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Genesis hoofdstuk XXXIV
a. Thema's van het hoofdstuk
Niet moeilijk lijkt om zin en doel van dit hoofdstuk te begrijpen. Immers is moorden verkeerd en is derhalve de boodschap helder. Echter wordt hier niet het thema van moord
maar van godsdienstig motivatie tot moord behandeld. Steeds speelde bij vele en bij
misschien wel de meeste moorden religie een rol mee en zo wordt in dit hoofdstuk van
de thora afgerekend met iedere vorm van zich op God en geloof beroepende rechtvaardiging van bloed vergieten. In woord en getalwaarde wordt weergegeven dat aan de werkelijkheid en daarmee aan het wezen van schepper en medeschepselen voorbijgaande
hard veroordelende religieuze opvattingen niet uit toewijding tot God maar uit gebrek
aan geestelijke ontwikkeling voortkomen. Het "koninkrijk der besnedenen" staat in dit
hoofdstuk tegenover het "koninkrijk der onbesnedenen" oftewel van ongelovigen en
andersgelovigen (=> onder), als in het boek Genesis namen vaak dynastieën en geestelijke
stromingen vertegenwoordigen (=> 5e hfdst en onder). Het koninkrijk Sjichem staat daarbij
voor een bepaald soort nog onrijp verkeerd en aldus nog niet onverbeterlijk bewust verkeerd handelende mens. En de nog jeugdig onrijpe zonen van Jakob staan voor gelovigen
welke in de vroege fase van hun geestelijk ontwikkeling tot rechtlijnig extreme opvattingen neigen. Aldus wordt het lot van het koninkrijk Sjichem vanaf het dichtklappen van de
door Jakobs zonen opgezette val t/m hun plunderen = 28790 samengevat in niet het
schenden van Dina maar in de angst van Jakobs zonen dat "Dina aan een onbesnedene
zou worden gegeven" = 2879:
(Gen 34:21):

ïÄÖ óìíÅ ïÄÖ óçÄë ïÄ [28] ... óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ öìÄÑÖ
Öáíã ÑÉîÅ ìîÄ ïÄÖ ìâèÅ ìîÄ ïÄÖ óÑâìåá

28790

Ñãìè Öã ìîÄ îâÄã ÖçïáÄ ïÄ ïïã

2879

en het land zie breed haar zijden voor hen ... [28] hun vee en hun rund
en hun ezels en alles in de stad en wat op het veld namen zij
(Gen 34:14):

om te geven onze zuster aan een man aan welke de voorhuid (is) aan hem
- het koninkrijk Sjichem = het land en het veld in het teken van onbesnedenheid

En daarbij ging het niet om Dina zelf maar om deze verbintenis als voorfase van het "tot
één volk worden" = het drie maal in dit hoofdstuk voorkomende "geven van jullie dochters aan ons en onze dochters aan jullie". Want bij extremisme speelt vaak de angst mee
om simpele houvasten en vastgeroeste leefwijzen los te laten. Genocide heeft veelal als
wortel de angst voor de "vermenging" oftewel voor het "hoereren met vreemd bloed en
vreemde opvattingen" oftewel overeenkomstig de woorden van Jakobs zonen voor het
"tot een hoer maken van onze zuster" (Gen 34:31). Derhalve wekte overeenkomstig vele
getalwaarden zoals:
(Gen 34:7):

Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä ÉÄå óÑã ìáâÖ

2716

ÑÖìáéÖ ÖÅî óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ ÖÅîï ÖçïÄÖ

2716

en ontbrandde bij hen zeer want een goddeloosheid was begaan tegen
Israël om te liggen bij de dochter van Jakob
(Gen 34:10):

en met ons zullen jullie wonen en het land zal zijn voor jullie: bewoont
en doortrekt haar
- de woede vanwege Sjichems liggen bij Jakobs dochter = 2716 ook de
woede vanwege het voorstel tot gezamenlijk wonen = 2716

- met name het voorstel van de Sjichemieten om tot één volk te worden de woede van
Jakobs zonen, als daarom de tekst naar volgorde luidt (Gen 34:6):
en ging uit Hemor de vader van Sjichem tot Jakob om te spreken met hem [7]
En de zonen van Jakob kwamen van het veld als zij hoorden en/want waren gekrenkt de mannen bij zich zeer
Menig extremistisch gelovige wil de convertering van mensen tot zijn geloof afdwingen,
wat uiteraard geen convertering maar het "breken van de geest van mensen" inhoudt.
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Jakobs zonen waren in zoverre realist als dat zij daarin niet geloofden. Maar zij geloofden
ook niet dat anderen vanuit hogere inspiratie "zo konden worden als zij" (Gen 34:15):
alleen bij deze willen wij terwille zijn jullie wanneer jullie worden zoals wij
Zij geloofden niet dat buitenstaanden "zo het juiste geloof toegewijd konden worden als
volgens hen zijzelf waren". Sjichems verkeerde daad sterkte daarbij hun overtuiging dat
zijn geloof inferieur aan het hunne was, als zou zulk een daad niet in de eigen gelederen
voor kunnen komen. Tweede nauw met bovengenoemde thema verweven thema van dit
hoofdstuk is echter dat dankzij de scheppingswijsheid Gods ook uit het slechte het goede
voort kan komen. Sjichem maakt zich vanuit lust van Dina meester maar vervolgens ontbrandt in hem een betere liefde voor "de dochter van Jakob" = "de dochter van een
geestelijk tot hoge ontwikkeling gekomen volk" = 4 x 2038. En gedreven door weliswaar
nog niet enkel hogere motieven als van bruidswerving en een welgestelde Jakob "als
schoonvader" (Gen 34:23) wil hij vervolgens toch alles doen om door dat volk van een andere instelling geäccepteerd te worden = 1 x 2038:
(Gen 34:1):

öìÄÑ ïÖçÅÅ ïÖÄìã Åíèâã ÑÉãâ ìîÄ ÑÄã ïÅ ÑçâÉ ÄëïÖ
ÑïÄ áíâÖ öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá òÅ óäî ÑïÄ ÄìâÖ [2]
Åíèâ ïÅ ÑçâÉÅ Öîêç íÅÉïÖ [3] ÑçèâÖ ÑïÄ ÅäîâÖ

8152

= 4 x 2038

òïÄ âãÄ ÖìåÄï ìîÄÖ óäâçâèÅ òá ÄëåÄ

2038

= 1 x 2038

en ging uit Dina dochter van Lea welke zij baarde aan Jakob om
te zien onder de dochters van het land [2] En zag haar Sjichem
de zoon van Hemor de Hiwiet, vorst van het land en hij nam
haar en lag bij haar en vernederde (= verkrachtte) haar [3] En
hing zijn ziel aan Dina de dochter van Jakob
(Gen 34:11):

moge ik (Sjichem) vinden genade in jullie ogen en wat jullie zeggen mij zal ik geven

