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Genesis hoofdstuk XXVIII
a. De droom
Voor menigeen blijft Jakob een twijfelachtige figuur, waar hij zijn broeder het eerstgeboorterecht afhandig maakte en door zijn vader te bedriegen hem ook de zegen ontnam.
Echter deed Jakob dat alles niet om er materieel beter van te worden maar meende hij
evenals Rebekka om met het oog op Esaus gebrekkige geest voor het ontstaan van een
toekomstig geestelijk godsvolk te moeten vechten. Want als zovele gelovigen kende Jakob God slechts van "horen zeggen" en streed hij derhalve als zovele gelovigen een geloofsstrijd naar menselijke gedachten en met menselijke methoden en middelen.
Dat laatste wordt duidelijk als op zijn vlucht voor Esau God in een droom tot hem komt.
Nog net in het land Kanaän van zijn geboorte en verblijf ervaart hij voor het eerst de
aanwezigheid Gods in dat land, als daarna hij zegt (Gen 28:16):
voorwaar Jahwe is op deze plaats en ik niet wist ik
(Gen 28:16):

ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ òäÄ

612

âïèÉâ Äã âäçÄÖ

612

voorwaar is Jahwe op deze plaats
(Gen 28:16):

en ik niet wist ik

Niet vermeldenswaard is het niet weten omtrent een plaats waar men net aankomt en zo
is ook overeenkomstig de getalwaarden deze niet alleen de plek van zijn overnachten
maar het gehele land Kanaän:
(Gen 28:17):

óâåîÑ ìèî

965

- de plaats zoals door Jakob genoemd

ñâìÇå öìÄ ïÄ

965

- het land zoals door God genoemd

poort der hemelen
(Gen 28:4):

het land van je verwijlen

Het land Kanaän is de "poort der hemelen" en eerst op zijn vlucht zag Jakob de boodschappers tot en van deze op de ladder op- en afgaan met God bovenaan de ladder:
(Gen 28:12):

[13] ÖÅ óâÉìâÖ óâãè óâÑãÄ
âäÄãå Öâãè Åëç ÑÖÑâ ÑçÑÖ

(Gen 28:16): ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ

965

boodschappers Gods opgaande en
afdalende op haar [13] En zie
Jahwe staande boven haar

Jahwe is op deze plaats

ãÄìîâ

541
541

Israël

En daarmee had hij dezelfde ervaring als later het volk Israël op de berg Sinaï zou hebben:
(Gen 28:12):

óãé

130

âçâé

130

ladder
(Ex 19:23):

Sinaï

God zelf kwam ook tot hem met zijn leer en daarmee eerst wordt geloof tot realiteitsbesef:
thora, leer

611

de Alenige zelf

1
____ +

(Gen 28:16):

612

ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ òäÄ

voorwaar Jahwe is op deze plaats

- "en ik niet wist ik" = 612 (=> boven)
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Want eerst de verbinding tussen hemel en aarde maakt het beloofde land tot "de poort
der hemelen", waardoor "de boodschappers de leer Gods kunnen brengen":
(Gen 28:12):

öìÄ

aarde

291

(Gen 28:12):

óâåî

hemelen

390

(Gen 28:12):

____

681

ÖÅ óâÉìâÖ óâãè óâÑãÄ âäÄãå ÑçÑÖ
en zie boodschappers Gods opstijgende
en afdalende op hem (de ladder)

Het "kontakt tussen hemel en aarde" bestaat uit de konkrete godservaring en eerst door
deze kan de leer tot werkelijkheidsbesef worden. Eerst door de "boodschappers van de
konkrete godservaringen" = de "godsstrijders" = Israël = "de inwoners van Kanaän" kan
de mens de leer Gods naar haar waarachtigheid = de werkelijkheid bijgebracht worden.
Aldus staat Bethel voor het gehele land Kanaän en voor het wezen van dat land, welk
wezen onlosmakelijk verbonden is aan het geestelijke nazaad (=> 25e hfdst):
(Gen 28:13):

Ñâãè Åäî ÑïÄ ìîÄ öìÄÑ

1640

ÑîÄ óîå Öã ïáíã óìÄ ÑçÉê

1640 = 40 x 41

het land op welke jij liggend op
haar (zal ik je geven)
(Gen 28:6):

naar Padan Aram om te nemen zich
van daar een vrouw

- i.p.v. een werelds moeder (óÄ) = 40 x 41 =>

Jakobs vlucht voor Esau was de aanleiding om naar Padan Aram te gaan, maar het geestelijke moederschap tot "bouwen van het huis Gods" hield de hogere bedoeling Gods van
zijn gaan in:
(Gen 24:37):

1640

âçèçäÑ ïÖçÅå âçÅã ÑîÄ áíï Äã

niet zul je nemen een vrouw voor mijn
zoon van de dochters van de Kanaäniet

= 40 x 41

- geen werelds moederschap = 40 x 41

Want Esau had de zegen verbeurd omdat het geestelijke nakomelingschap niet uit ongeestelijke vrouwen voort kan komen:
(Gen 32:4):

ìâèî

580

òÅã ïÖçÅå

580

Seïr
(Gen 28:2):

- het nageslacht (volk) van Esau

van de dochters van Laban

- het nageslacht van Jakob

En zo was Jakobs vlucht door Jahwe voorbestemd om hem tot een geestelijk volk te doen
worden:
(Gen 28:17):

ãÄ ïâÅ

443

òÅã ïÖçÅå ÑîÄ

886

- huis Gods

Bethel
(Gen 28:2):

= 2 x 443

vrouw van de dochters van Laban
- twee dochters van Laban = 2 x het huis Gods "Bethel" = 2 x 443

Als zo vaak was in de uiterlijke omstandigheden vervulling van de wil Gods gelegen:
éÖç
(Gen 28:2):

vlucht! (imperatief van éÖç = "vluchten")

ñåÄ âÅÄ ãÄÖïÅ ÑïâÅ óìÄ ÑçÉê ñã óÖí
ñåÄ âáÄ òÅã ïÖçÅå ÑîÄ óîå ñã áíÖ

116
3016

= 26 x 116

sta op, ga naar Padan Aram naar het huis van
Bethuël; de vader van je moeder en neem je
van daar een vrouw van de dochters van Laban
de broeder van je moeder
=> Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x vlucht! (éÖç) = 116
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- en zo was kern van Jakobs uiterlijke omstandigheden = 4 de zegen = 1 in de vorm van
een geestelijk nageslacht:
(Gen 28:2):

ñåÄ âÅÄ ãÄÖïÅ ÑïâÅ óìÄ ÑçÉê ñã óÖí
ñåÄ âáÄ òÅã ïÖçÅå ÑîÄ óîå ñã áíÖ

3016

= 4 x 754

754

= 1 x 754

sta op, ga naar Padan Aram naar het huis van
Bethuël; de vader van je moeder en neem je
van daar een vrouw van de dochters van Laban
de broeder van je moeder
(Gen 28:4):

ñïÄ ñèìÜãÖ

(de zegen van Abraham voor jou) en voor jouw
zaad met jou

Jakob noemt de plek na die droom Bethel = "huis Gods" en Beth-elohiem = "huis van de
Eeuwige" omdat hij op weg was naar Bethuël = "huis Gods":
uitgaande van een paragogische waw achter het woord beth = "huis van" betekent Bethuël "huis Gods".
Uitgaande van de waw als suffix 3. p. sg. betekent Bethuël "zijn huis (is) God"

Want van diens nakomelingen zou hij zich een vrouw nemen en overeenkomstig de getalwaarden is hij eerst na de droom van de goddelijke wil daartoe overtuigd. Tot aan zijn
droom namelijk leek hij verbannen te zijn van het land van belofte overeenkomstig zijn
overnachten "in Luz":
(Gen 28:19):

(Gen 28:2):

