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Genesis hoofdstuk XXXIII
a. Het aangezicht van Esau als het aangezicht Gods
Jakob had aan de rivier de Jabbok geworsteld om de mens naar de gelijkenis Gods in zijn
te eenzijdige voorstelling van Esau terug te vinden (=> 32e hfdst). En daarom zegt hij met
terugblik op zijn overwinning die nacht tegen Esau (Gen 33:10):
want daarom zag ik jouw gelaat als het zien van het aangezicht van de Eeuwige
Door in te zien dat zijn zegeningen geen gevolg van eigen goed-zijn waren was Jakob tot
het gewone mens zijn = "een mens naar de gelijkenis Gods" teruggekeerd. En deze was
in zijn broeder eveneens een kwetsbaar mens = "een mens naar de gelijkenis Gods"
gaan zien. Jakobs geschenk was blijk van die gelijkstelling van mens en mens (=> 32e
hfdst):
(Gen 33:10):

ïáíãÖ ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç óÄ Äç ãÄ
ïÄìä ñâçê âïâÄì òä ãè âä âÉâå âïáçå
âçëìïÖ óâÑãÄ âçê

4635

= 45 x 103

niet toch wanneer toch ik vond genade in jouw
ogen dat je neemt mijn geschenk uit mijn handen
want daarom zag ik jouw gelaat als het zien van
het aangezicht van de Eeuwige en je had welgevallen aan me
- de mens (óÉÄ) = 45 x het geschenk (Ñáçå) = 103

- en de goddelijke vonk dientengevolge verenigde beide broeders:
(Gen 33:10):

ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç óÄ Äç ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
ñâçê âïâÄì òä ãè âä âÉâå âïáçå ïáíãÖ
âçëìïÖ óâÑãÄ âçê ïÄìä

5074

= 86 x 59

en sprak Jakob niet toch wanneer toch ik vond genade in jouw ogen dat je neemt mijn geschenk uit
mijn handen want daarom zag ik jouw gelaat als
het zien van het aangezicht van de Eeuwige en je
had welgevallen aan me
- de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 x de (twee) broeders (óâáÄ) = 59

Jakob trad zijn broeder niet meer als een minder goed mens tegemoet en die veranderde
houding redde hem:
(Gen 33:11):

234 = 26 x 9

óâÑãÄ âççá âä

want was genadig mij de Eeuwige
- het uitgaan van de genade Gods i.p.v. van de eigen goedheid doet God in
de ander ontdekken = hier Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x de broeder (áÄ) = 9

- oftewel die benadering van zijn "broeder met Jahwe" = 234 deed hem de sabbat = 7
van het land Kanaän (=> 32e hfdst) deelachtig worden = 7 x 234:
(Gen 33:3):

1638

óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ

= 7 x 234

en hij (Jakob) boog zich ter aarde (voor
Esau) zeven malen

Jakob had van de zegen van zijn vader als gevolg van een juiste leefwijze afstand genomen door een groot deel van deze Esau te schenken (=> 32e hfdst) en beschouwde ook zijn
kinderen niet langer als bevestiging van een juiste levenswijze (=> 30e hfdst). Aldus heeft
in dit hoofdstuk van de thora genoemde betekenis van het geschenk alles te doen met
Jakobs zorgvuldigheid om op Esaus vraag naar zijn gezin zijn kinderen als "met welke
God hem begenadigde" voor te stellen:
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(Gen 33:5):

1192

ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ
met welke begenadigde de Eeuwige uw knecht
- kinderen als genade Gods, niet als bevestiging
van eigen goed zijn

(Gen 33:11):

1192

âïäìÅ ïÄ Äç áí

neem toch mijn zegen*
* sommigen vertalen hier foutief eveneens met "geschenk" en vertroebelen daarmee de betekenis

Na Jakobs nachtelijke overwinning was echter de beproeving nog niet voorbij zolang Esau
en hij zich niet verzoend hadden. Want tot dan kwam onveranderlijk Esau met 400 man
op hem af. Bij de confrontatie met een niet geestelijk ingesteld mens was en bleef het
vertrouwen op God de enige zekerheid, als de "tot op het laatst onzekere faktor Esau" =
zijn pogen om Jakob te begeleiden als een feitelijk controle uitoefenen en daar tegenover
Jakobs uiteindelijke vrije leven in Sukkoth = tezamen 15320 vooraf samengevat wordt in
het "Esau komend en met hem vierhonderd man" = 1532:
(Gen 33:12):

Ñïäé èéç ÅíèâÖ [17]... [13] ñÉÇçã ÑäãÄÖ
Äìí òä ãè ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ
ïÖäé óÖíåÑ óî

15320

îâÄ ïÖÄå èÅìÄ ÖåèÖ ÄÅ Öîè

1532

en ik (Esau) wil gaan tegenover jou ... [17] En Jakob
reisde naar Sukkoth en hij bouwde zich een huis en
voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de plaats Sukkoth
(Gen 33:1):

Esau komend en met hem vierhonderd man

En aldus reageerde Jakob in eerste instantie toch nog zoals hij de vorige dag voor zijn
nachtelijke strijd en overwinning uit angst gedaan had (=> 32e hfdst):
(Gen 32:7):

ñïÄìíã ñãÑ óÇÖ Öîè ãÄ ñâáÄ ãÄ ÖçÄÅ ìåÄã
ÉÄå Åíèâ ÄìââÖ [8] Öåè îâÄ ïÖÄå èÅìÄÖ
óèÑ ïÄ öáâÖ Öã ìëâÖ

4241

óâÉãâÑ ïÄ öáâÖ îâÄ ïÖÄå èÅìÄ ÖåèÖ ÄÅ Öîè
ïÖáêîÑ âïî ãèÖ ãáì ãèÖ ÑÄã ãè

4241

te zeggen: wij kwamen tot uw broeder - niet Esau (=>
32e hfdst) - en ook gaande om u te ontmoeten en
vierhonderd man met hem [8] En vreesde Jakob zeer
en het benauwde hem en hij verdeelde het volk
(Gen 33:1):

Esau komende en met hem vierhonderd man. En hij
verdeelde de kinderen over Lea en over Rachel en
over de beide dienstmaagden

En dat dat geen geestessterke maar een toch nog ietwat werelds tweeslachtige reaktie =
2 was blijkt eerst echt uit zijn ongelijke blootstellen aan gevaar bij het verdelen:
(Gen 33:1):

ïÄ öáâÖ îâÄ ïÖÄå èÅìÄ ÖåèÖ ÄÅ Öîè ÑçÑÖ
ïÖáêîÑ âïî ãèÖ ãáì ãèÖ ÑÄã ãè óâÉãâÑ

en zie Esau komende en met hem vierhonderd man.
En hij verdeelde de kinderen over Lea en over Rachel
en over de beide dienstmaagden
(Gen 33:1):

ÄÅ Öîè ÑçÑÖ ÄìâÖ Öâçâè Åíèâ ÄîâÖ [1]
ÑÄã ãè óâÉãâÑ ïÄ öáâÖ îâÄ ïÖÄå èÅìÄ ÖåèÖ
ïÄ óîâÖ [2] ïÖáêîÑ âïî ãèÖ ãáì ãèÖ
ÑâÉãâÖ ÑÄã ïÄÖ ÑçîÄì òÑâÉãâ ïÄÖ ïÖáêîÑ
óâçìáÄ

en hief op Jakob zijn ogen en hij zag en zie Esau
komende en met hem vierhonderd man. En hij verdeelde de kinderen over Lea en over Rachel en over de beide
dienstmaagden. [2] En hij zette de dienstmaagden
en hun kinderen vooraan en Lea en haar kinderen
er achter (en dan eerst Rachel en haar kinderen)

4307

= 1 x 4307

- fout I

8614

= 2 x 4307

- fout II in het verlengde
van fout I
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Altijd komen weer geestelijk hogere hordes om te nemen, hoeveel vorderingen men ook
maakt. En daarom wordt Jakobs volgende "fout van nu echt hoog niveau" (=> onder) met
dezelfde faktor 4307 weergegeven:
(Gen 33:17):

óî Äìí òä ãè ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ
óäî ìâè óãî Åíèâ ÄÅâÖ [18] ïÖäé óÖíåÑ

en hij bouwde zich een huis en voor zijn vee maakte
hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de
plaats Sukkoth [18] Want kwam aan Jakob (in) vrede
(van) de stad Sjichem

4307

= 1 x 4307

- fout III

Jakob stelde taktisch op:
(Gen 33:2):

1716

òÑâÉãâ ïÄÖ ïÖáêîÑ ïÄ

de dienstmaagden en hun kinderen

502

ÑâÉãâÖ ÑÄã ïÄ

Lea en haar kinderen

1202

ôéÖâ ïÄÖ ãáì ïÄ
Rachel en Joseph

______

3420
-

voor het moment dat Esau hen zou zien:
(Gen 33:4):

ÖìÄÖë ãè ãêâÖ ÖÑíÅáâÖ ÖïÄìíã Öîè öìâÖ
Öâçâè ïÄ ÄîâÖ [5] ÖäÅâÖ ÖÑíîâÖ

3420

en rende Esau hem tegemoet en omhelsde hem en
viel om zijn hals en kuste hem en zij weenden [5]
En hij (Esau) hief op zijn ogen (en zag Jakobs vrouwen en kinderen)

Want namen in de thora zijn dynastieën en volkeren (=> 5e hfdst) en aldus was "Jakobs
nageslacht in principe een gevaar voor Esaus nageslacht = Edom". Verzoening met Jakob
= 3420 was pas de ene helft en vanaf het moment van Esaus gewaarwording van Jakobs
talrijke nakomelingen = 3420 diende zich de andere helft ter verzoening aan. Met die gewaarwording eerst was het uur van de waarheid aangebroken hoe ver Esaus vergevingsgezindheid zou gaan. Mede vanwege zijn talrijke nageslacht had Jakob hen in kleine
groepen opgedeeld om Esau niet in één keer te verrassen. Want nakomelingschap in de
zin van volksuitbreiding wordt vaak door andere bevolkingsgroepen als een bedreiging
ervaren, als niet alleen de Egyptenaren de Israëlieten om hun vruchtbaarheid verdrukten
(Ex 1:10) maar ook in deze tijd etnische bevolkingsgroepen vooral de zorg van menige autochtoon opwekken wanneer zij traditioneel grote gezinnen hebben. Jakobs grootste
angst voor Esau was dan ook geweest dat deze "hem moeder en kinderen zou slaan":
(Gen 32:12):

óâçÅ ãè óÄ âçäÑÖ ÄÖÅâ òê ÖïÄ âäçÄ Äìâ âä
want vrezend ik hem opdat niet hij kome en zal slaan
mij (3e naamval) moeder met kinderen

