jou

Zijn moeder ging achter het bedrog schuil en derhalve joeg hij haar schrik aan door haar
zijn voornemen tot broedermoord over te laten brengen. Want Esau "sprak in zijn hart"
(Gen 27:41) en aldus moet hij iemand geïnstrueerd hebben om het onuitgesprokene van
zijn hart Rebekka te doen weten:
(Gen 27:15):

òàíÑ ÑçÅ Åíèâ

403

áãîïÖ ãÉÇÑ ÑçÅ Öîè âìÅÉ ïÄ ÑíÅìã ÉÇâÖ
ÖâãÄ ìåÄïÖ òàíÑ ÑçÅ Åíèâã ÄìíïÖ

4030

Jakob haar zoon de kleine
(Gen 27:42):

= 10 x 403

en werd verteld Rebekka de woorden van Esau
haar zoon de grote en zij liet halen en riep Jakob
haar zoon de kleine en sprak tot hem

Door zijn levensgrote bedreiging = 4030 zou zij haar geliefde zoon (Gen 25:28) "de kleine"
= 403 (Gen 27:15) wegsturen en daarmee zou hij zonder bloedschuld alsnog beërven en
tevens zijn moeder vergelden. De geestelijke scherpte achter haar spreken tot Jakob = 1
had het spreken van zijn geestelijk blinde vader tot hem = 4 doorkruist:
(Gen 27:1):

Öîè ïÄ ÄìíâÖ ïÄìå Öâçâè òâÑäïÖ
ÖâãÄ ìåÄâÖ ãÉÇÑ ÖçÅ

2776

= 4 x 694

694

= 1 x 694

en werden zwak zijn ogen van te zien en hij
riep Esau zijn zoon de grote en sprak tot hem
(Gen 27:42):

ÖâãÄ ìåÄïÖ

en zij (Rebekka) sprak tot hem (Jakob)

- waarom dat "en zij sprak tot hem" kern van het 42e vers van het wreken van Esau is:
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ÑçÅ Åíèâã ÄìíïÖ áãîïÖ ãÉÇÑ ÑçÅ Öîè âìÅÉ ïÄ ÑíÅìã ÉÇâÖ
ñÇìÑã ñã óáçïå ñâáÄ Öîè ÑçÑ ÖâãÄ ìåÄïÖ òàíÑ
(Gen 27:42):

==>

áãîïÖ ãÉÇÑ ÑçÅ Öîè âìÅÉ ïÄ ÑíÅìã ÉÇâÖ
ÖâãÄ ìåÄïÖ òàíÑ ÑçÅ Åíèâã ÄìíïÖ

4030

= 10 x 403

ñÇìÑã ñã óáçïå ñâáÄ Öîè ÑçÑ ÖâãÄ ìåÄïÖ

2015

=

5 x 403

403 =

1 x 403

en werd verteld Rebekka de woorden van Esau haar
zoon de grote en zij liet halen en riep Jakob haar
zoon de kleine en zij sprak tot hem
(Gen 27:42):

en zij sprak tot hem: zie Esau je broeder zich wrekend op je door je om te brengen
(Gen 27:15):

òàíÑ ÑçÅ Åíèâ

Jakob haar zoon de kleine

Overeenkomstig de getalwaarden heeft Esau haar geestelijke scherpte met spot ten opzichte van zijn "broeder de kleine" omgekeerd. Deze zou krachtens de zegen van zijn vader "heer over hem worden" en voor hem "zouden buigen de zonen van zijn moeder":
(Gen 27:15):

403 =

òàíÑ ÑçÅ Åíèâ

1 x 403

Jakob haar zoon de kleine
(Gen 27:29):

1209

ñåÄ âçÅ ñã ÖÖáïîâÖ ñâáÄã ìâÅÇ ÑÖÑ

=

3 x 403

wees heer over je broeder en zullen buigen
voor jou de zonen van je moeder
-

het drievoudige moederschap "zonen van je moeder" (=> boven) x 403

Deze "zonen van je moeder" betroffen in voorspelde zin de zonen van de drie vrouwen
van Esau (=> boven) en betroffen op het moment van de zegen Esau als de zoon van Jakobs moeder Rebekka" en de zonen van de twee vrouwen van Esau. Jitzak had hen dank
zij de list van Rebekka onbedoeld voorspeld voor Jakob te buigen:
(Gen 27:29):