ÜÖã

Luz, verkeerd gaan,
uit het oog verloren zijn

43

óìÄ ÑçÉê ñã

430

ÖÑÅÖ ÖÑï

430

= Luz in het groot

ga naar Padan Aram
(Gen 1:2):

woest en ledig

Want na zijn bedrog met als gevolg geen voordeel maar een gedwongen vlucht leek alles
voorbij te zijn en leek hij de verkeerde weg richting het wereldse doen en denken =
Egypte te gaan:
(Gen 28:2):

óìÄ ÑçÉê

380

Mizraiem = Egypte

380

èÅî ìÄÅå Åíèâ ÄëâÖ

904

òÅã ãÄ

113

naar Padan Aram

óâìëå
(Gen 28:10):

= 8 x 113

en trok uit Jakob van Beer Sjeba
(Gen 28:5):

naar Laban
- naar de Laban = 113 van de andere zijde (over de Jordaan en Euphraat) = 8

Jitzak had hem weliswaar dit keer vanuit overtuiging gezegend, maar na jarenlange miskenning zou Jakob nog lang over de God van zijn vader Abraham en niet over de God
van zijn vader Jitzak spreken (=> 29e-32e hfdst). Immers speelde ook zijn wegzenden de
lieveling van zijn vader wel zeer in de kaart om alsnog de erfenis te verkrijgen. Derhalve
is het 5e vers een verkleinde weergave van de verzen 1 t/m het begin van het 10e vers
"en trok Jakob uit van Beer Sjeba":
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(Gen 28:5):

òÅã ãÄ óìÄ ÑçÉê ñãâÖ Åíèâ ïÄ íáëâ áãîâÖ
ÖîèÖ Åíèâ óÄ ÑíÅì âáÄ âåìÄÑ ãÄÖïÅ òÅ

3382

Äã Öã ìåÄâÖ ÖÑÖëâÖ ÖïÄ ñìÅâÖ Åíèâ ãÄ íáëâ ÄìíâÖ
èÅî ìÄÅå Åíèâ ÄëâÖ [10] ... òèçä ïÖçÅå ÑîÄ áíï

33820

en zond Jitzak Jakob heen en hij ging naar Padan Aram
naar Laban de zoon van Bethuël de Arameeër de broeder van Rebekka de moeder van Jakob en Esau
(Gen 28:1):

en riep Jitzak tot Jakob ... [10] En trok uit Jakob van Beer Sjeba

Ze vat de verzen van het heenzenden van Jakob door Jitzak en het nemen van Esau van
de dochter van Isjmaël tot overtroeven van Jakob (=> onder) tot en met het gedeelte "en
trok Jakob uit van Beer Sjeba" samen, het gedeelte derhalve zo ongeveer ermee afsluitend dat "Jakob dan inderdaad maar ging". In het samenvattende vers wordt Jakobs twijfel uitgedrukt met het gelegde verband tussen Laban en "de moeder van Jakob en Esau"
en tussen Laban als zoon van de Arameeër Bethuël.
Ook volgend versdeel geeft de mogelijkheid in Jakobs ogen aan van door zijn vader ten
gunste van Esau weggezonden te zijn:
(Gen 28:2):

1504

òÅã ïÖçÅå ÑîÄ óîå ñã áíÖ ñåÄ âÅÄ

de vader van je moeder (= "Bethuël de Arameeër") en neem je van daar een vrouw van de dochters van Laban

= 4 x 376

- 4 x Esau (Öîè) = 376

Derhalve ging de "zon van blijdschap van door zijn vader gezegend te zijn" (Gen 28:1):
(Gen 28:1):

ÖïÄ ñìÅâÖ

645

îåîÑ

645

en hij (Jitzak) zegende hem (Jakob)
(Gen 28:11):

= 15 x 43

de zon (want ging onder de zon)
- mengsel van hoop op Jah(we) = 15 en het uit het oog raken = "Luz" (ÜÖã) = 43

- al spoedig onder en moet hij de moeilijkste nacht van zijn leven tegemoet gegaan zijn.
De ladder = 130 refereert aan de Sinaï = 130 (=> boven), in welke woestijn God met zijn
leer afdaalde op de berg Horeb = "verwoest" en "verwoesting" en "woesternij". Op de
"puinhopen van het leven" komt God tot de mens:
meestentijds eerst dan vraagt de mens naar God

- en op het diepste punt van ook Jakobs leven openbaarde God zich aan Jakob. In zijn
wanhoop komt God hem tegemoet met de belofte dat hij teruggebracht en niet verlaten
zal worden (Gen 28:15). En God doet hem weten dat juist door naar het huis van Bethuël
(Gen 28:2) te gaan en zich van zijn dochters een vrouw te nemen hij de gebrekkige geest
van Esau en zijn vrouwen teniet zal doen. De "ladder tussen hemelen en aarde" van zijn
droom bleek te corresponderen met de opdracht van zijn vader:
(Gen 28:2):

(Gen 28:2):

ñåÄ âÅÄ ãÄÖïÅ ÑïâÅ óìÄ ÑçÉê ñã óÖí
ãÄÖ [3] ñåÄ âáÄ òÅã ïÖçÅå ÑîÄ óîå ñã áíÖ
óâåè ãÑíã ïââÑÖ ñÅìâÖ ñìêâÖ ñïÄ ñìÅâ âÉî

5330

= 41 x 130

Sta op; ga naar Padan Aram naar het huis van Bethuël
de vader van je moeder en neem je van daar een vrouw
van de dochters van Laban de broeder van de moeder
[3] en de Almachtige zal zegenen jou en vruchtbaar maken jou en veel doen worden jou en je zult worden tot
een gemeenschap van volkeren

- moederschap (óÄ) = 41 x
de ladder (óãé) = 130

ñåÄ âáÄ òÅã ïÖçÅå ÑîÄ óîå ñã áíÖ

1430

= 11 x 130

en neem je van daar een vrouw van de dochters
van Laban de broeder van de moeder
- 1e moeder het geestelijke zwaargewicht "Lea de grote" (Gen 29:16) = 10 x 130 +
2e moeder "Rachel de kleine" (Gen 29:16) = 1 x 130 = 11 x 130
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Tussen zijn vertrekpunt "Beer Sjeba" en reisdoel "Haran" kwam God tot hem en qua getalwaarde ligt Bethuël precies tussen dat "weggaan uit Beer Sjeba" en het "gaan naar
Haran":
(Gen 28:10):

èÅî ìÄÅå

615

Ñçìá

263

ãÄÖïÅ

439

(en ging Jakob) van Beer Sjeba
(Gen 28:10):

=> tussenwaarde = 439

naar Haran
(Gen 28:2):

Bethuël = huis Gods

Jakobs naamsgeving "Bethel" geeft aldus zijn weten weer dat in geestelijk opzicht zich
het huis van Bethuël op dezelfde plaats als de verschijning Gods aan hem bevond. De belofte Gods bleek met de dochters uit het huis van Bethuël verbonden te zijn en daarmee
wordt het aanvankelijk zo negatief lijkende "Jakob weg van Beer Sjeba":
(Gen 28:10):

=>

èÅî ìÄÅå Åíèâ (ÄëâÖ)

(en trok uit) Jakob weg van Beer Sjeba

Åíèâ

182

èÅî ìÄÅå

615

Jakob
weg van Beer Sjeba

- tot het geestelijke keerpunt van zijn leven:
(Gen 28:12):

ÖîÄìÖ ÑëìÄ Åëå óãé ÑçÑÖ óãáâÖ
ÑçÑÖ ÑåâåîÑ èâÇå

en hij droomde en zie een ladder staande
richting de aarde en haar spits rakende
hemelswaarts en zie

1820
- speelt zich af in Jakobs (Åíèâ) = 182 geest

615

ÖÅ óâÉìâÖ óâãè óâÑãÄ âäÄãå

boodschappers van de Eeuwige opgaande
en afdalende op hem (de ladder)

- de verdrijving wordt tot een omzien Gods

Jakob had tot dan alleen de materiële werkelijkheid = 4 van het land van belofte gekend
en die was bepaald geweest door zijn strijd met Esau. Als dan de immateriële werkelijkheid = 1 van het land zich in zijn droom aandiende werd zijn "God van horen zeggen" =
4 tot de "reële God van de ervaring" = 1:
(Gen 28:6):