Mede in dit licht moet Esaus aandrang gezien worden om Jakob "te begeleiden" of manschappen bij hem achter te laten = "hem tot een vazalstaat maken".
b. Esaus week geworden hart
Esau was diep geraakt door zijn broeder welke zo anders dan vroeger tot de weke kern
van zijn ruwe uiterlijk was doorgedrongen. Het bestaan van ook een andere Esau wil echter niet zeggen dat deze nu de overhand kreeg. Evenals Laban (=> 32e hfdst) was en bleef
Esau iemand welke dacht en handelde zoals mensen met minder gevoel voor geestelijke
dingen doen. Zo kunnen mensen met minder geest de gevoelsmatigheid van meer geestelijk ingestelde mensen meestal slecht naar exakte bedoelingen doorgronden:
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(Gen 33:16):

585

Ñìâèî
naar Seïr (gaat Esau)

(Gen 33:17):

(Gen 33:8):

Ñïäé

485

naar Sukkoth (gaat Jakob)

____

ñã âå

100

verschil tussen Esaus
doel en Jakobs doel =
100

hoe tot jou? (= wat is jouw bedoeling, vraagt Esau)

- als Esau op Jakobs aandringen tot aanname van zijn geschenk = zijn zegen (Gen 33:11)
= zijn afstand doen van het beter zijn (=> 32e hfdst) meteen meent diens gehele leven
naar zijn hand te kunnen zetten:
(Gen 33:11):

ÑäãçÖ Ñèéç ìåÄâÖ [12] áíâÖ ÖÅ ìëêâÖ
ñÉÇçã ÑäãÄÖ

en hij (Jakob) drong aan bij hem en hij (Esau)
nam (het geschenk) [12] En hij sprak: laten we
opbreken en laten we gaan en ik wil gaan tegenover jou
(Gen 33:11):

1240 (= 40 x 31)
- God (ãÄ) = 31 x het wereldse = 40

124

áíâÖ

en hij nam
- Esaus aanname van het geschenk plus zijn Jakob willen begeleiden =
1240 samengevat in het "en hij nam" = 124

Esau kon moeilijk onderscheiden tussen het wereldse = 40 en het goddelijke = 31 = 40 x
31 = 1240. Hij meende ook te handelen en te denken "zoals het moet zijn" en had zo
zelfs altijd al een Jakob verwacht welke zo zou worden zoals hij (=> 25e hfdst):
(Gen 25:27):

Öîè

- Esau

376 = 2 x 188

(Gen 25:27):

Éâë èÉâ

- kundig de jacht

188

(Gen 25:27):

ÅíèâÖ

- en Jakob...

188

- ook Jakob = 188 om "kundig de jacht" = 188 te worden ("Jakob
in full" = ÅÖíèâ = eveneens 188)

Aldus wilde Esau ook na hun verbroedering Jakob weer "naar Seïr brengen", getuige de
uitspraak van de laatste dat hij op eigen kracht naar hem naar Seïr zou komen (Gen
33:14). Voor Esau was zijn manier van denken en handelen = "het gaan naar Seïr" zowel
het geestelijke alles = 1 x 169 als het materiële alles = 4 x 169 en daarom wilde hij zijn
broeder "voorgaan naar Seïr" = "tot voorbeeld zijn" = 1:
(Gen 33:12):

ñÉÇçã ÑäãÄÖ

169

= 1 x 169

Ñìâèî ÖäìÉã

845

= (4 + 169) + (1 x 169)

(= 13 x 13)

en ik (Esau) wil gaan voor jou
(Gen 33:16):

op zijn weg naar Seïr
- Seïr als het Heilige der Heiligen in kwadraatvorm 169 = 13 x 13 voor Esau

Zoals vaak werelds geharde en toch niet enkel slechte en zelfs menigmaal hartelijke en
hulpvaardige en collegiaal goede mensen meende Esau dat zijn broeder "eerst een man
was als hij dit en dat deed" - als hij "kon meekomen bij het drinken en knokken en feest
vieren en vrouwen veroveren" oftewel "bij het jagen". Zelfs meent ook menige gelovige
dat zulke "harigheid als van Esau" "een echte man uitmaakt":
(Gen 33:12):

ñÉÇçã ÑäãÄÖ ÑäãçÖ Ñèéç -

465

= 15 x 31

laten we optrekken en ik (Esau) wil
gaan voor jou
- Jah(we) (Ñâ) = 15 x God (ãÄ) = 31
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Nog steeds wilde hij derhalve van Jakob "een man maken", als het gedeelte van zijn aandringen op begeleiden van Jakob en Jakobs weerstand daar tegen = 10310 samengevat
wordt in de 400 man van Esau = 1031:
(Gen 33:12):

ìåÄâÖ [13] ñÉÇçã ÑäãÄÖ ÑäãçÖ Ñèéç ìåÄâÖ [12]
... ìíÅÑÖ òÄëÑÖ óâäì óâÉãâÑ âä èÉâ âçÉÄ ÖâãÄ
âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ [15]
âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ

10310

en hij sprak: laten wij optrekken en laten wij gaan en ik wil gaan
voor jou [13] En hij sprak tot hem: mijn heer weet dat ... [15]
En sprak Esau: laat mij achterlaten toch bij jou van het volk welke
bij mij. En hij sprak: waartoe dit. Moge ik vinden genade in de
ogen van mijn heer
(Gen 33:1):

1031

îâÄ ïÖÄå èÅìÄ

vierhonderd man (bij Esau)

Esau = Edom = 51 was en bleef een man van het wereldse leven = 40 welke ook van
zijn broeder een mens van de wereld wilde maken:
(Gen 33:15):

2040

âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ

= 40 x 51

en sprak Esau: laat mij opstellen toch bij jou van
het volk welke bij mij
- Edom (óÖÉÄ) = 51 x het wereldse leven = 40

Jakob had het aangezicht Gods in dat van zijn broeder herkend = tezamen met de reflectie ervan in zijn eigen gezicht 3 x Esau (=> 32e hfdst):
(Gen 32:31):

1128

óâçê ãÄ óâçê óâÑãÄ âïâÄì âä
want ik zag de Eeuwige aangezicht
tot aangezicht

= 3 x 376
- 3 x Esau (Öîè) = 376

Maar als gezegd leidt zulk een tegemoet treden bij mensen met een beperkt gevoel voor
geestelijke dingen al gauw tot een verkeerde opvatting van verbroedering = "een ander
willen omsmeden naar de eigen wijze van doen en denken":
(Gen 33:15):

óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ

1128

en sprak Esau ik wil laten staan bij jou
van het volk (welke bij mij)

= 3 x 376
- 3 x Esau (Öîè) = 376

Het gedeelte "welke bij mij" is in het citaat overbodig omdat de getalwaarde reeds het
kenmerk van Esau = 3 x 376 = 3 x Esau weergeeft.
Dat Esaus hart week werd kwam vooral doordat Jakob godsstrijder was geworden. Als
uiteengezet (=> 32e hfdst) wordt men dat niet door geweld maar door "te hinken" = een
gewoon mens naar de natuur Gods te zijn = een mens te zijn welke anderen in de armen
kunnen sluiten:
(Gen 33:1):

379 = 1 x 379

ÄÅ Öîè

Esau komende
(Gen 33:4):

(Gen 32:29):

ÖäÅâÖ ÖÑíîâÖ ÖìÄÖë ãè ãêâÖ ÖÑíÅáâÖ

1137

= 3 x 379

en hij omarmde hem en hij viel hem om de hals
en hij kuste hem en zij huilden

_________________

ãÄìîâ óÄ âä ñåî ÉÖè ìåÄâ Åíèâ Äã

1516

= 4 x 379

niet Jakob zal genoemd worden nog jouw naam
maar Israël (= godsstrijder)

In eerste instantie had Esau zijn broeder beter begrepen. Want hij vraagt Jakob weliswaar naar zijn bedoeling met al het door hem vooruit gestuurde vee = 100 terwijl overeenkomstig zijn omhelzen = 1000 hij dat juist aangevoeld had:
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(Gen 33:4):

1000

ÖäÅâÖ ÖÑíîâÖ ÖìÄÖë ãè ãêâÖ
en hij viel om zijn hals en hij kuste hem
en zij weenden

(Gen 33:8):

100

ñã âå

hoe tot jou (= wat is jouw bedoeling)
- Esaus omhelzen = 1000 samengevat in zijn vraag naar de bedoeling = 100

Eerst in tweede instantie derhalve en mede bij het gewaarworden van Jakobs vele kinderen (=> boven) viel de geharde Esau in zijn gewone denken terug, wat uit de eenheid Jakob-Esau = 1000 een meer wereldse verdraagzaamheid = 2000 deed worden:
(Gen 33:9):

Äç óÄ Äç ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [10] ñã ìîÄ ñã âÑâ
ñâçâèÅ òá âïÄëå

2000

zij jou wat jou (behoort) [10] En sprak Jakob: niet toch
Wanneer toch ik vond genade in jouw ogen

Want Jakobs geschenk aannemen zou Esaus neiging tot controleren = "Jakob begeleiden"
= "heersen" (=> boven) bemoeilijken. Enerzijds derhalve was "wijsheid van de godsstrijder" om van Esau geen demon te maken (=> 32e hfdst):
ìâèî

- (sa-ier)

harig (als Esau)

- (sa-ier)

demon (Lev 17:7)

- wat hem in eerste instantie redde. En anderzijds was "wijsheid van de godsstrijder" om
niet naïef te zijn en dat hem en zijn vrouwen en kinderen in tweede instantie redde:
(Gen 33:2):

ÑÄã ïÄÖ ÑçîÄì òÑâÉãâ ïÄÖ ïÖáêîÑ ïÄ óîâÖ
óâçìáÄ ôéÖâ ïÄÖ ãáì ïÄÖ óâçìáÄ ÑâÉãâÖ

4962

en hij stelde de dienstmaagden en hun kinderen (1) vooraan en Lea en haar kinderen (2) er achter en Rachel en
Joseph (3) er achter
- drie te redden groepen = 3 x 4962
(Gen 33:14):

âàÄã ÑãÑçïÄ âçÄÖ ÖÉÅè âçêã âçÉÄ Äç ìÅèâ
ÄÅÄ ìîÄ Éè óâÉãâÑ ãÇìãÖ âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã
... ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ [15] Ñìâèî âçÉÄ ãÄ
ìîÄ óäî ìâè óãî Åíèâ ÄÅâÖ [18] ïÖäé óÖíåÑ óî
óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ òèçä öìÄÅ