Derde thema van dit hoofdstuk betreft de neiging om schuld uitsluitend bij daders te zoeken. De krachtverhouding dader-slachtoffer nodigt tot schijnbaar logisch juiste maar toch
kortzichtige oordelen uit wanneer underdogsympathieën de ogen voor feiten doen sluiten. En vooral wanneer het slachtoffer alleen voor goed zoals in het geval van Dina als
dochter van Jakob bijvoorbaat voor heilig gehouden wordt, is de objectiviteit in het geding. Want Sjichem verkrachtte weliswaar Dina maar Dina was op pad:
om te zien onder de dochters van het land
Want bij het werkwoord "zien" staat de beth (Å) als prefix voor het lijdend voorwerp
wanneer bedoeld wordt het "zien op" zoals "God zag naar mij om" en anders wordt het
lijdend voorwerp met het gewone accusatiefpartikel eth (ïÄ) aangeduid. Aldus heeft het
overeenkomstig meerdere direkte en indirekte aanwijzingen (=> onder) hier de betekenis
van "in dezelfde vijvers te vissen" oftewel onder de Kanaänieten een man te zoeken. Niet
zelden gaat ook aan klare en eenduidig te veroordelen einddaden een minder zichtbaar
voorspel vooraf en alleen geestelijke ontwikkeling doet oog voor deze krijgen. Zal men
die waarheid niet aangrijpen om daders blind te verontschuldigen zo zal men ze wel ter
harte nemen om wanneer van toepassing ook de spelers in het voorspel tot bewustwording van aanleiding gevend gedrag te bewegen.
Minstens was Sjichems daad niet die van een volledig gewetenloos mens, als zoals gezegd betere gevoelens in hem ontluikten. Vaak brengen de slechte daden van een mens
hem eerst tot nadenken en ook zonder dat zijn vaak materieel getinte doelstellingen
voorfase van geestelijke bewustwording. En misschien wel het vaakst wordt een mens
eerst met het geestelijke geconfronteerd terwijl met de materiële zijde en niet met de
hogere zin der dingen hij bezig is. Het geestelijke en het materiële lopen volledig parallel
(=> 1e hfdst) en een nog niet geestelijk ingesteld mens heeft nu eenmaal niet het geestelijke als doel voor ogen. De goede wil en offerbereidheid van de Sjichemieten sloten niet
uit dat uit hen mensen met geest konden worden, maar de zonen van Jakob verkeerden
in een religieus ivoren toren. Hun vader was de godsman Israël = godsstrijder en als
"ongelovige" bij diens dochter liggen en met hen tot één volk willen worden werd door
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hen als een gevaar ervaren. Hun beroering echter kwam anders dan zij dachten uit alleen
menselijke gedachten = 4 en niet uit goddelijke gedachten = 1 voort:
(Gen 34:7):

ÉÄå óÑã ìáâÖ

344

= 4 x 86

86

= 1 x 86

en ontbrandde bij hen zeer

óâÑãÄ

de Eeuwige
- het denken in goed en kwaad = de boom van goed en kwaad = 4 x 233 tegenover
het goddelijke denken = de boom des levens = 1 x 233 (=> 2e hfdst)

Derhalve herkenden zij in hun toorn = 4 niet de gelijkenis Gods = 1 ook in niet-gelovigen
of andersgelovigen:
(Gen 34:7):

Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä ÉÄå óÑã ìáâÖ

2716

= 4 x 679

en ontbrandde bij hen zeer want een goddeloosheid was begaan tegen Israël om te liggen bij de dochter van Jakob
(Gen 34:3):

679 = 1 x 679

ìèçÑ Åã ãè ìÅÉâÖ

en hij sprak tot het hart van het meisje

De vraag of het behalve tot een letterlijke besnijdenis tot een geestelijke besnijdenis (=>
17e hfdst) zou zijn gekomen blijft door de moord op de Sjichemieten onbeantwoord.
Als gezegd waren Hemor en Sjichem geen "ongelovigen", als met die term menig extreem religieuze mens aanhangers van andere opvatting pleegt aan te duiden. Zij waren
andersgelovigen, want overeenkomstig de thora waren velen in die tijd in Kanaän (=> 14e
hfdst) en zo ook de Sjichemieten aanhangers van de godsdienst van de Nimrod van Sjinear (=> 11e en 14e hfdst):
(Gen 34:20):

óäîÖ ìÖåá

620

ìèçî

620

Hemor en Sjichem
(Gen 11:2):

Sjinear

Echter haalde dat en zelfs een convertering tot hun geloof = "hun besnijdenis" voor Sjimeon en Levi niets uit:
(Gen 34:7):

Ñîèâ Äã òäÖ

492

= 4 x 123

- de misdaad zoals door Levi
en Sjimeon ervaren

ìäÜ ãä ÖãåâÖ

369

= 3 x 123

- als door hen verlangd = af

en werd(en) besneden al het
mannelijke

_________________

óâããáÑ

123

en zo behoort niet gedaan
te worden
(Gen 34:24):

(Gen 34:27):

= 1 x 123

- het resterende

de gevallenen (Hemor en
Sjichem en zijn volk)

- omdat volgens hen zij nooit "zo konden worden zoals zij" (=> boven). Niet begrepen zij
dat iedere ziel in woest- en ledigheid begint:
(Gen 1:2):

ÖÑÅÖ ÖÑï

430

îêç

430

woest en ledig (in den beginne)
(Gen 2:7):

de ziel (tot een levende ziel werd de mens)

- oftewel dat iedere adam de volledige weg vanaf het eerste verkeerde eten opwaarts tot
geestelijke bewustwording te gaan heeft (=> 3e hfdst). Vooral "van huis uit gelovigen" zoals de zonen van Jakob menen vaak van jeugd af aan zich al aan het eindpunt van die
weg te bevinden. Menigeen van hen gaat daardoor die weg niet en verkeert aldus nog in
het woeste en ledige. Zonder de realiteit van die weg te kennen wordt moeilijk voorstelbaar dat in geestelijk opzicht van huis uit minder bevoorrechten haar kunnen gaan. Het
bewandelen van die weg is echter geen voorrecht van gelovigen maar komt voort uit het
zijn van een iedere mens naar de gelijkenis Gods. Tallozen van ieder pluimage gaan
haar, terwijl buiten die moeilijke en langdurige weg der praktijk om er alleen religieus
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onderbouwd of niet theorieën van niet tot realiteitsbesef en zelfkennis leidende dogma's
bestaan. En uit dezen komt ook de starheid van een fundamentalistisch gedachtegoed
voort, wat gelijkgezinden op grond van weinig werkelijkheid voor goed en gerecht en niet
gelijkgezinden op grond van evenzo weinig werkelijkheid voor fout en niet gerecht houdt.
De zonen van Jakob waren in een milieu van hoog geestelijk gehalte opgegroeid en wisten theoretisch van de waarden van Abraham en Jitzak en hun vader. Zij kwamen echter
"van achter het vee" (Gen 34:5+7) = "zij waren nog eenkennig" = "zij waren nog weinig
vanuit levenservaring tot geestelijke ontwikkeling gekomen" (=> onder) en neigden aldus
tot rechttoe rechtaan levensonwerkelijke godsdienstige opvattingen. De moeizame weg
tot begrip en liefdevolle toewijding was hen nog vreemd en derhalve kwam Sjichems
streven hen als ongeloofwaardig voor. Zijn verlangen om deel van hun gemeenschap te
worden:
tot op de dag van vandaag kunnen niet-joden tot het jodendom toetreden middels het aanvaarden van
bij het jodendom behorend gedrag, officieel zoals door het rabbinaat vastgesteld en onofficieel zoals de
thora het naar wezen beschrijft