Öîè

376 = 4 x 94

Esau
(Gen 28:12):

óãáâÖ

4 => 1

94

en hij droomde

- en daarmee van een zeker weten:
(Gen 28:13):

Öâãè Åëç ÑÖÑâ

284 = 4 x 71

òäÄ

71

Jahwe staande boven haar
(Gen 28:16):

voorwaar, met zekerheid
(Jahwe is op deze plaats)

4 => 1
- van òÖä = gegrondvest zijn

Met die ervaring was Kanaän = 190 ook voor hem tot de eenheidswerkelijkheid Gods ten
opzichte van het dualistische verdeelde denken van de wereld Egypte = 380 geworden.
Want weliswaar kende hij het land vanuit de mond van zijn vader als "het land wat de
Eeuwige gaf aan Abraham" (Gen 28:4), maar verkreeg door het spreken Gods tot hem het
"land waarop hij lag" het aanzien van het middels de ladder met de hemelen verbonden
7
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land. En eerst in die verbondenheid wordt in alle tegengesteldheid en verbrokkeling de
oorspronkelijke eenheids Gods weer herkenbaar:
(Gen 28:4):

òïç ìîÄ ñâìÇå öìÄ ïÄ ñïîìã
óÑìÅÄã óâÑãÄ

3280 = 2 x 1640

opdat je zult beërven het land van
je vreemdelingschap welke gaf de
Eeuwige aan Abraham (zegt Jitzak)
(Gen 28:13):

2 => 1

1640 = 1 x 1640

Ñâãè Åäî ÑïÄ ìîÄ öìÄÑ

het land op welke jij liggend
op haar (zegt God)

Het volgende versdeel lijkt deze verhouding weer om te keren, maar beschrijft overeenkomstig de "gedenksteen" Jakobs terugkeer in gedachte naar de werkelijkheid van voor
zijn droom:
(Gen 28:18):

ÖâïîÄìå óî ìîÄ òÅÄÑ ïÄ áíâÖ
ÑÅëå ÑïÄ óîâÖ

3280 = 2 x 1640

en hij nam de steen welke hij zette
(als) zijn hoofdsteun en hij zette haar
(tot) gedenksteen

Want diezelfde woorden geven weer dat Jakob de daags ervoor nog als gewoon een materiële steun onder zijn hoofd gelegde steen = 2 na zijn droom tot gedenksteen en teken
van zijn nieuw gewonnen inzicht = 1 opstelt:
(Gen 28:18):

ÖâïîÄìå óî ìîÄ

1798 = 2 x 899

(de steen) welke hij zette (als)
zijn hoofdsteun
(Gen 28:18):

ÑÅëå ÑïÄ óîâÖ

2 => 1

899

en hij zette haar (die steen)
(tot) gedenksteen

Die gewone steen tot gewoon gebruik:
(Gen 28:11):

1856

ÄÖÑÑ óÖíåÅ ÅäîâÖ ÖâïîÄìå óîâÖ

= 32 x 58

en hij zette (als) zijn hoofdsteun en legde zich slapen op die plaats
- de "wereldse steen" = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x de steen (òÅÄÑ) = 58

- was er één "van het land Gods" en was daarmee een "goddelijke steen" geworden:
(Gen 28:18):

ÖâïîÄìå óî ìîÄ òÅÄÑ

1856

= 32 x 58

- de handeling

=

- minus de gewone steen

de steen welke hij zette
(als) hoofdsteun
(Gen 28:18):

(Gen 28:18):

òÅÄÑ

58

1 x 58

de steen

________________________ -

ÖâïîÄìå óî ìîÄ

1798

welke hij zette (als) hoofdsteun

= 31 x 58

- de goddelijk steen =
God (ãÄ) = 31 x de steen
(òÅÄÑ) = 58

Waar met zijn hoofd op deze hij Jahwe boven de ladder had zien staan, was de steen
voor hem een weergave van de ladder als verbinding tussen God en de mens. Want
evenals de ladder stond de steen:
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(Gen 28:12):

ÑëìÄ

op de aarde

296

(Gen 28:12):

ÑåâåîÑ

hemelwaarts

400
____

- 12 x de steen (òÅÄÑ) = 58

696

= 12 x 58

- en met zijn hoofd op die verbindende steen had God met hem gesproken:
(Gen 28:13):

638

óÑìÅÄ âÑãÄ ÑÖÑâ âçÄ ìåÄâÖ

= 11 x 58

en hij sprak: ik Jahwe de God van Abraham
(Gen 28:18):

=

òÅÄÑ

de steen

1 x 58

___________

= 12 x 58
- 12 x de steen (òÅÄÑ) = 58

Bethel is daarmee de materiële visualisering = 2 van de ladder en de steen als verbinding tussen de hemel en de aarde:
(Gen 28:19):

1392

ãÄ ïâÅ ÄÖÑÑ óÖíåÑ óî ïÄ

= 2 x (12 x 58)

(en hij noemde) de naam van
die plaats Bethel

Ter verdere weergave van de ladder tussen hemel en aarde stelt Jakob de steen op de
aarde op en giet hij olie op haar spits om het "reiken totaan de hemel" weer te geven:
(Gen 28:18):

ÑîÄì ãè òåî íëâÖ

en hij goot olie op haar "hoofd" (van de steen)

(Gen 28:18):

óâåî

hemelen

390

òåî

olie

390

En daarmee goot hij ook olie over zijn hart uit, als getuige zijn listen en bedrog deze voor
het nachtvisioen in menig opzicht nog van steen was:
(Gen 28:11):

357

óÖíåÅ èÇêâÖ

en hij geraakte op een plaats

- en na die droom het gezalfd zijn "mesjiach" over hem kwam:
358

áâîå

mesjiach (= gezalfd)

b. Jakobs belofte
Tot op het moment van zijn droom was Jakob niet overtuigd geweest was van de "God
van zijn vader Jitzak", welke hem zijn leven lang ten opzichte van Esau had achtergesteld. Zo zeer beschouwde hij Abraham en niet Jitzak als zijn vader dat zelfs God daarin
meeging (Gen 28:13):
(Gen 28:13):

íáëâ âÑãÄÖ ñâÅÄ óÑìÅÄ âÑãÄ ÑÖÑâ âçÄ
ik Jahwe de God van Abraham jouw vader en de
God van Jitzak

Echter kon Jakob er niet aan voorbij komen dat die God zich tevens als de God van Jitzak
presenteerde:
(Gen 28:13):

260

íáëâ âÑãÄÖ

en (ik ben) de God van Jitzak

- Jahwe = 26 in de vorm van een uitroepteken
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En zo wil Jakob eerst Jahwe als ook zijn God accepteren wanneer die hem anders zal behandelen dan zijn vader:
en (wanneer) ik zal terugkeren in vrede naar het huis van mijn vader:
íáëâ

208

óâÑãÄã âã ÑÖÑâ ÑâÑÖ

208

Jitzak
(Gen 28:21):

= 8 x 26

dan zal zijn Jahwe mij tot de Eeuwige
- de Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 van de andere zijde = 8 = "de Eeuwige" (óâÑãÄ)

Jakob was een vroege voorloper van de huidige wetenschappelijke praktijk om op het experiment en niet op het idee te varen. De eerste Israëliet = "godsstrijder" Jakob (Gen
35:10) neemt niet met de dogma's van anderen en zelfs niet met alleen transcendentale
belevenissen als zijn eigen droom genoegen, maar gaat eerst op de konkrete ervaring tot
godsdienst over:
(Gen 28:13):

541

ìåÄâÖ Öâãè Åëç ÑÖÑâ

Jahwe staande boven haar en hij sprak
(Gen 28:16):
(Gen 28:20):

541

ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ

Jahwe is op deze plaats!

