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Genesis hoofdstuk XXXI
a. Jakobs vluchten en vechten met God
Het 31e hoofdstuk en de twee volgende hoofdstukken van de thora hebben éénzelfde
hoofdthema, namelijk hoe te reageren op levensbedreigende maar voor bereiken van het
levensdoel niet te vermijden situaties. In dit hoofdstuk ziet Jakob het verduisterde gelaat
van Laban en vlucht hij en in de volgende twee hoofdstukken gaat hij het gevecht met
God = tezamen met God vanuit een geestelijke benadering van het gevaar aan. Een verder belangrijke thema in dit hoofdstuk betreft het eindresultaat van de godsdienst van
Abraham en die van de achtergebleven Nahor. Waar namelijk de kleinzoon van de eerste
het onwerkzame zelfs van zijn toverstokken (=> 30e hfdst) inziet, gelooft de "kleinzoon van
Nahor" Laban ondanks zijn vroomheid in de hogere kracht van materiële tastbaarheden
en voorstelbaarheden zoals van hout en stenen en blijkt hij in geestelijk opzicht algeheel
blind te zijn. Tot op de dag van vandaag is het grootste verschil tussen de godsdienst
van Jakob = Israël en menige andere godsdienst de afwijzing door de eerste van iedere
vorm van visualisering van de immaterieel onzichtbare schepper. Immers kan de voortbrenger van al het materiële zelf geen deel deze zijn.
b. Jakobs vlucht
De opdracht Gods aan Jakob tot terugkeer hield geen opdracht tot vluchten in, want God
zou met hem zijn (Gen 31:3):
keer terug naar het land van je vaderen en van je verwantschap en ik zal zijn met
je
De waarschijnlijkheid echter van door Laban van zijn vrouwen beroofd te worden (Gen
31:31):
en hij sprak tot Laban: omdat ik vreesde want ik dacht: opdat niet jij wegneme
jouw dochters mij
- kwam Jakob veel dreigender voor dan dat hij tegen Laban en zijn overmacht aan mensen meende geholpen te kunnen worden:
(Gen 31:3):

ñåè ÑâÑÄÖ

157

âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ ïÖçÅÑ Åíèâ ãÄ ìåÄâÖ

1570

en ik zal zijn met jou
(Gen 31:43):

en hij (Laban) sprak tot Jakob: de dochters (Jakobs
vrouwen) mijn dochters en de zonen mijn zonen

Als zo vaak werden de sterren van de hulp Gods overstraald door straatlichten van nabije
gevaren, alhoewel de eersten zoveel grotere krachten zijn. En dat terwijl hij toch de
grotere kracht van de hulp Gods dan die van de tegenstand van Laban had ervaren:
(Gen 31:43):

âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ ïÖçÅÑ Åíèâ ãÄ ìåÄâÖ

1570

en hij (Laban) sprak tot Jakob: de dochters (Jakobs
vrouwen) mijn dochters en de zonen mijn zonen
(Gen 31:8):

ãä ÖÉãâÖ ñìäî ÑâÑâ óâÉíç ìåÄâ Ñä óÄ
ÑâÑâ óâÉíè ìåÄâ Ñä óÄÖ óâÉíç òÄëÑ
óâÉíè òÄëÑ ãä ÖÉãâÖ ñìäî

3140

= 2 x 1570

wanneer zo hij sprak: gevlekten zal zijn jouw
loon dan wierpen al het vee gevlekten en wanneer zo hij sprak: gestreepten zal zijn jouw loon
dan wierpen al het vee gestreepten
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De boodschapper had Jakob al vele malen (=> onder) gewezen op de hulp Gods tegenover
Labans onrecht:
(Gen 31:39):

ÑçîíÅï âÉâå ÑçàáÄ âäçÄ ñâãÄ âïÄÅÑ Äã Ñêìà

1879

ìåÄÖ Åíèâ óÖãáÅ óâÑãÄÑ ñÄãå âãÄ ìåÄâÖ
ñâçâè Äç Äî ìåÄâÖ [12] âççÑ

1879

het verscheurde niet bracht ik bij jou. Ik boette het.
Van mijn hand eiste je het
(Gen 31:11):

en sprak tot mij de boodschapper van de Eeuwige:
Jakob! En ik sprak: hier ben ik. [12] En hij sprak:
hef toch op je ogen (en zie de hulp Gods)

En overeenkomstig zijn eigen woorden stond tegenover de in Labans gezicht te lezen
duistere plannen = 1405 de hulp Gods = eveneens 1405:
(Gen 31:5):

âä òäâÅÄ âçê ïÄ âäçÄ ÑÄì òÑã ìåÄâÖ
âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ óîãî ãåïä âãÄ ÖççâÄ

2810

= 2 x 1405

óÖîãî ãÖåïä Öåè ÖççâÄ

1405

= 1 x 1405

en hij (Jakob) sprak tegen hen (Lea en Rachel)
ziende ik het gelaat van jullie vader dat niet hij tot
mij als gisteren en voorgisteren en/maar de God van
mijn vader was met mij
(Gen 31:2):

(Jakob zag Labans gelaat en zie): hij niet tegen hem
als gisteren en eergisteren

___________________ -

= 1 x 1405
- Labans duistere gezicht + de hulp Gods = 2810 minus Labans
duistere gezicht = 1405 = alleen de hulp Gods = eveneens 1405

Hij had gezien dat ondanks het bespringen van alle soorten bokken op het vee het voor
hem bestemde vee geworpen werd (=> onder). Niet zijn toverstaven (=> 30e hfdst) maar
God had hem geholpen en de boodschapper Gods had hem er nog extra op gewezen (Gen
31:12). Alle voorgaande hulp Gods = 16050 was samengevat in de opdracht tot terugkeer
= 1605:
(Gen 31:5):

ìåÄâÖ [12] âççÑ ... [6] âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ
ñâçâè Äç Äî

16050

ñïÉãÖåãÖ ñâïÖÅÄ öìÄ ãÄ ÅÖî

1605

en de God van mijn vader was met mij [6] ... (Jakobs
zien van Gods hulp bij het drachtig worden van het
vee) ... [12] En hij (de boodschapper) sprak: sla toch
op je ogen!
(Gen 31:3):

keer terug naar het land van je vaderen en van je verwantschap

- evenals alle bedreiging = 10580 samengevat was in Jakobs eigen woorden omtrent de
hulp Gods:
(Gen 31:1):

ïÄ Ñîè ÖçâÅÄã ìîÄåÖ ÖçâÅÄã ìîÄ ãä ïÄ Åíèâ áíã
ïÄ âäçÄ ÑÄì òÑã ìåÄâÖ [5] ... ÑÜÑ ÉÅäÑ ãä
òäâÅÄ âçê

10580

âÉåè èìÑã óâÑãÄ Öçïç ÄãÖ

1058

nam Jakob alles wat van onze vader ... [5] en hij (Jakob)
sprak tot hen: ziende ik het gelaat van jullie vader
(Gen 31:7):

en niet gaf hem de Eeuwige om kwaad te doen met mij

En zo had Jakob de opdracht Gods tot terugkeer naar zijn vaderland niet voor onmogelijk
moeten houden zonder te vluchten. Jakob "nam de opdracht met een half oor waar" oftewel hij liet meteen zijn vrouwen naar zich naar het veld halen (Gen 31:3):
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keer terug naar het land van de vaderen en naar je verwantschap en ik zal zijn met
je [4] En hij (= God) zond heen Jakob. En hij liet roepen Rachel en Lea naar het
veld naar zijn vee
(Gen 31:3):

ñåè ÑâÑÄÖ ñïÉãÖåãÖ ñâïÖÅÄ öìÄ ãÄ ÅÖî
Åíèâ áãîâÖ [4]

2298

= 2 x 1149

1149

= 1 x 1149

keer terug naar het land van de vaderen en naar
je verwantschap en ik zal zijn met je [4] En hij
(= God) zond heen Jakob
- het "hij zond heen" als schakel tussen opdracht
en Jakobs reaktie hier op God betrokken
(Gen 31:4):

ÖçÄë ãÄ ÑÉîÑ ÑÄããÖ ãáìã ÄìíâÖ
en hij liet roepen Rachel en Lea naar het veld
naar zijn vee

Hij liet zijn vrouwen bij zich naar zijn vee roepen en ging derhalve in zijn haast aan de
gewone gang van zaken voorbij = "na het werk thuis de dingen bespreken". En met die
angstige reaktie op Labans gelaat en op de woorden van Labans zonen:
(Gen 31:4):

ÖçÄë ãÄ ÑÉîÑ ÑÄããÖ ãáìã ÄìíâÖ Åíèâ áãîâÖ

1685

en zond Jakob en liet roepen Rachel en Lea naar het
veld bij het kleinvee
- het "hij zond" als schakel tussen opdracht en
Jakobs reaktie hier op Jakob betrokken

- wekte hij bij Rachel de indruk zijn eigen God niet helemaal te vertrouwen. Aldus zocht
zij toevlucht bij de afgod van haar vader:
(Gen 31:19):

1685

ÑâÅÄã ìîÄ óâêìïÑ ïÄ

de terafiem welke van haar vader (was)

- door deze mee te nemen. Zij dekte zich in voor het geval de God van haar man mocht
falen:
(Gen 31:42):

íáëâ ÉáêÖ óÑìÅÄ âÑãÄ âÅÄ âÑãÄ âãÖã

735

óâêìïÑ

735

wanneer niet de God van mijn vaderen - de God
van Abraham en de vrees van Jitzak
(Gen 31:19):

de terafiem

- in het doen slagen van zijn opdracht tot terugkeer:
(Gen 31:13):

ñïÉãÖå öìÄ ãÄ ÅÖîÖ

1136

óâêìïÑ ïÄ

1136

en keer terug naar het land van je familie
(Gen 31:19):

(en stal Rachel) de terafiem

Op het moment van zijn angst kwam Jakob niet aan de geest van de sabbatdag = de 7e
dag toe:
(Gen 31:26):

ÅçÇïÖ ïâîè Ñå Åíèâã òÅã ìåÄâÖ
Åìá ïÖâÅîä âïçÅ ïÄ ÇÑçïÖ âÅÅã ïÄ

4557

= 7 x 651

en sprak Laban tot Jakob: wat heb je gedaan
dat je stal mijn hart en je leidde weg mijn
dochters als gevangenen van het zwaard?
(Gen 31:31):

651 = 1 x 651

âïÄìâ âä

omdat ik was bevreesd

__________________

= 6 x 651
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Lea en Rachel zeggen tegen Jakob alles te doen wat de Eeuwige hem zei (Gen 31:16). Maar
Jakob deed naar zijn angst en wat dienovereenkomstig hij zijn vrouwen vertelde:
(Gen 31:16):

Ñîè ñâãÄ óâÑãÄ ìåÄ ìîÄ ãä ÑïèÖ

1795

= 5 x 359

en nu: al wat sprak de Eeuwige tot jou: doe!
- Labans gelaat als de satan (òàî) = 359 in wezen = 1 x 359 en in gestalte = 4 x 359 = 5 x 359

Angst doet vaak de werkelijkheid tot wanvoorstellingen vervormen en deed in dit geval
Laban tot een satan = 359 worden. In zijn kwetsbaarheid stelde hij zich voor wat deze
hem alles aan zou kunnen doen en zo werd na zien van Labans gelaat = 4 voor Jakob Labans geest = 1 door angst er één als uit de onderwereld:
(Gen 31:5):

1348

óîãî ãåïä âãÄ ÖççâÄ âä

= 4 x 337

(Labans gelaat) dat niet hij tot mij (Jakob)
(is) als gisteren en voorgisteren

337 = 1 x 337

ãÖÄî

onderwereld
(Gen 31:4):

_________________

(=> onder)

ÖçÄë ãÄ ÑÉîÑ ÑÄããÖ ãáìã ÄìíâÖ Åíèâ áãîâÖ

1685

= 5 x 337

en zond Jakob en liet roepen Rachel en Lea op het
veld bij zijn kleinvee

Verder wilde Jakob door een slechte voorstelling van hun vader de toestemming van zijn
dochters tot vertrek verkrijgen:
(Gen 31:4):

ÑÄããÖ ãáìã

(Jakob liet roepen (naar = ã)) Rachel en Lea

340

= 2 x 170

- twee beslissende goedkeuringen vereist = 2 x goed (ÅÖà) = 17
in het groot = 2 x 170

Ook het creëren van angst doet wangedrochten creëren en Jakobs vrouwen bevestigden
Jakobs maskerade van Labans gelaat vanuit eigen frustraties:
(Gen 31:5):

1348

óîãî ãåïä âãÄ ÖççâÄ âä

= 4 x 337

(Labans gelaat) dat niet hij tot mij
(is) als gisteren en voorgisteren
(Gen 31:15):

674 = 2 x 337

Öçêéä ïÄ ãÖäÄ

een verteren (= hij verteerde) ons geld
- is de mening van beide vrouwen = 2 x 674 = 1348

Maar als gezegd leidt handelen vanuit angst = 1685 = 5 x 337 (=> boven) :
(Gen 31:4):

ÖçÄë ãÄ ÑÉîÑ ÑÄããÖ ãáìã ÄìíâÖ Åíèâ áãîâÖ

1685

= 5 x 337

1685

= 5 x 337

en zond Jakob en liet roepen Rachel en Lea op het
veld bij zijn kleinvee

- tot ongeloof zoals van Rachel:
(Gen 31:19):

ÑâÅÄã ìîÄ óâêìïÑ ïÄ

de terafiem welke van haar vader (was)

En met de diefstal van de terafiem van haar vader was minstens voor wat Rachel betreft
de mening over hun vader niet geheel naar de waarheid (Gen 31:14):
soms nog voor ons deel en bezit in het huis van onze vader?
Tezamen met haar tweede leugen in dit hoofdstuk had zij in principe zelfs haar doodvonnis getekend:
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(Gen 31:15):

Öçêéä ïÄ ãÖäÄ óÇ

717

= 3 x 239

956

= 4 x 239

ook een verteren ons geld
(Gen 31:35):

(Gen 31:32):

ñâçêå óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä âçÉÄ âçâèÅ ìáâ ãÄ

(Rachel op de terafiem van haar vader): niet zij toornig in de ogen van mijn heer dat niet ik vermag op te
staan voor jouw aangezicht

__________________

Ñâáâ Äã ñâÑãÄ ïÄ Äëåï ìîÄ óè

1673

= 7 x 239

bij wie jij vindt jouw God niet zal hij leven!