- beschouwden zij als een gevaar voor hun families en meenden daarom Sjimeon en Levi
zelfs tot afwenden van deze middels moord te mogen misbruiken. Want Dina's hart was
de Sjichemieten toegewijd geraakt (=> onder) en die band meenden zij met geweld te mogen en te moeten verbreken. Aldus ontstond uit het verlangen van de Sjichemieten om
deel van het geestelijke volk = "tot één volk" te worden:
(Gen 34:16):

123

ÉáÄ óè

één volk

- het debakel waar steeds menig mens van angstig godsdienstige opvattingen voor zorgt:
(Gen 34:27):

123

óâããáÑ
de gevallenen

De thora laat er geen twijfel over bestaan dat Sjichem ten tijde van zijn verkeerde daad
een geestelijk onbesnede was, als in "een onbesneden man" deze daad is samengevat:
(Gen 34:2):

ÅíèâÖ [5] ... ÑçèâÖ ÑïÄ ÅäîâÖ ÑïÄ áíâÖ ...óäî ÑïÄ ÄìâÖ
ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ ÖïÅ ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî

11530

en zag haar Sjichem ... en hij nam haar en lag bij haar en vernederde
(verkrachtte) haar ... [5] En Jakob hoorde dat hij onteerde Dina zijn
dochter en zijn zonen waren bij zijn vee op het veld
(Gen 34:14):

1153

Ñãìè Öã ìîÄ îâÄ

een man welke aan hem de voorhuid (= welke onbesneden is)

Het gedeelte "en zijn zonen waren bij Jakobs vee op het veld" hoort daarom bij Sjichems
daad omdat mede door afwezigheid van Jakobs zonen hij zijn gang had kunnen gaan. Dina echter als eveneens niet een "geboren heilige" zag "onder (Å) de dochters van het
land" oftewel hier zoals gezegd "bevond zich onder de dochters van het land op zoek
naar een man in het land der onbesnedenen" = 4 (=> onder) en daarvan is de negatief
geestelijke kern = 1 nu eenmaal onbesnedenheid:
(Gen 34:1):

âÖáÑ ìÖåá òÅ óäî ÑïÄ ÄìâÖ [2] öìÄÑ ïÖçÅÅ ïÖÄìã
öìÄÑ Äâîç

3368

= 4 x 842

om te zien onder de dochters van het land [2] en zag haar
Sjichem de zoon van Hemor de Chiwwiet de vorst van het land
(Gen 34:14):

842 = 1 x 842

Ñãìè Öã ìîÄ

welke aan hem de voorhuid (= welke onbesneden is)

=> en zag haar Sjichem de zoon van Hemor aan welke de voorhuid was
Niet zelden wordt men gevonden door dat wat men zoekt:
om te zien onder de dochters van het land der onbesnedenen [2] en zag haar de
onbesneden Sjichem
Als gezegd echter pleit dit feit Sjichem niet vrij.
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b. Het hoofdstuk van de twee B's
Dina ging om te zien "onder de dochters van het land" = "öìÄÑ ïÖçÅÅ ïÖÄìã". Een tweede
keer gaat in dit hoofdstuk de prefix beth (Å) op veelzeggende wijze aan een woord,
namelijk het woord "Israël" in het 7e vers vooraf, anders dan meestal men deze prefix op
de gebruikelijke maar hier verkeerde wijze met "in" vertaalt (Gen 34:7):
en de toorn ontbrandde bij hen zeer want een goddeloosheid was begaan in Israël
Israël bestond nog niet als land en reeds daarom kan de vertaling "in Israël" niet juist
zijn. Bedoeld is dat Sjichems vergrijp in de ogen van Jakobs zonen er één niet tegen Dina
maar tegen "de godsman Jakob" = "Israël" (Gen 34:7) was en daarom staat er:
en de toorn ontbrandde bij hen zeer want een goddeloosheid was begaan tegen
Israël (= Jakob)
Beide b's staan in direkt verband met elkaar. Want met voorbijgaan aan Dina's aandeel =
"onder (Å) de dochters van het land" als zojuist beschreven staarden Jakobs zonen blind
op de misdaad "tegen (Å) Israël". Niet gelovigen en anders gelovigen waren in hun terminologie "onbesnedenen", als gezegd dat theorie het zicht op het wezenlijke = "de instelling van de mens en niet zijn confessie en uiterlijke kenmerken" vertroebelt. Besnedenen aan het vlees waren "gelovigen" en onbesnedenen aan het vlees waren religieus of
niet ongelovigen. Aldus wekte voor wat hun zuster betreft niet haar ontwijding de woede
van Jakobs zonen maar dat de onbesneden Sjichem een verbinding met de dochter van
de godsstrijder = Israël was aangegaan:
(Gen 34:7):

Ñîè ÑãÅç âä

492

Ñîèâ Äã òäÖ

492

want een goddeloosheid was begaan
(Gen 34:7):

en zo niet wordt gedaan

Bij het eerste citaat hoort "tegen Israël" en dus staat er naar getalwaarde gesubstitueerd:
want een goddeloosheid was begaan tegen Israël

=>

en zo wordt niet gedaan tegen Israël
Met andere woorden kwam de daad tegen de godsman Jakob hen als goddeloosheid voor
waar tegen anderen deze hen niet als goddeloosheid zou zijn voorgekomen. Ook overeenkomstig het volgende citaat zonder het "en hij vernederde haar" = "en hij verkrachtte
haar" ging het hen niet om het vergrijp tegen hun zuster = "en hij verkrachtte haar"
maar om het liggen van Sjichem "bij de dochter van de sabbatsmens Jakob" = 7 x Jakob
= 182:
(Gen 34:2):

1274

ÑïÄ ÅäîâÖ ÑïÄ áíâÖ

= 7 x 182

en hij (Sjichem) nam haar (Dina) en lag bij haar
- "misdaad" tegen Jakob (Åíèâ) = 182 als mens van de sabbat = 7

De daad tegen Dina ervoeren zij als een "verbinding met Dina" en daarmee als een bedreiging voor hun godsdienst (Gen 34:7):
want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël door te liggen bij de dochter
van Jakob
(Gen 34:7):

1035

ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä

= 15 x 69

want een goddeloosheid was begaan tegen Israël
- Jah(we) (Ñâ) = 15 x Dina (ÑçâÉ) = 69 = het liggen bij Dina als een
"godsdienstig hoereren" (Gen 34:31) = "een verbinding met vreemde goden"

En zo deed niet de daad op zich = 5 x 283 maar het "niet van hun geloof zijn" = "het van
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Hemor de Chiwwiet zijn" = 1 x 283 bij hen de maat vol zijn = 6 x 283 = "deed hen tot
hun bedriegelijke handelen komen":
(Gen 34:2):

1415

ÑçèâÖ ÑïÄ ÅäîâÖ ÑïÄ áíâÖ

= 5 x 283

en hij nam haar en lag bij haar en vernederde (verkrachtte) haar
(Gen 34:2):
(Gen 34:13):