_____

îÅãã ÉÇÅÖ ãäÄã óáã âã òïçÖ

1082

wanneer hij zal geven mij brood om
te eten en kleding om te kleden

Velen bouwen hun geloof op subjectiviteiten als dromen en gevoelens en niet zelden hallucinaties op en zelfs de meeste godsdienstrichtingen zijn gedeeltelijk op ervaringen als
dromen en verschijningen gebaseerd. Jakob echter "pint God middels het opstellen van
een gedenksteen op diens belofte vast" om op de reële vervulling van de in de droom gedane belofte eerst zijn belofte te verbinden dat Jahwe ook zijn God zal zijn:
(Gen 28:13):

ÑÖÑâ âçÄ ìåÄâÖ Öâãè Åëç ÑÖÑâ ÑçÑÖ
ìîÄ öìÄÑ íáëâ âÑãÄÖ ñâÅÄ óÑìÅÄ âÑãÄ
ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã Ñâãè Åäî ÑïÄ

3810

= 15 x 254

en zie Jahwe staande boven hem. En hij sprak
ik Jahwe de God van Abraham jouw vader en de
God van Jitzak. Het land op welke jij liggend op
haar aan jou zal ik geven haar en aan je zaad
- de goddelijke belofte van Jahwe (Jah Ñâ) = 15 x de belofte (ìÉç) = 254
(Gen 28:18):

[19] ÑîÄì ãè òåî íëâÖ ÑÅëå ÑïÄ óîâÖ
ãÄ ïâÅ ÄÖÑÑ óÖíåÑ óî ïÄ ÄìíâÖ

3810

= 15 x 254

en hij zette haar (tot) gedenksteen en goot olie
op haar spits [19] en hij noemde de naam van
de plaats Bethel
- Jakob pint Jah(we) (Ñâ) = 15 x op zijn belofte (ìÉç) = 254 vast
(Gen 28:20):

254

ìÉç

belofte
- de eerst door Jakob daarna gedane belofte
hetgeen niet wil zeggen dat men God op niet algemene noodzakelijkheden vast kan pinnen en ook niet
dat men God op algemene noodzakelijkheden zoals van voedsel en onderdak vast kan blijven pinnen.
Eenmaal de konkrete hulp Gods ervaren hebbend zal men in vertrouwen leren wachten op de door God
bestemde wegen in plaats van Hem de eigen wegen ter vervulling en bevestiging voor te leggen

Jakob was kritisch zowel ten opzichte van de godsdienst van zijn geestelijk niet scherp
ziende vader als ten opzichte van zijn eigen dromen. Want dromen staan als de meestal
willekeurig subjectieve werking van niet meer in de slaap bestuurde materiële hersenen
ten opzichte van de werkelijkheid = de waarheid Gods in de verhouding 2 : 1:
10
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(Gen 28:16):

Öïçîå Åíèâ öíââÖ
en ontwaakte Jakob van zijn slaap

Åíèâ öíââÖ

398

= 1 x 398

Öïçîå

796

= 2 x 398

en ontwaakte Jakob
van zijn slaap

Maar soms is de verhouding omgekeerd, want soms weerspiegelt een droom zoals hier
de geestelijke werkelijkheid Gods. En deze staat ten opzichte van de materiële werkelijkheid weer in de verhouding 1 : 2:
(Gen 28:16):

Äã âäçÄÖ ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ òäÄ ìåÄâÖ
ÑÜÑ óÖíåÑ ÄìÖç Ñå ìåÄâÖ ÄìââÖ [17] âïèÉâ
óâåîÑ ìèî ÑÜÖ óâÑãÄ ïâÅ óÄ âä ÑÜ òâÄ
óî ìîÄ òÅÄÑ ïÄ áíâÖ ìíÅÅ Åíèâ óäîâÖ [18]
ÑîÄì ãè òåî íëâÖ ÑÅëå ÑïÄ óîâÖ ÖâïîÄìå
óãÖÄÖ ãÄ ïâÅ ÄÖÑÑ óÖíåÑ óî ïÄ ÄìíâÖ [19]
ÑçîÄìã ìâèÑ óî ÜÖã

(en ontwaakte Jakob) en hij sprak: voor waar is Jahwe
op deze plaats en ik niet wist ik [17] En hij vreesde en
sprak: hoe vreeswekkend deze plaats; niets anders deze
dan het huis van de Eeuwige en deze de poort der hemelen [18] En stond vroeg op Jakob in de ochtend en
hij nam de steen welke hij zette als zijn hoofdsteun en
zette hem als gedenksteen en hij goot olie op zijn spits
[19] en hij noemde de naam van die plaats Bethel maar
daarentegen Luz de naam van de stad voorheen
(Gen 28:12):

èâÇå ÖîÄìÖ ÑëìÄ Åëå óãé ÑçÑÖ óãáâÖ
ÖÅ óâÉìâÖ óâãè óâÑãÄ âäÄãå ÑçÑÖ ÑåâåîÑ
ÑÖÑâ âçÄ ìåÄâÖ Öâãè Åëç ÑÖÑâ ÑçÑÖ [13]
ÑïÄ ìîÄ öìÄÑ íáëâ âÑãÄÖ ñâÅÄ óÑìÅÄ âÑãÄ
ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã Ñâãè Åäî

en hij droomde en zie een ladder staande richting de
aarde en zijn spits rakend hemelwaarts en zie boodschappers van de Eeuwige opgaande en afdalend op
haar [13] En zie Jahwe staande boven hem en hij
sprak: ik Jahwe de God van Abraham jouw vader en
de God van Jitzak. Het land op welke jij liggend op
haar aan jou zal ik geven haar en aan jouw zaad

12490

= 2 x 6245

- na het ontwaken = 2 x 6245

6245

= 1 x 6245

- de droom = 1 x 6245

Maar uiteindelijk keert een ieder op de "dag van de andere zijde" = de "achtste dag na
de sabbat der sabbatten" = de 50e dag na de "tardema" = de "diepe slaap van dit leven"
(=> 2e hfdst) = 2 tot de hoogste geestelijke werkelijkheid Gods = 1 terug:
398

Åíèâ öíââÖ
en ontwaakte Jakob
(Lev 23:16):

óâîåá
vijftig

398
- de 50e dag van de "eerstelingen der oogst" in Leviticus 23:16

Voorlopig echter keerde Jakob terug tot de realiteit van zijn aardse leven en de realiteit
van dat moment was in negatieve zin die van weinig te vertrouwen mensen als Laban (=>
onder) en in positieve zin die van de belofte Gods:

11
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(Gen 28:16):

1194

Öïçîå Åíèâ öíââÖ
en ontwaakte Jakob van zijn slaap

(Gen 28:5):

óÄ ÑíÅì âáÄ âåìÄÑ ãÄÖïÅ òÅ òÅã ãÄ
ÖîèÖ Åíèâ

1791

naar Laban zoon van Bethuël de Arameeër,
broeder van Rebekka, de moeder van Jakob
en Esau
(Gen 28:15):

ñâïÅîÑÖ ñãï ìîÄ ãäÅ ñâïìåîÖ ñåè âäçÄ
ìîÄ Éè ñÅÜèÄ Äã âä ïÄÜÑ ÑåÉÄÑ ãÄ
ñã âïìÅÉ ìîÄ ïÄ âïâîè óÄ

6567

ik met jou en ik zal je bewaren bij alles waar je
gaat en zal je terugbrengen naar deze aardbodem want niet zal ik je verlaten totdat ik gedaan
heb wat ik sprak tot je

_____

8358

= 7 x 1194

- Jakobs werkelijkheid = 1194 van alle zeven dagen van de week = 7 x 1194

De werkelijkheid is het Woord Gods en al het daarmee niet in overeenstemming zijnde
komt uit menselijke voorstellingen voort. Door van de God van de werkelijkheid uit te
gaan zou Jakob evenals Abraham de realiteit leren doorgronden en aldus tot echte godskennis komen. En dat was ook voor hem niet overbodig, waar van de dienaar van Abraham (=> 24e hfdst) en van zijn moeder hij omtrent zijn toekomstige gastheer Laban wist:
(Gen 28:5):