Tegenover deze 7 x 239 van leugens om zich uit de situatie te redden stonden de 7 x
239 van de schone handen van Jakob en Lea en de dienstmaagden om zich te vrijwaren:
(Gen 31:33):

Äëå ÄãÖ ïÑåÄÑ âïî ãÑÄÅÖ ÑÄã ãÑÄÅÖ Åíèâ ãÑÄÅ

1673

= 7 x 239

in de tent van Jakob en in de tent van Lea
en in de tent van de beide dienstmaagden
en niet vond hij (de terafiem)

De gelijke getallen lijken een gelijke resultaat van redding weer te geven, maar Rachel
verwijderde zich met haar handelen van de sabbat:
(Gen 31:19):

699 = 1 x 699

ãáì ÅçÇïÖ

en stal Rachel

- Rachels niet toekomen aan de sabbat = 700 - 1 = 699

En derhalve deelde zij de dag der eeuwigheid = de 50e dag na de sabbat der sabbatten
(=> 4e + 5e hfdst) nog altijd met haar vader en niet met Jakob. Want wat haar betreft was
deze eeuwigheidsdag na aftrek van hun "verkocht zijn" van hun "vreemden voor hun vader zijn" nog in de vorm van de gestolen terafiem als aandeel in het huis van haar vader
over:
(Gen 31:15):

Öã ÖçÅîáç ïÖâìäç ÄÖãÑ

1180

Öçêéä ïÄ ãÖäÄ óÇ ãäÄâÖ Öçìäå âä

1130

soms niet vreemden zijn wij beschouwd door hem?
(Gen 31:15):

want hij verkocht ons, ook een verteren ons geld

- dekt niet het eerste

_____ -

50

- over

Het "vreemde voor haar vader zijn" gold derhalve niet voor wat de geestelijke zijde = de
50e dag betreft en zo houdt haar leugen in algemene zin in dat in geestelijk opzicht zij
zich niet boven haar vader vermocht te verheffen:
(Gen 31:35):

500

ñâçêå óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä

want niet vermag ik op te staan voor jouw aangezicht

Eerst door het wegdoen van haar afgoden (Gen 35:4) zou dat anders worden, alhoewel het
graf der aartsvaderen zij niet meer bereikte (=> 35e hfdst).
Ook de getalwaarden geven aan dat de beschuldiging aan het adres van Laban door zijn
dochters niet helemaal terecht was. Want volgens hen gingen zij leeg uit bij hun vader:
(Gen 31:14):

ÖçâÅÄ ïâÅÅ ÑãáçÖ íãá Öçã ÉÖèÑ

891

soms nog ons deel en erfenis in het huis
van onze vader?

- omdat deze al hun geld verteerd had (Gen 31:15). Maar Jakob had voordien gezegd:
(Gen 31:9):

891

óäâÅÄ Ñçíå ïÄ óâÑãÄ ãëâÖ

en nam weg de Eeuwige het vee van jullie vader

- terwijl ook hijzelf de gezichten van het bronstige vee op het voor hem bestemde vee
gericht had (=> 30e hfdst). En zeker Rachel sprak maar voor de helft waarheid door als
deel en erfenis in het huis van haar vader één en dezelfde god te hebben:
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(Gen 31:34):

ÅîïÖ ãåÇÑ ìäÅ óåîïÖ óâêìïÑ ïÄ Ñáíã ãáìÖ
Äëå ÄãÖ ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ óÑâãè

4870

= 2 x 2435

ÉÖèÑ Öã ÑçìåÄïÖ ÑÄãÖ ãáì òèïÖ
ÖçâÅÄ ïâÅÅ ÑãáçÖ íãá Öçã

2435

= 1 x 2435

en Rachel nam de terafiem en legde hen in de zadel
van de kameel en zij ging zitten op hen en doortastte Laban de gehele tent en niet vond hij
(Gen 31:14):

en antwoordde Rachel en Lea en zij spraken tot hem:
soms nog ons deel en erfenis in het huis van onze vader?

Jakob vatte echter de woorden van zijn vrouwen als een spreken Gods op (Gen 31:14):
en antwoordde(n) Rachel en Lea en zij spraken tot hem
(Gen 31:14):

806

ÑÄãÖ ãáì òèïÖ

en antwoordde Rachel en Lea

= 26 x 31

- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x God (ãÄ) = 31

- en zag daarin gecombineerd met de situatie:
(Gen 31:14):

Öã ÑçìåÄïÖ

738

ÖçÄë ïÄ ÜÜÇã ñãÑ òÅãÖ

738

en zij spraken tot hem
(Gen 31:19):

en Laban was gaande/gegaan
om te scheren zijn vee (schapen)

- de aanwijzing Gods om te vluchten. Maar Lea's en Rachels argumenten waren vanwege
hun persoonlijke frustraties = 891 (=> boven) geen hogere vingerwijzing:
(Gen 31:14):

Öã ÑçìåÄïÖ

738

= 9 x 82 = 9 x Laban (òÅã) = 82

ïâÅÅ ÑãáçÖ íãá Öçã ÉÖèÑ
ÖçâÅÄ

891

= 9 x 99 = 9 x "en bezit" (ÑãáçÖ) = 99

en zij spraken tot hem
(Gen 31:14):

soms nog ons deel en bezit in
het huis van onze vader?

- Lea's en Rachels spreken in het teken van Laban = 9 x Laban met
betrekking tot bezit = 9 x bezit

- om te vluchten. En zo vluchtte Jakob en deed aldus wat voor de hand ligt en wat daarom de meesten zouden doen. Want hij was geen geestelijk zwak mens maar alleen nog
net niet de godsstrijder Israël uit het volgende hoofdstuk. Al helemaal was hij geen dief,
als namelijk Laban hem ook vanwege zijn vluchten daarvoor aanzag (=> onder):
(Gen 31:9):

óäâÅÄ Ñçíå ïÄ óâÑãÄ ãëâÖ

891

Öîè ïãäéÑ

891

en nam weg de Eeuwige (maar volgens Laban Jakob
zelf) het vee van jullie vader
(Gen 31:28):

je hebt dwaas gehandeld (een) doen (zegt Laban tegen Jakob)

Öîè

- Esau

=> je hebt dwaas gehandeld, Esau!
Met de infinitief van het werkwoord "doen" = "(een) doen" in die vreemde zinsconstructie
wordt Labans beoordeling van Jakob = "je bent dus toch niet beter dan je broeder!" tot
uitdrukking gebracht. En vanwege die inschatting was God de nacht ervoor tot Laban gekomen om hem te waarschuwen:
(Gen 31:24):

ìåÄâÖ ÑãâãÑ óãáÅ âåìÄÑ òÅã ãÄ óâÑãÄ ÄÅâÖ

891

en kwam de Eeuwige tot Laban de Aramees in de
droom van de nacht en sprak
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c. Niet van goed tot kwaad
God waarschuwt Laban om met Jakob niet omtrent goed en kwaad te discussiëren, maar
wat Laban wel doet:
(Gen 31:24):

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉï òê

1429

âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ

1429

dat niet jij spreke met Jakob van goed tot kwaad
(Gen 31:50):

wanneer jij (Jakob) vernedert mijn dochters

Zelfs spreekt hij van goed tot kwaad in het "levensgroot":
(Gen 31:24):

401

èì Éè ÅÖàå

van goed tot kwaad
(Gen 31:50):

âïçÅ ãè óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ
ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ

4010

wanneer jij vernedert mijn dochters en wanneer
jij neemt vrouwen bij mijn dochters niet iemand
bij ons ziende. Zie, de Eeuwige getuige tussen
mij en tussen jou

- en wel "van A tot en met Z":
ïÄ

- de "hebreeuwse alfa en omega"

401

Want Laban was wel een vroom mens om woorden Gods te vernemen (=> 29e hfdst), maar
interpreteerde ze als telg van de naar de godsdienst van Nimrod teruggekeerde Nahor en
Milka (=> 22e hfdst). Aldus is het verschil tussen de woorden Gods in het 24e vers en Labans herhaling van dezen in het 29e vers qua getalwaarde 490 = 7 x 70 = "het ontbreken van de volkomenheid van Jakobs en Labans voorvader Noach" (=> 6e hfdst):
(Gen 31:24):

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉï òê ñã ìåîÑ

2024

- woorden Gods

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉå ñã ìåîÑ

1534

- Labans herhaling

hoed je opdat niet jij spreke met Jakob van
goed tot kwaad
(Gen 31:29):

hoed je sprekend met Jakob van goed tot kwaad
(Gen 6:9):

_____

490 = 7 x 70

óâåï
volkomen

Op het ontbreken van de volkomenheid van Jakobs en Labans voorvader Noach aan de
godsdienst van Nahor wordt namelijk in dit hoofdstuk van de thora teruggekomen (=> onder). Door gebrek aan geest reduceerde Laban het "hoed je opdat niet spreke jij" tot
"hoed je sprekende" oftewel tot het "op zijn woorden passen wanneer hij met Jakob van
goed tot kwaad zou spreken". Niet alleen Jakob interpreteerde derhalve woorden Gods
naar eigen gedachte:
(Gen 31:29):

939

ñâãÄ óâÑãÄ ìåÄ ìîÄ ãä

al wat sprak de Eeuwige tot jou (doe dat)

- maar ook Laban deed dat:
(Gen 31:29):

939

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉå

sprekende met Jakob van goed
tot kwaad
- het veranderde (vet gedrukte) tekstdeel i.p.v. "opdat niet jij spreke" (=> boven)

Nochtans stopte overeenkomstig volgende twee aaneensluitende tekstgedeeltes het spreken Gods = 1 Labans ongeestelijke instelling = zijn verwijten = 4 voldoende af. Ondanks
9
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Labans slechte verstaan = 4194 = 6 x 699 = "alle 6 dagen niet aan de sabbat = 700 toekomen (=> boven) en het missen van de 7e dag zelf" keerde ook hier het spreken Gods
niet leeg terug:
(Gen 31:24):

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉï òê ñã ìåîÑ Öã ìåÄâÖ
âïçÅãÖ âçÅã íîçã âçïîàç ÄãÖ [28] ...

16776 = 4 x 4194

en hij (God) sprak tot hem: hoed je ... [28] en niet stond
je me toe te kussen mijn zonen en mijn dochters
- waarschuwing Gods tot en met Labans vele verwijten
(Gen 31:29):

ìåÄ îåÄ óäâÅÄ âÑãÄÖ èì óäåè ïÖîèã âÉâ ãÄã îâ
èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉå ñã ìåîÑ ìåÄã âãÄ
is in de macht van mijn hand om te doen met jullie boosheid. Maar de God van jullie vaderen gisteren sprak tot
mij te zeggen: hoed je sprekende met Jakob van goed
tot kwaad

4194

= 1 x 4194
(= 18 x 233)

- de waarschuwing Gods stopt Labans voornemen
- alle vijandschap (ÑÅâÄ) = 18 gestopt door de "boom des levens"
(óââáÑ öè) = 233 tussen Laban en Jakob in

Laban verstond niet en ook uit zijn opkomen voor zijn dochters tegenover Jakob bleek
dat hij weinig geestelijk inzicht = inzicht in de realiteit ontwikkeld had. Want een van beiden had ernstige schending van heiligheid begaan:
(Gen 31:50):

âïçÅ ïÄ

863

óÑâãè ÅîïÖ

863

mijn dochters
(Gen 31:34):

en zij (Rachel) zette zich op
hen (op de god van Laban)

- Rachels ontheiliging van de god van haar vader

- terwijl Jakob volkomen schone handen had:
(Gen 31:18):

îäì ìîÄ Öîäì ãä ïÄÖ ÖÑçíå ãä ïÄ ÇÑçâÖ
ãÄ ÄÖÅã óìÄ òÉêÅ îäì ìîÄ Öçâçí Ñçíå
òèçä ÑëìÄ ÖâÅÄ íáëâ

5322

= 3 x 1774

ãÑÄÅÖ ÑÄã ãÑÄÅÖ Åíèâ ãÑÄÅ òÅã ÄÅâÖ
Äëå ÄãÖ ïÑåÄÑ âïî

1774

= 1 x 1774

en hij (Jakob) leidde weg al zijn vee en al zijn bezit welke hij verwierf, het vee van zijn bezit (=
niet van het vee van Laban) welke hij verwierf in
Padan Aram om te komen naar Jitzak zijn vader
naar het land Kanaän
(Gen 31:33):

en kwam Laban in de tent van Jakob en in de
tent van Lea en in de tent van beide dienstmaagden en niet vond hij (gestolen goed)
- 3 x niets gevonden = 3 x 1774 = 5322

Rachel zondigde derhalve ook meer dan enkelvoudig tegen de goede naam van Jakob:
(Gen 31:36):

âèîê Ñå òÅãã ìåÄâÖ Åíèâ òèâÖ

1192

= 1 x 1192

ÑâÅÄã ìîÄ óâêìïÑ ïÄ ãáì ÅçÇïÖ

2384

= 2 x 1192

en antwoordde Jakob en sprak tot Laban:
wat mijn misdaad?!
(Gen 31:19):

en stal Rachel de terafiem welke van haar vader

Omdat Jakob terecht verworven had (=> onder) verhoedde God dan ook dat Laban bij haar
zijn terafiem vond:

10
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(Gen 31:18):

1398

óìÄ òÉêÅ îäì ìîÄ
wat hij (Jakob) verwierf in Padan Aram

(Gen 31:34):

1398

Äëå ÄãÖ ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ

en doortastte Laban de gehele tent (van
Rachel) en niet vond hij

Vooral had Rachel het goddelijk moederschap = 26 x 41 in gevaar gebracht. Want niet
wetende van haar diefstal had Jakob de dief van Labans god voor dood verklaard (Gen
31:32):
(Gen 31:32):

1066

óïÅçÇ ãáì âä Åíèâ èÉâ ÄãÖ

= 26 x 41

en niet wist Jakob dat Rachel hen gestolen had
- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x het moederschap (óÄ) = 41 = het goddelijke moederschap

Zij werd dan ook niet in het graf der aartsvaderen begraven omdat zij haar geest te zeer
schade toegebracht had om nog tot het niveau van de aartsvaders en -moeders te kunnen komen (=> 35e hfdst). En lichamelijk bracht zij het er alleen levend van af dankzij het
ingrijpen Gods omwille van het goddelijk moederschap:
(Gen 31:23):

òÅã ãÄ óâÑãÄ ÄÅâÖ [24] ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖïÄ íÅÉâÖ

1066

= 26 x 41

en hij achterhaalde hem op de berg hag'Gilead [24] En
kwam de Eeuwige tot Laban
- Jahwe (ÑÖÑâ) x het moederschap (óÄ) = 41

d. Wat bezit en wat diefstal is
De zonen van Laban en Laban zelf (=> onder) hielden Jakob voor een dief (Gen 31:1), terwijl
Jakob zijn bezit als rechtmatig verdiend loon beschouwde. In het dispuut tussen hen en
de zich benadeeld wanende Laban = 4 zagen Jakob en zijn vrouwen de overgang van Labans bezit naar hen als bewijs van hun gerechtigheid = 1:
(Gen 31:5):

ãåïä âãÄ ÖççâÄ âä òäâÅÄ âçê ïÄ âäçÄ ÑÄì
âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ óîãî

2468

= 4 x 617

ziende het gelaat van jullie vader dat niet hij tegen
mij als gisteren en eergisteren. Maar de God van
mijn vader was met mij
(Gen 31:15):

4:1

617 = 1 x 617

Öçêéä ïÄ

ons geld (zeggen de vrouwen van Jakob)

En de zonen van Laban namen op precies tegenovergestelde wijze als hun zusters de
toedracht van het gebeurde waar:
(Gen 31:7):

ïìîè âïìäîå ïÄ ôãáÑÖ âÅ ãïÑ òäâÅÄÖ
âÉåè èìÑã óâÑãÄ Öçïç ÄãÖ óâçå

4204

= 4 x 1051

en jullie vader bedroog me en verwisselde
mijn loon tien maal. Maar niet stond toe hem
de Eeuwige om kwaad te doen mij
(Gen 31:1):

4:1

1051

ÖçâÅÄã ìîÄ ãä ïÄ

= 1 x 1051

al wat van onze vader is (nam Jakob, zeggen
zijn zonen)

De tegenovergestelde zienswijze is ook als volgt uitgedrukt:
(Gen 31:1):