283 = 1 x 283

âÖáÑ ìÖåá

Hemor de Chiwwiet

_________________

óïáÄ ÑçâÉ ïÄ Äåà ìîÄ ÖìÅÉâÖ

1698

= 6 x 283

(zij antwoordden met bedrog) en zij spraken omdat hij onteerde Di-

na hun zuster

De daad tegen Dina was voor Jakobs zonen slechts een voorbode van het dreigende aangaan van een verbintenis met besnedenen door onbesnedenen, als hun woede en hun
bedriegelijke spreken het voorstel van Sjichem en zijn vader tot verzwagering inkapselen
en tezamen met dat voorstel = 23720 in het liggen bij een dochter van Jakob = 2372 samengevat zijn:
(Gen 34:7):

[13] ... Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä ÉÄå óÑã ìáâÖ
ÑåìåÅ ÖâÅÄ ìÖåá ïÄÖ óäî ïÄ Åíèâ âçÅ ÖçèâÖ

23720

Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä

2372

en brandde het (van toorn) hen zeer, want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen bij de dochter van Jakob ... (Hemors en
Sjichems voorstel tot verzwagering) ... [13] En antwoordden de zonen van
Jakob Sjichem en Hemor zijn vader met bedrog
(Gen 34:7):

want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen bij een
dochter van Jakob

Die godsdienstige toorn en angst verstikten het menselijke gevoelen en daarmee de gelijkenis Gods in henzelf als opstap tot moord. Want Dina zelf telde niet en ook van Sjichems betere zijde overeenkomstig zijn "spreken tot Dina's hart" en de wil van een heerser om ondanks zijn overwicht met haar vader Jakob te overleggen enerzijds en van de
woede van Jakobs zonen anderzijds = 2 x 5331 bleef hen alleen de woede vanwege het
liggen bij een dochter van Jakob = 1 x 5331:
(Gen 34:3):

ãÄ óäî âÅÄ ìÖåá ÄëâÖ [6] ... ìèçÑ Åã ãè ìÅÉâÖ
óèåîä ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ [7] ÖïÄ ìÅÉã Åíèâ
ÉÄå óÑã ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ

10662 = 2 x 5331

en hij (Sjichem) sprak tot het hart van het meisje ... [6] En
ging uit Hemor de vader van Sjichem tot Jakob om te spreken met hem [7] En de zonen van Jakob kwamen van het
veld als hun horen daar/en waren gekrenkt de mannen en
het brandde hen zeer
(Gen 34:7):

ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ óèåîä ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ
òäÖ Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä ÉÄå óÑã
Ñîèâ Äã

5331 = 1 x 5331

En de zonen van Jakob kwamen van het veld als hun horen
daar/en waren gekrenkt de mannen en het brandde hen zeer
want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen
met een dochter van Jakob en zo niet wordt gedaan

Niet begrepen zij dat dankzij de scheppingswijsheid Gods ook uit het verkeerde het goede kan ontstaan. En zo hielden zij alleen voor geestelijk juist = 1 om de mest tezamen
met de daarin ontkiemende plant en haar gedachtenis uit te roeien:
(Gen 34:2):

ÑçâÉÅ Öîêç íÅÉïÖ [3] ÑçèâÖ ÑïÄ ÅäîâÖ

1904

= 4 x 476

en hij lag bij haar en verkrachtte haar [3] En hechtte zich zijn
ziel aan Dina
(Gen 34:27):

476 = 1 x 476

óâããáÑ ãè ÖÄÅ Åíèâ âçÅ
de zonen van Jakob kwamen over de gevallenen

- vernietiging totaan plundering als "geestelijk antwoord" = 1 op
verkeerde daden met voorbijzien aan positieve ontwikkelingen

Dat "geestelijke antwoord" = 1 is ook als volgt weergegeven:
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(Gen 34:7):

Öåîï ÖçïÄÖ [10] ... óïÄ ìÖåá ìÅÉâÖ [8] Ñîèâ Äã òäÖ
ÖÅî óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ

11456 = 4 x 2864

en zulks doet men niet [8] En sprak Hemor met hen ... [10] En
bij ons zullen jullie wonen en het land zal zijn voor jullie: woont
(Gen 34:7):

2864 = 1 x 2864

Ñîèâ Äã òäÖ Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä

want een goddeloosheid was begaan tegen Israël om te liggen bij
de dochter van Jakob en zulks doet men niet
- ook op alle betere woorden als enig blijvend "geestelijk antwoord" = 1 het harde oordeel "zulks doet men niet"

Gerechtvaardigd leek hen = 1 vanwege de misdaad tegen het geestelijke = tegen de
godsman Jakob = 4 om dat oordeel middels bedrog in daden om te zetten:
(Gen 34:5):

1148

ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ

= 4 x 287

en Jakob hoorde dat hij onteerde Dina
(Gen 34:13):

287 = 1 x 287

ÑåìåÅ

met bedrog (spraken Sjimeon en Levi)

En zoals zelfs sommige auteurs van latere thenachgeschriften zoals van sommige "haatpsalmen" nog dezelfde opvatting huldigden:
de niet thoraboeken zijn "geïnspireerde boeken" en de thoraboeken zijn "door God aan Mozes van aangezicht tot aangezicht gegeven" (Deut 34:10). In eerstgenoemde boeken vloeide aantoonbaar ook menselijke gedachte mee binnen (=> "HgP")

- leek vergelding hen geestelijk juist te zijn naar de verkeerde opvatting van de spreuk
"oog om oog en tand om tand"* = één tegen één = hier 1556 tegen 1556:
(Gen 34:5):

ÖïÅ ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ

1556

= 1 x 1556

Öçåä ÖâÑï óÄ óäã ïÖÄç ïÄÜÅ ñÄ

1556

= 1 x 1556

en Jakob hoorde dat hij onteerde Dina zijn dochter
(Gen 34:15):

alleen hierdoor zijn wij ter wille jullie wanneer jullie
worden zoals wij (= het bedrog)
* met de uitdrukking "oog om oog en tand om tand" is bedoeld dat "zoals iemand vergeeft hem vergeven wordt". Met andere woorden kan men eigen daden moeilijk rechtvaardigen waar gelijksoortigen van
anderen volgens de eigen mening "te ver gaan". ("TeC"). Vergeeft men aldus anderen de daad tegen het
oog zo kan men voor de eigen daad tegen het oog nog op vergeving hopen. En vergeeft men anderen
niet meer de daad tegen de tand zo kan men voor de eigen daad tegen de tand niet meer op vergeving
hopen. De uitdrukkung is daarmee de consequentie van het denken in goed en kwaad (=> 2e-3e hfdst)
oftewel van het "dat zou ik ook nog doen" = "nog goed" en "dat zou ik niet meer doen" = "verkeerd"

En die tweede 1556 staat opnieuw in die verkeerde 1:4-verhouding ten opzichte van de
ontluikende betere wil van Sjichem en Hemor:
(Gen 34:19):

... [20] ÖâÅÄ ïâÅ ãäå ÉÅäç ÄÖÑÖ Åíèâ ïÅÅ öêá âä
óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ [21] ìåÄã óìâè âîçÄ ãÄ ÖìÅÉâÖ
öìÄÅ ÖÅîâÖ ÖçïÄ óÑ