ÖîèÖ Åíèâ óÄ ÑíÅì âáÄ âåìÄÑ ãÄÖïÅ òÅ òÅã

1760

óâÑãÄã âã ÑÖÑâ ÑâÑÖ âÅÄ ïâÅ ãÄ óÖãîÅ âïÅîÖ

1760

Laban zoon van Bethuël de Arameeër de broer van
Rebekka de moeder van Jakob en Esau
(Gen 28:21):

en (wanneer) ik zal terugkeren in vrede in het huis van mijn
vader dan zal zijn Jahwe mij tot de Eeuwige God
(Gen 28:5):

òÅã ãÄ

113

ÑÜÑ ñìÉÅ âçìåîÖ âÉåè óâÑãÄ ÑâÑâ óÄ

1130

naar Laban
(Gen 28:20):

wanneer Jahwe Elohiem met mij en zal bewaren mij op deze weg

Weliswaar wist hij nu door hogere leiding tot verwerven van een geestelijk ingestelde
vrouw op weg te zijn, maar Laban beloofde daarbij bijvoorbaat de bemoeilijkende faktor
te worden:
(Gen 28:20):

886

ñãÖÑ âäçÄ ìîÄ ÑÜÑ ñìÉÅ
(wanneer God mij bewaart) op
deze weg welke ik gaande

(Gen 28:2):

886

òÅã ïÖçÅå ÑîÄ

een vrouw van de dochters van Laban

Maar de plaats Luz als weergave van Jakobs Kanaän van voor zijn droom kon ook eerst
na de beproevingen tot het Bethel = "huis Gods" (=> boven) als weergave van Jakobs Kanaän van na zijn droom worden (Gen 28:22):
(wanneer ik terugkeer in vrede) zal deze steen, welke ik als gedenksteen zette, een
huis Gods zijn
Want overeenkomstig het einde van het hebreeuwse alfabet taw = 400 kan steeds eerst
"na 400 jaar van knechtschap" het "verloren zijn Luz" (=> boven) tot huis Gods" = Bethel
worden:

12
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(Gen 28:19):

ÜÖã

Luz

43

400 jaar van knechtschap

400
____

(Gen 28:19):

ãÄ ïâÅ

Bethel

443

- en zo ook zou bij Jakobs terugkeer ook Esau eerst nog met 400 man op hem afkomen
(Gen 32:7). Ook het volk Israël zou eerst na 400 jaar van knechtschap als gelouterd godsvolk naar Kanaän terugkeren, want zonder de weerstand meegemaakt te hebben:
óâìëå
(Gen 28:2):

(Israël als slaven in) Mizraiem = Egypte

380

óìÄ ÑçÉê

380

(Jakob) naar Padan Aram

- kan niemand het land Kanaän bewonen. Zonder oog in oog met de tegenstander gestaan te hebben (Gen 32:25) kan men niet behoren tot het godsvolk van de op de hemelladder op en neergaande boodschappers, want:
de op de hemelladder op en neergaande boodschappers zijn de als boodschappers op de geest Gods op en neer gaande geestelijke bewoners van
het land Kanaän
(Gen 6:17):

áÖì

214

ÖÅ óâÉìâÖ óâãè

428

geest
(Gen 28:12):

= 2 x 214

op en neergaande op haar
- opgaande op de geest Gods = 214 en afdalende op de geest Gods = 214 = 2 x 214

De verbinding tussen hemel en aarde heeft God met Kanaän en met Israël = "godsstrijder" = "Jakob en zijn nageslacht" als bewoner van dat land verbonden. Deze verbinding
= "het staan van de ladder op de grond van Kanaän" is die van de geest met de materie
welke de materie tot "het huis van de Eeuwige" doet worden:
(Gen 28:12):

ÑëìÄ Åëå

428

= 2 x 214

áÖì

214

= 1 x 214

(de) geest (Gods)

_________________

óâÑãÄ ïâÅ óÄ âä ÑÜ òâÄ

642

(de ladder) staande naar de aarde
(= het land Kanaän)
(Gen 6:17):

(Gen 28:17):

= 3 x 214

niets dit dan het huis van de Eeuwige

Zonder die verbinding tussen hemel en aarde van het eenheidsland Kanaän kan men niet
tot een realistische godskennis komen:
(Gen 28:19):

ÜÖã

Luz - als de grond waarop de ladder stond

(Gen 28:12):

ÑåâåîÑ

hemelwaarts - met zijn spits hemelswaarts

ãÄ ïâÅ

Bethel - als weergave van heel Kanaän

(Gen 28:19):

43
400
____
(=> boven)

443

- en zonder een realistische godskennis
de ladder als verbinding tussen God en de mens:
heeft men geen antwoord op het doen
(Gen 28:12): óãé
130
en denken van de tegenstander. Met "de
ladder
boodschappers" zag de "eerste Israëliet
(Gen 28:15): ñåè
130
Jakob" (Gen 32:29) zijn nageslacht = "de
(ik God ben) met jou
Israëlieten" tussen God en de wereld opstijgen en nederdalen om de leer Gods
tot de mens te brengen. De weg tot deelgenootschap aan zijn nageslacht voert door de
13
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beproevingen van "het land Egypte waar ook ter wereld" en daarmee voor Jakob door die
van Padan Aram overeenkomstig het "gaan naar Padan Aram" = 380 en "Egypte" = 380
(=> boven). Men moet de weg door de wereld van dit leven = 4 gaan om door overwinning
van al haar moeilijkheden middels de geest Gods tot het geestelijke denken = 1 te kunnen komen:
(Gen 28:2):

ãÄÖïÅ ÑïâÅ

856

= 4 x 214

áÖì

214

= 1 x 214

naar het huis van Bethuël
geest

- en zo bewoner van het "land Kanaän waar ook ter wereld" te kunnen zijn.
God belooft Jakob te behoeden overal waar hij gaat, terwijl dan eerst de belofte volgt om
hem terug te brengen. Echter zou dan Esau op hem wachten en derhalve gaf overeenkomstig volgende getalwaarden:
(Gen 28:15):

ñãï ìîÄ ãäÅ ñâïìåîÖ ñåè âäçÄ ÑçÑÖ

2256 = 6 x 376

Öîè

376

en zie ik met jou en ik zal je bewaren in alles
waar je gaat (en ik zal je terugbrengen ...)
(Gen 28:6):

Esau

- God niet ook al garantie voor de tijd na zijn terugkeer. De 7e dag is als de dag van de
sabbat met het land van belofte verbonden en om deze te kunnen betreden zou Jakob
eerst met zijn broeder Esau = 376 in het reine moeten komen. Want God beschermt weliswaar maar niet zonder dat de normale weg tot herstel van verkeerd handelen bewandeld wordt. In het geval van Jakob bestond deze weg uit een andere benadering van zijn
broeder dan tot nu toe om tot en met de sabbatsdag = 7 x Esau = 376 bewaard te worden. Het 33e hoofdstuk van de thora bericht dat Jakob die weg gegaan is.
c. De zegen van Jitzak
Overeenkomstig de veel voorkomende faktor 41 van het moederschap in het 25e hoofdstuk van de thora streed Jitzak voor de erfenis van het land van belofte middels het najagen van nakomelingschap (=> 25e hfdst). Want zoals iedere geestelijke erfenis zal deze bij
de dood van zijn voortbrenger "in de vuilniscontainer van de huisuitruimer verdwijnen"
wanneer geen nieuwe generatie de nalatenschap in stand houdt. In het verlengde daarvan wordt ook het veranderde inzicht van Jitzak omtrent Esau en diens vrouwen en de
gevolgen daarvan in dit hoofdstuk van de thora met 41-tallen weergegeven. Jitzak had
ingezien dat de erfenis niet met het moederschap van Esaus vrouwen maar alleen met
het moederschap van vrouwen uit het land van zijn eigen door zijn vader Abraham voor
hem verworven vrouw Rebekka tot stand kon komen. En zo stuurde hij Jakob naar dat
land en de familie van zijn vrouw (Gen 28:2):
ga naar het huis van Bethuel, de vader van je moeder en neem je van daar een
vrouw van de dochters van Laban, van de broeder van je moeder