14886 = 3 x 4962

moge heentrekken toch mijn heer voor uw knecht en ik, ik wil
nakomen op mijn gemak op de voet van het werk welke voor
mij en op de voet van de kinderen tot dat ik kom naar mijn
heer in Seïr ... [18] En kwam Jakob in vrede naar de stad Sjichem welke in het land Kanaän (en niet in Seïr) als hij
kwam vanuit Padan Aram
- Jakobs afstand bewaren tot Esau redt de drie groepen = 3 x 4962

Door bij het wezen van de verbroedering te blijven = "zich niet meer op zijn zegen voor
te laten staan" = 1192 (=> boven) en konkreet een groot deel van deze Esau te schenken
= 1192:
(Gen 33:5):

ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ

1192

âïäìÅ ïÄ Äç áí

1192

(de kinderen) met welke genadig bedacht
de Eeuwige uw knecht
(Gen 33:11):

(=> boven)

neem toch mijn zegen (geschenk) (want
was genadig mij de Eeuwige)

- kon Jakob het aandringen van zijn broeder om te worden zoals hij = 2 x 1192:
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(Gen 33:15):

âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ
ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ

2384

= 2 x 1192

2384

= 2 x 1192

en sprak Esau: ik wil laten staan toch bij jou van
het volk welke bij mij. En hij sprak: waarom dat

- als volgt weerstaan:
(Gen 33:10):

âçëìïÖ óâÑãÄ âçê ïÄìä ñâçê âïâÄì

ik zag jouw gelaat als het zien van het gelaat
van de Eeuwige en je had welgevallen aan me

Aan dit gedeelte gaat vooraf "want daarom" (òä ãè âä) = 200 en die 200 geeft de twee
"daarom's" van Gen 33:5 = 1192 en Gen 33:11 = 1192 aan. Jakob bleef bij zijn uiterlijk
weinig avontuurlijke niet-esauachtige wijze van leven = "het gemak van zijn werk en de
broosheid van zijn kinderen" = 2011 waardoor tenslotte ook Esau zijn weg ging = 2011:
(Gen 33:14):

ãÇìãÖ âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ âçÄÖ
óâÉãâÑ

2011

Öîè ÄÖÑÑ óÖâÅ ÅîâÖ [16] âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ
Ñìâèî ÖäìÉã

2011

en IK ik wil verder trekken naar het gemak van de voet van
het werk welke voor mij en naar de voet van de kinderen
(Gen 33:15):

mocht ik vinden genade in de ogen van mijn heer [16] En
keerde Esau terug op zijn weg naar Seïr

En zo werd hij ten tweede male van Esau gered, nu in die zin dat van diens weinig geestelijk gerichte leefwijze hij zich verre wist te houden:
(Gen 33:15):

Öîè ÄÖÑÑ óÖâÅ ÅîâÖ [16] âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ
ïâÅ Öã òÅâÖ Ñïäé èéç ÅíèâÖ [17] Ñìâèî ÖäìÉã

3380

= 4 x 845

Ñìâèî ÖäìÉã

845

= 1 x 845

mocht ik vinden genade in de ogen van mijn heer [16] En
keerde Esau terug op zijn weg naar Seïr [17] En Jakob
reisde naar Sukkoth en bouwde zich een huis
(Gen 33:15):

op zijn weg naar Seïr
- Esaus terugtocht als geestelijke kern = 1 voor Jakob ten
gevolge van zijn vasthouden aan eigen leefwijze

Anders dan die van Esau was Jakobs manier van leven uiterlijk weinig indrukwekkend
maar door bij deze hem door God gegevene te blijven = "op de voet van het werk voor
mij":
(Gen 33:14):

364

ÑäÄãåÑ ãÇìã

= 2 x 182

naar de voet van het werk
- Jakob (Åíèâ) = 182 naar de aard en het wezen van zijn werk

- redde hij zich van Esau:
(Gen 33:13):

ÖïåÖ ÉáÄ óÖâ óÖíêÉÖ âãè ïÖãè ìíÅÑÖ òÄëÑÖ
Öîè ÄÖÑÑ óÖâÅ ÅîâÖ [16] ... [14] òÄëÑ ãä
Ñìâèî ÖäìÉã

10350

= 45 x 230

en het vee en het rund zogend bij mij en drijvende
hen één dag en zou sterven al het vee ... (Jakobs uiterlijk weinig heldhaftige leven en [14+15]: Jakobs
afhouden van Esau) [16] En keerde terug die dag
Esau op zijn weg naar Seïr
(Gen 33:14):

1035

âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã

op de voet van het werk welke voor mij
- Jakobs vasthouden aan zijn leefwijze en Esaus heengaan daarop = 10350 samengevat in
zijn leefwijze naar de opdracht Gods = "op de voet van het werk voor hem" = 1035
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Jakob hield vast aan de mens naar de gelijkenis Gods (óÉÄ) = 45 en de heup (ñìâ) = 230
van zijn gevoelsmatigheid (=> 32e hfdst) = 45 x 230 = 10350. Die gevoelsmatigheid was
zijn leefwijze = 1643 geworden en was daarom ook de kern van zijn geschenk = 4 x
1643:
(Gen 33:14):

Äëåã ìåÄâÖ âïîÇê ìîÄ ÑÜÑ ÑçáåÑ ãä ñã âå
âáÄ Åì âã îâ Öîè ìåÄâÖ [9] âçÉÄ âçâèÅ òá
óÄ Äç ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [10] ñã ìîÄ ñã âÑâ
âÉâå âïáçå ïáíãÖ ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç

wat jou(w bedoeling met) al deze kampement(en) welke ik ontmoette. En hij sprak: om te vinden genade in
de ogen van mijn heer [9] En sprak Esau: is mij veel
mijn broeder; zij jou wat jou [10] En sprak Jakob: niet
toch wanneer toch ik vind genade in jouw ogen dat je
neemt mijn geschenk uit mijn hand
(Gen 33:14):

âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ âçÄÖ

6572

= 4 x 1643

(= 124 x 53 = de tuin (òÇ) =
53 in Eden (òÉè) = 124)

1643

= 1 x 1643

en IK ik wil wandelen op mijn gemak op de voet van
het werk welke voor mij
- Jakobs levenswandel als kern = 1 ook van zijn geschenk = 4

Jakob bereikte het "feest der loofhutten" = Sukkoth door enerzijds van zijn zegeningen
als "bewijs van beter zijn" (=> 32e hfdst) af te zien:
(Gen 33:8):

ìåÄâÖ âïîÇê ìîÄ ÑÜÑ ÑçáåÑ ãä ñã âå ìåÄâÖ
Åì âã îâ Öîè ìåÄâÖ [9] âçÉÄ âçâèÅ òá Äëåã
Äç ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [10] ñã ìîÄ ñã âÑâ âáÄ

4860

ïÖäé

486

en hij sprak: wat jou al deze kamp(en) welke ik ontmoette en hij sprak: om te vinden genade in de ogen
van mijn heer [9] En sprak Esau: is mij veel mijn broeder. Zij jou wat van jou [10] En sprak Jakob: niet toch!
(Gen 33:17):

Sukkoth
- Sukkoth = 486 vat Jakobs vastbeslotenheid tot afstand nemen
van zijn zegen als vrucht van "beter zijn" = 4860 samen

- en door anderzijds bij zijn door God gegeven geestesrijke maar uiterlijk simpele wijze
van leven te blijven:
(Gen 33:17):

ãÇìãÖ âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ
óâÉãâÑ

1944

= 4 x 486

ik wil verder trekken naar het gemak van de voet van
het werk welke voor mij en naar de voet van de kinderen
(Gen 33:17):

486 = 1 x 486

ïÖäé

Sukkoth
- Sukkoth als de geestelijke kern = 1 van Jakobs
door God gegeven leefwijze = 4

Zou Jakob één dag leven zoals Esau = "zijn vee en kinderen opjagen" en zou hij daarmee
de karakteristieken Gods van zijn leven = 111 verloochenen, zou de "dood" = het geestelijke afsterven intreden:
(Gen 33:1):

òÄëÑÖ óâäì óâÉãâÑ âä èÉâ âçÉÄ ÖâãÄ ìåÄâÖ
òÄëÑ ãä ÖïåÖ ÉáÄ óÖâ óÖíêÉÖ âãè ïÖãè ìíÅÑÖ

2886

= 26 x 111

en hij sprak tot hem: mijn heer weet dat de kinderen pril
en het vee en het rund zogend bij mij. En zou men drijven hen één dag en zouden sterven al het vee
- Jakobs eenvoudige leefwijze met als kenmerk de aleph (ôãÄ) =
111 = de goddelijke initiaal (=> 1e hfdst) van Jahwe (ÑÖÑâ) = 26
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Maar geen moment was Jakob van plan om naar Esau in Seïr te komen als hij zei. Want
waar Jakob bereid was om qua verzoening de hele weg naar Esau te gaan:
(Gen 33:3):

2520

ÖâáÄ Éè ÖïîÇ Éè óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ

= 2 x 1260

en hij boog ter aarde zeven malen tot zijn naderbij treden tot zijn broeder
- de hele weg naar Esau = 2 x 1260

- was hij niet van plan om ook de materiële weg naar Esau verder dan tot bij de Jabbok
= de helft van die weg af te leggen:
(Gen 33:14):

1260

Ñìâèî âçÉÄ ãÄ ÄÅÄ ìîÄ Éè

= 1 x 1260

totdat ik kom naar mijn heer in Seïr
- de halve weg naar Esau = 1 x 1260

Want bij zijn buigen voor Esau boog hij in de eerste plaats voor Jahwe = 26 = de goddelijke vonk ook in Esau (=> 32e hfdst) om aldus in de tweede plaats "zijn broeder te bereiken" = 40. Want hij bleef zich terdege bewust dat de laatste een onveranderlijk werelds
ingesteld mens = 40 was:
(Gen 33:3):

1638

óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ

= 26 x 63

- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

en hij boog ter aarde zeven maal

882 = 14 x 63

ÖâáÄ Éè ÖïîÇ Éè

tot zijn bereiken zijn broeder

__________________

= 40 x 63

- het wereldse = 40

- zeven maal buigen = 7 x de broeder (áÄ) = 9 = 63

Door van zijn voetstuk te treden en een groot deel van zijn zegen Esau te schenken kon
deze echter uiteindelijk accepteren dat Jakob bleef bij zijn leefwijze:
(Gen 33:15):

âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ
âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ

2781

= 27 x 103

ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ

1751

= 17 x 103

ik wil laten staan toch bij jou van het volk welke bij
mij. En hij sprak: waartoe dat

__________________ -

en sprak Esau ik wil laten staan toch bij jou van
het volk welke bij mij. En hij sprak: waartoe dat.
Moge ik vinden genade in de ogen van mijn heer