6224

= 4 x 1556

want hij had welgevallen aan de dochter van Jakob en hij was
geëerd bij het gehele huis van zijn vader [20] ... en zij spraken
tot de mannen van hun stad zeggende [21] Deze mannen (zijn)
vreedzamen zij met ons dus laten zij wonen in het land

Alleen op grond van het "niet besneden zijn" achtten zij het geven van hun zuster aan
Sjichem niet in evenwicht met zijn voorstel om hen hun dochters te geven. Als gezegd
was voor het "godsdienstige vreemd gaan" kern van het "Dina als een hoer behandelen".
En zo maakte volgens de getalwaarden voor hen het verschil besneden-onbesneden en
niet het onteren van Dina het "als een hoer behandelen van hun zuster" uit:
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(Gen 34:9):

Öåîï ÖçïÄÖ [10] óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ

2700

= 2 x 1350

- het voorstel

4050

= 3 x 1350

- de afwijzing

en onze dochters zullen jullie voor jullie nemen
[10] En bij ons zullen jullie wonen
(Gen 34:14):

ÖçïáÄ ïÄ ïïã ÑÜÑ ìÅÉÑ ïÖîèã ãäÖç Äã
Ñãìè Öã ìîÄ îâÄã

niet kunnen wij om te doen deze zaak om te
geven onze zuster aan een man welke niet een
besnedene (is)
(Gen 34:31):

ÖçïÖáÄ ïÄ Ñîèâ ÑçÖÜäÑ

soms tot een hoer zal hij maken onze zuster?

__________________ af

-1350

- het negatieve verschil

Volgens de door hen gebruikte term "hoer" met betrekking tot Dina zou de Alenige = 1 a
priori van hun zuster wijken bij een verbintenis met Sjichem:
(Gen 34: 1):

ÑçâÉ

69

ÑçÖÜ

68

Dina
(Gen 34:31):

- 1 minder = "de Alenige minder"

een hoer

Want Dina was als hun zuster d.w.z. als een dochter van Jakob a priori een dochter van
de sabbat. Het voorstel tot uitwisseling van dochters kwam hen derhalve als onwaardig
voor omdat voor hen alleen Dina dankzij de familiaire band deze kwalificatie was toe te
kennen:
(Gen 34:16):

Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ óäã ÖçâïçÅ ïÄ ÖçïçÖ

2694

= 6 x 449

en wij geven onze dochters aan jullie en jullie doch ters nemen
wij voor ons
(Gen 34:13):

449 = 1 x 449

óïáÄ

hun zuster
- alle onheilige en te ontheiligen dochters als de eerste zes dagen toebehorend en hun zuster als een "dochter van de zevende dag' = de 7e 449

Overeenkomstig vele getalwaardes krenkte het voorstel tot aangaan van een verbintenis
van onbesnedenen met besnedenen = 4 en niet de kwestie Dina zelf de zichzelf voor de
alenig juiste gelovigen = 1 achtende zonen van Jakob:
(Gen 34:9):

ÑâÑï öìÄÑÖ ÖÅîï ÖçïÄÖ [10] óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ
ÖÅî óäâçêã

3960

= 4 x 990

en onze dochter nemen jullie voor jullie [10] en bij ons zullen
jullie wonen en het land zal zijn voor jullie: woont
(Gen 34:7):

990 = 1 x 990

óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ

en voelden zich gekrenkt de mannen (Hemor had reeds met
hun vader gesproken)

Godsdienst bestaat uit toewijding tot God en zijn schepselen en zo had het onteren van
hun zuster en niet haar religieuze status voor hen hoofdzaak moeten zijn. Dan hadden zij
haar gevraagd en met haar ontluikende liefde voor Sjichem (Gen 34:3) rekening gehouden.
Volgens getalwaarden is dan ook Sjimeons en Levies misachting voor Dina's en Sjichems
gevoelens vanuit religieuze drijfveren:
(Gen 34:2):

306

=

6 x 51

ìèçÑ Åã

357

=

7 x 51

het hart van het meisje

_________________

ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ

663

ìÖåá òÅ
de zoon van Hemor
- de zoon van "Hemor = ezel" = "zoon van een onrein dier"

(Gen 34:3):
(Gen 34:7):

= 13 x 51

en de zonen van Jakob kwamen van het veld
- het aan de onreine Sjichem gehecht geraakte "hart van het meisje"
voor Jakobs zonen reden om vanwege alleen theoretisch religieuze
motieven de verbinding te breken = "van het veld komen (=> onder)
(als zij hoorden)"

- mede aanleiding tot het verwijt van hun vader aan hen:
10
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 34:14):

1019

ÑçâÉÅ Öîêç íÅÉïÖ
en hing zijn (Sjichems) ziel aan Dina

(Gen 34:30):

1019

âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
en sprak Jakob tot Sjimeon en Levi

Als een gelijk maken van balanzen vult Jakobs verwijt aan wat zijn zonen de feitelijke situatie tekort gedaan hadden = de gevoelsmatige zijde. Want "moge ik genade vinden"
had in overeenstemming moeten zijn met "en hing zijn ziel aan Dina":
(Gen 34:11):

òïÄ âãÄ ÖìåÄï ìîÄÖ óäâçâèÅ òá ÄëåÄ

2038

= 2 x 1019

ÑçâÉÅ Öîêç íÅÉïÖ

1019

= 1 x 1019

en hing zijn ziel aan Dina

___________________

âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ

1019

moge ik vinden genade in jullie ogen en wat
jullie zeggen mij zal ik geven
(Gen 34:14):
(Gen 34:30):

= 1 x 1019 - het tekort ge-

en sprak Jakob tot Sjimeon en Levi

schotene

Ware godsdienst is in overeenstemming met de gevoelsmatigheid van de door God geschapen mens en is anders levensvreemde theorie. Derhalve was Sjichem geestelijk verder gekomen dan Jakobs zonen dachten. Want als gezegd was ten gevolge van Sjichems
liefde voor de dochter van Jakob en daarmee ten gevolge van haar invloed bij hem enig
besef omtrent hogere werkelijkheid ontstaan. Voordien nam hij zoals menige vorst vanuit
zijn machtspositie zonder wederdienst of toestemming te vragen zich toeëigent:
(Gen 34:2):

öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá òÅ óäî

1352

ÑîÄã ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ âã áí

1352

Sjichem zoon van Hemor de Chiwwiet, vorst van het land
(Gen 34:4):

neem mij dit meisje tot vrouw (zegt Sjichem tegen zijn vader Hemor)

Niet de wil van "dit meisje" = Dina en zelfs niet de wil van haar vader en moeder hadden
er voorheen voor Sjichem toe gedaan omdat de vorst Hemor zijn vader was:
(Gen 34:4):

1016

ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ âã áí

= 4 x 254

neem voor mij dit meisje
(Gen 34:1):

762 = 3 x 254 (niet belangrijk = af)

Åíèâã ÑÉãâ ìîÄ
welke zij (Lea) baarde aan Jakob

(Gen 34:2):

__________________

254 = 1 x 254

ìÖåá

Hemor

Maar nu betrok hij ook de wil van Dina's vader in de aangelegenheid:
(Gen 34:2):

530 = 1 x 530

ÑïÄ áíâÖ

en hij nam haar
(Gen 34:6):