ñåÄ âçÅ

123

óâÜèÑ ââÉÇ ïìè ïÄ

1230

- 3 x moeder (óÄ) = 41

de zonen van je moeder
(Gen 27:16):

= 10 x 123

de vellen van de geitebokjes

- waarom Esau met list zijn moeder Rebekka "die kleine" weg deed sturen. En door zijn
blijvende bedreigingen (Gen 32:7) kon zij hem niet laten terugkeren en werd Esau daarmee eerst echt de levensgrote vloek voor haar:
Öîè
(Gen 27:45):

- Esau

376

óîå ñâïáíãÖ âïáãîÖ Öã ïâîè ìîÄ ïÄ áäîÖ

3760

als hij zal zijn vergeten wat jij deed tot hem dan zal
ik heenzenden en ik zal je laten halen van daar

Rebekka had met haar drie maal spreken tegen Jakob "luister naar mijn stem" de "zondvloed van de vloek" voor haar zoon Jakob naderbij gebracht:
(Gen 27:8):

âãíÅ èåî

552 - en doe je voor als Esau

âãíÅ èåî

552 - en haal mij de bokjes

luister naar mijn stem
(Gen 27:13):

luister naar mijn stem
(Gen 27:43):
(Gen 27:41):

552 - en vlucht naar mijn broeder Laban

âãíÅ èåî

luister naar mijn stem

_____

ÑäìÅÑ ãè Åíèâ ïÄ Öîè óàîâÖ

1656 - jaar van de zondvloed = 1656

en haatte Esau Jakob vanwege de zegen
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- maar vanwege de zegen (=> boven) heeft Esau die vloek over zijn moeder laten komen.
Esau moet het ook als een schending van vertrouwen tussen zoon en moeder gezien
hebben dat zij zijn kleren bij haar in huis:
(Gen 27:15):

(Åíèâ ïÄ îÅãïÖ) ïâÅÅ
welke bij haar in huis

1321

ÑïÄ ìîÄ

- gebruikte om Jakob tot hem te doen worden:
(Gen 27:15):

1321

Åíèâ ïÄ îÅãïÖ (ïâÅÅ ÑïÄ ìîÄ)

=>

en zij bekleedde Jakob
(Gen 27:33):

ãäå ãäÄÖ âã ÄÅâÖ Éâë ÉëÑ ÄÖÑ
ÖÑäìÅÄÖ ÄÖÅï óìàÅ

1321

(wie was dan) hij welke joeg wild en
kwam tot mij en ik at van alles voordat
jij kwam en ik zegende hem (?)

Waar met die identiteitsdiefstal van zijn moeder Jakob de zegen kon stelen:
(Gen 27:15):

Åíèâ ïÄ îÅãïÖ ïâÅÅ ÑïÄ ìîÄ

2642

= 2 x 1321

òÇÉÖ óâÉÅèã Öã âïïç ÖâáÄ ãä
Öâïäåé îìâïÖ

2642

= 2 x 1321

welke bij haar in huis (waren) en
zij bekleedde Jakob
(Gen 27:37):

al zijn broeders gaf ik hem tot dienaren en (met) koren en most voorzag
ik hem

- bewerkte hij het wegsturen van Jakob door zijn moeder:
(Gen 27:42):

1321

ñÇìÑã ñã óáçïå ñâáÄ Öîè ÑçÑ

zie Esau je broeder zich wrekend op
je om je om te brengen

- om zo middels haar hand beiden te treffen.
Rebekka nam de vloek op zich en wat van geen geringe geestesgrootte getuigt. Want de
zegen zou voor Jakob zijn en de vloek voor haar, terwijl op het moment van die verdeling
zij het bedrog nog niet eens als haar fout zag:
(Gen 27:16):

(Gen 27:42):

ÑîâÅãÑ óâÜèÑ ââÉÇ ïìè ïÄÖ
ÖâÉâ ãè

1718

= 2 x 859

en met de vellen van de geitebokjes bekleedde zij zijn handen

- het bedrog van Rebekka

Öã ïâîè ìîÄ ïÄ

1718

wat jij (Jakob) hem (Esau) aandeed
(zegt Rebekka)