ÖçâÅÄã ìîÄ ãä ïÄ Åíèâ áíã

1371

- zienswijze Laban en zijn zonen

âïìäîå ïÄ

1371

- Jakobs zienswijze

nam Jakob al wat van onze vader (is)
(Gen 31:7):

mijn (Jakobs) loon

Zonder direkte diefstal van noch de een noch de ander als in het geval van Laban en Jakob echter is moeilijk naar objectieve maatstaven te beoordelen of iemand wel of niet te11
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recht bezit. Bezit en de mate van bezit kan op zich geen richtlijn ter bepaling van goed of
kwaad zijn en dat is een van de oorzaken van het eeuwige touwtrekken tussen bezittenden en niet bezittenden zoals ook in politieke links-rechts-discussies en bij loongeschillen. God alleen weet omtrent terecht of onterecht bezitten en het beoordelen van mensen dienomtrent behoort tot het tot niets leidende denken in goed en kwaad van de wereld = de "boom van kennis van goed en kwaad" = 4. En in dit geval had overeenkomstig
het oordeel Gods Jakob door hogere hand verkregen = 1 en behoorde hij niet als een dief
aangesproken te worden:
(Gen 31:24):

èì Éè ÅÖàå Åíèâ óè ìÅÉï òê ñã ìåîÑ

2024

= 4 x 506

hoed je dat niet je spreekt met Jakob van goed
tot kwaad
(Gen 31:9):

506 = 1 x 506

âã òïâÖ
en HIJ (God) gaf mij (Jakob)

Maatstaf voor God is namelijk de instelling en bedoelingen waarmee men bezit en die
kent veelal de Almachtige alleen. In dit geval echter doet de thora weten dat Jakob met
het oog op de opdracht tot stichten van het geestelijke Israël (=> onder) verworven had.
Want in het volgende is de opdracht tot teruggaan naar het land Kanaän de schakel en
het geestelijke sluitstuk = 1 van zijn verwerven van vee = 4:
(Gen 31:12):

óâÉíç óâÉíè òÄëÑ ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ãä ÑÄìÖ
[13] ñã Ñîè òÅã ìîÄ ãä ïÄ âïâÄì âä óâÉìÅÖ
ïìÉç ìîÄ ÑÅëå óî ïáîå ìîÄ ãÄ ïâÅ ãÄÑ âäçÄ
óÖí Ñïè ìÉç óî âã

8688

= 4 x 2172

ñïÉãÖå öìÄ ãÄ ÅÖîÖ ïÄÜÑ öìÄÑ òå Äë óÖí

2172

= 1 x 2172

en zie: alle bokken de springenden op het vee: gestreepten en gevlekten en gestippelden (=> onder). Want ik
heb gezien al wat Laban aandeed jou [13] Ik de God
van Bethel welke je zalfde daar een gedenksteen welke
je beloofde mij daar een belofte. Sta op!
(Gen 31:13):

Sta op! Ga uit, weg uit dit land en keer terug naar het
land van je verwantschap
(Gen 31:13):

óÖí

146

Sta op!
(Gen 31:8):

òÄëÑ

146

het vee

Zonder bezit zou Jakob geen dynastie kunnen oprichten in Kanaän (=> 30e hfdst). En derhalve is het "sta op" met dezelfde getalwaarde als die van het "het vee" = "Jakobs bezit"
schakel tussen het door de hand Gods verkrijgen en de opdracht om heen te gaan. Het
vee = Jakobs bezit was verbonden met de opdracht Gods en was niet verbonden met
enige hebzucht van Jakob. En zo zag ook volgens volgende getalwaarde Laban al het bij
Jakob zijnde onterecht als zijn bezit aan:
(Gen 31:8):

âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ ïÖçÅÑ Åíèâ ãÄ ìåÄâÖ
ÄÖÑ âã ÑÄì ÑïÄ ìîÄ ãäÖ âçÄë òÄëÑÖ

3094

= 17 x 182

en hij sprak tot Jakob: de dochters mijn dochters en de zonen mijn zonen en het vee mijn
vee en al wat jij ziende van mij hij

- het goede (ÅÖà) = 17 van Jakob (Åíèâ) = 182 was niet het goede van Laban

- waar krachtens de handtekening van Jahwe het wel Jakobs bezit was:
(Gen 31:18):

îäì ìîÄ Öîäì ãä ïÄÖ ÖÑçíå ãä ïÄ ÇÑçâÖ

2730

= 15 x 182

en hij leidde weg al zijn vee en al zijn bezit wat
hij had verworven
- Jah(we) (Ñâ) = 15 x Jakob (Åíèâ) = 182

God had beslist en liet dat zowel de ene als de andere partij weten:
12
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(Gen 31:11):

748

Åíèâ óÖãáÅ óâÑãÄÑ ñÄãå âãÄ ìåÄâÖ
en sprak tot mij de boodschapper van de
Eeuwige in de droom: Jakob!

(Gen 31:29):

748

âãÄ ìåÄ îåÄ óäâÅÄ âÑãÄÖ

en de God van jullie vader gisteren sprak
tot mij (Laban)

Voor God was het vee van Jakob terecht toegenomen en dat van Laban niet onterecht
minder geworden vanwege de instelling waarmee beiden bezaten. Jakob wilde verwerven
met oog op verwerkelijking van de opdracht Gods:
(Gen 31:1):

1520

ÑÜÑ ÉÅäÑ ãä ïÄ Ñîè ÖçâÅÄã ìîÄåÖ

= 8 x 190

en van wat van onze vader maakte hij
al deze rijkdom

- Jakobs verwerven tot opbouw van het Kanaän (òèçä) = 190 van de andere
zijde = 8 als "diefstal" in de ogen van Labans hebberige zonen

- als getuige de getalwaarde naar het jaartal van Israëls uittocht van het volgende citaat
Jakob met blik op het toekomstige Kanaän leefde:
(Gen 31:42):

ÉáêÖ óÑìÅÄ âÑãÄ âÅÄ âÑãÄ âãÖã
âçïáãî óíâì Ñïè âä âã ÑâÑ íáëâ

2448

wanneer niet de God van mijn vader, de
God van Abraham en de schrik van Jitzak was
met mij, dat jij leeg weggezonden had mij
- jaartal van Israëls uittocht uit Egypte = 2448

Labans zienswijze van Jakobs verwerven als "misdaad en zonde" was derhalve onterecht:
(Gen 31:36):

âïÄàá Ñå âèîê Ñå òÅãã ìåÄâÖ Åíèâ òèâÖ
âìáÄ ïíãÉ âä

2448

en antwoordde Jakob en hij sprak tot Laban: wat
mijn misdaad wat mijn zonde dat jij najoeg achter mij

Ze kwam voort uit Labans eigen hebzuchtige instelling:
(Gen 31:43):

òÄëÑÖ âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ ïÖçÅÑ
ÄÖÑ âã ÑÄì ÑïÄ ìîÄ ãäÖ âçÄë

2624

de dochters mijn dochters en de zonen mijn zonen en het vee mijn vee
en al wat jij ziende mij (is) hij

= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 82

- 2 x 2 x ... x Laban (òÅã) = 82

- evenals zijn zonen extreem materieel gericht waren:
(Gen 31:1):

144

òÅã âçÅ

= 12 x 12

de zonen van Laban
- uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst) x uiterste der materie = 12

Ook bij zijn achtervolging was het Laban vooral om het bezit = de alleen materiële zijde
der dingen te doen. Want overeenkomstig de indeling van de scheppingsdagen (=> 1e
hfdst) hoort hij op de derde dag van Jakobs vlucht oftewel overeenkomstig de eerste drie
immateriële scheppingsdagen was Jakob voor hem een verborgene (Gen 31:27):
waarom verborg je je (ïÄÅáç) door te vluchten
Labans geest was die van de vanwege materiële voordelen achtergebleven Nahor en Milka (=> 11e hfdst) en zo waren zijn dochters voor hem vreemden (=> onder) en was ook Jakob voor hem een vreemde in meest algemene zin gebleven. Want de drie dagen zonder
tijd = de eeuwigheid zijn altijd en alom aanwezig en zo wordt reeds in het vorige hoofdstuk van de thora Jakobs vreemdelingschap voor Laban ermee weergegeven dat Jakob
zijn bezittingen "drie dagreizen ver van Laban" opbouwt (Gen 30:36). Laban verstond de
13
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geestelijke zijde van de eerste drie scheppingsdagen niet en zo hoort hij in dit hoofdstuk
"eerst op de derde dag van Jakobs "verborgen zijn" = "zijn vluchten" om hem dan op de
zevende dag in te halen. Oftewel overeenkomstig de vier materiële scheppingsdagen
achtervolgde hij hem vier dagen:
Laban achtervolgt Jakob "een weg van zeven dagen" (óâåâ ïèÅî ñìÉ) en dat is iets anders dan dat hij
hem "zeven dagen achtervolgt". Want "een weg van zeven dagen" is een vaste op normale wijze en zo
ook door Jakob in zeven dagen af te leggen afstand. Een "achtervolgende welke inhaalt" zoals Laban
doet er uiteraard geen zeven dagen over

Qua getalwaarde blijft voor die vier dagen 383 over = de getalwaarde van het "van jou
(van Laban) wat bij mij (Jakob) is, dat neem tot je":
(Gen 31:23):

óâåâ ïèÅî ñìÉ

1096

= 8 x 137

- de 3 en de 7 scheppingsdagen

een weg van zeven
dagen
(Gen 31:22):

âîâãîÑ óÖâÅ

op de derde dag
(Gen 31:32):

713

- de 3 en de 7 scheppingsdagen

_____

ñã áíÖ âÉåè Ñå ñã

383

- de resterende vier dagen van
achtervolgen vanwege het "van
jou wat bij mij is dat neem!"

van jou wat bij mij
(is): dat neem tot je

Overeenkomstig de vier materiële scheppingsdagen achtervolgde Laban Jakob vier dagen
vooral vanwege het materiële = "Jakobs zonde" = "dat bij Jakob wat volgens hem het
zijne was" en dat was volgens Laban alles (Gen 31:43). Derhalve zijn ook Jakobs woorden
in de drie en vier en zeven dagen ingedeeld als hij Laban hierop aanspreekt:
(Gen 31:37):

âáÄ ÉÇç Ñä óâî ñïâÅ âãä ãäå ïÄëå Ñå
Öçâçî òâÅ ÖáâäÖâÖ ñâáÄÖ

2198

= 7 x 314

âìáÄ ïíãÉ âä âïÄàá Ñå

1256

= 4 x 314

wat vond je van al het gereedschap van je huis?
Leg hier voor mijn broeders en jouw broeders en
zij mogen oordelen tussen ons beiden
(Gen 31:36):

wat mijn zonde dat je najoeg achter mij?

Overeenkomstig de vier materiële scheppingsdagen achtervolgde Laban volgens Jakob
hem alleen om het materiële = 4 x 314 t.o.v. de 7 x 314. En overeenkomstig de kernfaktor 314 achtervolgde hij hem om al het vee wat ondanks al zijn veranderen van loon Jakobs vee geworden was = 3140:
(Gen 31:8):

òÄëÑ ãä ÖÉãâÖ ñìäî ÑâÑâ óâÉíç ìåÄâ Ñä óÄ
ÖÉãâÖ ñìäî ÑâÑâ óâÉíè ìåÄâ Ñä óÄÖ óâÉíç
óâÉíè òÄëÑ ãä

3140

wanneer zo hij sprak: gevlekten zal zijn je loon dan
wierpen al het vee gevlekten en wanneer zo hij sprak
gestreepten zal zijn je loon dan wierpen al het vee gestreepten

In Labans ogen stond Jakobs vlucht van zeven dagen geheel en al in het teken van diefstal (Gen 31:27):
waarom verborg je je door te vluchten en stal je mij?
(Gen 31:23):

óâåâ ïèÅî

872

âïÄ ÅçÇïÖ

872

zeven dagen (van Jakobs vlucht)
(Gen 31:27):

en jij stal mij

- meestal aangepast vertaald

Echter had Jakob "zijn tent op het gebergte opgeslagen", overeenkomstig de gelijke getalwaarde van "zijn tent" en het "huis Gods" in hetzelfde hoofdstuk (Gen 31:13) betekenend dat "hij verkeerde in het huis Gods". En Laban "sloeg met zijn broeders op zonder
"tent" = "niet in het huis Gods" en op het gebergte hag'Gilead" met gelijke getalwaarde
14
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als van "Jahwe Elohiem" betekenend dat "hij Jahwe de Eeuwige in de droom 's-nachts tegenover zich vond":
(Gen 31:25):

1408

ìÑÅ ÖãÑÄ ïÄ èíï ÅíèâÖ

en Jakob had opgeslagen zijn tent op
het gebergte
(Gen 31:25):

ÖãÑÄ ïÄ

443

ãÄ ïâÅ

443

zijn tent
(Gen 31:13):

Bethel, huis Gods (ik ben de God van Bethel)
- met "zijn tent" = Bethel = "huis Gods" en
zonder "hag'Gilead"
(Gen 31:25):

1403

ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖâáÄ ïÄ èíï òÅãÖ

en Laban had opgeslagen *** met zijn broeders
op het gebergte hag'Gilead
- zonder "zijn tent" (***) en met "hag'Gilead"
(Gen 31:25):

ÉèãÇÑ

112

óâÑãÄ ÑÖÑâ

112

hag'Gilead, de steenhoop der getuigenis
Jahwe de Eeuwige

De vrome Laban kende namelijk alleen de God van waarschuwen = de "schrik van Jitzak"
en niet de God om blijmoedig bij te wonen (=> onder):
(Gen 31:25):

ÉèãÇÑ ìÑ

317

ãÅâè ìÑ

317

berg hag'Gilead
(Deut 11:29):

berg Ebal = berg van de vloek

En oorzaak daarvan was als gezegd "het verschil in instelling van Jakob en van Laban":
(Gen 31:25):

ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖâáÄ ïÄ èíï òÅãÖ

1403

âçÄë òÄëÑÖ âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ ïÖçÅÑ

1403

en Laban had opgeslagen *** met zijn broeders
op het gebergte hag'Gilead
(Gen 31:43):

en de dochters mijn dochters en de zonen mijn
zonen en het vee mijn vee
(Gen 31:25):

- bezit vanuit hebzucht

ìÑÅ ÖãÑÄ ïÄ èíï ÅíèâÖ

1408

ñâïÉÅè ìîÄ ïÄ

1408

en Jakob had opgeslagen zijn tent op het gebergte
(Gen 30:29):

dat wat ik (Jakob) jou (Laban) gediend heb

- bezit vanuit dienstbaarheid

Wil men toch goed tegen kwaad wegstrepen, zo stond minstens tegenover Jakobs richten
van de gezichten van het bronstige vee op de voor hem bestemde soorten (=> 30e hfdst)
Labans geknoei met Jakobs loon. Dat had hij tien maal veranderd (Gen 31:41) en dat is tezamen met de eerste loonafspraak elf maal:
(Gen 31:8):

ìåÄâ Ñä óÄ

317

ïÄÖ ââçè ïÄ âçïáãî óíâì Ñïè âä
îåÄ áäÖâÖ óâÑãÄ ÑÄì âêä èâÇâ

3487

als zo hij (Laban) sprak (dit is je loon)
(Gen 31:42):

= 11 x 317

want jij leeg zou je heengezonden hebben mij.
Mijn ellende en de moeite van mijn handen
zag de Eeuwige en hij besliste gisteren

15
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Aldus oordeelde God over bezitten en niet bezitten op de berg hag'Gal-ed = "berg van de
steenhoop van de getuigenis":
(Gen 31:8):