ÖïÄ ìÅÉã Åíèâ ãÄ óäî âÅÄ ìÖåá ÄëâÖ

1590

= 3 x 530

en ging uit Hemor (1) de vader van Sjichem (2)
tot Jakob (3) om te spreken met hem
- de wil tot verkrijgen = 530 nu ook van Jakob als derde persoon = 3 x 530 gevraagd

- en dat had hij niet echt nodig:
(Gen 34:30):

âãè ÖêéÄçÖ ìêéå âïå âçÄ

1210

ìÖåá òÅ óäî âçâèÅÖ ìÖåá âçâèÅ

1210

ik (Jakob) mannen van het getal (= met weinigen) en zij zullen zich
verzamelen tegen mij
(Gen 34:18):

in de ogen van Hemor en in de ogen van Sjichem de zoon van Hemor
- Jakob ook in de ogen van Hemor en Sjichem de underdog

Ten opzichte van zijn vroegere houding = 4 was enige geest = 1 over hem gekomen om
in redelijkheid met Jakob en zijn zonen tot overeenstemming te komen:
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(Gen 34:4):

ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ [5] ÑîÄã ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ âã áí
ÖïÅ ÑçâÉ

2908

= 4 x 727

neem voor mij dit meisje tot vrouw [5] En/maar Ja kob hoorde
dat hij onteerde Dina zijn dochter
(Gen 34:11):

727 = 1 x 727

ÑâáÄ ãÄÖ ÑâÅÄ ãÄ óäî ìåÄâÖ

en sprak Sjichem tot haar vader en tot haar broeders

En dienovereenkomstig sprak hij:
(Gen 34:11):

òïÄ âãÄ ÖìåÄï ìîÄÖ óäâçâèÅ òá ÄëåÄ

2038

= 2 x 1019

ÑçâÉÅ Öîêç íÅÉïÖ

1019

= 1 x 1019

moge ik vinden genade in jullie ogen en wat jullie zeggen wil ik
geven
(Gen 34:14):

en hing zijn (Sjichems) ziel aan Dina
- Sjichems bereidheid tot offeren van het materiële = 2 vanuit een
ontluikend besef omtrent de hogere eenheid Gods = 1

- en handelde hij:
(Gen 34:19):

Åíèâ ïÅÅ öêá âä ìÅÉÑ ïÖîèã ìèçÑ ìáÄ ÄãÖ =>
1588

ìÅÉÑ ïÖîèã ìèçÑ ìáÄ ÄãÖ

= 2 x 794

en niet aarzelde de jongeling om te doen de zaak (om zich te besnijden)

794 = 1 x 794

Åíèâ ïÅÅ öêá âä

want hij had gevallen aan de dochter van Jakob
- Sjichems bereidheid tot besnijden van het "vleselijke" = 2 vanuit een
ontluikend besef omtrent hogere eenheid = 1

Men kan ook zeggen dat de reis van de dubbelheid van de wereld Egypte = 2 x 190 naar
de eenheid Gods van het land Kanaän = 1 x 190 bij hem zijn aanvang had genomen:
(Gen 34:2):

ÑïÄ áíâÖ öìÄÑ
Åíèâ ïÅ ÑçâÉÅ
óäî ìåÄâÖ [4]
ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ

Äâîç âÖáÑ ìÖåá òÅ óäî ÑïÄ ÄìâÖ
Öîêç íÅÉïÖ [3] ÑçèâÖ ÑïÄ ÅäîâÖ
ìèçÑ Åã ãè ìÅÉâÖ ìèçÑ ïÄ ÅÑÄâÖ
âã áí ìåÄã ÖâÅÄ ìÖåá ãÄ

8630 = 2 x 4315

en zag haar Sjichem ... (en hij verkrachtte haar) [4] En
sprak Sjichem tot Hemor zijn vader om te zeggen: neem
voor mij dat meisje
- de egoïstisch zich toeëigenende Sjichem
(Gen 34:22):

ÉáÄ óèã ïÖâÑã ÖçïÄ ïÅîã óâîçÄÑ Öçã ÖïÄâ ïÄÜÅ ñÄ
óâãåç óÑ ìîÄä ìäÜ ãä Öçã ãÖåÑÅ

4315 = 1 x 4315

alleen door dit zijn ter wille ons de mannen om te wonen bij
ons om te zijn tot één volk wanneer besnijdend bij ons al het
mannelijke zoals zij besneden zijnden
- de tot verkrijgen zich besnijden willende Sjichem

Want alhoewel volgens Jakobs zonen een verbinding met Sjichem alleen tot een omgekeerde weg kon leiden:
(Gen 34:2):

ìÖåá òÅ óäî

666 = 1 x 666

Sjichem de zoon van Hemor
(Gen 34:9):

ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ

1332

= 2 x 666

en verzwagert jullie met ons

- had overeenkomstig andere getalwaarden de Sjichem van aanvankelijk slechts de 6e
dag = 666 wel degelijk de potentie om door besnijdenis een sabbatsmens = 777 te worden:
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(Gen 34:2):

666 = 6 x 111

ìÖåá òÅ óäî
Sjichem de zoon van Hemor

(Gen 34:17):

ãÖåÑã

om zich te besnijden

111 = 1 x 111
_________________

777 = 7 x 111
- "Sjichem de zoon van Hemor" = 666 op weg om door geestelijke
besnijdenis een mens van de sabbat = 777 te worden

Maar Jakobs zonen wezen hen een valse slechts uiterlijke weg = 4 tot heiliging, van welke de negatief geestelijke kern = 1 die van vernietiging was:
(Gen 34:15):

2028

ìäÜ ãä óäã ãåÑã Öçåä ÖâÑï óÄ óäã ïÖÄç ïÄÜÅ ñÄ

= 4 x 507

alleen bij deze zijn wij ter wille jullie: wanneer jullie zijn als
ons om te besnijden bij jullie al het mannelijke
(Gen 34:25):

507 = 1 x 507

ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ

en zij vermoordden al het mannelijke
(Gen 34:15):

ÖçâïçÅ ïÄ ÖçïçÖ [16] ìäÜ ãä óäã ãåÑã Öçåä ÖâÑï óÄ
Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ óäã

3744

= 4 x 936

wanneer jullie zijn zoals wij om te besnijden bij jullie al het mannelijke [16] Dan zullen wij geven onze dochters aan jullie en jullie dochters nemen wij ons
(Gen 34:25):

936 = 1 x 936

ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ

en zij kwamen over de argeloze stad en vermoordden al het mannelijke

En daarmee waren de besneden zonen van Jakob de ongeestelijken = 4 ten opzichte van
de onbesneden Hemor en Sjichem welke op dat moment van meer geest = 1 dan de eersten getuigden:
(Gen 34:15):

Öçåä

116

= 4 x 29

âÖáÑ

29

= 1 x 29

zoals wij (als Jakobs zonen moesten de Chiwwieten worden)
(Gen 34:2):

de Chiwwiet

Zo sprak ook Sjichem tot het hart van Dina en verwoestten haar broeders het leven van
"de dochter van Lea" = "Dina niet als dochter van de godsman Jakob". Want Levi en Sjimeon hadden vanwege haar de mannen van een hele stad uitgemoord en derhalve haar
als bloedsbruid het vinden van een man in heel het land onmogelijk gemaakt:
(Gen 34:1):