= 2 x 859

- als het bedrog van Jakob

Jakob was minder overtuigd van zijn juiste handelen, maar schoof een eventuele schuld
als overmacht naar God door. Want zijn moeder had geciteerd:
(Gen 27:7):

ÑãäÄÖ óâåèàå âã ÑîèÖ Éâë âã ÑÄâÅÑ

859

breng mij wild en bereid mij lekkernijen opdat ik ete (citeert Rebekka)

- en bij tussenkomst van zijn moeder kwam hij met een bokje van de kudde om op de
vraag van zijn vader "hoe hij zo snel kon zijn" te zeggen:
(Gen 27:20):

âçêã ñâÑãÄ ÑÖÑâ ÑìíÑ âä ìåÄâÖ

859

en hij zei: omdat op mijn pad liet komen Jahwe jouw God (het) mij
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De getawaarden geven Jakobs mening weer dat de opdracht van zijn moeder om lekkernijen te brengen = 859 plus de overmacht van dat "God hem liet geschieden" = 859 de
oorspronkelijke opdracht dekken:
(Gen 27:3):

1718

ñïîíÖ ñâãï ñâãä Äç Äî

= 2 x 859

neem op toch jouw werktuig,
je koker en je boog (zegt Jitzak)

Ook Jakob schoof zijn schuld naar God door als Adam deed (=> 3e hfdst) en als Abraham
deed (=> 20e hfdst). Overmacht is daarbij het misplaatste sleutelwoord en deze doortrekt
hier in de vorm van de faktor 859 de betreffende teksten.
c. De blindheid van Jitzak
Als gezegd kende Jitzak zijn zoon Esau niet maar ging hij blind van het eerstgeboorterecht en de kracht van Esau uit (=> 25e hfdst). Zo ook bereidde Rebekka een wildgerecht
van het vee en merkte Jitzak niet dat de maaltijd niet het wild "naar zijn mond" (Gen
25:28) was. Eenmaal blind bleek hij het verschil tussen de smaak van het vlees van wild =
"de kracht van Esau" en van vee = "het bedrijf van de huiselijke Jakob":
Jakob was herder (=> 29e-31e hfdst) = "een bewoner van tenten" (Gen 25:27) t.o.v. Esau als jager

- niet te kunnen onderscheiden:
(Gen 27:9):

òÄëÑ ãÄ Äç ñã

278

ÖìâäÑ ÄãÖ

278

ga toch naar de kudde
(Gen 27:23):

en niet herkende hij (Jitzak) hem (Jakob)

- want voordien had Jitzak zich blind gestaard op de ruige kracht van Esau en diens twee
machtige vrouwen (=> 26e hfdst). Met de kracht van Esau en met zijn voortvarendheid op
huwelijksgebied was voor Jitzak het beloofde "talrijk worden van zijn nazaad" verbonden
en dat wordt met de getalwaarden van de twee verzen van de opdracht van Jitzak aan
Esau weergegeven:
(Gen 32:3):

ÑÉâë âã ÑÉÖëÖ ÑÉîÑ ÄëÖ ñïîíÖ ñâãï ñâãä Äç Äî ÑïèÖ

2870 = 70 x 41

en nu neem op toch je gereedschap, je koker en je boog en ga
uit op het veld en jaag voor mij wild
- het getal der wereldvolkeren = 70 (=> 10e hfdst) x het moederschap (óÄ) = 41
(Gen 32:4):

âã ÑÄâÅÑÖ âïÅÑÄ ìîÄä óâåèàå âã ÑîèÖ
ïÖåÄ óìàÅ âîêç ñäìÅï ìÖÅèÅ ÑãäÄÖ

3760 = 10 x 376

en maak voor mij lekkernijen zoals ik liefheb en breng mij
en ik wil eten opdat jou zegene mijn ziel voor ik sterf
- is Esau (Öîè) = 376 in het groot

Tezamen zeggen de twee verzen:
het talrijk worden van het nazaad van Abraham is verbonden met de grote ESAU
Jitzaks "grote schrik" (Gen 27:33) betreft dan ook niet het bedrog op zich en zelfs niet
Esaus mislopen van de zegen maar meer specifiek dat hij die gladde huiselijke Jakob het
overwicht over de krachtige Esau toegesproken had. Dat kwam hem als het einde van
het nageslacht en daarmee als het echec van de belofte voor:
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(Gen 32:33):