ìåÄâ Ñä óÄ

317

= 1 x 317

ÉèãÇÑ ìÑ

317

= 1 x 317

berg van de steenhoop der getuigenis

_________________

ÑãâãÑ óãáÅ âåìÄÑ òÅã ãÄ óâÑãÄ ÄÅâÖ

634

als zo hij (Laban) sprak (dit
zal nu je loon zijn)
(Gen 31:43):
(Gen 31:24):

= 2 x 317

en kwam de Eeuwige tot Laban de Aramees
in de droom van de nacht

- en die op velerlei wijzen zich voordoende ervaring was het getuigenis Gods omtrent het
terecht of niet terecht bezitten. God rechtvaardigde Jakobs bezitten en veroordeelde niet
het minder geworden zijn van Labans bezit. Als gezegd gaat het niet om de hoeveelheid
van bezitten of niet bezitten = 4 maar om de instelling waarmee men bezit = 1. Jakob
was als kleinzoon van de Kanaänvaarder Abraham op de waarden achter het materiële
gericht en daardoor had God hem gegeven. En Laban was als kleinzoon van de achterblijver Nahor gebleven bij diens op materiële voordelen aangepaste godsdienst = 4 en zo
was zijn God = 1 een alleen materiële gebleven:
(Gen 31:43):

ïÖçÅÑ Åíèâ ãÄ ìåÄâÖ òÅã òèâÖ
âçÅ óâçÅÑÖ âïçÅ

1788

= 4 x 447

en antwoordde Laban en sprak tot Jakob: de
dochters mijn dochters en de zonen mijn zonen
(Gen 31:30):

4:1

447 = 1 x 447

âÑãÄ ïÄ

mijn god (de terafiem van Laban)

En een metalen of houten god kan niet geven.
e. Het spookbeeld Laban
Ondanks zijn bedrog en bezitterigheid was echter Laban anders dan in Jakobs angstvoorstellingen (=> boven) geen mens van de onderwereld. Niet derhalve omdat overeenkomstig die angstvoorstellingen Jakobs 20 dienstjaren en een nieuwe 21e "de onderwereld
van Laban" (=> boven) waren:

(Gen 31:15):

twintig voltooide jaren onderwereld

= 20 x 337

een nieuw jaar onderwereld ãÖÄî = 337

=

îîÖ ñâïçÅ âïîÅ Ñçî Ñìîè èÅìÄ ñâïÉÅè
óâçå ïìîè âïìäîå ïÄ ôãáïÖ ñçÄëÅ óâçî

1 x 337

_____________

7077

= 21 x 337

ik diende je 14 jaren om je twee dochters en 6
jaren om je kleinvee en je veranderde mijn loon
tien maal

- maar omdat de jaren van loonwerving onafhankelijk van goede of slechte behandeling
naar hogere maatstaven afgerond waren:
(Gen 31:41):

óâçî îî

1000

zes jaren

- gaf God Jakob de opdracht om terug te keren. En daarom had hij onder de hand Gods
uit kunnen trekken, want niet anders dan nu op de berg hag'Gilead zou Laban zich ook in
Padan Aram hebben laten waarschuwen. Angst schiet altijd als kracht te kort om een opdracht Gods mee uit te voeren:
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(Gen 31:23):

óâåâ ïèÅî ñìÉ

1096

= 4 x 274

822

= 3 x 274

een weg van zeven dagen (achtervolgde Laban Jakob)
(Gen 31:13):

ñïÉãÖå öìÄ ãÄ

=> boven: de drie dagen
van vluchten en vier dagen
van achtervolgen

(keer terug) naar het land van je
familie
- 1 x 274 te weinig om aan Laban te ontsnappen
vanwege de mee te voeren kudde (ìÉè) = 274

Vanuit angst is men de tegenstander nooit te snel af:
(Gen 31:22):

âîâãîÑ óÖâÅ òÅãã ÉÇâÖ

848

ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖïÄ íÅÉâÖ

848

en werd bericht Laban op de
derde dag (van Jakobs vlucht)
(Gen 31:23):

en hij haalde in hem op de
berg hag'Gilead

- omdat bij het vanuit angst een goddelijke opdracht uitvoeren Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 zelf
ontbreekt:
(Gen 31:13):

ñïÉãÖå öìÄ ãÄ

822

ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖïÄ íÅÉâÖ

848

(keer terug) naar het land van je
familie (zegt God)
(Gen 31:23):

en hij haalde in hem op de
berg hag'Gilead

____ -

26 - - Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 te weinig

Alleen het uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst) blijft dan als hulpmiddelen over om te
ontvluchten en dat volstaat nooit:
(Gen 31:25):

984

Åíèâ ïÄ òÅã ÇîâÖ

= 12 x 82

en bereikte (haalde in) Laban Jakob
- het uiterste der materie = 12 x Laban (òÅã) = 82

Echter was Laban wel een onaangenaam heerschap maar niet de satansgeest welke Jakob in hem gevreesd had. Want hij liet zich door God waarschuwen en zo richt Jakob ter
herinnering aan zijn foute beoordeling een steen op:
(Gen 31:45):

359

òÅÄ Åíèâ áíâÖ

en nam Jakob een steen

- de satan (òàî) = 359

God had hem geen onmogelijke opdracht gegeven om op normale wijze terug te keren:
(Gen 31:46):

(Gen 31:47):

233

óâçÅÄ ÖáíâÖ

en zij namen stenen (op Jakobs bevel tot
oprichten van een gedenk-steenhoop)

- de boom des levens = 233

ÉèãÇ

107

ñïÉãÖåãÖ ñâïÖÅÄ öìÄ ãÄ ÅÖî

1605

Gal-ed (= steenhoop van de getuigenis)
(Gen 31:3):

= 15 x 107

keer terug naar het land van je vaderen
en van je verwantschap
- steenhoop der getuigenis (ÉèãÇ) = 107 x Jah(we) (Ñâ) = 15

Vanwege zijn vlucht zonder Jahwe = alleen Galed = steenhoop der getuigenis = 107 had
dan ook Laban alsnog op die steenhoop Jakob ingehaald:
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(Gen 31:23):

848

ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖïÄ íÅÉâÖ

= 16 x 53

en hij haalde in hem op de
berg hag'Gilead
- 848 = 2 x 2 x 2 x 2 x een steen (òÅÄ) = 53 = "een verdubbeling van stenen" =
"hag'Gilead = "de steenhoop der getuigenis"

De steenhoop is dan ook tevens een getuigenis in positieve zin ten aanzien van Laban.
Want niet alleen bleek hij geen satan te zijn, maar tevens bleek bij die steenhoop enige
menselijkheid hem niet vreemd te zijn. Want zijn dochters gingen hem aan het hart:
(Gen 31:23):

1096

óâåâ ïèÅî ñìÉ

= 2 x 548

een weg(reis) van zeven dagen
(Gen 31:43):

548 = 1 x 548

óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå

wat kan ik doen voor hen (mijn
dochters) heden ten dage
- Labans achtervolging op de "weg van zeven dagen" toch ook vanwege zijn
twee dochters = 2 x 548
(Gen 31:50):

ãè óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ
ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ âïçÅ

3690

= 45 x 82

wanneer jij vernedert mijn dochters en
wanneer jij neemt vrouwen naast mijn
dochters: geen mens bij ons ziende

- de "mens Laban" = de mens (óÉÄ) = 45 x Laban (òÅã) = 82

En die zorg blijkt ook uit zijn toelichting waarom hij een bond wil sluiten. Zo stelt Laban
dat hij niet voorbij de steenhoop naar Jakob ten kwade zal gaan en Jakob niet alleen
voorbij de steenhoop maar ook niet voorbij deze gedenksteen naar hem ten kwade zal
gaan (Gen 31:52):
(Gen 31:43):

548

óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå

= 4 x 137

wat kan ik doen voor hen (mijn
dochters) heden ten dage
(Gen 31:52):

=> 4 : 1

137

ÑÅëå

= 1 x 137

gedenksteen
- de gedenksteen vanwege Labans "zorg" = een geestelijk element = 1 om
Rachels en Lea's uiterlijke welzijn = 4

Het "overschrijden" heeft met de door Laban gevreesde slechte behandeling van zijn
dochters te maken en moet derhalve niet topografisch opgevat worden. Want Laban had
niets meer tegen Jakob in de hand, anders dan Jakob zijn dochters nog slecht kon behandelen. En daarom zou hij niet voorbij de steenhoop naar Jakob ten kwade gaan en
had Jakob niet alleen voorbij de steenhoop maar ook niet voorbij de met het oog op zijn
dochters door hem aangehaalde gedenksteen ten kwade te gaan. Om zijn dochters alleen
ging het voor wat de gedenksteen betreft, als met deze de het geheel uitmakende faktor
= 523 te voorschijn komt:
(Gen 31:51):

[52] ñçâÅÖ âçâÅ âïâìâ ìîÄ ÑÅëåÑ ÑçÑÖ ÑÜÑ ãÇÑ
ïÄ ñâãÄ ìÅèÄ Äã âçÄ óÄ ÑÅëåÑ ÑÉèÖ ÑÜÑ ãÇÑ Éè
ïÄÖ ÑÜÑ ãÇÑ ïÄ âãÄ ìÅèï Äã ÑïÄ óÄÖ ÑÜÑ ãÇÑ
Ñèìã ïÄÜÑ ÑÅëåÑ

5753

= 11 x 523

ïÄÜÑ ÑÅëåÑ ïÄÖ ÑÜÑ ãÇÑ ïÄ âãÄ ìÅèï Äã ÑïÄ óÄÖ

2615

=

deze steenhoop en zie de gedenksteen welke ik oprichtte tussen mij en tussen jou: [52] getuige (is) deze steenhoop en
getuige het gedenkteken dat ik niet zal overschrijden naar jou
deze steenhoop en dat jij niet zal overschrijden naar mij deze
steenhoop en deze gedenksteen ten kwade
(Gen 31:52):

5 x 523

en dat jij niet zal overschrijden naar mij deze steenhoop en
deze gedenksteen

(het "ten kwade" hoort in het eerste citaat tevens bij het niet overschrijden door Laban)
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Want nochtans de waarschuwing voor beiden genomen = 2 x 2615 = 5230 = 10 x 523
blijft 1 x 523 van de 11 x 523 over en die gold opnieuw zijn dochters:
(Gen 31:43):

1046

óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå âïçÅãÖ

en voor mijn dochters: wat kan ik
doen voor hen heden ten dage

=

2 x 523

- zorg voor twee dochters = 2 x 523

De gedenksteen stond er voor wat Laban betreft tegen "(andere) vrouwen naast zijn
dochters":
(Gen 31:50):

âïçÅ ãè óâîç

962

ïÄÜÑ ÑÅëåÑ ïÄÖ

962

vrouwen bij mijn dochters (zal
Jakob niet nemen)
(Gen 31:52):

en deze gedenksteen

Ook Labans zorg om zijn dochters was weliswaar in geen geringe mate van bezitterige
aard:
(Gen 31:43):

óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå

548

ÖçÄë ïÄ

548

wat kan ik doen voor hen (mijn
dochters) heden ten dage
(Gen 31:19):

zijn (Labans) vee

- oftewel zij werden tezamen met het door Jakob weggeleide vee door hem als gestolen
goed beschouwd:
(Gen 31:26):

2275

Åìá ïÖâÅîä âïçÅ ïÄ ÇÑçïÖ

= 5 x 455

en jij leidde weg mijn dochters
als gevangenen van het zwaard
(Gen 31:30):
(Gen 31:18):

455 = 1 x 455

ïÅçÇ

jij stal

_________________

îäì ìîÄ Öîäì ãä ïÄÖ ÖÑçíå ãä ïÄ ÇÑçâÖ

2730

= 6 x 455

en hij leidde weg al zijn vee en al zijn bezit wat
hij had verworven

- maar de gevoelige noot was eveneens onmiskenbaar aanwezig. Na Labans extreme bezitsaanspraken (Gen 31:43) bekvecht Jakob daarom niet langer met hem maar zweert hij in
plaats daarvan. Zelfs een slecht handelend mens als Laban bleek een vonk van goddelijk
vuur in zich te hebben en dat nieuw gewonnen inzicht zou bij zijn komende ontmoeting
met Esau de hoofdrol spelen (=> 32e hfdst). Niet zou hij opnieuw vluchten maar "met God"
de confrontatie aangaan om diens aangezicht in dat van zijn tegenstanders niet meer te
doen verbleken dan in werkelijkheid het geval is (Gen 31:46):
en sprak Jakob tot zijn broeders: neemt stenen en zij namen stenen en zij maakten
een steenhoop
In de geest van Jahwe riep hij zijn broeders = "het godsvolk" en daarmee in meest algemene zin zijn nageslacht en erfgenamen van de godskennis op:
(Gen 31:46):

ÖâáÄã Åíèâ ìåÄâÖ

494

= 19 x 26

en sprak Jakob tot zijn broeders
- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x het volk (âÖÇ) = 19 = tezamen "het godsvolk"

- om in de geest van Abraham stenen te nemen:
(Gen 31:46):

óâçÅÄ Öàíã

248

- Abraham (óÑìÅÄ) = 248

neemt stenen
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- en aldus deden zij:
(Gen 31:46):

óâçÅÄ ÖáíâÖ

233

- boom des levens (óââáÑ öè) = 233

en zij namen stenen

En met de in die geest opgerichte steenhoop veranderde ook de houding van Laban. Hij
had een overmacht aan volk meegenomen, maar kwam nu tot enig hoger vertrouwen
wanneer ook tot vertrouwen in een god van steen (=> onder):
(Gen 31:23):

Öåè ÖâáÄ ïÄ áíâÖ

666

ÑÜÑ ãÇÑ ÑçÑ Åíèâã òÅã ìåÄâÖ

666

en hij nam zijn broeders met zich mee
(Gen 31:51):

en sprak Laban tegen Jakob: zie deze
steenhoop (getuige tussen jou en mij)

Overigens waren ook Labans angsten niet terecht:
(Gen 31:52):

1274

ÉèãÇ Öåî Äìí òä ãè óÖâÑ ñçâÅÖ âçâÅ Éè ÑÜÑ ãÇÑ

= 182 x 7

deze steenhoop (is) getuige tussen mij en tussen jou vandaag. Daarom wordt genoemd zijn naam gal-ed

- overbodige aanroep van getuigen t.a.v. Jakob (Åíèâ) = 182 als
mens van de sabbat = 7

- en was er sprake van "het zijn gasten vertrouwen zoals de waard is":
(Gen 31:39):

âÉâå ÑçàáÄ âäçÄ ñâãÄ âïÄÅÑ Äã Ñêìà
Ñãâã âïÅçÇÖ óÖâ âïÅçÇ ÑçîíÅï

2946

het verscheurde niet bracht ik naar je. Ik ontzondigde het. Van mijn hand vorderde je haar,
de gestolenen van de dag en de gestolenen
van de nacht
- Labans slechte handelen
(Gen 31:50):

2946

âïçÅ ãè óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ

wanneer jij vernedert mijn dochters en wanneer
jij neemt vrouwen bij mijn dochters
- het door Laban verwachte handelen

Ook de aantijgingen van Labans zonen waren onterecht. Want alleen al voor het scheren
van zijn schapen had Laban minstens drie dagen nodig en dus "had Jakob niet alles van
hun vader genomen":
(Gen 31:19):

595

ÖçÄë ïÄ ÜÜÇã

om te scheren zijn kleinvee

En daarom waarschuwde God hem eveneens:
(Gen 31:24):

595

ñã ìåîÑ

hoed jezelf ervoor (om te twisten met Jakob)

- evenals daarom ook Jakob met hem streed:
(Gen 31:19):