ÑÄã ïÅ ÑçâÉ

507

ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ

507

âÜìêÅÖ âçèçäÅ

507

Dina de dochter van Lea
(Gen 34:25):

en zij vermoordden al het mannelijke
(Gen 34:30):

(stinkend) temidden van de Kanaäniet en de Pereziet

De geest Gods bewerkstelligt scheiding der geesten. Niet door de geest Gods derhalve
onderscheidden Sjimeon en Levi zich van de bewoners van Sjichem, waarom de laatsten
Dina als zuster van Sjimeon en Levi uitwisselbaar met hun dochters had geleken:
(Gen 34:9):

ÖçâïçÅ

518

âÖãÖ òÖèåî

518

óïáÄ ÑçâÉ

518

onze dochters (zeggen de Sjichemieten)
(Gen 34:25):

Sjimeon en Levi
(Gen 34:13):

Dina hun zuster

Sjimeon en Levi waren wel besneden van vlees maar nog onbesneden van gedrag en
denken. En waar volgens hun eigen woorden onbesnedenheid een schande was is in dit
hoofdstuk sprake van alleen hun tweeën als de echte schande:
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(Gen 34:14):

=>

Öçã ÄÖÑ Ñêìá âä Ñãìè Öã ìîÄ
Öçã ÄÖÑ Ñêìá âä

421

= 1 x 421

Ñãìè Öã ìîÄ

842

= 2 x 421

want een schande hij bij ons
welke niet besneden (is)
- Sjimeon en Levi als de twee "onbesnedenen naar geest" = 2 x "een
schande bij ons" want de Sjichemieten waren met meer dan twee
(Gen 34:14):

ÄÖÑ Ñêìá

305

= 1 x 305

öìÄÑ ÅîâÅ

610

= 2 x 305

een schande (is) hij
(Gen 34:30):

(stinkend) onder de inwoners van het land

- Sjimeon en Levi als twee maal "een schande = 305 onder de inwoners
van het land" = 2 x 305, want Hemor en Sjichem waren niet meer
(Gen 34:14):

Ñãìè

305

= 1 x 305

öìÄÑ ÅîâÅ

610

= 2 x 305

voorhuid
(Gen 34:30):

(stinkend) onder de inwoners van het land

- Sjimeon en Levi als "twee voorhuiden = 2 x 305 = 2 x een schande = 305
onder de inwoners van het land", want Hemor en Sjichem waren niet meer

Jakobs verwijt aan Sjimeon en Levi betreft derhalve hun eigen onbesneden zijn naar feitelijke betekenis (=> 17e hfdst) = de voorhuid = 305 = de schande als geestelijke oorzaak
= 1 van het gevaar om door de bevolking van het land uitgeroeid te worden = 4:
(Gen 34:30):

âïÉåîçÖ âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ

1220

= 4 x 305

Ñãìè

305

= 1 x 305

ÄÖÑ Ñêìá

305

= 1 x 305

en zij zullen zich verzamelen tegen mij enslaan mij en vernietigen mij
(Gen 34:14):

voorhuid
(Gen 34:14):

een schande hij (dit)

Met andere woorden is de kern = 1 en alles overheersende faktor = 305 van zijn verwijt
van "hem stinkend gemaakt te hebben" het te schande gemaakt hebben van de godsdienst door het eigen onbesneden zijn = de niet verwijderde geestelijke voorhuid = 305:
(Gen 34:30):

1220

âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã

= 4 x 305

om stinkend te maken mij onder de inwoners van het land: onder
de Kanaäniet
(Gen 34:30):

âÜìêÅÖ

305 = 1 x 305

Ñãìè

305 = 1 x 305

en onder de Pereziet
(Gen 34:14):

voorhuid

Levi en Sjimeon hadden ondanks alle godsdienstige motivatie onterecht bloed vergoten:
óÉ

44

= 1 x 44

ÑçâÉ âáÄ

88

= 2 x 44

bloed, bloeddaad
(Gen 34:25):

de broeders van Dina
- Sjimeon en Levi = 2 x een bloeddaad = 44 = 88

- en daarmee kan geen gelovige op de zegening Gods rekenen (Gen 9:6). Want de bedriegelijke eis aan de mannen van Sjichem van zich te moeten besnijden dekte in geen enkel
opzicht het doel van "dingen recht te zetten" en aldus bleef van hun "recht zetten" =
"Dina uit het huis van Sjichem halen" na aftrek van die bedriegelijke eis = "de voorhuid"
het "zelf verdelgd worden" over:
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(Gen 34:26):

1525

ÖÄëâÖ óäî ïâÅå ÑçâÉ ïÄ ÖáíâÖ

= 5 x 305

en zij namen Dina uit het huis van Sjihem en trokken uit
(Gen 34:14):
(Gen 34:30):

305 = 1 x 305

Ñãìè

voorhuid

_________________

âïÉåîçÖ âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ

1220

= 4 x 305

en zullen zich verzamelen tegen mij en zij zullen slaan mij en
verdelgen mij

In iedere tijd gaan soortgelijke aftreksommen van doel en middelen ten nadele van in de
naam Gods misdaden plegende mensen op, want in iedere tijd stuit het idee van een God
als inspirator tot verachting van waarden alom op weerzin. De mens is geschapen naar
de gelijkenis Gods en daarom vindt in iedere tijd religieus extremisme uiteindelijk een
overmacht aan andere geest tegenover zich:
(Gen 34:25):

ÑçâÉ âáÄ âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî

1210

âãè ÖêéÄçÖ ìêéå âïå âçÄ

1210

de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi broeders van Dina
(Gen 34:30):

ik (Jakob) mannen van het getal (= met weinigen) en zij zullen zich verzamelen tegen mij
- Sjimeon en Levi = 1210 tegenover een overmacht = 1210

Of zij wordt door nog geweldadigere stromingen geslecht:
(Gen 34:30):

ìêéå âïå

830

weinigen van aantal
(Gen 7:7):

ãÖÅåÑ

83

de zondvloed
- extremisme als veelal tenondergaan in de zondvloed = 83
van oorlogen (=> 14e + 19e hfdst)

Vaak weten extremistische krachten dankzij door onterechte rechtvaardiging ontstane
gewetenloosheid en dienovereenkomstige gewelddadigheid grotere en machtigere krachten aanvankelijk te overtroeven:
(Gen 34:2):

ÑïÄ ÅäîâÖ ÑïÄ áíâÖ öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá òÅ

2266 = 2 x 1133

de zoon van Hemor de Chiwwiet, vorst van het land enhij nam
haar en lag bij haar
(Gen 34:7):

1133

óèåîä ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ

= 1 x 1133

en de zonen van Jakob kwamen van het veld als zij hoorden
- Jakobs zonen = 1 x 1333 tegenover de "foute" zoon
van de vorst Hemor in zijn overmacht = 2 x 1133

Maar vroeg of laat keert de wal van causaliteit schepen welke op zulke stromingen voortdrijven. Want ondanks alle geclaimde alleenrecht op God moet bij bloeddaden iedere
hoop op de hulp Gods onvervuld blijven (Gen 9:6). Ook valt niet "in de naam Gods" alle
onderscheid naar rang en stand en kundigheid en achting weg, anders dan vaak religieus
extremisme en brutaliteit samengaan en dienovereenkomstig Sjimeon en Levi zich gedroegen:
(Gen 34:2):