1030 = 10 x 103

- het geschenk (Ñáçå) = 103 in het groot = 1030 als
achterliggend object van het "moge ik genade vinden
in de ogen van mijn heer" na aftrek van Esaus plannen

Want het geschenk = 1992 vat precies het gedeelte samen dat Esau het geschenk weigerde tot na zijn laatste poging om Jakob tot zijn manier van leven te bewegen = 19920:
(Gen 33:9):

... Åíèâ ìåÄâÖ [10] ñã ìîÄ ñã âÑâ âáÄ Åì âã îâ
ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ [15] Ñìâèî âçÉÄ ãÄ ÄÅÄ ìîÄ Éè
òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç
âçÉÄ âçâèÅ

19920

ñã ïÄÅÑ ìîÄ âïäìÅ ïÄ

1992

er is mij veel mijn broeder, zij jou wat jou ... [15] En sprak
Esau ik wil staan laten toch bij jou van het volk welke bij
mij. En hij sprak: waartoe dit? Mocht ik vinden genade in
de ogen van mijn heer. (En ging Esau heen)
(Gen 33:15):

mijn zegen welke werd gebracht jou

Jakob was van zijn voetstuk getreden om van mens tot mens met Esau te verkeren en
niet om door zijn wijze van leven zich te laten beïnvloeden:
11
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 33:8):

65

âçÉÄ
mijn heer (Jakobs aanspraak van Esau)

(Gen 33:14):

650

ÖÉÅè âçêã âçÉÄ Äç ìÅèâ

moge voorttrekken toch mijn heer voor
het aangezicht van zijn knecht
- Jakobs verzoek om afstand te houden = 650 als
dieper wezen van zijn nederigheid = 65

Trekt men van dat verzoek aan "mijn heer" tot afstand houden = 650 het woord voor
"mijn heer" = 65 af = 585, komt aan de hand van het "naar Seïr" = 585 in hetzelfde vers
Jakobs gedachte naar voren dat alleen op Esau als "niet zijn heer" - als niet zijn heer in
ieder opzicht - en niet op hem het "naar Seïr" past:
(Gen 33:14):

ÖÉÅè âçêã (xx) Äç ìÅèâ

585

Ñìâèî

585

hij moge voorttrekken toch (xx) voor het
aangezicht van zijn knecht
(Gen 33:14):

naar Seïr

Anders overigens dan het verbuigen voor Esau van de dienstmaagden en hun kinderen is
het verbuigen voor Esau van Jakobs vrouwen en hun kinderen mannelijk verbogen vanwege de thorasymboliek "mannelijk = geestelijk en vrouwelijk = werelds ongeacht het
fysieke geslacht (=> onder). En van dat geestelijk ingesteld zijn van de laatsten = 4 x 368
was wederom geestelijke drijfveer = kern = 1 x 368 Jakobs instelling om bij de opdracht
Gods tot opvoeden van zijn nageslacht te blijven:
(Gen 33:7):

ÖÖáïîâÖ

736

= 2 x 368

- van Lea en haar kinderen

ÖÖáïîâÖ

736

= 2 x 368

- van Joseph (=> onder)

en zij verbogen zich

_________________

en zij verbogen zich

= 4 x 368
(Gen 33:17):

óâÉãâÑ ãÇìãÖ

368

= 1 x 368

op de voet van de kinderen

c. Rachel en Lea en de dienstmaagden
Lea had getuige de naamsgeving van haar dochter "Dina" haar fout ingezien (=> 30e hfdst)
en had daarmee bij Jakob aan waardering gewonnen. Want eerst was reeds het eerste
pleegkind van Rachel Jakob liever dan alle kinderen van Lea (=> 30e hfdst), maar overeenkomstig volgende getalwaarden dienden nu de dienstmaagden en hun kinderen inclusief
Rachels pleegkinderen vooraan zowel Rachel en haar kinderen als Lea en haar kinderen
tot afscherming:
(Gen 33:2):

1716

òÑâÉãâ ïÄÖ ïÖáêîÑ ïÄ

- vooraan gezet

de maagden en hun kinderen
(Gen 33:2):

508

ÑâÉãâÖ ÑÄã ïÄÖ

- achter de dienstmaagden

en Lea en haar kinderen
(Gen 33:2):

1208

ôéÖâ ïÄÖ ãáì ïÄÖ
en Rachel en Joseph

- achter Lea

_____

1716
Rachel en haar zoon Joseph bleven echter voor Jakob nummer één:
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(Gen 33:2):

1208

ôéÖâ ïÄÖ ãáì ïÄÖ
en Rachel en Joseph

(Gen 33:2):

508

ÑâÉãâÖ ÑÄã ïÄÖ

en Lea en haar kinderen

_____ -

700
- de sabbat = 700 aan meerwaarde van Rachel en Joseph in Jakobs ogen
(Gen 33:11):

ãä âã îâ

400

ãáìÖ ôéÖâ

400

is mij (Jakob) alles (= ik heb alles)
(Gen 33:7):

Joseph en Rachel

Ook bij zijn pareren van Esaus bedreiging voor hem en zijn nageslacht in tweede instantie waren zij voor hem de geestelijke kern = 1 van dat waarvoor hij streed:
(Gen 33:14):

1576

âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ

= 4 x 394

ik wil nakomen op mijn gemak naar de voet
van het werk welke voor mij
(Gen 33:2):

=> 4 : 1

Rachel (ãáì) = 238 + Joseph (ôéÖâ) = 156

= 1 x 394

- Rachel + Joseph voor Jakob de geestelijke kern = 1 van zijn handel en wandel = 4

Toch echter vielen Esau hoofdzakelijk Lea en haar kinderen in positieve zin op. Want Jakob had de kinderen verdeeld over de dienstmaagden en over Rachel en over Lea:
(Gen 33:1):

ÑÄã ãè

136

(= 8 x 17)

136

-

over Lea

- en Esau vraagt:
(Gen 33:5):

ñã ÑãÄ âå

wie dezen bij jou?

ÑÄã = "Lea" (en haar kinderen) en
met dezelfde letters

ÑãÄ = "dezen"

- Lea plus haar zeven kinderen = 8 x goed (Åà) = 17

Lea was naar de geest van Jakob (=> 29e hfdst) en waar Esau zijn tweelingbroeder van
vroegste bewustzijn af kende vielen zij en haar kinderen hem meteen op als zijnde naar
Jakobs karakter. Feitelijk valt hem in verband met Lea op dat:
de Eeuwige (is) met jou
ÑÄã
Lea
v

ñã ÑãÄ âå

- wie dezen bij jou?

50

- Lea links en rechts door de 50e dag v. d. Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 geflankeerd

36

86

50

86

- de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86
-

ÑãÄ âå = wie dezen en óâÑãÄ = de Eeuwige

Lea en haar kinderen vormden derhalve anders dan Jakob nog steeds dacht het geestelijke deel = 1 van wat hij wilde beschermen:
(Gen 33:3):

óÑâçêã ìÅè ÄÖÑÖ

505

= (4 x 101) + (1 x 101)

ÑâÉãâÖ ÑÄã

101

= (1 x 101)

en hij vooruitgaande voor hen
(voor zijn vrouwen en kinderen)
(Gen 33:2):

Lea en haar kinderen
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Lea's indruk op Esau hielp in niet geringe mate de welwillendheid van Esau te bevorderen. Reeds was zij mede de drijvende kracht achter het geschenk geweest (=> 32e hfdst)
en bleef zij dat:
(Gen 33:10):

1116

âÉâå âïáçå ïáíãÖ

= 31 x 36

dat je zult nemen mijn geschenk
uit mijn hand (dringt Jakob aan)
- Lea's onveranderlijke steun voor het geschenk door de
geest Gods = God (ãÄ) = 31 x Lea (ÑÄã) = 36

En zo was ook haar optreden voor Esau Jakob een direkte hulp. Want weliswaar brachten
voor haar de dienstmaagden eer aan Esau maar dat op nog wereldse wijze (= 444 => onder) en zo viel Esau vooral de gelijkenis tussen Jakob en Lea op. Lea en de dienstmaagden wisten echter allen dat anders dan naar Jakobs vroegere opvattingen Esau met respekt en symphatie benaderd behoorde te worden = voor Jakob gelijk aan het begenadigen door de Eeuwige. In de benadering van de mens naar de gelijkenis Gods tot de mens
naar de gelijkenis Gods ligt het aanwezig zijn Gods omsloten = "het Heilige der Heiligen"
in vierkantvorm en als uiteengezet (=> 32e hfdst) had Jakob gevochten om dat "wonen
Gods" ook in de ontmoeting tussen hem en Esau tot stand te zien komen:
(Gen 33:10):

529

ÖìÄÖë ãè ãêâÖ

= 23 x 23

- kwadraatvorm

en hij (Esau) viel om zijn (Jakobs) hals
(Gen 33:10):

847

óâÑãÄ âçê ïÄìä

= 7 x (11 x 11)

als het zien van het aangezicht van de Eeuwige (was
het zien van het gelaat van Esau)

Aldus bracht Jakob een vanuit zijn hart komend eerbewijs aan Esau:
(Gen 33:3):

Éè óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ óÑâçêã ìÅè ÄÖÑÖ
ÖâáÄ Éè ÖïîÇ

3025 = 55 x 55

en hij trekkende voor hen uit en hij boog ter aarde
zeven maal totaan zijn naderen tot zijn broeder
- 1 x 3025 voor Jakobs eren

- en deden ook de dienstmaagden en Lea dat:
(Gen 33:5):

òîÇïÖ [6] ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ
ÑÄã óÇ îÇïÖ [7] òâÖáïîïÖ òÑâÉãâÖ ÑçÑ ïÖáêîÑ
ÖÖáïîâÖ ÑâÉãâÖ

6050

= 2 x (55 x 55)

en hij sprak: de kinderen welke schonk genadig de Eeuwige uw knecht* [6] En traden naderbij de dienstmaagden
zij en hun kinderen en zij verbogen zich [7] En trad naderbij ook Lea en haar kinderen en zij verbogen zich
- 1 x (55 x 55) voor het eren van de dienstmaagden en 1 x (55 x 55) voor Lea's eren
*getuige Esaus vraag "wie zijn deze bij jou" zijn in Jakobs antwoord de vrouwen bij de kinderen mee ingesloten. Dus hebben en zijn antwoord en het zich verbuigen betrekking op kinderen en vrouwen

Rachel en Joseph echter brachten aanzienlijk minder eer dan de anderen:
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(Gen 33:7):

968

ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ

= 2 x (22 x 22)

en daarna tradt toe Joseph en Rachel
- 1 x 484 = 22 x 22 voor Josephs eren en 1 x 484 = 22 x 22 voor Rachels eren