814

ÉÄå Éè ÑãÉÇ ÑÉìá íáëâ ÉìáâÖ
en schrok Jitzak een grote schrik tot zeer

(Gen 32:37):

âïïç ÖâáÄ ãä ïÄÖ ñã Öâïåî ìâÅÇ
Öâïäåé îìâïÖ òÇÉÖ óâÉÅèã Öã

4070 = 5 x 814

(als) heer zette ik hem over jou en al zijn
broeders gaf ik hem tot dienaren en met
koren en most voorzag ik hem
- Jitzaks schrik vanwege 5 x Jakobs overwicht over Esau = 814

Jitzak heeft door zijn materiële zienswijze = 2 de werkelijkheid = 1 van zijn zoon Esau
niet gekend en ook daar komt hij als deel van zijn schrik achter:
(Gen 32:19):

ñîêç âçäìÅï ìÖÅèÅ âÉâëå ÑãäÄÖ

1628

= 2 x 814

en eet van mijn wildgerecht opdat zegene mij jouw ziel (zegt Jakob)
(Gen 32:33):

- 2 => 1

814

ÉÄå Éè ÑãÉÇ ÑÉìá íáëâ ÉìáâÖ

en schrok Jitzak een grote schrik tot zeer

Door zijn niet kennen had hij zijn twijfel verkeerd geduid:
(Gen 27:39):

ãèå óâåîÑ ãàåÖ ñÅîÖå ÑâÑâ öìÄÑ âçåîå

1754

= 2 x 877

ver van het vette der aarde zal zijn je woonzit
en ver van de dauw van de hemelen boven
(Gen 27:1):

- 2 => 1

ãÉÇÑ ÖçÅ Öîè ïÄ

877

âçÅ ÑïÄ âå âççÑ ìåÄâÖ âÅÄ ìåÄâÖ

1160 = 2 x 580

Esau zijn zoon de grote
(Gen 27:18):

en hij (Jakob) sprak: mijn vader. En hij sprak:
hier ben ik; wie (ben) jij mijn zoon
(Gen 32:4):

ìâèî

(Seir), harig, Esau

- 2 => 1

580

De dubbele getalwaarde van de "harige Esau" = 1160 visualiseert Jitzaks verwachting
van Esau = één Esau en Jitzaks gewaarworden van niet Jakob maar van een "andere
Esau" en dat die tweede Esau hem verward had. Ondanks de blindheid van zijn ogen
echter had hij moeten onderkennen met Jakob van doen te hebben. Want aan de stem
en haar intonatie herkent men de geest = 1, maar Jitzak was steeds alleen van het uiterlijke = 4 uit gegaan:
(Gen 27:22):

Åíèâ ãÖí ãíÑ

453

= 1 x 453

íãá îâÄ âäçÄÖ ìèî îâÄ âáÄ Öîè

1812

= 4 x 453

de stem (is) de stem van Jakob
(Gen 27:11):

Esau mijn broeder een harige man en
ik een gladde man

Het tastbare was voor Jitzak het geestelijke element = 1 ten opzichte van de 4 van het
materiële waartoe hij Jakobs wezen en daarmee ook zijn stem altijd gerekend had. Met
andere woorden was het tastbare voor Jitzak het 1/5e deel van het geestelijke = 1 plus
het materiële = 4, waarop hij bij identificatie van de binnengekomene niet anders dan altijd koerste:
(Gen 27:21):

âçÅ ñîåÄÖ

429

= 1 x 429

ìåÄâÖ ÖÑäìÅâÖ ÖâÉÇÅ áâì ïÄ áìâÖ Öã íîâÖ îÇâÖ

2145

= 5 x 429

en ik wil je betasten mijn zoon
(Gen 27:27):

en hij trad naderbij en kuste hem en hij rook de reuk van
zijn kleren en hij zegende hem en sprak

De "ruige en behaarde huid van Esau" was voor Jitzak de bevestiging dat met Esau hij
van doen had. Echter hadden niet alleen de stem van Jakob maar ook de sfeer en geest
rondom het gebeuren:
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(Gen 27:11):

1436

íãá îâÄ âäçÄÖ ìèî îâÄ âáÄ

= 4 x 359

mijn broeder een harige man en
ik een gladde man

òàî

- satan, tegenstander

359

- hem moeten alarmeren:
(Gen 27:21):