14
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(Gen 28:1):

738

=

18 x 41

ÖÑÖëâÖ

123

=

3 x 41

óÑìÅÄ ïäìÅ ïÄ

1271

=

31 x 41

óÑìÅÄã óâÑãÄ òïç ìîÄ ñâìÇå öìÄ ïÄ ñïîìã

3280

=

80 x 41

Åíèâ ãÄ íáëâ ÄìíâÖ
en sprak Jitzak tot Jakob

(Gen 28:1):

en hij instrueerde hem (geen vrouw van de
dochters van Kanaän te nemen)
(Gen 28:4):

de zegen van Abraham
(Gen 28:4):

om jou als erfenis te geven het land van je verwijlen
welke gaf de Eeuwige aan Abraham

___________________

= 111 x 41

- goddelijke initiaal (ôãÄ => 1e hfdst) = 111 x moederschap (óÄ) 41

En door de bevestiging Gods die nacht op zijn heensturen werd ook omtrent dien het
"van horen zeggen met oren" = materieel = 2 tot realiteitsbesef = geestelijk inzicht = 1:
(Gen 28:4):

3280

òïç ìîÄ ñâìÇå öìÄ ïÄ ñïîìã
óÑìÅÄã óâÑãÄ

= 80 x 41

om jou als erfenis te geven het land
van je verwijlen welke gaf de
Eeuwige aan Abraham
(Gen 28:13):

- zegt Jitzak

- 2 => 1

1640

Ñâãè Åäî ÑïÄ ìîÄ öìÄÑ

= 40 x 41

- zegt God

het land op welke jij liggend
op haar (zal ik je geven)

- en kon hij de zegen van zijn vader voor werkelijkheid houden:
(Gen 28:18):

ÑÅëå ÑïÄ óîâÖ ÖâïîÄìå óî
ìîÄ òÅÄÑ ïÄ áíâÖ

3280

= 80 x 41

en hij nam de steen welke hij zette
(als) zijn hoofdsteun en zette hem
(als) gedenksteen

Als gezegd waren de "engelen" de godskenners = "Jakobs nakomelingschap" = "de
vrucht van het moederschap" doel van zijn reis:
(Gen 28:12):

615

ÖÅ óâÉìâÖ óâãè óâÑãÄ âäÄãå

= 15 x 41

boodschappers ("engelen") van de Eeuwige opgaande en afdalende op hem (de ladder)
- Jah(we) (Ñâ) = 15 x het moederschap (óÄ) = 41 van de boodschappers ("engelen") = de godskenners = Jakobs nakomelingschap

- en zag Jakob hen:
(Gen 28:16):

205

ÑÜÑ óÖíåÅ

=

5 x 41

op die plaats (= Bethel = heel Kanaän)

Jitzak was weliswaar geestelijk niet scherp ziend maar was wel een geestrijk ingesteld
mens getuige het erkennen van zijn fout door Jakob openlijk in het bijzijn van Esau te
zegenen (Gen 28:6):
en zag Esau dat zegende Jitzak Jakob ... (en hem gebood om geen vrouwen van
de dochters van Kanaän te nemen)
Zo zag ook Esau in dat hem de belofte ontging vanwege het verkeerde moederschap:
(Gen 28:8):

369

ÖâÅÄ íáëâ âçâèÅ

=

9 x 41

in de ogen van Jitzak zijn vader (waren slecht
de vrouwen van Esau)

Ook Jakobs aanvankelijke gedachte van door zijn heenzenden de erfenis mis te lopen
15
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wordt in 41-tallen uitgedrukt. Als gezegd was Jakob bang dat hem de belofte Gods in de
vorm van "het goddelijk moederschap = Jah = 15 x moeder = 41" zou ontgaan:
(Gen 28:16):

615

èÅî ìÄÅå

weg van Beer Sjeba

= 15 x 41

- Jah(we) (Ñâ) = 15 x moeder (óÄ) = 41

Evenals Abraham en Jitzak (=> 25e hfdst) streed hij voor de belofte in de vorm van het komen tot nageslacht en daarom speelde het moederschap = 41 na de nachtelijke openbaring ook bij zijn beloven de hoofdrol:
(Gen 28:20):

656

ìÉç Åíèâ ìÉâÖ

= 16 x 41

en beloofde Jakob een belofte

Na het inzien van zijn fout wenste Jitzak met volledige besef en bewustzijn Jakob toe
waarvoor hij zijn hele leven had gestreden (=> 25e hfdst):
(Gen 28:16):

2330

óÑìÅÄã óâÑãÄ òïç ìîÄ ñâìÇå öìÄ ïÄ

het land van je vreemdelingschap welke gaf
de Eeuwige aan Abraham

- de boom des levens = 233

Jakob echter zou nog lange tijd moeite met niet alleen zijn vader maar ook met de God
van zijn vader (=> boven) hebben. Vaak overschaduwen de negatieve invloeden ook van
niet ongeestelijke maar wel verkeerd opvoedende ouders lange tijd hun positieve invloeden en de volgende getalwaarden geven dat ook van Jitzak ten aanzien van Jakob weer.
Want de godsvrezendheid van Jitzak had ondanks zijn voorkeur voor Esau meer zegenende uitwerking op de geestelijke vorming van Jakob dan deze zelf nog tijdens zijn
heenreis vermoedde (=> boven):
(Gen 28:6):

1636

Åíèâ ïÄ íáëâ ñìÅ âä Öîè ÄìâÖ
en zag Esau dat zegende Jitzak Jakob

(Gen 28:17):

òâÄ ÑÜÑ óÖíåÑ ÄìÖç Ñå ìåÄâÖ ÄìââÖ
óâÑãÄ ïâÅ óÄ âä ÑÜ

1636

en hij (Jakob) vreesde en sprak: hoe vreeswekkend deze plaats. Niets deze dan het huis van God

Alleen woorden hebben geen uitwerking (=> 27e hfdst) en aldus bestond Jitzaks zegen voor
Jakob uit de uitwerking van zijn wijze van leven op zijn zoon.
d. Esaus derde vrouw
Esaus vrouwen en niet de gestolen zegen op zich hadden Esau onterfd (=> 27e hfdst) en
deze dacht de zaak recht te kunnen trekken door zich met Isjmaël als geestelijk tegenwicht = 1 voor zijn niet geestelijke vrouwen = 4 te verbinden:
(Gen 28:6):

1804

òèçä ïÖçÅå ÑîÄ áíï Äã ìåÄã

= 4 x 451

(en Esau zag dat Jitzak Jakob zegende)
zeggende: niet zal je nemen een vrouw
van de dochter van Kanaän
(Gen 28:9):

451 = 1 x 451

ãÄèåîâ
Isjmaël

Esau dacht met de dochter van Isjmaël zijn fout recht te kunnen trekken:
(Gen 28:6):

òèçä ïÖçÅå ÑîÄ áíï Äã ìåÄã Öâãè ÖëâÖ

2032

óÑìÅÄ òÅ ãÄèåîâ ïÅ ïãáå ïÄ

2032

en gebood hem door te zeggen: niet zal je nemen
een vrouw van de dochters van Kanaän
(Gen 28:9):

Mahalath, dochter van Isjmaël de zoon
van Abraham
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Met de dochter van Isjmaël dacht hij aan het slechte deel van de boom van kennis van
goed en kwaad in de gedaante van zijn twee slechte vrouwen:
(Gen 28:9):

466

Öâîç ãè

tot zijn vrouwen (nam hij Mahalath als vrouw)

= 2 x 233

- de boom van goed en kwaad = 4 x 233

- het goede deel toe te voegen, zo niet voor "alle dagen van de schepping" de "boom des
levens" tegenover de "boom van goed en kwaad" van zijn slechte vrouwen te stellen:
(Gen 28:8):