- wat tot Esaus terugval in oude doen en denken (=> boven) bijdroeg. Want getuige volgende getalwaarde moest ook daarom Jakob na Esaus aanvankelijke hartelijkheid alsnog
een pleidooi houden:
(Gen 33:15):

484

âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã

= 1 x (22 x 22)

waartoe dat? (dat Esau hem zou bewaken). Moge ik vinden genade in jouw ogen
- de 22 x 22 van Rachel want Joseph was nog een kind

Als gezegd vatten namen in de thora generaties en stammen en volkeren samen en
vormde nageslacht aldus een bedreiging. En Rachel en Joseph waren niet aan een hart
veroverende benadering van Esau toegekomen, waarom Jakob moest "aanvullen":
(Gen 33:4):

ãêâÖ ÖÑíÅáâÖ ÖïÄìíã Öîè öìâÖ
ÖäÅâÖ ÖÑíîâÖ ÖìÄÖë ãè

2556

= 3 x 852 - Esaus hartelijkheid

1704

= 2 x 852 - Rachels afgemeten

en rende Esau om te ontmoeten hem
en hij omarmde hem en viel hem om
de hals en hij kuste hem en zij huilden
(Gen 33:7):

ÖÖáïîâÖ ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ
en daarna trad toe Joseph en Rachel en zij bogen

(Gen 33:13):

buigen

óâÉãâÑ âä èÉâ âçÉÄ ÖâãÄ ìåÄâÖ
óâäì
en hij sprak tot hem: mijn heer weet
dat de kinderen zacht/pril (zijn)

852 = 1 x 852 - Jakobs aanvullen
__________________

2556

= 3 x 852

- ook Rachel achter Joseph (=> onder) als een kind bij Esau "vergoeilijkt"

Lea had zich van mens tot mens opgesteld maar Rachel had zich nog steeds beter gevoeld dan de onbehouwen Esau. En zo viel van de eer naar kwadraatvorm van het Heilige
der Heiligen (=> boven) van Rachel en Joseph:
(Gen 33:7):

968 = 2 x (22 x 22)

ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ

en daarna tradt toe Joseph en Rachel

- het "en zij verbogen zich" ervan af:
(Gen 33:7):

1704

ÖÖáïîâÖ ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ

en daarna tradt toe Joseph en Rachel en zij
verbogen zich

= 24 x 71
- geen kwadraatvorm

- omdat halve eer geen eer is. Hun optreden was er één naar wereldse wijze = 4:
(Gen 33:7):

400 = 20 x 20

ãáìÖ ôéÖâ

Joseph en Rachel

- een "werelds Heilige der Heiligen" = 20 x 20

- op negatieve wijze en daarmee anders dan de nog wereldse maar hartelijke wijze van
de dienstmaagden één van het uitdagen van de 400 man van Esau. De volgorde "vrouw
en kind" bij de anderen is bij Rachel en Joseph omgekeerd. Het kind Joseph ging de moeder Rachel voor:
mooie aanbeden vrouwen neigen sneller tot minder volwassen gedrag

- en als gezegd moest Jakob daarom Rachel mede bij Esau voor haar "nog pril zijn" verontschuldigen. Het verschil tussen de dienstmaagden en hun kinderen en Lea en Rachel
en hun kinderen is de vrouwelijke verbuiging van het buigen van de eersten en de man15
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nelijke verbuiging van het buigen van de laatsten. Geestelijk ingestelde mannen en vrouwen worden in de thora samengevat met "godszonen" = mannelijk en niet of nog niet
geestelijk ingestelde vrouwen en mannen worden in de thora samengevat met "dochters
der mensen" = vrouwelijk (=> 6e hfdst). Aldus was het verschil tussen de dienstmaagden
en de vrouwen van Jakob dat de eersten nog weinig geestelijk ingesteld waren (=> 30e
hfdst) als in de thora verder is aangegeven (=> 37e hfdst). Als gezegd echter beantwoordden zowel het buigen van Lea en haar kinderen als het buigen van de dienstmaagden en
hun kinderen aan het wezen van het door Jakob aan Esau gebrachte geschenk:
(Gen 33:10):

ñâçê âïâÄì òä ãè âä âÉâå âïáçå ïáíãÖ
óâÑãÄ âçê ïÄìä

2944

= 4 x 736

ÑÄã óÇ îÇïÖ [7] òâÖáïîïÖ òÑâÉãâÖ ÑçÑ
ÖÖáïîâÖ ÑâÉãâÖ

2944

= 4 x 736

dat je zult nemen mijn geschenk uit mijn hand
want daarom zag ik je aangezicht als het zien van
het gezicht van de Eeuwige
(Gen 33:6):

zij (de dienstmaagden) en hun kinderen en zij
bogen [7] En trad naderbij ook Lea en haar kinderen en zij bogen

- alhoewel het buigen van Lea en haar kinderen naar mannelijke verbuiging het geschenk
eerst naar volledig geestelijk gehalte = 1 tot zijn recht deed komen:
(Gen 33:7):

736 = 1 x 736

ÖÖáïîâÖ

en zij bogen (mannelijk verbogen)
- het mannelijke "en zij bogen" als geestelijke kern = 1 van gift en eerbetoon = 4

Rachel valt buiten het tweede 2944-citaat want ook zij was nog onvoldoende geestelijk
ingesteld. De nochtans mannelijke verbuiging van haar buigen is omdat haar zoon Joseph wel geestelijk ingesteld was en "aldus voorop ging".
(Gen 33:6):

1180

òâÖáïîïÖ

- de dienstmaagden van de vrouwen

en zij verbogen zich (pl. f.)
(Gen 33:7):

736 - Lea en Joseph

ÖÖáïîâÖ

en zij verbogen zich (pl. m.)

______

444
- het verschil 444 van het nog wereldse denken = 4 van de dienstmaagden

Jakob in ieder geval had met zijn hele ziel respekt aan zijn broeder betoond:
(Gen 33:3):

1638

óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ

= 9 x 182

en hij boog ter aarde zeven malen
- Jakob (Åíèâ) = 182 buigt voor zijn broeder (áÄ) = 9

Ook met dat zeven maal buigen had hij afstand van de zegen van zijn vader genomen
(Gen 27:29):
zullen buigen voor jou (Jakob) de zonen van je moeder
- en waartoe Lea's sabbatsgeest mede de inspiratie was (=> 32e hfdst):
(Gen 33:3):

ÖâáÄ Éè ÖïîÇ Éè óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ

2520

= 7 x 10 x 36

en hij boog zich ter aarde zeven malen tot zijn
geraken tot aan zijn broeder

- Lea's (ÑÄã) = 36 geest rijkelijk = 10 verdisconteerd in Jakobs 7 x buigen

óâåèê èÅî

612

= 17 x 36

zeven maal

- mede het goede (ÅÖà) = 17 van Lea = 36
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En daardoor kwamen zij behouden aan in Sjichem:
(Gen 33:18):

360

óäî

Sjichem

En tevens ontstond aldus de in het 32e hoofdstuk van de thora voorspelde bond (=> 32e
hfdst) tussen Esau en Jakob:
(Gen 33:3):

612

óâåèê èÅî

= 12 x 51

zeven malen (boog Jakob voor Esau)
- de (latere) 12 stammen Israëls x Edom (óÖÉÄ) = 51

612

ïâìÅ
(de) bond

- en zou er geen confrontatie meer tussen hen zijn.
d. De godsstrijder Jakob
Esau vertrekt naar Seïr en Jakob trekt naar Sukkoth (Gen 33:17):
en Jakob brak op naar Sukkoth en hij bouwde zich een huis en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de plaats: Sukkoth
Het eerste deel van dat vers heeft de getalwaarde:
(Gen 33:17):

1369

ïâÅ Öã òÅâÖ Ñïäé èéç ÅíèâÖ

= 37 x 37

en Jakob brak op naar Sukkoth en hij
bouwde zich een huis

Gezien deze getalwaarde naar het vierkant van het Heilige der Heiligen met de elementen van de 7 scheppingsdagen (7) en 3 oerscheppingsdagen (30) (=> 1e hfdst) bouwde hij
een tempel oftewel een godshuis. Want tempel en tabernakel zijn een weergave van de
schepping Gods:
(1. M 33:17):

öìÄÑ ïÄÖ óâåîÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅ ïâîÄìÅ

2701

= 37 x 73

in het begin schiep God de hemelen en de aarde

- en Jakob zou bij behouden terugkeer Jahwe een godshuis = een tempel bouwen (Gen
28:22). Dat zou weliswaar in Bethel zijn maar Bethel was Kanaän alom (=> 28e hfdst) en na
zijn verzoening met Esau leek Jakob reeds in het paradijs te verkeren. Hetzelfde is te
zien als de Israëlieten uit hun gevangenschap bevrijd worden en in hun euforie meenden
zich reeds in het paradijs te bevinden (Ex 12:37):
en braken op de zonen Israëls von Ramses (= plaats van hun slavernij) naar Sukkoth
Want Sukkoth = "hutten" is het feest der loofhutten als weergave van eens de eeuwige
vreugde en Jakob waande zich reeds behouden teruggekeerd. Aldus bouwt hij direkt op
Esaus heengaan (Gen 33:16) dat godshuis (Gen 28:20) omdat overeenkomstig het op het 17e
vers volgende vers hij behouden aankwam in (Gen 33:18):
en/want kwam aan Jakob in vrede (in) de stad Sjichem
- in de vrede van Sjichem (=> onder) = echter niet in vrede bij zijn vader als Jakobs oorspronkelijke voorwaarde voor het bouwen van een godshuis (=> onder). Het Sukkoth in
het vers ervoor is namelijk het stuk veld voor de stad Sjichem ten westen van de Jordaan
waar Jakob zijn tent opsloeg (Gen 33:19) en over een oversteek over de Jordaan wordt na
een volgens de boeken Josjua (13:27) en Richteren (8:4+5) ten oosten van de Jordaan liggend Sukkoth dan ook niet gesproken. Sukkoth is evenals in bovengenoemde Ex. 12:37
geen plaats:
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Jakob stak overeenkomstig de woorden "deze Jordaan" (Gen 32:11) bij de "oversteekplaats de Jabbok" de
Jordaan over. Penuël en Sukkoth waren derhalve ooit aan de westzijde van de Jordaan bedoelde plekken
van "geestelijk oponthoud" en niet de latere steden (=> 32e hfdst)

- maar weergave van een vroegtijdig miniparadijs, in dit geval van Jakobs miniparadijs =
het loofhuttenfeest in de tegenwoordigheid Gods:
(Gen 33:18):

900

ìâèÑ âçê ïÄ òáâÖ

en hij legerde voor de stad (Sjichem)
(Gen 33:19):