Äç ÑîÇ

359

= 1 x 359

1077

= 3 x 359

treed toch naderbij
(Gen 27:22):

Åíèâ ãÖí ãíÑ ìåÄâÖ ÖÑîåâÖ
en hij betastte hem en sprak: de
stem de stem van Jakob

__________________

1436

= 4 x 359

De harige handen als van Esau overstemden dat alles en de uiterlijke kracht van Esau
meende hij in het door Rebekka als wildgerecht klaar gemaakte bokje te proeven. Op bakens van materiële herkenbaarheden als de geur van de ruige Esau en de "wilde smaak"
van eten voer Jitzak om het geestelijke vast te stellen:
(Gen 27:22):

ÑÉâë âã ÑÉÖëÖ

260

- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

en jaag voor mij wild

Het uiterlijke van zowel de ruige Esau als van de gladde huiselijke Jakob was voor hem
het geestelijke element = 1 en het geestelijke element van de instelling van zijn beide
zonen was voor Jitzak uiterlijke bijkomstigheid = 4. En daarom kende Jitzak niet alleen
zijn zoon Jakob niet, maar had hij ook geen idee van wie en hoe zijn zoon Esau was:
(Gen 27:22):

óâåèàåÑ

214

Öîè âçÅ ÑÜ ÑïÄ

856 = 4 x 214

de lekkernijen
(Gen 27:22):

ben jij het, mijn zoon Esau?

- Jitzaks niet herkennen vanwege het niet kennen

Jitzak verwarde het materiële met het geestelijke terwijl vanuit het materiële het geestelijke niet te doorgronden is. Esaus lucht volstond hem tot uitspreken van de zegen terwijl
echter het wezenlijke = Esau zelf had ontbroken:
(Gen 27:27):

ÑÖÑâ ÖäìÅ ìîÄ ÑÉî áâìä âçÅ áâì ÑÄì

1788

= 12 x 149

zie de lucht van mijn zoon als de lucht van een
veld welke zegende Jahwe
getal van het uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst)
(Gen 27:37):

(Gen 27:27):

149 =

ÄÖêÄ ÑäãÖ

1 x 149

en voor jou (Esau), welnu! (wat kan ik nog doen)

___________________ -

ÖâÉÇÅ áâì ïÄ áìâÖ Öã íîâÖ îÇâÖ

1639

= 11 x 149

en hij (Jakob) naderde en kuste hem en
hij (Jitzak) rook de lucht van zijn kleren

Het materiële van de reuk en het direkt tastbare van Esau deden Jitzak tekortschieten in
het herkennen van zijn zoon Esau, voor wie het meteen ook te laat was om het wezenlijke element = "de zegen" te ontvangen. De volgende versdelen geven aan dat derhalve
ook Jitzaks "liefde" voor Esau een uitsluitend materiële liefde en daarom gelijk aan zijn
"liefde voor wildgerechten" was:
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(Gen 27:27):

ÖâÉÇÅ áâì ïÄ áìâÖ Öã íîâÖ
âçÅ áâì ÑÄì ìåÄâÖ ÖÑäìÅâÖ
ÑÖÑâ ÖäìÅ ìîÄ ÑÉî áâìä

3614

= 13 x 278

en hij kuste hem en hij rook de reuk
van zijn kleren en hij zegende hem
en sprak: zie de lucht van mijn zoon
als de lucht van een veld welke
zegende Jahwe
(Gen 27:27):

278 =

ÖìâäÑ ÄãÖ

en niet herkende hij hem

1 x 278

- ontbrekende één

___________________

= 12 x 278
getalwaarde van het woord voor liefde (ÑÅÑÄ):

13

getal van het uiterste der materie (6e hfdst):

12

=>

- één tekort

Liefde en geestelijke blindheid gaan niet samen want liefde zonder begrip is inhoudsloos.
Aan Jitzaks liefde voor Esau ontbrak de één van het geestelijke begrip en daarom schoot
zijn liefde voor hem tekort:
(Gen 27:5):