ÖâÅÄ íáëâ âçâèÅ òèçä ïÖçÅ ïÖèì âä
ïãáå ïÄ áíâÖ ãÄèåîâ ãÄ Öîè ñãâÖ [9]
ãè ïÖâÅç ïÖáÄ óÑìÅÄ òÅ ãÄèåîâ ïÅ
ÑîÄã Öã Öâîç

6524

= 7 x 932

1631

= 7 x 233

want slecht waren de dochters van Kanaän in
de ogen van Jitzak zijn vader [9] En ging Esau
naar Isjmaël en nam Mahalath de dochter van
Isjmaël de zoon van Abraham de zuster van
Nebajoth tot zijn vrouwen zich tot vrouw

- de boom van goed en kwaad (èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè) = 932
(Gen 28:9):

óÑìÅÄ òÅ ãÄèåîâ ïÅ ïãáå

Mahalath de dochter van Isjmaël de zoon van
Abraham
- de boom des levens (óââáÑ öè) = 233

Aldus dacht hij alsnog recht op de geestelijke erfenis te verkrijgen. Echter voegde hij
"een hooguit betere vrouw" aan zijn twee slechte vrouwen toe oftewel voegde overeenkomstig de definitie van de vermenging maboel = de zondvloed "goed aan kwaad toe"
(Gen 28:9):
en hij nam Mahalath de dochter van Isjmaël de zoon van Abraham de zuster van
Nebajoth tot zijn vrouw
(Gen 28:9):

ïÖâÅç

468 = 6 x 78

- 6 x de zondvloed (ãÖÅå) = 78

Nebajoth

Want met zijn derde vrouw wilde Esau niet alsnog de gunst van zijn vader winnen, maar
passeerde hij hem door zijn aanspraken op het eerstgeboorterecht met die van de oude
concurrent van zijn vader = Isjmaël (Gen 21:9) te verbinden. Zoals de thora het tot uitdrukking brengt (Gen 28:9) versterkte Esau als eerstgeborene zijn aanspraken op de erfenis van Abraham middels zijn huwelijk met de zuster van de eerstgeborene Nebajoth van
de eerstgeborene van Abraham = Isjmaël en zo trachtte hij feitelijk zijn vader als niet
eerstgeborene van Abraham te onterven. Zo weinig bleek Esaus liefde voor zijn vader
waard te zijn dat hij deze op diens zegenen van Jakob passeerde. Want met diens tegenstander verbond hij zich om alsnog de erfenis te verkrijgen:
(Gen 28:6):

óìÄ ÑçÉê ÖïÄ áãîÖ Åíèâ ïÄ íáëâ ñìÅ âä
ìåÄã Öâãè ÖëâÖ ÖïÄ ÖäìÅÅ ÑîÄ óîå Öã ïáíã
òèçä ïÖçÅå ÑîÄ áíï Äã

(en zag Esau): dat zegende Jitzak Jakob en zond hem
naar Padan Aram om te nemen voor zich van daar een
vrouw terwijl hij zegende hem en gebood hem door te
zeggen: niet zul je nemen een vrouw van de dochters
van Kanaän

6103 = 17 x 359
- goed (ÅÖà) = 17 is de tegenstander (òàî) = 359

=> en zag Esau dat goed was de tegenstander (van zijn vader)
Met Isjmaël als eerste zoon van Abraham en niet met zijn vader trachtte Esau de "troef
Abraham" tegen Jakob uit te spelen:
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(Gen 28:6):

ÖïÄ áãîÖ Åíèâ ïÄ íáëâ ñìÅ âä Öîè ÄìâÖ
ÖïÄ ÖäìÅÅ ÑîÄ óîå Öã ïáíã óìÄ ÑçÉê
òèçä ïÖçÅå ÑîÄ áíï Äã ìåÄã Öâãè ÖëâÖ

6696 = 27 x 248

en zag Esau dat zegende Jitzak Jakob en zond hem
naar Padan Aram om te nemen voor zich van daar een
vrouw terwijl hij zegende hem en gebood hem door te
zeggen: niet zul je nemen een vrouw van de dochters
van Kanaän

=> Abraham (óÑìÅÄ) = 248

Met Jakobs gaan naar Padan Aram leek Esau alsnog de overwinnaar en onder andere
daarom was Jakob met bezwaard gemoed op weg gegaan (=> boven). Tot dan had hij een
geloofsstrijd tegen Esau gestreden naar menselijke ideeën en opvattingen en op het moment van zijn feitelijke verlies wordt hij zich van de aanwezigheid van God zelf in het
land bewust. De Almachtige zelf zou Esaus plannen verhinderen en dat "had hij tot dan
niet geweten":
(Gen 28:9):

óÑìÅÄ òÅ ãÄèåîâ ïÅ

1153

âïèÉâ Äã âäçÄÖ ÑÜÑ óÖíåÅ ÑÖÑâ îâ

1153

dochter van Isjmaël de zoon van Abraham
(Gen 28:16):

Jahwe is op deze plaats (= Kanaän => boven)
en ik niet wist ik

Geen bedrog en sluwe plannen zijn nodig om een strijd Gods te winnen, want wanneer
werkelijk een strijd Gods zijnde strijdt God deze zelf:
(Gen 28:9):

ãÄèåîâ ïÅ ïãáå ïÄ áíâÖ ãÄèåîâ ãÄ Öîè ñãâÖ
ÑîÄã Öã Öâîç ãè ïÖâÅç ïÖáÄ óÑìÅÄ òÅ

4801

ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã Ñâãè Åäî ÑïÄ ìîÄ öìÄÑ
Ñåâ ïëìêÖ öìÄÑ ìêèä ñèìÜ ÑâÑÖ [14]
ÑÅÇçÖ ÑçêëÖ ÑåÉíÖ

4801

en ging Esau naar Isjmaël en nam Mahalath de dochter
van Isjmaël de zoon van Abraham de zuster van Nebajoth tot zijn vrouwen hem tot vrouw
(Gen 28:13):

en het land op welke jij liggend op haar jou zal ik
geven haar en aan jouw zaad [14] En zal zijn jouw
zaad als het stof der aarde en je zult je uitbreiden
westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts

e. De "davidster Jakob en Esau"
De beschrijving van Esau en Jakob in het 25e hoofdstuk van de thora is in de vorm van
een davidster (=> 25e hfdst), want overeenkomstig de in tegenovergestelde richtingen liggende twee driehoeken van de davidster waren zij een tweeling met tegenovergestelde
karakters. Gedurende Jakobs gevecht middels wereldse methodes tegen Esau waren zij
op verwrongen wijze met elkaar verweven en waren zij derhalve weliswaar twee slecht
passende en toch vanaf de buik van hun moeder een eenheid als van twee worstelaars
vormende driehoeken. De beschrijving van Jakob heeft daarbij dezelfde getalwaarde
1331 als waarmee de davidster bij de bondssluiting tussen Abraham en Abimelech aangegeven is (=> 21e hfdst):
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(Gen 25:27):

1331 = 11 x 11 x 11

óâãÑÄ Åîâ óï îâÄ Åíèâ

- zes punten

Jakob een man volledig, bewonende tenten

Nu bij Jakobs gaan naar Padan Aram gaan de twee driehoeken als het ware uiteen en
vormen twee nieuwe davidsterren. Terwijl namelijk Esau een verbinding met de dochter
van Isjmaël als zijn nieuwe tweede driehoek aangaat:
(Gen 28:9):

1331 = 11 x 11 x 11

ãÄèåîâ ïÅ ïãáå

- zes punten

Mahalath de dochter van Isjmaël

- gaan Jakobs tenten "niet langer met het veld van Esau" (=> 25e hfdst) maar met het veld
van Luz als nieuwe tweede driehoek de verbinding aan:
(Gen 28:19):

1331 = 11 x 11 x 11

ÑçîÄìã ìâèÑ óî ÜÖã óãÖÄ

- zes punten

echter Luz de naam van de stad vroeger (voor Jakobs naamsgeving en dus
nog Luz als hij er overnachtte)