2200

ÖãÑÄ óî Ñàç ìîÄ ÑÉîÑ ïíãá ïÄ

het stuk van het veld waar hij opsloeg
zijn tent (voor Sjichem)

_____

3100

- God (ãÄ) = 31

- direkt voor de stad Sjichem:
(Gen 33:18):

óäî ìâè

640

òÉìâÑ

269

de Jordaan

____

óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ òèçä öìÄÅ

909

de stad Sjichem
(Gen 32:11):
(Gen 33:18):

in het land Kanaän als hij kwam uit
Padan Aram
- de stad Sjichem als eerste stad "in het land Kanaän" = na
de Jordaan als hij kwam van Padan Aram

Immers is het loofhuttenfeest weergave van het eeuwige verkeren in de direkte aanwezigheid Gods als boven met "God in het groot" = 3100 en ook als volgt weergegeven:
(Gen 33:17):

óî Äìí òä ãè ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ
ïÖäé óÖíåÑ

3096

óâÑãÄ

86

= 36 x 86

en hij bouwde zich een huis en voor zijn vee maakte
hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de
plaats: Sukkoth
de Eeuwige

Samenvattend staat er "en hij bouwde een heiligdom" = 37 x 37 (=> boven) voor de
Eeuwige = 36 x 86 met als inleiding:
ïâÅ Öã òÅâÖ

516

= 6 x 86

= 6 x Elohiem = 86

1092

= 6 x 182

= 6 x Jakob = 182

en hij bouwde zich een huis

- en met als vervolg hierop:
ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ
en voor zijn vee/bezit maakte hij hutten

- waarmee opnieuw de davidster met als ene driehoek de immateriële zijde "Elohiem" en
als andere driehoek de materiële zijde "Jakob en zijn vee" verschijnt. Jakob verbond zich
met God als de twee driehoeken van de davidster zich verweven en elkaar in twaalf kleinere driehoeken verdelen (=> 1e hfdst) en zo werd die ster tevens die van het genoemde
miniparadijs Eden:
ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè

1488

= 12 x 124 = 12 x Eden (òÉè) = 124

daarom wordt genoemd de naam
van de plaats: Sukkoth

En waar de ene driehoek van de davidsster de drie immateriële scheppingsdagen van het
geestelijke en de andere driehoek de parallelle materiële scheppingsdagen weergeeft en
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het midden van de davidsster de tot de drie materiële scheppingsdagen behorende zevende dag van de sabbat weergeeft (=> 1e hfdst) is dan ook die indeling van de scheppingsdagen in drie en vier dagen in het "Sukkoth voor Sjichem" weergegeven:
(Gen 33:17):

ïäé

480

= 4 x 120

óäî

360

= 3 x 120

Sukkoth, hutten
(Gen 33:18):

Sjichem

- dit nogmaals ter aanduiding ook dat Sukkoth geen plaats maar Jakobs grondgebied
voor de stad Sjichem was (=> boven).
Jakob wisselde zijn kamp (Gen 32:22) voor een huis (Gen 33:17) in oftewel hij beëindigde
zijn dynamische trektocht door het leven = het wonen in een kamp voor een statisch
verblijf = het wonen in een huis. Niet letterlijk maar wel symbolisch echter vertegenwoordigt het eerste een geestelijk levenswijze = 1 en het tweede een verzadigd materialistische levenswijze = 4 en daarom staat de getalwaarde van het woord voor "kamp" in
deze hoofdstukken tot de getalwaarde van het woord voor "huis" in de verhouding 1
staat tot 4:
(Gen 33:17):

ïâÅ

412

= 4 x 103

Ñçáå

103

= 1 x 103

huis
(Gen 32:22):

kamp

Want het loofhuttenfeest Sukkoth is het laatste en niet het eerste feest en kan als weergave van de toekomstige vreugde aan de andere zijde (=> 4e hfdst) hier geen ongestoord
blijvende zijn. En zoals daarom reeds de allegorie van de tuin in Eden met het spreken
van de slang begint (Gen 3:1) gaat ook hier in de getalwaarde van het hele 17e vers tevens de tegenstander schuil:
(Gen 33:17):

Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ Ñïäé èéç ÅíèâÖ
ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè ïäé

3949

= 11 x 359

en Jakob brak op naar Sukkoth en hij bouwde zich
een huis en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de plaats: Sukkoth
- de satan (òàî) = 359 x "bij zijn (Jakobs) komen"
(naar Sjichem)" (ÖÄÅÅ) = 11

Jakob was niet meer ontvankelijk voor direkte verleidingen van de tegenstander maar
zijn elf zonen nog wel, als die 11 x 359 dan ook reeds spoedig een einde aan Jakobs miniparadijs zouden maken (=> 34e hfdst). Voor een naar de gedachten Gods levend mens
zoals Abraham kunnen geen aardse tijden zonder de tegenstander aanbreken:
(Gen 33:14):

ïÄå âá ìîÄ óÑìÅÄ ââá âçî âåâ ÑãÄÖ
óâçî îåáÖ Ñçî óâèÅîÖ Ñçî

3590

= 10 x 359

en dit de dagen van de jaren van leven van
Abraham welke hij leefde: 175 jaar

- de satan (òàî) = 359 in het groot = 3590

- en zo konden ook voor de "naar de voet van zijn (door God opgedragen) werk" levende
Jakob (=> boven) geen tijden zonder de tegenstander bestaan:
(Gen 33:14):

ÑäÄãåÑ ãÇìã

364

òàîÑ

364

naar de voet van het werk
de satan
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Jakob had onterecht gedacht na Laban en Esau blijvend in het paradijs Gods te kunnen
verkeren (=> onder).
Als gezegd had ook Lea door haar optreden aanzienlijk tot de overwinning bijgedragen:
(Gen 33:7):

ÑâÉãâÖ ÑÄã óÇ îÇïÖ

853

ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç óÄ

853

Ñïäé èéç ÅíèâÖ

853

en trad naderbij ook Lea en haar kinderen
(Gen 33:10):

wanneer toch ik mocht vinden genade in
jouw ogen
(Gen 33:17):

en Jakob brak op naar Sukkoth
- Jakobs genade vinden en vrije aftocht mede dankzij Lea

- en bouwde zij overeenkomstig de faktoren Lea (ÑÄã) = 36 en de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86
van volgende getalwaarde ook nadien mede:
(Gen 33:17):

óî Äìí òä ãè ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ
ïÖäé óÖíåÑ

3096

= 36 x 86

en hij bouwde zich een huis en voor zijn vee maakte
hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de
plaats: Sukkoth

Eerst nadat Rachel haar afgodsbeeld had opgegeven (Gen 35:4) zou ook zij aan het godshuis mee kunnen bouwen. Haar buigen had ook niet tot "Jakobs loofhuttenfeest" bijgedragen. Want precies het gedeelte vanaf Jakobs buigen voor Esau tot en met het aantreden van Rachel en Joseph zonder hun buigen wordt in het "twaalf maal Eden" samengevat:
(Gen 33:3):

... [4] ÖâáÄ Éè ÖïîÇ Éè óâåèê èÅî ÑëìÄ ÖáïîâÖ
[7] òâÖáïîïÖ òÑâÉãâÖ ÑçÑ ïÖáêîÑ òîÇïÖ [6] ñÉÅè
ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ ÖÖáïîâÖ ÑâÉãâÖ ÑÄã óÇ îÇïÖ

14880

en hij boog zich ter aarde zeven malen ... [7] En trad naderbij ook Lea en haar kinderen en zij verbogen zich en daarna
trad naderbij Joseph en Rachel
(Gen 33:17):

1488

ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè

Daarom wordt genoemd de naam van de plaats: Sukkoth

- 12 x Eden (òÉè) = 124

e. Geen einde aan de strijd
Jakob had na de verzoening met zijn broeder even in het "paradijs Sukkoth" mogen leven (=> boven). En als gezegd had hij voor de poort van het Sjichem "in het land Kanaän"
(Gen 33:18) niets anders meer dan bovengenoemde Eden en heiligdom Gods verwacht.
Echter werd in het aangezicht van de stad Sjichem (Gen 3:18) = het "vooruitzicht van de
stad Sjichem" de omvang van het Heilige der Heiligen reeds "zeven bij zeven minder":
(Gen 33:17):

1369

ïâÅ Öã òÅâÖ Ñïäé èéç ÅíèâÖ

= 37 x 37 (=> boven)

en Jakob brak op naar Sukkoth en hij
bouwde zich een huis
(Gen 33:18):

900 = 30 x 30

ìâèÑ âçê ïÄ òáâÖ

en hij legerde voor de stad (Sjichem)

Met andere woorden werd vanwege die stad het Heilige der Heiligen met de geheiligde
zevende dag ingekort. Omdat Jakob niets anders meer dan heiliging verwacht had koopt
hij het stuk grond van zijn Sukkoth. Want waar men zijn huis met grond en al koopt daar
verwacht men gelukkig te worden en overeenkomstig de 900 + 2200 = 3100 = "God in
het groot" (=> boven) was naar Jakobs idee daar de aanwezigheid Gods "sterk voelbaar".
Jakob meende dat met zijn aankomst in de "vrede van Sjichem" (Gen 33:18):
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en/want kwam aan Jakob aan in vrede (in) de stad Sjichem in het land Kanaän
- ook te vertalen als volgt:
en kwam Jakob (naar) de vrede van de stad Sjichem in het land Kanaän
- wel aan de terugkeer in vrede bij zijn vader als zijn oorspronkelijke voorwaarde voor
het bouwen van een godshuis voldaan was (Gen 28:21):
en (wanneer) ik zal terugkeren in vrede in het huis van mijn vader (dan)
Bij zijn weggaan uit Kanaän naar Paddan Aram had Jakob gevreesd om in het wereldse
te verdwijnen (=> 28e hfdst):
(Gen 28:5):

óìÄ ÑçÉê

380

òèçä

190

óâìëå

380

=>

naar Padan Aram (ging Jakob)

Kanaän

- van 1 naar 2

Egypte (symbool van werelds doen en denken)

- en aldus bij zijn terugkeer in Kanaän voor de stad Sjichem (Gen 33:18):
welke in het land Kanaän bij zijn komen uit Paddan Aram
- had Jakob niets dan het omgekeerde verwacht:
(Gen 33:18):

1010

óäî ìâè óãî

= 2 x 505

de vrede van de stad Sjichem
(Gen 33:20):

- van 2 naar 1

505 = 1 x 505

áÅÜå óî ÅëâÖ
en hij richtte op daar een altaar

Reeds Abram echter was bij zijn aankomst in Kanaän op de Kanaänieten van Sjichem gestrand (=> 12e hfdst) en derhalve had ook Jakob beter niet "vrede uit de hand van de zonen van Hamor" kunnen kopen:
(Gen 33:18):