ÖçÄë ïÄ ÜÜÇã ñãÑ òÅãÖ

738

òÅãÅ ÅìâÖ Åíèâã ìáâÖ

738

en Laban was gegaan om te scheren zijn kleinvee
(Gen 31:36):

en ontbrandde Jakob en hij streed met Laban

- hem op de goede staat van ook zijn vee wijzende (Gen 31:38). Door de waarschuwing
Gods die nacht wist hij ondanks zijn aanspraken op Jakobs bezittingen dat Jakob een gezegende Gods was. En tevens zag hij in dat bij wilsbeschikking Gods Jakob van hem weggegaan was = in terminologie van dynastieën het zich los maken van het ene volk van
een andere. Met het "welnu" (Ñïè) voorafgaande aan Labans voorstel tot sluiten van een
20
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bond en voorafgaande aan de opdracht Gods aan Jakob tot terugkeer als schakel dekt
namelijk Labans aanbod de opdracht tot terugkeer en was zij de acceptatie wanneer ook
gedwongen acceptatie van Laban en zijn volk van Jakobs verzelfstandiging als volk:
(Gen 31:13):

ÑÅëå óî ïáîå ìîÄ ãÄ ïâÅ ãÄÑ âäçÄ
Ñïè ìÉç óî âã ïìÉç ìîÄ

4550

= 25 x Jakob (Åíèâ) = 182

Ik de God van Bethel welke je zalfde daar
een gedenksteen terwijl je deed mij daar
een belofte. Welnu (keer terug)
(Gen 31:46):

25

ÖâáÄ

zijn (Jakobs) broeders = Jakobs volk
(Gen 31:44):

âçâÅ Éèã ÑâÑÖ ÑïÄÖ âçÄ ïâìÅ Ñïìäç
ñçâÅÖ

2050

= 25 x Laban (òÅã) = 82

(en welnu, kom): laten wij sluiten een bond
ik en jij. En hij zal zijn tot getuigenis tussen
mij en tussen jou
(Gen 31:23):

25

ÖâáÄ

zijn (Labans) broeders = Labans volk
Labans volk = "25 x Laban" sluit een bond met Jakobs volk = "25 x Jakob"

Met andere woorden kwam Labans voorstel tot sluiten van een bond voort uit zijn vaststelling dat Jakobs terugkeer één bij opdracht van hoger hand en derhalve een onomkeerbare was. Met Jakob en met de God van Jakob sloot hij feitelijk een bond:
Ik de God van Bethel welke je zalfde daar een gedenksteen terwijl je deed mij daar
een belofte. Welnu sta op, trek uit dit land en keer terug naar het land van je kindertijd
Ik de God van Bethel welke je zalfde daar een gedenksteen terwijl je deed mij daar
een belofte. Welnu laten wij sluiten een bond ik en jij. En hij zal zijn tot getuigenis
tussen mij en tussen jou
- als ook als volgt weergegeven:
(Gen 31:47):

929

ÄïÖÉÑî ìÇâ

steenhoop van de getuigenis (aram.)
(Gen 31:47):
(Gen 31:13):

- als door Laban genoemd

107

ÉèãÇ

steenhoop van de getuigenis (hebr.)

_____

ïÄÜÑ öìÄÑ òå Äë óÖí

1036

- als door Jakob genoemd

sta op. Trek uit van dit land

Echter was Laban zijn schoonzoon niet voor een beter mens gaan houden. Zijn verwijten
nam hij niet terug en krachtens zijn derde naamsgeving ham'Mizpa was er voor hem dan
ook "een wakende" nodig om op Jakob te letten:
(Gen 31:47):

ÄïÖÉÑî ìÇâ

929

ÉèãÇ

107

Jegar Sahadutha
(Gen 31:47):

Galed
(Gen 31:49):
(Gen 31:36):

220

ÑêëåÑ

ham'Mizpa (= de wakende)

_____

âìáÄ ïíãÉ âä âïÄàá Ñå

1256

wat mijn zonde dat jij joeg
achter mij?

Ten aanzien van de semitische tak Nahor kan het volk Israël zich dan ook tot op de dag
van vandaag afvragen "wat onze zonde dat jullie achter ons aanjagen".
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f. Jakobs twist met Laban
Jakob had niet moeten vluchten, maar zijn vrees was niet ongegrond geweest. Want Laban had Jakob bedrogen en uitgebuit (=> 29e hfdst) en had dat gemotiveerd vanuit de valse vroomheid van het land van Nimrod (=> 29e hfdst). Labans slechte behandeling namelijk:
(Gen 11:5):

óîãî ãåïä âãÄ ÖççâÄ âä òäâÅÄ âçê ïÄ âäçÄ ÑÄì
âáä ãäÅ âä òïèÉâ ÑçïÄÖ [6] âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ
ïÄ ôãáÑÖ âÅ ãïÑ òäâÅÄÖ [7] òäâÅÄ ïÄ âïÉÅè
óâçå ïìîè âïìäîå

7700

ziende ik het gelaat van jullie vader dat niet hij tegen mij als
gisteren voorgisteren en de God van mijn vader was met mij
[6] En jullie weten dat met heel mijn kracht ik diende jullie
vader [7] En jullie vader bedroog mij en hij verwissselde mijn
loon tien keer

- wordt in het volgende tekstdeel samengevat:
(Gen 11:40):

770

ÑãâãÅ áìíÖ Åìá âçãäÄ óÖâÅ

des daags verteerde mij de hitte en
de kou in de nacht
- het "vuur van de ijzige vroomheid"

- welk tekstdeel weer in het ene woord uit dat tekstdeel samengevat is:
(Gen 11:40):

77

ÑãâãÅ

in de nacht

En dat is de getalwaarde van de "toren van Babel" oftewel van de tempeltoren van Nimrod:
(Gen 11:4):

77

ãÉÇå

de toren (van Babel)
(Gen 11:39):

(=> 11e hfdst)

154

ÑçàáÄ âäçÄ

= 2 x 77

ik (= Jakob), ik moest het boeten
- Jakobs boeten van Labans vroomheid met dubbele schade (=> 29e hfdst)

Naar Labans onware vroomheid was ook de dubbelzinnigheid = 2 dat hij Jakob met muziek en vreugde zou hebben laten gaan:
(Gen 31:2):

òÅã âçê ïÄ Åíèâ ÄìâÖ

1022

ìÖçäÅÖ ôïÅ óâìîÅÖ ÑáåîÅ ñáãîÄÖ

2044

= 1 x 1022

en zag Jakob het gelaat van Laban
(Gen 31:27):

=> 2 : 1

= 2 x 1022

en ik had je heengezonden met vreugde
en met liederen met tamboerijn en met harp

En zijn afscheid van Jakob als hij als "geestelijk ingesteld mens" = 1 gedaan zou hebben
was reeds gezien zijn extreme wantrouwen t.a.v. Jakob = 4 een klucht:
(Gen 31:49):

ìïéç âä ñçâÅÖ âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ ìåÄ ìîÄ ÑêëåÑÖ
óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ [50] ÖÑèìå îâÄ
ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ âïçÅ ãè

6716

= 4 x 1679

1679

= 1 x 1679

en ham'Mizpa, van welke hij sprak: wake Jahwe tussen mij
en tussen jou want we zijn verborgen voor elkaar [50] Wanneer jij verdrukt mijn dochters en wanneer jij neemt vrouwen naast mijn dochters: niemand bij ons ziende. de Eeuwige (is) getuige tussen mij en tussen jou
(Gen 31:27):

ìÖçäÅÖ ôïÅ óâìîÅÖ ÑáåîÅ

met vreugde en met gezangen en met tromgeroffel
en met citerspel (zou ik je heengezonden hebben)
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Getalwaarden bevestigen namelijk Jakobs indruk dat volgens Laban hij niets verdiend
had. Want wanneer men van "Labans verduisterde gezicht + Jakobs dienen met heel zijn
kracht" = 4896 "Labans verduisterde gezicht" = de "misdaad en de zonde van Jakob" =
2448 aftrekt, blijft niet het dienen van Jakob maar Labans intentie over om hem leeg
weg te zenden:
(Gen 31:5):

ÖççâÄ âä òäâÅÄ âçê ïÄ âäçÄ ÑÄì òÑã ìåÄâÖ
ÑçïÄÖ [6] âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ óîãî ãåïä âãÄ
òäâÅÄ ïÄ âïÉÅè âáä ãäÅ âä òïèÉâ

4896 - Jakobs indruk I

âïÄàá Ñå âèîê Ñå òÅãã ìåÄâÖ Åíèâ òèâÖ
âìáÄ ïíãÉ âä

2448 - Jakobs indruk II

en hij sprak tot hen: ziende ik het gezicht van jullie
vader dat niet hij tegen mij als gisteren eergisteren,
maar de God van mijn vader is met mij [6] En jullie
weten dat met heel mijn kracht ik diende jullie vader
(Gen 31:36):

(Gen 31:42):

en antwoordde Jakob en hij sprak tot Laban: wat
mijn misdaad wat mijn zonde dat jij najoeg achter mij

_____ -

ÑâÑ íáëâ ÉáêÖ óÑìÅÄ âÑãÄ âÅÄ âÑãÄ âãÖã
âçïáãî óíâì Ñïè âä âã

2448 - Jakobs indruk III

wanneer niet de God van mijn vader de God van Abraham en de schrik van Jitzak was met mij dat jij leeg
had weggezonden mij

Laban bevestigt die indruk met zijn uitspraak dat Jakobs vrouwen en kinderen en al zijn
bezit zijn dochters en kinderen en bezit zijn (Gen 31:43). Derhalve was Jakobs angst, dat
Laban met de hem toegedichte schuld = zijn zonde het wegnemen van zijn vrouwen zou
rechtvaardigen, "realisme in het groot":
(Gen 31:36):

ÑÄàá

23

âåèå ñâïÖçÅ ïÄ ãÜÇï òê âïìåÄ âä

2300

zonde (wat is mijn zonde?)
(Gen 31:31):

want ik dacht: opdat niet jij rove jouw
dochters weg van mij

Volgens Laban was gerechtigheid om na aftrek van "al Jakobs misdaden" hem met lege
handen heen te zenden. Zijn boosheid bestond dan ook uit vooral de spijt dat Jakob met
vrouwen en kinderen en al zijn bezittingen aan hem had weten te ontkomen. Zolang namelijk Jakob onder zijn hand en onder die van zijn mannen was, waren naar krachtsverhoudingen zijn vrouwen en kinderen en vee nog feitelijk zijn bezit. Aldus zou met een
aankondiging van zijn vertrek Laban Jakobs vrouwen en kinderen en vee als onterecht
verworven (Gen 31:43) achtergehouden hebben en in die zin "stal Jakob zijn hart vanwege
het niet aankondigen van zijn vluchten":
(Gen 31:20):

ÉâÇÑ âãÅ ãè âåìÄÑ òÅã Åã ïÄ Åíèâ ÅçÇâÖ
ÄÖÑ áìÅ âä Öã

1476

= 18 x 82

en stal Jakob het hart van Laban de Aramees vanwege
niet een vertellen hem dat vluchtende hij (was)
(Gen 31:36):

Äàá

18

òÅã

82

zondigen (wat mijn zonde)
Laban
- het "niet aankondigen van zijn vluchten" als Jakobs
zonde = 18 in de ogen van Laban = 82

Normaliter impliceert een vluchtpoging het zwijgen dienomtrent en dus was de boosheid
van Laban een bij zijn dubbelzinnigheid passende hypocrisie. Zij was de frustratie vanwege het Jakob niet hebben kunnen onthouden van zijn vrouwen en goederen en was geen
geschonden vertrouwen:
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(Gen 31:21):

áìÅâÖ

226

= 1 x 226

452

= 2 x 226

en hij vluchtte
(Gen 31:20):

ÄÖÑ áìÅ âä Öã ÉâÇÑ âãÅ ãè

(Labans boosheid) vanwege niet mede te
delen hem dat vluchtende hij (was)
- de dubbelzinnige boosheid = 2 omtrent het niet openlijke vluchten = 226
(Gen 31:20):

200

Öã ÉâÇÑ âãÅ ãè

vanwege niet mede te delen hem
- de dubbelzinnigheid = 2 in het groot = 200

Jakob had echter niet gestolen en Rachel wel en ook dat was precies omgekeerd als Laban meende (=> onder). Want waar buiten het "gestolene van de dag en het gestolene van
de nacht" geen gestolen goed bestaat, viel Jakobs "stelen in Labans ogen" = "het hart
stelen van Laban" niet onder de categorie stelen zoals Rachel stal:
(Gen 31:19):

óâêìïÑ ïÄ ãáì ÅçÇïÖ

1835

Ñãâã âïÅçÇÖ óÖâ âïÅçÇ

1067

en stal Rachel de terafiem
(Gen 31:39):

- het echte stelen

het gestolene van de dag en het gestolene van de nacht
(Gen 31:20):

_____

768

òÅã Åã ïÄ Åíèâ ÅçÇâÖ
en stal Jakob het hart van Laban

af

- al wat gestolen kan worden
- geen gestolen goed maar Labans
hebzuchtige frustratie als restant

Het hart van Laban werd overheerst door zijn hang naar bezit en ook naar dat van Jakob
en kende geen betere gevoelens ten aanzien van Jakob. Jakob was de hebzuchtige Laban
te slim af geweest en diens boosheid was derhalve als die "van een bedrogen duivel":
(Gen 31:20):

òÅã Åã ïÄ Åíèâ ÅçÇâÖ
âåìÄÑ

1024 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

âåìÄÑ

256

en stal Jakob het hart van
Laban de Arameeër

=2x2x2x2x2x2x2x2

(Laban) de Arameeër
- de "manier van doen van de Arameeër" als geestelijk negatieve
kern = 1 x 256 van Labans dubbelzinnigheid = 4 x 256

Maar ook Jakobs boosheid was niet geheel verstoken van dubbelzinnigheid = 2 omdat hij
op ongewone wijze weggegaan was:
(Gen 31:27):

489

âã ïÉÇÑ ÄãÖ
en dat niet jij vertelde mij (van je vluchten)

(Gen 31:36):

978

âïÄàá Ñå âèîê Ñå

= 2 x 489

wat mijn vergrijp en wat mijn zonde
- Jakobs vergrijp (1) en Jakobs zonde (2) = 2 x "zijn niet vertellen" = 2 x 489

Want God zou hem ondanks Labans plannen geholpen hebben, terwijl vluchten het idee
versterkt van een dief te zijn. Want natuurlijk wist Jakob wat Laban dwars zat:
(Gen 31:36):

ìåÄâÖ Åíèâ òèâÖ òÅãÅ ÅìâÖ Åíèâã ìáâÖ
âìáÄ ïíãÉ âä âïÄàá Ñå âèîê Ñå òÅãã

3186

= 2 x 1593

ñìäî ÑâÑâ óâÉíè ìåÄâ Ñä óÄÖ
óâÉíè òÄëÑ ãä ÖÉãâÖ

1593

= 1 x 1593

en was toornig Jakob en hij streed met Laban en
antwoordde Jakob en sprak tot Laban: wat mijn
vergrijp wat mijn zonde dat jij joeg mij na
(Gen 31:8):

en wanneer zo hij sprak: de gestreepten zullen
zijn jouw loon en wierpen al het vee gestreepten
- voor de gestreepten 1593 en voor de gevlekten (Gen 31:8) 1593 = 2 x 1593
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En terwijl hij de overgang van Labans vee naar hem voor gerechtigheid Gods hield = 1,
stelde hij Laban de werkelijkheid = 4 als één en al hem aangedane weldaad voor:
(Gen 31:38):