Luz staat voor heel Kanaän (=> boven) en zo strekte vanaf zijn droom dat land niet langer
in de hoedanigheid van "het veld van Esau" maar in de hoedanigheid van het beloofde
land Gods zich onder zijn tenten als de tweede driehoek uit.
Esau steunde in zijn streven op de dochter van Isjmaël:
(Gen 28:9):

1856

ãÄèåîâ ïÅ ïãáå ïÄ áíâÖ

en hij nam Mahalath de dochter van Isjmaël

- en Jakob steunde op God. En tot getuigenis daarvan stelde hij de hoofdsteun op, met
welke onder zijn hoofd God hem uit zijn wanhoop opgericht had:
(Gen 28:18):

1856

ÖâïîÄìå óî ìîÄ òÅÄÑ
de steen welke hij zette als
zijn hoofdsteun

Door zich te richten op God ontving Jakob zijn vrouwen door leiding terwijl Esau ook zijn
derde vrouw buiten de wil Gods om nam.
f. De belofte Gods aan Jakob
God zegt tegen Jakob:
(Gen 28:14):

1283 = 4 x 386

ÑÅÇçÖ ÑçêëÖ ÑåÉíÖ Ñåâ ïëìêÖ

en je zult je uitbreiden westwaarts en
oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts

De getalwaarde van dit deel is vier maal die van het woord voor "taal" en daarmee indirekt voor "volkeren in vier richtingen":
(Ex 4:10):

386

òÖîã

taal, tong

= 1 x 386

- taal in vier richtingen = 4 x 386 = 1283

- en de getalwaarde van de twee hoofdrichtingen in kruisvorm is één maal die van hetzelfde woord voor "taal":
386

ÑçêëÖ ÑåÉíÖ

en oostwaarts en noordwaarts
- de centrale woorden en daarmee de twee hoofdrichtingen = 1 x 386
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Aldus wordt hem in het volgende versdeel hetzelfde gezegd als in het voorgaande versdeel (Gen 28:14):
en zullen gezegend worden in jou alle geslachten van de aardbodem en (wel)
met jouw zaad
Wanneer na zijn terugkeer van Laban Jakob opnieuw Bethel bezoekt, wordt hem qua getalwaarde hetzelfde gezegd als bij zijn heengaan:
(Gen 28:14):

1283

ÑÅÇçÖ ÑçêëÖ ÑåÉíÖ Ñåâ ïëìêÖ

en je zult je uitbreiden westwaarts en
oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts
(Gen 35:11):

ÑÅìÖ Ñìê âÉî ãÄ âçÄ óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ

- bij zijn heengaan

1283

en sprak tot hem de Eeuwige: ik God de Almachtige. Weest vruchtbaar en vermeerder je

- na zijn terugkeer

- en in letterlijk bewoording:
(Gen 35:11):

óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ
ÖÄëâ ñâëãáå

800

een volk en een gemeenschap van volkeren zal ontstaan uit jou en koningen
uit jouw lendenen zullen voortkomen

"Een volk" is Israël en "een gemeenschap van volkeren" is overeenkomstig de getalwaarde 800 het tezamen met Israël uit alle volkeren en talen der aarde voor de eeuwigheid
Gods = de andere zijde = 8 uitgenomen deel der mensheid. En die opsomming werd in
het eerste spreken tot Jakob als volgt vermeld (Gen 28:14):
en zullen gezegend worden in jou alle geslachten van de aardbodem (= een gemeenschap van volkeren) en (wel) met jouw zaad (= een volk = Israël)
Genesis 35:11

Genesis 28:14

een volk

=

jouw zaad

een gemeenschap van volkeren

=

alle geslachten van de aardbodem

Het gaat om de mensheid in de eeuwigheid Gods en daarom wordt in Gen 28:14 over alle
geslachten van de "aardbodem" = adama en niet over alle geslachten van de aarde =
eretz gesproken (Ex 20:12):
opdat verlengd zal worden jouw dagen op de aardbodem (adama) welke Jahwe
jouw God zal geven jou
de adama is de existentie Gods als existentiële bodem ook voor de mens. Zonder deze is het leven zinloos oftewel "verliest men de grond onder de voeten" (=> 2e hfdst)

In Gen 28:14 echter wordt tevens gesproken over Jakobs nageslacht als het stof van de
aarde = eretz en niet als het stof van de aardbodem = adama, want zoals van alle volkeren zullen uiteraard niet alle nakomelingen van Jakob geheiligde mensen zijn. Maar zelfs
in deze slechts stoffelijken van de zesde dag:
(Gen 28:14):

öìÄÑ ìêèä

666

als het stof van de aarde
- bij deze getalwaarde moet men als zo vaak zich van latere ideeën losmaken

- nog zal de mensheid gezegend zijn, want zij dragen de initiaal Gods in zich. De jood
draagt de natuur en daarmee de natuurlijkheid Gods in zich en tezamen met de geheiligden onder hen doen zij het gedachtegoed der mensheid op een hoger plan brengen.
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g. Wat in dit hoofdstuk niet te vinden is
Opvallend genoeg is geen enkel verband tussen de getalwaarden van dit hoofdstuk met
de getalwaarden van het laatste versdeel:
(Gen 28:22):

ñã ÖçìîèÄ ìîè âã òïï ìîÄ ãäÖ

2694

= 6 x 449

en (van) alles wat u zal geven mij zal ik
zeker de tienden geven van hem aan u
- (een mogelijke duiding): de mens van de 6e dag (=> boven) = 6 welke niet aan de mens
(óÉÄ) = 45 naar de gelijkenis Gods toekomt = 449 i.p.v. 450

- te vinden en dat deel heeft dan ook veel weg van het aantoonbaar later ingevoegde
versdeel Gen 14:18 t/m 20 (=> 14e hfdst). Helaas konden ook sommigen van de latere
priesters of overheidsdienaren niet laten om een hint naar hun inkomen toe te voegen.
Want immers kan men moeilijk zijn tienden tot God in de lucht werpen zonder dat ze terugkomen en zo geeft men hen aan in de dienst Gods staande mensen. Een hint om God
zijn tienden te geven is derhalve een menselijk vragen naar eigen inkomen en een dienaar Gods zal niet bedelen of teksten ten behoeve van eigen inkomsten toevoegen.
Als uiteengezet wilde Jakob niet van subjectieve ideeën als mens van vlees en bloed = 4
maar van de realiteit Gods = 1 uitgaan om Jahwe als zijn God te erkennen. Waar dat ook
op volgende wijze in de tekst terug te vinden is, valt opnieuw het einde van de eerste
tekst precies voor begin van het niet bijbehorende aanhangsel op:
(Gen 28:17):

[22] ... ïâÅ óÄ âä ÑÜ òâÄ ÑÜÑ óÖíåÑ ÄìÖç Ñå
óâÑãÄ ïâÅ ÑâÑâ ÑÅëå âïåî ìîÄ ïÄÜÑ òÅÄÑÖ [22]

18460 = 4 x 4615

hoe vreeswekkend deze plaats ... [22] en deze steen welke ik
zette als gedenkteken zal zijn een huis van de Eeuwige
- Jakobs materieel subjectieve beleving = 4
(Gen 28:20):

ñãÖÑ âäçÄ ìîÄ ÑÜÑ ñìÉÅ âçìåîÖ âÉåè óâÑãÄ ÑâÑâ óÄ
ïâÅ ãÄ óÖãîÅ âïÅîÖ [21] îÅãã ÉÇÅÖ ãäÄã óáã âã òïçÖ
óâÑãÄã âã ÑÖÑâ ÑâÑÖ âÅÄ

4615 = 1 x 4615

als zal zijn de Eeuwige met mij en zal bewaren mij op deze weg
welke ik gaande en zal geven mij brood om te eten en kleding om
te kleden [21] en zal terugbrengen mij in vrede naar het huis van
mijn vader - dan zal zijn Jahwe mij tot God

- bevestiging door feiten = de werkelijkheid = de waarheid Gods = 1

Het hoofdstuk eindigt derhalve met de tekst (Gen 35:22):
en deze steen welke ik zette als gedenkteken zal zijn een huis van de Eeuwige
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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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