370

óãî

- vrede van de stad Sjichem

vrede
(Gen 33:19):

370

ìÖåá âçÅ Éâå

uit de hand van de zonen van Hamor

Want "honderd kesita" voor een land "uit de hand van de zonen van Hamor" was honderd
kesita teveel:
(Gen 33:19):

ìÖåá âçÅ Éâå

370

Ñàâîí ÑÄå

470

uit de hand van de zonen van Hamor
(Gen 33:19):

honderd kesita

____ -

- 100

- honderd kesita teveel

Want door het slechte gedrag van de zoon van de koning van Sjichem en daarop door die
van zijn eigen zonen (=> 34e hfdst) moest Jakob al spoedig zijn gewonnen bezit weer achter zich laten (Gen 35:1) en was hij derhalve zijn 100 kesita kwijt. Het land Kanaän was
niet de garantie dat op de dubbelheid van de wereld slechts nog de eenheid Gods kon
volgen. Want op het gevaar van Esau voor zijn vrouwen en kinderen = 1 x 4334 volgde
het gevaar van de zoon van de koning van Sjichem als nieuwe en grotere gevaar voor
zijn kinderen = 2 x 4334:
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(Gen 33:5):

óâÉãâÑ ïÄÖ óâîçÑ ïÄ ÄìâÖ Öâçâè ïÄ ÄîâÖ
òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ ñã ÑãÄ âå ìåÄâÖ
ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ

4334

= 1 x 4334

[18] ... [16] âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã
ÖÄÅÅ òèçä öìÄÅ ìîÄ óäî ìâè óãî Åíèâ ÄÅâÖ
óìÄ òÉêå

8668

= 2 x 4334

en hij sloeg op zijn ogen en zag de vrouwen en de
kinderen. En hij sprak: wie dezen bij jou en hij
sprak: de kinderen welke genadig schonk de Eeuwige uw dienaar
(Gen 33:15):

waartoe dat: mocht ik vinden genade in de ogen van
mijn heer ([16+17] Esaus terugkeer en Jakobs Sukkoth)
[18] En kwam Jakob de vrede van de stad Sjichem welke in het land Kanaän (is) bij zijn komen uit Padan Aram
- in Jakobs ogenschijnlijke Eden gaat het grotere gevaar voor zijn
kinderen schuil in de vorm van de zoon van de koning van Sjichem
en het tot moordenaars worden van Sjimeon en Levi

En Esaus bedreiging voor zijn vrouwen en kinderen was reeds groot geweest, als Jakob
voor hen in de eerste plaats = de kern = 1 Esaus voorstel tot begeleiden (=> boven) = 4
gepareerd had:
(Gen 33:15):

âïÄ ìîÄ óèÑ òå ñåè Äç ÑÇâëÄ Öîè ìåÄâÖ
[16] âçÉÄ âçâèÅ òá ÄëåÄ ÑÜ Ñåã ìåÄâÖ
[17] Ñìâèî ÖäìÉã Öîè ÄÖÑÑ óÖâÅ ÅîâÖ
Ñïäé èéç ÅíèâÖ

5248

= 4 x 1312

óâÉãâÑ ïÄÖ óâîçÑ ïÄ

1312

= 1 x 1312

en sprak Esau: laat mij stellen toch bij jou van
het volk welke met mij. En hij sprak: waartoe
dat. Mocht ik vinden genade in de ogen van mijn
heer [16] En keerde terug die dag Esau op zijn
weg naar Seïr [17] En Jakob reisde naar Sukkoth
(Gen 33:5):

de vrouwen en de kinderen

Niet was Sjichem het blijvende loofhuttenfeest Sukkoth maar de beproevingen begonnen
er juist opnieuw:
(Gen 32:4):

óÖÉÄ ÑÉî

360

- begin van de confrontatie met Esau en de 400 man

óäî

360

- begin van een nieuwe confrontatie

veld van Edom
(Gen 33:18):

Sjichem

Velen verwachten in het land van de belofte Israël het paradijs te vinden, maar om het
kostbaarste op aarde moet het meest strijd geleverd worden. Want wel degelijk is het
verschil tussen het land Kanaän en het Seïr van Esau het hemelse:
(Gen 33:14):

ìâèî

580

òèçä

190

Kanaän

____

óâåî

390

Seïr
(Gen 33:18):
(Gen 1:1):

- verschil

hemelen

Echter kan men geen inwoner van Kanaän zijn zonder strijd te voeren en daarom heeft
er vanwege weinig landen zoveel strijd gewoed als vanwege het land van belofte. Daar is
de strijd het hevigst want daar manifesteert zich de tegenstander op de eerste plaats:
(Ez 38:2):

ñîå

360

(=> 4e en 10e hfdst)

Mesjech
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Het loofhuttenfeest Sukkoth zal pas na de strijd van dit leven niet meer geschonden worden en geen verzoening zal derhalve reeds hier eeuwige vrede bewerken:
(Gen 33:4):

ÖÑíîâÖ ÖìÄÖë ãè ãêâÖ ÖÑíÅáâÖ ÖïÄìíã Öîè öìâÖ
ïÄÖ óâîçÑ ïÄ ÄìâÖ Öâçâè ïÄ ÄîâÖ [5] ÖäÅâÖ
òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ ñã ÑãÄ âå ìåÄâÖ óâÉãâÑ
ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ

6890

óäî âÅÄ ìÖåá âçÅ

689

en rende Esau om te ontmoeten hem en hij omarmde hem
en viel om zijn hals en hij kuste hem en hij weende. [5] En
hij hief op zijn ogen en zag de vrouwen en de kinderen en
sprak: wie dezen bij jou. En hij sprak: de kinderen welke
genadig schonk de Eeuwige uw knecht
(Gen 33:19):

de zonen van Hemor de vader van Sjichem (=> 34e hfdst)
- de verzoening van Jakob en vrouwen en kinderen met Esau = 6890 samengevat in een nieuw gevaar voor Jakob en zijn kinderen (dochter) = 689

Als de meeste vredige mensen had Jakob gehoopt "nu zijn rust te hebben". Hij dacht deze gevonden te hebben en bouwde te vroeg zijn godshuis (Gen 33:17):
en Jakob brak op naar Sukkoth = "en Jakob begon aan zijn loofhuttenfeest"
- en noemde overeenkomstig zijn andere belofte (Gen 28:21) God reeds zijn God (Gen
33:20):
en hij richtte op daar een altaar en noemde hem: "God (is) de God van Israël"
Echter had omgekeerd God hem nog niet Israël genoemd (=> 32e hfdst) en een reden
daarvoor was Jakobs weliswaar reeds hoge maar nog niet genoeg hoge geestelijke niveau als ook hij zijn vrouwen en kinderen ongelijk aan gevaar blootstelde (=> boven):
en andere reden was dat eerst door Sjimeons en Levis moord ook zijn instelling t.a.v. verkeerd handelende echter nog niet onverbeterlijk verkeerd handelende mensen veranderde (=> 34e hfdst), als daarop
ook God hem Israël noemde

Hij had naar zijn voorkeuren twee maal een groep achter een andere gezet en zijn benaming van het altaar kwam derhalve nog niet boven die fout uit:
(Gen 33:2):

óâçìáÄ

309

= 3 x 103

óâçìáÄ

309

= 3 x 103

er achter (Lea en kinderen)

_________________

ãÄìîâ âÑãÄ ãÄ

618

er achter (de bijvrouwen + kinderen)
(Gen 33:2):

(Gen 33:20):

= 6 x 103

God (is) de God van Israël
- "er achter" = 3 x 103 = 3 x een ongelijk verdeeld kamp (Ñçáå) = 103 van
vrouwen en kinderen

Met andere woorden was hier sprake van een verkeerde davidsster met twee maal drie
103-punten en in het midden als plaats voor het altaar een zevende kamp (Ñçáå) = 103
wat bij inwisseling voor een huis niet meer aanwezig was. Maar bijvoorbaat zou hij de
belofte om God als zijn God te aanvaarden eerst nakomen als hij in vrede terug zou keren in het huis van zijn vader (Gen 28:21). Het "huis van de vader" is in meest algemene
zin "het eeuwige vaderhuis" en daartoe keert men eerst aan het einde van dit leven terug. De affaire Sjichem (=> 34e hfdst) maakte al snel een einde aan het Sukkoth van zijn
voortijdige loofhuttenfeest en God riep hem daarop tot de orde om zijn levensreis voort
te zetten oftewel het idee van Sjichem als zijn eindbestemming op te geven. Want Jakob
zocht een "rustplaats voor het leven", als heel zijn loofhuttenfeest = 5160 samengevat
wordt in het "en hij bouwde zich een huis" = 516:
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(Gen 33:17):

ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ Ñïäé èéç ÅíèâÖ
[18] ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè ïäé Ñîè
óäî ìâè óãî Åíèâ ÄÅâÖ

5160

en Jakob reisde naar Sukkoth en hij bouwde zich
een huis en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom wordt genoemd de naam van de plaats Sukkoth [18] En/want kwam Jakob (in/naar) vrede
(van) de stad Sjichem
(Gen 33:17):

516

ïâÅ Öã òÅâÖ

en hij bouwde zich een huis

God gaf hem opdracht om naar Bethel te gaan (Gen 35:1) en dan naar zijn vader (Gen
35:27) om uiteindelijk na veel ellende "omwille van het afdalen van de thora naar Egypte"
in Egypte aan te komen.
f. Jakobs strijd om het nageslacht
Evenals Jitzaks strijd en levensdoel het nageslacht van de belofte hadden gegolden (=>
25e hfdst), waren voor Jakob vanwege de erfenis van het beloofde land zijn kinderen zijn
eerste zorg. Als uiteengezet (=> 32e hfdst en boven: 5248 : 1312) had bij zijn ontmoeting met
Esau de veiligheid van zijn kinderen voorop gestaan, want zij liepen het meest gevaar
om omgebracht te worden (=> boven). Zij waren het toekomstige Israël en waren daarmee
Jakob = Israël zelf en voor Esau een mogelijke toekomstige vijandige staat.
Vanwege het tot een volk van de belofte worden stonden voor Jakob ook zijn vrouwen in
het teken van het voortbrengen van een talrijk nageslacht = 2 x 2 ... x 2:
(Gen 33:5):

1312

óâÉãâÑ ïÄÖ óâîçÑ ïÄ

= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 41

de vrouwen en de kinderen
- vermeerdering = 2 x 2 ... x 2 van het moederschap (óÄ) = 41

- en dat goldt zelfs voor Rachel:
(Gen 33:2):