ñâÜèÖ ñâãáì ñåè âäçÄ Ñçî óâìîè ÑÜ
âïãäÄ Äã ñçÄë âãâÄÖ Öãäî Äã

2676

= 4 x 669

deze twintig jaar ik bij jou. Je moederschapen
en je geiten niet hadden zij misgeboorte en de
rammen van je kleinvee niet at ik
(Gen 31:9):

=> 4 : 1

669 = 1 x 669

óäâÅÄ Ñçíå ïÄ

het vee van jullie vader (hier genoemd als
het naar hem - Jakob - overgegane vee)

Zelfs verraden getalwaarden een ondertoon alsof behalve de dochters van Laban hij in
het geheel geen loon had gekregen:
(Gen 31:38):

âãâÄÖ Öãäî Äã ñâÜèÖ ñâãáì
âïãäÄ Äã ñçÄë

1478

- Jakobs dienstbaarheid

je moederschapen en je geiten niet
hadden zij misgeboorte en de rammen van je kleinvee niet at ik
(Gen 31:14):
(Gen 31:38):

280 - Jakobs loon (Gen 31:41)

ÑÄãÖ ãáì

Rachel en Lea

_____

ñåè âäçÄ Ñçî óâìîè ÑÜ

1198

- Jakobs dienst zonder verdere loon

deze twintig jaar (was) ik bij jou

Te eenzijdige weergave van eigen gerechtigheid hoe weinig overdreven ook doet zelden
een tegenpartij tot erkennen van eigen onrecht aansporen. Integendeel grijpen geesteloze mensen de geringste afwijking van feiten gretig aan om eigen grof onrecht op grove
wijze in eigen goedheid om te draaien en zo stelt Laban op Jakobs verwijten glashard het
omgekeerde (=> boven):
(Gen 31:42):

âêä èâÇâ ïÄ

604

= 4 x 151

âçÄë

151

= 1 x 151

de moeite van mijn (Jakobs) handen
(Gen 31:43):

=> 4 : 1

mijn vee (is al jouw vee zegt Laban)

Maar bij het bekvechten met mensen zonder waarheidsgevoel blijft de waarheid bijvoorbaat "ergens tussen het gelijk van de een en het gelijk van de ander liggen":
(Gen 31:36):

302

òÅãÅ ÅìâÖ

= 2 x 151

en hij (Jakob) twistte met Laban

En daarom ging Jakob niet meer op Labans eigendomsaanspraken in maar herstelde de
eenheid = 1 met een uitnodiging tot het eten van brood:
(Gen 31:36):

òÅãÅ ÅìâÖ

302

óáã ÖãäÄâÖ

151

= 2 x 151

en hij (Jakob) twistte met Laban
(Gen 31:54):

=> 2 : 1

en zij aten brood

= 1 x 151
- de eenheid = 1 hersteld

Laban kwam niet verder dan een voorstel "om ondanks Jakobs onrecht het goed te maken" en wat bij voortgezette verdraaiing van feiten in principe een "voortzetting van oorlog in vredestijd" en daarmee een voortzetting van verdeeldheid is:
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(Gen 31:42):

âçïáãî óíâì

1148

- 14 x Laban (òÅã) = 82

2296

- 2 x (14 x Laban (òÅã) = 82)

leeg zou je heengezonden hebben mij
(Gen 31:44):

ÑïÄÖ âçÄ ïâìÅ Ñïìäç Ñäã ÑïèÖ

en nu: kom laten wij sluiten een bond
ik en jij (zegt Laban na zijn extreme
eigendomsaanspraken)

Overeenkomstig Labans aard was zijn voorstel tot bondssluiting dan ook uitsluitend op
zichzelf gericht:
(Gen 31:44):

2050

ñçâÅÖ âçâÅ Éèã ÑâÑÖ ÑïÄÖ âçÄ ïâìÅ Ñïìäç

= 25 x 82

laten wij sluiten een bond ik en jij en het zal zijn
tot getuigenis tussen mij en tussen jou
(Gen 31:23):

ÖâáÄ

25

òÅã

82

zijn (Labans) broeders
Laban
- Labans bond tussen hem en Jakob uitsluitend gericht op Laban en zijn broeders
(Gen 31:49):

âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ ìåÄ ìîÄ ÑêëåÑÖ
ÖÑèìå îâÄ ìïéç âä ñçâÅÖ

2706

= 33 x 82

en ham'Mizpa omdat hij sprak: wake
Jahwe tussen mij en tussen jou want
wij zullen verborgen zijn voor elkaar
(Gen 31:46):

33

ãÇ

de steenhoop
- de bond alleen vanuit Laban gedacht = de steenhoop (ãÇ) = 33 x Laban (òÅã) = 82

Jakob echter liet het wereldse element van verwijten = 4 geheel wijken voor het geestelijke element van eenheid = 1:
(Gen 31:40):

ÉÉïÖ ÑãâãÅ áìíÖ Åìá âçãäÄ óÖâÅ
âçâèå âïçî

2124

= 4 x 531

des daags verteerde mij de hitte en de
kou in de nacht en week mijn slaap
van mijn ogen
(Gen 31:54):

=> 4 : 1

531

óáã ãäÄã ÖâáÄã ÄìíâÖ

= 1 x 531

en hij riep tot zijn broeders om te eten brood

Hun samenzijn werd anders, want voor Jakob was na Labans eisen van garanties voor
zijn dochters (=> boven) de indruk van Laban als uitsluitend een materialistisch ingesteld
mens = 400 zijnde weggevallen:
(Gen 31:46):

ãÇÑ ãè óî ÖãäÄâÖ

551

- voor Labans eisen van garantie

óáã ÖãäÄâÖ

151

- nadien

en zij aten daar op de steenhoop
(Gen 31:54):

en zij aten brood

óáã

ãäÄ

____

(lechem)

= brood

(lachem)

= strijd, oorlog

(achal)

= eten, verteren

400

- verschil

=>

en zij aten brood

=>

en zij verteerden de strijd

Het moeizaam wantrouwige "goed maken" = 870 van voordien:
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(Gen 31:46):

ãÇÑ ãè óî ÖãäÄâÖ

551

en zij aten daar op de steenhoop
(Gen 31:25):

ÉèãÇÑ ìÑÅ

op de berg van de getuigenis

319
____

870

- voor Labans spreken over zijn dochters

- had plaats gemaakt voor een meer vertrouwensvol gezamenlijke overnachten = 870
nadien:
(Gen 31:26):

Åíèâã òÅã ìåÄâÖ

551

ìÑÅ ÖçâãâÖ

319

en sprak Laban tot Jakob
(Gen 31:54):

en zij overnachtten op de berg

- Labans zorg om zijn dochters
____

870
Want gezamenlijk overnachten kan men alleen bij redelijk voldoende vertrouwen. Tijdens
de strijd was er nog sprake van "jouw broeders en mijn broeders":
(Gen 31:37):

ÖáâäÖâÖ ñâáÄÖ âáÄ ÉÇç Ñä óâî
Öçâçî òâÅ

1040

= 40 x 26

leg hier voor mijn broeders en jouw broeders en zij mogen oordelen tussen ons beiden
- Labans zaak en zijn zaak volgens Jakob als een wereldse
aangelegenheid = 40 tegenover één van Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

- en voor Labans woorden met betrekking tot zijn dochters was er nog de slechts materialistisch vrome Laban van de godsdienst van Nimrod = de toren van Babel = 77 (=> boven) en zijn dreigen met stenen getuigen in Jakobs ogen:
(Gen 31:48):

924

ÉèãÇ Öåî Äìí òä ãè

= 12 x 77

daarom wordt genoemd zijn naam
Galed (= steenhoop der getuigenis)
- uiterste der materie (=> 6e hfdst) = 12 x de toren (ãÉÇå) = 77

Na Labans zorg voor zijn dochters echter was er een sfeer van saamhorigheid ontstaan
omdat Laban toch enige gevoelsmatigheid = iets van liefde = 13 eigen bleek te zijn:
(Gen 31:54):

ìÑÅ óáã ÖãäÄâÖ óáã ãäÄã ÖâáÄã ÄìíâÖ
ÖçâãâÖ

1001

= 13 x 77

en hij riep tot zijn broeders om te eten brood
en zij aten brood en zij overnachtten op de berg
- liefde (ÑÅÑÄ) = 13 x de toren (ãÉÇå) = 77

Het getal 1000 van het 1000-jarige eenheidsrijk van Nimrod (=> 11e hfdst) en daarmee
van de godsdienst van Laban werd op dat moment verhoogd met de 1 van de eenheid
Gods en daarmee van de godsdienst van Jakob = 1000 + 1 = 1001. Want menselijkheid
is de meest ware godsdienst van de mens = 45 naar de gelijkenis Gods en die deed voor
even alle tegenstellingen overbruggen:
(Gen 31:54):

ãäÄã ÖâáÄã ÄìíâÖ ìÑÅ áÅÜ Åíèâ áÅÜâÖ
ìÑÅ ÖçâãâÖ óáã ÖãäÄâÖ óáã

en slachtte Jakob een slachtoffer op de berg en
hij riep tot zijn broeders om te eten brood en
zij aten brood en zij overnachtten op de berg

1440

= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 45

- heel veel menselijkheid =
2 x 2 x ... x de mens (óÉÄ) = 45

Jakob bracht de verdeeldheid tot eenheid terug:
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(Gen 31:26):

906

âÅÅã ïÄ ÅçÇïÖ
en je stal mijn hart

(Gen 31:54):

906

ãÇ ÖîèâÖ óâçÅÄ ÖáíâÖ óâçÅÄ Öàíã

(Jakob): neemt stenen en zij namen stenen
en maakten een steenhoop (tot bondsluiting)

- en tevens bracht hij het spreken Gods tot hem terug van de tegenover zijn vrouwen geuite interpretatie (=> boven) naar haar ware strekking:
(Gen 31:16):

óâÑãÄ ìåÄ ìîÄ ãä

878

= 2 x 439

Åíèâ ìåÄâÖ

439

= 1 x 439

en sprak Jakob

__________________ af

ìÑÅ áÅÜ Åíèâ áÅÜâÖ

439

al wat sprak de Eeuwige
(Gen 31:46):

(Gen 31:54):

= 1 x 439

en slachtte Jakob een slachtoffer
op de berg
- de mens zelf als het slachtoffer (=> 4e hfdst) = hier de gelouterde Jakob

Jakob had zijn demoniserende angstvoorstellingen van Laban opgegeven en kreeg er een
niet van alle gevoelsmatigheid verstoken mens voor terug.
De getalwaarden tenslotte geven aan dat Rachel tot het wantrouwen tussen Jakob en
haar vader heeft bijgedragen. Want Laban achtervolgde Jakob ook vanwege zijn gestolen
god en Jakob verwijt hem dat zonder van Rachels diefstal te weten:
(Gen 31:22):

[23] Åíèâ áìÅ âä âîâãîÑ óÖâÅ òÅãã ÉÇâÖ
ÉÇç Ñâáâ Äã ñâÑãÄ ïÄ Äëåï ìîÄ óè [32] ...
Åíèâ èÉâ ÄãÖ ñã áíÖ âÉåè Ñå ñã ìäÑ ÖçâáÄ
óïÅçÇ ãáì âä

37790

ñïâÅ âãä ãäå ïÄëå Ñå âãä ãä ïÄ ïîîå âä
Öçâçî òâÅ ÖáâäÖâÖ ñâáÄÖ âáÄ ÉÇç Ñä óâî

3779

en werd verteld Laban op de 3e dag dat vluchtte Jakob
... [32] Bij welke je vindt je god niet zal hij leven voor
onze broeders. Erken van jou wat bij mij en neem aan
jou. En niet wist Jakob dat Rachel stal hen
(Gen 31:37):

want je doortastte al mijn gereedschap. Wat vond
je van al het gereedschap van jouw huis? Leg hier
voor mijn broeders en jouw broeders en zij mogen
rechten tussen ons
- Jakobs vanuit onwetendheid niet helemaal terechte
samenvatting = 3779 van Labans achtervolgen = 37790

Zo had ook overeenkomstig volgende getalwaarde Labans wantrouwen in Jakob mede
met Rachels manier van handelen te maken:
(Gen 31:50):

[51] ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ
ìîÄ ÑÅëåÑ ÑçÑÖ ÑÜÑ ãÇÑ ÑçÑ Åíèâã òÅã ìåÄâÖ
ÑÜÑ ãÇÑ Éè [52] ñçâÅÖ âçâÅ âïâìâ

3358

âä ñâçêå óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä âçÉÄ âçâèÅ ìáâ ãÄ
óâêìïÑ ïÄ Äëå ÄãÖ îêáâÖ âã óâîç ñìÉ

3358

niet moge ontbranden in de ogen van mijn heer. Want niet
vermag ik op te staan voor jou. Want de wijze van de vrouwen mij. En hij doorzocht en niet vond hij de terafiem

(zie ook onder)

niemand bij ons ziende. De Eeuwige getuige tussen mij en
tussen jou [51] En sprak Laban tot Jakob: Zie deze steenhoop en zie de gedenksteen welke ik oprichtte tussen mij
en tussen jou [52] Getuige deze steenhoop
(Gen 31:35):

Want Laban vond weliswaar niet zijn terafiem, maar in principe kan men die in de bergen
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halve ook overeenkomstig volgende getalwaarden een verband tussen de verwijten van
Jakob en Laban wederzijds en het gedrag van Rachel:
(Gen 31:33):

âïî ãÑÄÅÖ ÑÄã ãÑÄÅÖ Åíèâ ãÑÄÅ òÅã ÄÅâÖ
ãáì ãÑÄÅ ÄÅâÖ ÑÄã ãÑÄå ÄëâÖ Äëå ÄãÖ ïÑåÄÑ
ãåÇÑ ìäÅ óåîïÖ óâêìïÑ ïÄ Ñáíã ãáìÖ [34]
óÑâãè ÅîïÖ

5760

= 4 x 1440

óíâì Ñïè âä âã ÑâÑ íáëâ ÉáêÖ óÑìÅÄ âÑãÄ
áäÖâÖ óâÑãÄ ÑÄì âêä èâÇâ ïÄÖ ââçè ïÄ âçïáãî
âïçÅ ïÖçÅÑ Åíèâ ãÄ ìåÄâÖ òÅã òèâÖ [43] îåÄ

5760

= 4 x 1440

en ging Laban in de tent van Jakob en in de tent van Lea
en in de tent van de beide dienstmaagden en niet vond
hij. En hij ging uit de tent van Lea en ging in de tent van
Rachel [34] En Rachel nam de terafiem en legde hen in
de zadeltas van de kameel en zij zette zich op hen
(Gen 31:42):

de God van Abraham en de schrik van Jitzak was met mij.
Want jij leeg had je heengezonden mij. Mijn ellende en de
moeite van mijn handen zag de Eeuwige en hij oordeelde
gisteren [43] En antwoordde Laban en hij sprak tot Jakob:
de dochters (zijn) mijn dochters

Als gezegd echter werden oorzaak en gevolg = 4 x 1440 door Jakob tot eenheid = 1 x
1449 teruggebracht = 4 : 1:
(Gen 31:54):