Éâë

104 = 8 x 13

- ÑÅÑÄ (liefde) = 13

âçÄ óÇ

104 = 8 x 13

- Esaus vergeefse smeken om zegen

wildgerecht
(Gen 27:34):

ook ik

Wie zich anders voordoet kan alleen het uiterlijke veranderen. En wie van alleen het uiterlijke uitgaat is daarom gemakkelijk te bedriegen. Om Jitzak te bedriegen volstond derhalve om het bokje als volgt toe bereiden:
(Gen 27:23):

529 = 23 x 23

ÅÑÄ ìîÄä

zoals hij het liefheeft (het eten)

Ñâá
23

het wilde gedierte (wild)

En met de huid = "het uiterlijke van het uiterlijke" van het bokje kon Rebekka Jakob camoufleren zodat hij aanvoelde als Esau.
Jitzak was echter alles behalve een weinig geesteskrachtig mens. Want snel staart ook
een op God gericht mens zich op zo menige gevel blind zonder op het binnenleven erachter te achten. En zo bedroog Jakob zijn vader en zou hij desondanks dezelfde fout als die
van zijn vader begaan (=> 29e hfdst).
d. Jitzaks "zegen" voor Esau
De "zegen" voor Esau wordt vaak geforceerd verkeerd vertaald in de zin van dat "het vet
van de aarde en de dauw van de hemel zijn woonplaats zal zijn". Ten eerste laat men
dan de prefix mem (å) voor de woorden voor "olie" en voor "dauw" weg en ten tweede
gaat men dan aan het "leven van zijn zwaard" (Gen 27:40) uit Jitzaks voorspelling aan
Esau voorbij. Want die zegen was geen zegen maar een negatieve gevolgtrekking uit de
zegen voor Jakob:
weg van (å) het vette der aarde zal zijn je woning en weg van (å) de dauw der
hemelen
Het "vette der aarde" en de "dauw der hemelen" had Jitzak immers Jakob toe doen komen (Gen 27:28). En immers was anders ook Esau zijn broeder niet vijandig gezind geweest vanwege de zegen (Gen 27:41) en had hij bij alle overvloed niet van zijn zwaard
hoeven leven. Het laatste deel van de voorspelling en niet de zegen voor Esau:
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je broeder zal je dienen en het zal zijn wanneer je rondtrekt dat je zult losscheuren
zijn juk van je hals
- betekent derhalve dat alleen door weg te gaan uit Kanaän hij zich aan het juk op zijn
hals van zijn broeder zou kunnen onttrekken. Het "juk" van zijn broeder kon ten opzichte
van de krachtige en ruige Esau geen gewelddadige = 4 maar slechts een geestelijke = 1
zijn:
(Gen 27:22):

Öîè âÉâ

de handen van Esau

400

(Gen 27:40):

ãè

juk

100

4:1

- zoals Rebekka op haar bevragen van God voorspeld was (=> 25e hfdst). Esau verdroeg de
geest van Jakob en de geest van het land Kanaän niet en derhalve ging hij nog voor Jakobs terugkeer uit Padan Aram uit zichzelf uit het land Kanaän weg:
volgens Gen 36:6-7 ging hij na Jakobs terugkeer weg. Echter zijn deze verzen een kopie van Gen 13:611, evenals het gehele 36e hoofdstuk vol tekstbederf is

Esau stond voor de keuze om in het godsland te blijven en het "juk van zijn broeder" =
de geest Gods te verdragen of zich van diens "juk" te bevrijden door weg te gaan terwijl
dan echter hij niet meer in het godsland Kanaän verkeerde. En Esau koos voor het laatste.
Men vertaalt waarschijnlijk vaak als boven vermeld omdat later Esau een rijk man bleek
te zijn (Gen 33:9). Echter wordt zijn voorspoed vermeld ter bevestiging dat ook uit de
mond van een geheiligd mens alleen woorden geen positieve noch negatieve uitwerking
hebben. Jitzak voorspelde Esau het verwijderd zijn van het vette der aarde (Gen 27:39)
terwijl hij bij Jakobs terugkeer van Laban rijkelijk van alles voorzien bleek te zijn:
(Gen 27:37):

âçÅ ÑîèÄ Ñå ÄÖêÄ

571

âáÄ Åì âã îâ

571

welnu wat kan ik doen mijn zoon (Esau
voor jou)
(Gen 33:9):

er is mij veel, mijn broeder (zegt Esau om
Jakobs geschenk af te wijzen)
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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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