1517

óâçìáÄ ôéÖâ ïÄÖ ãáì ïÄÖ

= 37 x 41

en Rachel en Joseph er achter

Want ook al stonden Rachel en haar nageslacht = 394 voorop en derhalve bij gevaren
achteraan was met name vanwege de toekomst van al zijn kinderen = "op dat moment
elf mannelijke in aantal" = 11 x 394 Jakob er alles aan gelegen geweest om zich met
Esau te verzoenen = tevens Esau tot bondgenoot te doen worden (=> boven) = in dit geval
"dat Esau zijn geschenk aan zou nemen" (=> boven):
(Gen 33:2):

(Gen 33:11):

ãáì

- Rachel

238

ôéÖâ

- Joseph

156
____

ÖÅ ìëêâÖ

394

óâÉãâÑ ïÄÖ óâîçÑ ïÄ ÄìâÖ Öâçâè ïÄ ÄîâÖ
òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ ñã ÑãÄ âå ìåÄâÖ
ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ

4334

en hij drong aan bij hem (om het geschenk te nemen)
(Gen 33:5):

= 11 x 394

en hij hief op zijn ogen en hij zag de vrouwen en de
kinderen en sprak: wie deze bij jou. En hij sprak:
de kinderen welke gnadig schonk de Eeuwige uw knecht

Zo ook:

- ondanks zijn voorkeur voor Rachel + Joseph = 238 + 156 = 394
zijn alle vrouwen en kinderen Jakob lief = 11 x 394
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(Gen 33:6):

ÑâÉãâÖ ÑÄã óÇ îÇïÖ [7] òâÖáïîïÖ òÑâÉãâÖ ÑçÑ
ìåÄâÖ [8] ÖÖáïîâÖ ãáìÖ ôéÖâ îÇç ìáÄÖ ÖÖáïîâÖ
ÑÜÑ ÑçáåÑ ãä ñã âå

5180

áíâÖ ÖÅ ìëêâÖ

518

zij (de maagden) en hun kinderen en zij verbogen zich [7]
En trad naderbij ook Lea en haar kinderen en zij verbogen
zich en daarna trad naderbij Joseph en Rachal en zij verbogen zich [8] En hij (Esau) sprak: wat jou (= wat is het doel
van) dit gehele kamp (= Jakobs geschenk in het licht hier
van zijn vrouwen en kinderen)
(Gen 33:6):

en hij drong aan bij hem en hij nam (het geschenk)
- Jakobs kinderen = 5180 = het toekomstige Israël samengevat in het (tevens) Esau tot bondgenoot maken
door hem het geschenk aan te laten nemen = 518
(Gen 33:5):

ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [10] ... óâÉãâÑ ìåÄâÖ ñã ÑãÄ âå
âä âÉâå âïáçå ïáíãÖ ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç óÄ Äç
[13] ... âçëìïÖ óâÑãÄ âçê ïÄìä ñâçê âïâÄì òä ãè
ìíÅÑÖ òÄëÑÖ óâäì óâÉãâÑ âä èÉâ âçÉÄ ÖâãÄ ìåÄâÖ
ìÅèâ [14] òÄëÑ ãä ÖïåÖ ÉáÄ óÖâ óÖíêÉÖ âãè ïÖãè
ÖÉÅè âçêã âçÉÄ Äç

24900

ñâçâèÅ òá âïÄëå Äç óÄ Äç ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
âÉâå âïáçå ïáíãÖ

2490

wie dezen bij jou? En hij sprak: de kinderen ... [10] en sprak
Jakob: niet toch! Wanneer toch ik vond genade in jouw ogen
dat je neemt mijn geschenk uit mijn hand ... [13] En hij sprak
tot hem: mijn heer weet dat de kinderen pril en het vee en
het rund (=> boven) zogend bij mij en worden zij gedreven één
dag en zouden sterven al het vee [14] Moge uitgaan toch mijn
heer voor het aangezicht van zijn knecht
(Gen 33:10):

en sprak Jakob: niet toch! Wanneer toch ik vond genade
in jouw ogen dat je neemt mijn geschenk uit mijn hand
- Jakobs kinderen = 24900 = het toekomstige Israël samengevat in het (tevens) Esau tot bondgenoot maken
door hem het geschenk aan te laten nemen = 2490

Want Esau ziet "vrouwen en kinderen" en op zijn vraag wie dat zijn spreekt Jakob alleen
over zijn kinderen. Vanwege het toekomstige godsvolk = Israël stond Jakobs leven in het
teken van zijn kinderen en ook zijn bezit was geheel gewijd aan het tot het volk Israël
worden van zijn kinderen:
(Gen 33:5):

ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ óâÉãâÑ

1291

= 1 x 1291

òÄëÑÖ óâäì óâÉãâÑ âä èÉâ âçÉÄ
ÉáÄ óÖâ óÖíêÉÖ âãè ïÖãè ìíÅÑÖ
òÄëÑ ãä ÖïåÖ

2582

= 2 x 1291

de kinderen welke genadigd schonk de
Eeuwige uw knecht
(Gen 33:13):

mijn heer weet dat de kinderen pril (zijn)
en het vee en het rund zuigend bij mij en
zou men opjagen hen één dag zo zouden
sterven al het vee
- de zorg om het vee gelijk aan de zorg om de kinderen = 2 x 1291
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(Gen 33:5):

ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ

1548

= 1 x 1548

3096

= 2 x 1548

en hij sprak: de kinderen welke genadig schonk
de Eeuwige uw knecht
(Gen 33:17):

ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ ïâÅ Öã òÅâÖ
ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè

en hij bouwde zich een huis en voor zijn
vee bouwde hij hutten. Daarom wordt
genoemd de naam van de plaats Sukkoth
- de zorg om het vee gelijk aan de zorg om de kinderen = 2 x 1548
(Gen 33:17):

âçêã ìîÄ ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ
óâÉãâÑ ãÇìãÖ

1944

= 2 x 972

ik wil verder trekken naar het gemak van
de voet van het werk welke voor mij en naar
de voet van de kinderen
(Gen 33:17):

972 = 1 x 972

ÑäÄãåÑ ãÇìã âàÄã ÑãÑçïÄ âçÄÖ

en IK ik wil verder trekken naar het gemak van
de voet van het werk
- het werk = 1 x 972 en het werk plus de kinderen = 2 x 972 =>
het werk gelijk aan de kinderen = het werk omwille van de kinderen
(Gen 33:5):

ñÉÅè ïÄ óâÑãÄ òçá ìîÄ óâÉãâÑ ìåÄâÖ

1548

= 3 x 516

en hij sprak (op Esaus vraag): de kinderen
welke genadig schonk de Eeuwige uw dienaar
(Gen 33:17):

516 = 1 x 516

ïâÅ Öã òÅâÖ

en hij bouwde zich een huis
- Jakob bouwt een huis = 1 x 516 voor zijn bij Esaus
vraag in drie groepen verdeelde kinderen = 3 x 516

Vanwege dat werken omwille van het nageslacht der belofte zag Jakob zijn bezit als goddelijke opdracht (=> boven):
(Gen 33:17):

ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ

1092

= 42 x 26

- 42 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí òä ãè

1488

= 48 x 31

- 48 x God (ãÄ) = 31

òä ãè ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ
ïÖäé óÖíåÑ óî Äìí

2580

= 30 x 86

- 30 x Elohiem (óâÑãÄ) = 86

en voor zijn vee bouwde hij
hutten
(Gen 33:17):

daarom wordt genoemd de
naam van de plaats Sukkoth
(Gen 33:17):

en voor zijn vee bouwde hij hutten. Daarom wordt genoemd de
naam van de plaats Sukkoth

__________________

120 x een naam Gods

- de twaalf stammen Israëls en vee/bezit als goddelijke opdracht

Als gezegd stond bij Jakobs werken = "zijn zorg voor het vee" onveranderlijk Rachels
zoon Joseph voorop:
(Gen 33:2):

ôéÖâ

156

ïäé Ñîè ÖÑçíåãÖ

1092

Joseph
(Gen 33:17):

= 7 x 156

- 7 x Joseph

en voor zijn vee bouwde hij
hutten

Maar na hun optreden voor Esau was Jakob van zijn vrouwen steeds meer Lea op gaan
vallen. Zij was naar de geest van de stammoeder van het godsvolk = Sara en zo komt in
het oprichten van het altaar de invloed en steun van Lea en haar kinderen = 36 x 41 bij
dat oprichten ook als volgt tot uitdrukking:
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(Gen 33:20):

505

áÅÜå óî ÅëâÖ
en hij richtte op daar een altaar

Ñìî

505

ãÄ Öã ÄìíâÖ áÅÜå óî ÅëâÖ
ãÄìîâ âÑãÄ

1476

Sara
(Gen 33:20):

en hij richtte op daar een altaar en
noemde hem: God (is) de God van
Israël

= 36 x 41

- Lea (ÑÄã) = 36 x het moederschap (óÄ) = 41

Hij was voor zijn kinderen en vrouwen uitgegaan en zij en haar kinderen waren daarbij
het geestelijk ondersteunende deel geweest (=> boven):
(Gen 33:3):

óÑâçêã ìÅè ÄÖÑÖ

505

= (4 x 101) + (1 x 101)

ÑâÉãâÖ ÑÄã

101

= (1 x 101)

en hij vooruitgaande voor hen
(voor zijn vrouwen en kinderen)
(Gen 33:2):

Lea en haar kinderen

Ondanks dat door het bedrog van haar en haar vader zij Jakobs vrouw was geworden,
was zij van hogerhand hem als vrouw bestemd geweest. En niet alleen zouden zij en
haar kinderen de basis voor het twaalfstammenrijk Israëls vormen (=> 29e hfdst) maar
zonder haar aandeel had Israël nooit qua omvang als volk en qua geest als een karaktervol volk uit Egypte uit kunnen trekken:
(Gen 29:31):

ïÄ áïêâÖ ÑÄã ÑÄÖçî âä ÑÖÑâ ÄìâÖ
Ñìíè ãáìÖ Ñåáì

2448

= 12 x 12 x 17

en zag Jahwe dat niet geliefd was Lea en
hij opende haar baarmoeder en Rachel
(was) onvruchtbaar

- jaar van de uittocht uit Egypte = 2448 = het goede (ÅÖà) = 17
voor de twaalf stammen = 12
(Gen 33:7):

ÑâÉãâÖ ÑÄã óÇ

144

= 12 x 12

144

= 4 x 36

ook Lea en haar kinderen
=>

ÑâÉãâÖ ÑÄã óÇ

ook Lea en haar kinderen

ÑÄã

36

= 1 x 36

Lea als de geestelijke kern = 1
van haar en Jakobs nageslacht

Lea
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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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