ãäÄã ÖâáÄã ÄìíâÖ ìÑÅ áÅÜ Åíèâ áÅÜâÖ
ìÑÅ ÖçâãâÖ óáã ÖãäÄâÖ óáã

1440

= 1 x 1440

en slachtte Jakob een slachtoffer op de berg en
hij riep tot zijn broeders om te eten brood en
zij aten brood en zij overnachtten op de berg

g. Het gevlekte en het gestreepte vee
Jakobs staven in het aangezicht van het vee haalden niets uit (=> 30e hfdst). Want niet
werd het vee door gevlekten besprongen als Laban Jakobs loon uit gevlekten liet bestaan
en niet werd het vee door gestreepten besprongen als Laban Jakobs loon uit gestreepten
liet bestaan:
wanneer zo hij sprak: gevlekten is jouw loon en wierp al het vee gevlekten en wanneer zo hij sprak: gestreepten is jouw loon en wierp al het vee gestreepten
(Gen 31:8):

...en ik zag in de droom en zie: de bokken de stijgenden op het vee:
gestreepten en gevlekten en gestippelden
(Gen 31:10):

...(de boodschapper in de droom): hef op toch je ogen en zie: alle bokken de stijgenden op het vee: gestreepten, gevlekten en gestippelden, want IK heb
gezien al wat Laban doende jou
(Gen 31:12):

Jakob zag de bokken in alle soorten het vee bespringen en nogmaals na de aansporing
van de boodschapper om "zijn ogen op te heffen" ziet Jakob "alle bokken in alle soorten"
het vee bespringen. Verschil tussen Jakobs zien voor en na de aansporing van de boodschapper:
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(Gen 31:12):

óâÉíç óâÉíè òÄëÑ ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ãä ÑÄìÖ
óâÉìÅÖ

1882

óâÉíç óâÉíè òÄëÑ ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ÑçÑÖ
óâÉìÅÖ

1686

(de boodschapper): en zie: alle bokken de stijgenden
op het vee: gestreepten en gevlekten en gestippelden
(Gen 31:10):

(Jakob): en zie: de bokken de stijgenden op het vee:
gestreepten en gevlekten en gestippelden
(Gen 31:8):

_____ -

196

òÄëÑ ãä

al het vee

- is 1882 - 1782 = 196 = de getalwaarde van het alleen in het 8e vers en daar twee
maal voorkomende "al het vee". Het extra attenderen van de boodschapper was derhalve
om ook Jakobs laatste illusies ontrent de staven te ontkrachten. Want moeilijk viel voor
Jakob te ontkennen dat alle soorten van bokken het vee besprongen:
(Gen 31:10):

óâÉíè

224

óâÉíç

204

óâÉìÅ

256

gestippelden

____

óâãèÑ óâÉïèÑ

684

gestreepten
gevlekten

(Gen 31:10):

de bestijgende bokken

Minder snel vaststelbaar is echter dat alle soorten van bokken op al het vee sprongen.
Op geen enkele wijze door de staven aldus maar alleen door de hand Gods wierp het vee
desondanks het soort vee naar Jakobs loon, als de boodschapper op het recht doen Gods
op Jakobs inspanningen = 1626 = "nogmaals het verschil tussen Jakobs zien voor en na
de boodschapper" wees:
(Gen 31:12):

ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ãä ÑÄìÖ ñâçâè Äç Äî ìåÄâÖ
ãä ïÄ âïâÄì âä óâÉìÅÖ óâÉíç óâÉíè òÄëÑ
ñã Ñîè òÅã ìîÄ

4761

óÖãáÅ ÄìÄÖ âçâè ÄîÄÖ òÄëÑ óáâ ïèÅ âÑâÖ
óâÉìÅÖ óâÉíç óâÉíè òÄëÑ ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ÑçÑÖ

3135

en hij (de boodschapper) sprak: hef op toch je ogen en
zie: alle bokken de stijgenden op het vee: gestreepten
gevlekten en gestippelden. Want ik heb gezien al wat
Laban doende tot jou
(Gen 31:10):

(Gen 31:6):

en het was om de tijd van bronstig zijn van het vee dat
ik ophief mijn ogen en ik zag in de droom. En zie: de bokken de stijgenden op het vee: gestreepten, gevlekten en
gestippelden

_____ -

âÅ ãïÑ òäâÅÄÖ [7] òäâÅÄ ïÄ âïÉÅè âáä ãäÅ âä

1626

want met geheel mijn kracht heb ik gediend jullie vader.
[7] Maar jullie vader bedroog mij

God had gegeven en dat maakt ook meteen het verschil met de stelende Rachel uit:
(Gen 31:8):

òÄëÑ ãä

196

ÖçâáÄ ÉÇç Ñâáâ Äã

196

al het vee
(Gen 31:32):

niet zal hij leven voor onze broeders
(hij wie de terafiem gestolen heeft)

Jakob had de helpende hand Gods ervaren en had derhalve de als uiteengezet altijd tekort schietende weg van het vluchten niet hoeven kiezen:
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(Gen 31:5):

209

= 1 x 209

ÄìÄÖ âçâè ÄîÄÖ òÄëÑ óáâ ïèÅ âÑâÖ
òÄëÑ ãè óâãèÑ óâÉïèÑ ÑçÑÖ óÖãáÅ
óâÉìÅÖ óâÉíç óâÉíè

3135

= 15 x 209

ñìÉ ÖâìáÄ ôÉìâÖ Öåè ÖâáÄ ïÄ áíâÖ
ÉèãÇÑ ìÑÅ ÖïÄ íÅÉâÖ óâåâ ïèÅî

3135

âÉåè ÑâÑ âÅÄ âÑãÄÖ
en de God van mijn vader was met mij

(Gen 31:10):

en was om de bronsttijd van het vee en ik sloeg
op mijn ogen en zag in de droom en zie: de bokken springende op het vee gestreepten, gevlekten en gestippelden
- Jah(we) (Ñâ) = 15 x "en God was met me"
(Gen 31:23):

= 15 x 209

en hij (Laban) nam zijn broeders met hem en
achtervolgde hem een weg van zeven dagen en
hij achterhaalde hem op het gebergte Gilead
- alleen de Jah(we) (Ñâ) = 15 x "en God was met me" helpt

Het duurt echter vaak lang voordat men een les Gods ook geleerd heeft en zo bij Jakob
niet anders. Want wel tien maal veranderde Laban zijn loon en telkens kwam de boodschapper Jakob op de hulp Gods wijzen:
(Gen 31:7):

óâçå ïìîè

1110

âççÑ ìåÄÖ Åíèâ óÖãáÅ óâÑãÄÑ ñÄãå âãÄ ìåÄâÖ

1110

tien maal (veranderde Laban Jakobs loon)
(Gen 31:11):

en sprak tot mij de boodschapper van de Eeuwige in de
droom: Jakob! En ik sprak: hier ben ik!

En Jakob had telkens begrepen, want de "boodschapper van de Eeuwige" was Jakob in
zijn gerichtheid op God zelf:
(Gen 31:11):

óâÑãÄÑ ñÄãå

182

= 7 x 26

182

= 7 x 26

de boodschapper van de Eeuwige
(Gen 31:11):

Åíèâ

Jakob

- de sabbatsmens Jakob = 7 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

Probleem is zo vaak niet het niet begrijpen van de boodschap maar het toepassen van
deze ten tijde van nood.
h. Labans geloof
Jakob had afgeleerd om met alchemistische praktijken als die van zijn geschilde staven
(=> 30e hfdst) de werkelijkheid te willen manipuleren, maar Laban was niet boven zijn geloof in bovennatuurlijke krachten van materiële voorwerpen op zich uitgekomen. Wanneer men niet de hele weg gaat blijft men op afstand en blijft men op afstand zo wordt
het kontakt met de schepper vervangen door materiële godsvoorstellingen en -afbeeldingen en door velerlei bemiddelaars van heiligen en tussenpersonen. En zo maakte ook Laban ondanks zijn geloof in "Jahwe" (Gen 31:49) en in "Elohiem" (Gen 31:50) zoals alom toen
in de heidense wereld gebruikelijk zijn god = zijn terafiem zelf of liet hij die maken en
werd deze bij wording tot een hogere macht. En zo verwerd voor Laban ook de materiële
steenhoop = 4 tot god = 1, alhoewel Jakob en zijn broeders (Gen 31:46) deze zojuist hadden opgeworpen:
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(Gen 31:46):

ÖáíâÖ óâçÅÄ Öàíã ÖâáÄã Åíèâ ìåÄâÖ
ãÇ ÖîèâÖ óâçÅÄ

1400

= 4 x 350

en sprak Jakob tot zijn broeders: zamelt stenen
en zij namen stenen en maakten een steenhoop
(Gen 31:48):

350 = 1 x 350

óÖâÑ ñçâÅÖ âçâÅ Éè ÑÜÑ ãÇÑ

(Laban): deze steenhoop getuige tussen mij
en tussen jou vandaag

Met andere woorden bleek het geloof van Nahor en Milka en Laban hetzelfde heidendom
als van de wereld om hen heen als eindpunt te hebben. Zo ook geeft Laban de steenhoop
de naam ham'Mizpa = "de wakende", als zou deze zowel de belichaming = 4 als de geest
= 1 van "de wakende" uitmaken:
(Gen 31:49):

ÑêëåÑ

220

= 4 x 55

55

= 1 x 55

ham'Mizpa (= de wakende)
(Gen 31:48):

ÑÜÑ ãÇÑ

deze steenhoop

En dat "geloven in wat men kan zien" is kenmerk van heidendom en ook van het "geloof
van veel ongelovigen":
veel gelovigen en ongelovigen en niet zelden van een hoog intellektueel gehalte geloven ook heden ten
dage in afgoden als van Laban, als reeds het extreme personifiëren van natuurverschijnselen en toedichten van alle bijzonderheid in de natuur op conto van "moeder natuur" en het overal een gevecht tussen
en met causaliteiten in zien van een meer of minder bewust of onbewust geloof in de hogere kracht van
op zich onbezielde dingen getuigen

Vanuit de realiteit zou de mens beter moeten weten en zo ook hier. Want wanneer men
van de getuigenis van de steenhoop plus de door Laban verwachte realiteit van Jakobs
ontrouw met vrouwen = 6716 de getuigenis = 3358 aftrekt, blijft niet de verwachte ontrouw van Jakob ten aanzien van zijn dochters maar het bedrogen worden door zijn eigen
dochter = 3358 over:
(Gen 31:49):

ìïéç âä ñçâÅÖ âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ ìåÄ ìîÄ ÑêëåÑÖ
óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ [50] ÖÑèìå îâÄ
ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ âïçÅ ãè

6716

= 2 x 3358

3358

= 1 x 3358

en ham'Mizpa, van welke hij sprak: wake Jahwe tussen mij
en tussen jou want we zijn verborgen voor elkaar [50] Wanneer jij verdrukt mijn dochters en wanneer jij neemt vrouwen naast mijn dochters: niemand bij ons ziende. de Eeuwige getuige tussen mij en tussen jou
(Gen 31:50):

(Gen 31:35):

[51] ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ
ìîÄ ÑÅëåÑ ÑçÑÖ ÑÜÑ ãÇÑ ÑçÑ Åíèâã òÅã ìåÄâÖ
ÑÜÑ ãÇÑ Éè [52] ñçâÅÖ âçâÅ âïâìâ

niemand bij ons ziende. De Eeuwige getuige tussen mij en
tussen jou [51] En sprak Laban tot Jakob: Zie deze steenhoop en zie de gedenksteen welke ik oprichtte tussen mij
en tussen jou [52] Getuige (is) deze steenhoop

___________________

âä ñâçêå óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä âçÉÄ âçâèÅ ìáâ ãÄ
óâêìïÑ ïÄ Äëå ÄãÖ îêáâÖ âã óâîç ñìÉ

3358

= 1 x 3358

niet moge ontbranden in de ogen van mijn heer. Want niet
vermag ik op te staan voor jou. Want de wijze van de vrouwen mij. En hij doorzocht en niet vond hij de terafiem

Stenen goden doen niet weten, maar Laban vulde nochtans het gat tussen de zorg voor
zijn dochters en zijn angst voor het tekortschieten daarin van die voor hem onbegrijpelijk
"verborgen Jakob" met zijn god van stenen op:
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(Gen 31:43):

òÑâçÅã ÖÄ óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå âïçÅãÖ
ÖÉãâ ìîÄ

1751

= 17 x 103

âïÄ ÅçÇïÖ áìÅã ïÄÅáç Ñåã

1648

= 16 x 103

en voor mijn dochters wat kan ik doen voor
hen of voor de zonen welke zij baarden?
(Gen 31:27):

waarvoor verborg je je door te
vluchten en stal je mij?
(Gen 31:46):

__________________ -

103 =

óâçÅÄ

1 x 103

stenen

Laban geloofde in de steenhoop en de gedenksteen als in afgoden van hout en steen:
(Gen 31:50):

538 = 1 x 538

Öçåè îâÄ òâÄ

geen mens bij ons (na hun scheiden)
(Gen 31:51):

âïâìâ ìîÄ ÑÅëåÑ ÑçÑÖ ÑÜÑ ãÇÑ ÑçÑ
ñçâÅÖ âçâÅ

1614

= 3 x 538

zie deze steenhoop en zie het gedenkteken
welke ik oprichtte tussen mij en tussen jou
- de steenhoop en het gedenkteken als "tweede en derde aanwezigen"
bij Jakob vanwege zijn onzichtbaar zijn voor Laban

En zo ziet hij ondanks zijn geloof in de God van Noach = de God van de vaderen van
Abraham en Nahor (Gen 31:53) deze tot leven komen middels de door hem opgerichte gedenksteen. De "door hem opgerichte gedenksteen" betekent dat de in werkelijkheid
"door Jakob opgerichte gedenksteen" (Gen 31:45) en wel alleen ter herinnering opgerichte
steen voor Laban eerst door zijn bijgeloof tot Godheid opgericht werd. Want krachtens
Labans samenvatting van die "door hem opgerichte gedenksteen" plus "de God van Abraham en de god van Nahor" = 6100 in "de God van Abraham en de god van Nahor" =
610:
(Gen 31:53):

ìÖáç âÑãÄÖ óÑìÅÄ âÑãÄ

610

ÑÉèÖ ÑÜÑ ãÇÑ Éè [52] ñçâÅÖ âçâÅ âïâìâ ìîÄ
ÑïÄ óÄÖ ÑÜÑ ãÇÑ ïÄ ñâãÄ ìÅèÄ Äã âçÄ óÄ ÑÅëåÑ
Ñèìã ïÄÜÑ ÑÅëåÑ ïÄÖ ÑÜÑ ãÇÑ ïÄ âãÄ ìÅèï Äã
ìÖáç âÑãÄÖ óÑìÅÄ âÑãÄ [53]

6100

de God van Abraham en de god van Nahor
(Gen 31:51):

welke ik oprichtte tussen mij en tussen jou [52] Getuige deze steenhoop en getuige de gedenksteen dat ik niet zal
overschrijden naar jou deze steenhoop en dat jij niet zal
overschrijden naar mij deze steenhoop en deze gedenksteen
ten boze [53] De God van Abraham en de god van Nahor

- spreekt Laban over:
de God van Abraham en de god van Nahor welke ik oprichtte tussen mij en tussen
jou
Laban kende alleen het met materiële ogen onderscheidbare, als volgens hem ook eerst
na hun uit elkaar gaan zij voor elkaar verborgen waren (Gen 31:49). Echter waren zij dat
getuige de drie dagen van verborgen zijn (=> boven) reeds in Haran voor elkaar. En zelfs
zijn dochters waren voor hem reeds lang verborgenen getuige de uitspraak van beiden
dat "vreemdelingen zij voor hun vader waren":
(Gen 31:49):

1372

ÖÑèìå îâÄ ìïéç âä

= 2 x 686

(Laban): want wij zullen zijn
verborgen voor elkaar
(Gen 31:15):

686 = 1 x 686

ïÖâìäç

vreemdelingen (zijn wij Rachel en Lea)

- voor twee dochters = 2 x 686
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(Gen 31:15):

1180

Öã ÖçÅîáç ïÖâìäç ÄÖãÑ

= 2 x 590

soms niet (als) vreemdelingen zijn
wij geacht door hem?
(Gen 31:28):

590 = 1 x 590

âïçÅãÖ âçÅã

(Laban): mijn zonen en mijn dochters
- vreemdelingen voor Laban in twee dochters = 2 x 590 samengevat

Door zijn materialistische instelling had Laban weinig idee van het eerst vanuit een geestelijk begrip vatbare en had hij ook van de werkelijke relatie tussen hem en Jakob en zijn
vrouwen weinig begrepen. Aldus verwees hij naar God als getuige tussen hem en Jakob
ter bescherming van zijn dochters, terwijl het betreffende gedeelte = 17380:
(Gen 31:43):

ÖÉãâ ìîÄ òÑâçÅã ÖÄ óÖâÑ ÑãÄã ÑîèÄ Ñå âïçÅãÖ
óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ [50] ... [44]
ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ âïçÅ ãè

17380

en voor mijn dochters wat kan ik doen voor hen vandaag of
voor hun zonen welke zij baarden ... [50] Wanneer jij ver
nedert mijn dochters en wanneer jij neemt vrouwen naast
mijn dochters niemand bij ons ziende. De Eeuwige getuige
tussen mij en tussen jou

- op tegenovergestelde wijzen samengevat wordt in de zorg voor zijn dochters Rachel en
Lea = 1738 en in de mening van die beiden over hem = 1738:
(Gen 31:49):

ÖÑèìå îâÄ ìïéç âä ñçâÅÖ âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ

1738

ÖçâÅÄå óâÑãÄ ãâëÑ ìîÄ ìîèÑ ãä âä
ÖçâçÅãÖ ÄÖÑ Öçã

1738

(Laban): zal waken Jahwe tussen mij en tussen
jou als wij verborgen zijn voor elkaar
(Gen 31:16):

(Labans dochters): want alle rijkdom welke ontnam de
Eeuwige van onze vader: ons (behoort) hij en onze zonen

Zeker zijn dochter Rachel kende Laban niet, als genoemde getalwaarden 6716 - 3358 =
3358 (=> boven) anders neergezet Labans opkomen voor zijn dochters als een optelsom
van blindheid weergeven:
(Gen 31:50):

[51] ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ
ìîÄ ÑÅëåÑ ÑçÑÖ ÑÜÑ ãÇÑ ÑçÑ Åíèâã òÅã ìåÄâÖ
ÑÜÑ ãÇÑ Éè [52] ñçâÅÖ âçâÅ âïâìâ

3358

geen mens bij ons ziende. de Eeuwige getuige tussen
mij en tussen jou [51] En sprak Laban tot Jakob: zie
deze steenhoop en zie de gedenksteen welke ik oprichtte tussen mij en tussen jou [52] Getuige deze steenhoop
- een steenhoop als getuigenis vanwege Labans geestelijke blindheid "wanneer geen mens bij ons is"
(Gen 31:35):

âä ñâçêå óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä âçÉÄ âçâèÅ ìáâ ãÄ
óâêìïÑ ïÄ Äëå ÄãÖ îêáâÖ âã óâîç ñìÉ

3358

niet toorne in de ogen van mijn heer dat niet ik vermag
op te staan voor uw aangezicht. Want de weg (wijze)
van de vrouwen (is) mij. En hij doorvorste en niet vond
hij de terafiem

- Labans geestelijke blindheid voor Rachel = "alleen
zien met ogen" = "niet vinden"
(Gen 31:49):

ìïéç âä ñçâÅÖ âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ ìåÄ ìîÄ ÑêëåÑÖ
óâîç áíï óÄÖ âïçÅ ïÄ Ñçèï óÄ [50] ÖÑèìå îâÄ
ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì Öçåè îâÄ òâÄ âïçÅ ãè

______ +

6716

en ham'Mizpa omdat hij sprak: wake Jahwe tussen mij
en tussen jou want wij zijn verborgen de een voor de ander [50] Wanneer jij vernedert mijn dochters en wanneer
jij neemt vrouwen naast mijn dochters: geen mens bij ons
ziende. De Eeuwige (is) getuige tussen mij en tussen jou
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In zekere mate was Labans achterdocht te begrijpen:
(Gen 31:21):

ìÑçÑ ïÄ ìÅèâÖ óíâÖ Öã ìîÄ ãäÖ ÄÖÑ áìÅâÖ
ÉèãÇÑ ìÑ Öâçê ïÄ óîâÖ

3156

= 3 x 526

en hij vluchtte hij en al wat van hem en hij stond op
en trok over de rivier en hij zette zijn gezicht naar
het gebergte hag'Galed
(Gen 31:50):

526 = 1 x 526

ñçâÅÖ âçâÅ Éè óâÑãÄ ÑÄì

zie: de Eeuwige getuige tussen mij en tussen jou
- de Eeuwige = 1e als getuige tussen Laban = 2e en
Jakob = 3e = 3 x 526 ook vanwege Jakobs vluchten

- maar vooral kwam deze voort uit eigen onbetrouwbaarheid (=> boven). Want zo vertrouwde hij ook Rachel ten onrechte meer dan Lea omdat samen met de laatste hij Jakob
had bedrogen. Want haar tent doorzocht Laban meerdere malen alvorens ook de tent
van Rachel te doorzoeken (Gen 31:33):
en ging Laban in de tent van Jakob en in de tent van Lea (= de eerste keer) en in
de tent van de twee dienstmaagden en niet vond hij. En hij ging uit de tent van
Lea (= na de tent van de dienstmaagden minstens na het tweede bezoek) en ging
in de tent van Rachel
Het "en hij ging weg uit de tent van Lea" geeft Labans idee aan dat met name in haar
tent hij zijn terafiem te zoeken had. Haar tent had centraal gestaan in zijn zoektocht:
(Gen 31:32):

âÉåè Ñå ñã

219

ÑÄã ãÑÄå ÄëâÖ

219

van jou wat bij mij (is - zoek dat, zegt Jakob)
(Gen 31:33):

en hij ging weg uit de tent van Lea

Omdat zijn dochters vreemdelingen voor hem waren, zocht hij vooral eerst bij Lea en
daarna eerst in de tent van de werkelijke dievegge:
(Gen 31:15):

1180

Öã ÖçÅîáç ïÖâìäç ÄÖãÑ

= 4 x 295

soms niet (als) vreemdelingen zijn
wij geacht door hem?
(Gen 31:33):

295 = 1 x 295

ãáì ãÑÄÅ ÄÅâÖ

en hij ging in de tent van Rachel
- Rachel ook door Laban onterecht als de meer geestelijke = 1 van zijn dochters beschouwd

Reeds voor hun uiteengaan was ook Rachel verborgen voor de alleen met materiële ogen
= 2 niet de werkelijkheid = 1 ziende Laban:
(Gen 31:34):

656

îîåâÖ

= 8 x 82

en hij doortastte
- het tasten van Laban (òÅã) = 82 in het onzichtbare
= de andere zijde = 8 = "zijn niet vinden"

Zo ook:
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(Gen 31:33):

âïî ãÑÄÅÖ ÑÄã ãÑÄÅÖ Åíèâ ãÑÄÅ òÅã ÄÅâÖ
ãÑÄÅ ÄÅâÖ ÑÄã ãÑÄå ÄëâÖ Äëå ÄãÖ ïÑåÄÑ
ìäÅ óåîïÖ óâêìïÑ ïÄ Ñáíã ãáìÖ [34] ãáì
ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ óÑâãè ÅîïÖ ãåÇÑ

6990

en ging Laban in de tent van Jakob en in de tent van
Lea en in de tent van de twee dienstmaagden en niet
vond hij. En hij ging uit van de tent van Lea en ging
in de tent van Rachel [34] En Rachel nam de terafiem
en legde hen in het zadel van de kameel en zette zich
op hen. En doortastte Laban heel de tent
- Labans verkeerde zoeken
(Gen 31:19):

699 = 1 x 699

ãáì ÅçÇïÖ

en stal Rachel
- de werkelijkheid
(Gen 31:34):

1398

Äëå ÄãÖ ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ

= 2 x 699

en doortastte Laban de hele tent en
niet vond hij

- het falen van Labans zien alleen met materiële ogen

Vanwege zijn verkeerde inschatting nam namelijk Laban de eerste keer niet eens de
moeite om bij licht de tent te doorzoeken = "tasten". Want naar zijn oordeel was zijn
dochter Rachel een heilige en daarom vond hij niet. Echter had Laban niet het geestelijke
vermogen om tot en met de geest van de sabbatsdag = de 7e dag te beoordelen:
(Gen 31:34):

Äëå ÄãÖ ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ
en doortastte Laban de hele tent en
niet vond hij

1398

= 6 x 233

- 6 x de boom des levens (óââáÑ öè) = 233

492 = 6 x 82

ãÑÄÑ ãä ïÄ
de hele tent

- 6 x Laban (òÅã) = 82

- Labans "in orde bevinden voor zes dagen" = 6 x de boom des levens
(óââáÑ öè) = 233 in de ogen van Laban = 6 x "Laban (òÅã) = 82

Volgens Laban = 82 zou Rachel vanwege Jah(we) = 15 niet zijn beeld stelen en vanuit
dat idee doorzocht hij oppervlakkig haar tent:
(Gen 31:34):

1230

ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ

en doortastte Laban de hele tent

= 82 x 15

- Laban (òÅã) = 82 x Jah(we) (Ñâ) = 15

Rachels uitvlucht echter maakte hem alsnog wantrouwig, want zij was zijn geliefde dochter. Want daarom konden zowel Laban als Jakob zich niet voorstellen dat Rachel haar eigen vader zou bestelen:
(Gen 31:32):

1066

óïÅçÇ ãáì âä Åíèâ èÉâ ÄãÖ

= 13 x 82

en niet wist Jakob dat Rachel hen gestolen had
- liefde (ÑÅÑÄ) = 13 x Laban (òÅã) = 82

En omdat nu de dochter van zijn hart niet voor "haar heer" op kon staan (Gen 31:35) zocht
hij een tweede keer en wel dit keer gericht naar zijn god:
(Gen 31:34):

Äëå ÄãÖ ãÑÄÑ ãä ïÄ òÅã îîåâÖ

1398

en doortastte Laban de hele tent en
niet vond hij
(Gen 31:53):
(Gen 31:35):

- eerste tekst zonder de terafiem

310

ìÖáç âÑãÄ

de god van Nahor

_____

óâêìïÑ ïÄ Äëå ÄãÖ îêáâÖ

1708

en hij doorzocht en niet vond hij de
terafiem

+

- tweede tekst met de terafiem
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Alleen het zadel liet hij buiten beschouwing omdat voor de geloofwaardigheid deze met
dierlijk bloed besmeurd moest zijn. Niet zal hij zich hebben kunnen voorstellen dat zijn
dochter zijn god met bloed zou verontreinigen. De vrome Laban was door zijn gerichtheid
op het materiële voordeel een geestelijk blind mens:
(Gen 31:33):

ÑÄã ãÑÄÅÖ Åíèâ ãÑÄÅ

300

ãåÇÑ ìäÅ

300

óÖíã ãäÖÄ ÄÖã âä

300

in de tent van Jakob en in
de tent van Lea (zocht Laban)
(Gen 31:34):

- waar Laban zocht

in het zadel van de kameel
(van Rachel)
(Gen 31:35):

de grote drie van de
drie scheppingsdagen
van het immateriële

- waar de terafiem was

dat niet ik vermag op te
staan

- Rachels niet doorziene uitvlucht

i. de God van hun vader
Laban stelt de god van Nahor gelijk aan de God van Abraham door beiden in "de God van
hun vader" samen te vatten (Gen 31:53):
de God van Abraham en de god van Nahor zullen richten tussen ons, de God van
hun (van Abrahams en Nahors) vader
Echter was de god van Nahor de halve God van Abraham omdat Nahor anders dan Abraham slechts de halve weg naar het land Kanaän gegaan was (=> 11e hfdst).
(Gen 31:53):

âÑãÄ ÖçâçâÅ Öàêîâ ìÖáç âÑãÄÖ óÑìÅÄ âÑãÄ
óÑâÅÄ

1247

= 29 x 43

de God van Abraham en de god van Nahor zullen
richten tussen ons, de God van hun vader

- "hun vader" = "de vader van Nahor en Abraham" = Noach => halve Noach (áç) =
58 : 2 = 29 x een halve Elohiem (óâÑãÄ) = 86 : 2 = 43

En daarom zweert Jakob niet bij de God van Abraham maar bij "de schrik van zijn vader
Jitzak", want volgens volgende gelijkheid is de "schrik van Jitzak" identiek aan de "god
van Nahor":
a:

(Gen 31:42):

íáëâ ÉáêÖ óÑìÅÄ âÑãÄ

600

íáëâ Éáê

300

de schrik van Jitzak

____ af

de God van Abraham:

300

ìÖáç âÑãÄÖ óÑìÅÄ âÑãÄ

610

ìÖáç âÑãÄ

310

de god van Nahor

____ af

de God van Abraham:

300

de God van Abraham en de schrik van Jitzak
(Gen 31:42):

b:

(Gen 31:53):

de God van Abraham en de god van Nahor
(Gen 31:53):

- God (ãÄ) = 31

- de schrik van Jitzak = 300 identiek aan de god (ãÄ = 31) = "een god" = 310 van Nahor

De "schrik van Jitzak" = 300 is de helft van God in zijn volledige werkelijkheid = de helft
van "de God van Abraham plus de schrik van Jitzak" = 600 : 2 = 300. Hij is de toorn
Gods = de tegenstander Gods = "een god" = 310 als het enig halve aandeel Gods voor
hen welke de halve weg gaan (=> boven):
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(Gen 31:53):

891

íáëâ ÖâÅÄ ÉáêÅ Åíèâ èÅîâÖ
en zwoer Jakob bij de schrik van zijn vader Jitzak

(Gen 31:24):

ìåÄâÖ ÑãâãÑ óãáÅ âåìÄÑ òÅã ãÄ óâÑãÄ ÄÅâÖ

891

en kwam de Eeuwige tot Laban de Aramees in de
droom van de nacht en sprak

Alleen dat halve deel = "de vreeswekkende God" had Laban verstaan en bleef hij alleen
begrijpen en wat hem van boosheid ten aanzien van Jakob had afgehouden (Gen 31:42):
wanneer niet de God van mijn vaderen, de God van Abraham en de schrik van
Jitzak was met mij
(Gen 31:42):

366

âã ÑâÑ íáëâ ÉáêÖ
en de schrik van Jitzak was met mij
- de God van Abraham met Jakob en de
schrik van Jitzak tegen Laban

(Gen 31:49):

366

ñçâÅÖ âçâÅ ÑÖÑâ ôëâ

moge waken Jahwe tussen mij en tussen
jou (zegt Laban)
- Laban kent alleen de vreselijke God =
"de schrik van Jitzak"

Veel vrome mensen laten zich alleen in toom houden door angst voor God in plaats van
te handelen vanuit liefde tot God. Zij zijn nog niet de hele weg tot de God van Kanaän als
metafoor voor het beloofde land = het Eden van het wandelen met de schepper (Gen 3:8)
gegaan.

38
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

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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