ìÖåá

254

âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ

762

Hemor
(Gen 34:25):

= 3 x 254

de zonen van Jakob Sjimeon en Levi
- Jakob en Sjimeon en Levi als in de ogen van Sjimeon en Levi op
gelijke voet met de vorst Hemor = 3 x Hemor = 3 x 254

Want wel zijn allen voor God gelijk maar heeft men desalnietemin naar de gedifferentieerdheid der schepping respect en gedragsnormen naar maatschappelijke gradaties van
aanzien in acht te nemen:
respect tonen zal men daarbij niet met nederigheid vereenzelvigen, want wel degelijk zijn allen gelijk
(=> 47e hfdst: Jakob voor de farao)
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Zoals Jakob in zijn realisme zich er bewust van was, laat God zich niet tegen wereldse
macht en gezag uitspelen:
(Gen 34:29):

[30] ïâÅÅ ìîÄ ãä ïÄÖ ÖÜÅâÖ ÖÅî óÑâîç ïÄÖ óêà ãä ïÄÖ
ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ ìêéå âïå âçÄÖ âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ
âïâÅÖ âçÄ âïÉåîçÖ

9400

öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá

940

en al hun kleine kinderen en vrouwen namen zij gevangen en zij roofden alles wat in het huis [30] En sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi:
jullie storten in het ongeluk mij door stinkend te maken mij onder de
bewoners van het land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet en ik
klein van aantal en zij zullen verzamelen zich tegen mij en slaan mij
en zullen vernietigen mij en mijn huis
(Gen 34:2):

Hemor de Hiwiet, vorst van het land
- Sjimeons en Levi's verachten van de wereldse autoriteit Hemor zoals ze zelfs
diens vrouwen en kinderen en huisraad te roven en de door Jakob genoemde
consequenties = 9400 samengevat in de titels van deze autoriteit = 940

Want de in de ogen van zijn zonen "grote godsman Israël" was als mens van vlees en
bloed wel degelijk onderhevig aan wereldse wetmatigheden:
(Gen 34:30):

mannen van het getal (= klein in aantal)

âïå

450

- en mens (óÉÄ) = 45

ìêéå

380

- en Egypte = "het wereldse" (óâìëå) = 380

mannen van
het getal
(Gen 34:30):

===>

mensen van de wereld (= klein in aantal)

- oftewel had als zwak mens met de normale krachtsverhoudingen rekening te houden.
In iedere tijd maken godsdienstige en idealistische moordzuchtigheid:
moord vanuit idealistische motieven is feitelijk gelijk aan moord vanuit religieuze motieven omdat het
ware idealisme = "de wil tot het goede" = "het zijn van de mens naar de gelijkenis Gods" gefrustreerd
en ontmoedigd en daarmee de naam Gods zelf door het slijk gehaald wordt

- oprechte gelovigheid en idealisme
(Gen 34:30):
âïâÅÖ âçÄ
489
zoals van Jakob stinkend temidden
ik en mijn huis (zullen zij slaan)
van de mensheid en Jakob vreest
(Gen 23:19):
ÑãêäåÑ ÑÉî
489
dan ook voor het einde van zijn naveld van ham'Machpela (met het
geslacht = het godsvolk. En dat zou
graf der aartsvaderen)
in principe terecht en niet buitenpro=> ik en mijn huis naar het graf der aartsvaderen
portioneel zijn. Want extremisme
gaat vaak met haat gepaard, waarom extremisten hen aangedaan of vermeend hen aangedaan kwaad vaak buitenproportioneel voorkomt:
(Gen 34:30):

410

âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ

en zij zullen zich verzamelen tegen mij en slaan mij
- moeder(schap) (óÄ) = 41 in het groot = "Jakobs volledige
nakomelingschap" in gevaar
(Gen 34:4):

ÅíèâÖ [5] ÑîÄã ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ âã áí ìåÄã ÖâÅÄ ìÖåá ãÄ óäî ìåÄâÖ
ÖïÅ ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî

4100

en sprak Sjichem tot Hemor zijn vader om te zeggen: neem mij dat meisje tot
vrouw [5] En Jakob hoorde dat hij onteerde Dina zijn dochter
- een ongerechtvaardigde daad = 4100 in de ogen van extremisten
t.o.v. een in principe gerechtvaardigde daad = 410

Dienovereenkomstig vergelden zij in hun ogen naar proportie = buitenproportioneel =
4100 en is overeenkomstig de getalwaarden het "zich verzamelen tegen hen" = 410 alles
behalve buitenproportioneel. Vergelding wordt tot niet negatief geestelijke kern = 1 t.o.v.
van een tot schande misbruikt vertrouwen:
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(Gen 34:20):

1640

ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ [21] ìåÄã

= 4 x 410

(Hemor tot de mannen van zijn stad) zeggende: [21] deze mannen

vreedzamen zij bij ons

(Gen 34:30):

410 = 1 x 410

âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ

en zij zullen zich verzamelen tegen mij en slaan mij

Oftewel de Almachtige zelf wordt tot tegenstander waar diens naam "stinkend gemaakt
wordt":
(Gen 34:30):

2666

âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè

jullie hebben in het ongeluk gestort mij door mij stinkend
te maken onder de bewoners van het land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet

= 86 x 31

- de Eeuwige (åâÑãÄ) = 86 x
God (ãÄ) = 31

Sjimeon en Levi verwerpen Jakobs verwijt met de vraag of "soms als een hoer hij onze
zuster mag behandelen". Trekt men echter van hun met dat argument begane bedrog =
2 x 2666 hun voorwaarde tot willig zijn t.o.v. de mannen van Sjichem = hun besnijdenis
af, blijft wel degelijk naar getalwaarde Jakobs verwijt overeind:
(Gen 34:13):

ÖìÅÉâÖ ÑåìåÅ ÖâÅÄ ìÖåá ïÄÖ óäî ïÄ Åíèâ âçÅ ÖçèâÖ
ãäÖç Äã óÑâãÄ ÖìåÄâÖ [14] óïáÄ ÑçâÉ ïÄ Äåà ìîÄ
ÑÜÑ ìÅÉÑ ïÖîèã

5332

= 2 x 2666

óÖâÅ âÑâÖ [25] Öìâè ìèî âÄëâ ãä ìäÜ ãä ÖãåâÖ
óâÅÄä óïÖâÑÅ âîâãîÑ

2666

= 1 x 2666

en antwoordden de zonen van Jakob Sjichem en Hemor zijn vader met bedrog en zij spraken vanwege dat hij schond Dina
hun zuster [14] En zij spraken tot hen: niet kunnen wij om de
doen deze zaak (vanwege niet besneden zijn)
(Gen 34:24):

(Gen 34:30):

en werden besneden al het mannelijke allen uit gaanden van de
poort van zijn stad [25] en het was op de derde dag als zij zich
in pijnen bevonden

___________________

âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè

2666

= 1 x 2666

jullie hebben in het ongeluk gestort mij door mij stinkend te maken onder de bewoners van het land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet

Desondanks dachten Sjimeon en Levi hun handelen en zelfs hun roven te kunnen verantwoorden. Want Sjichem had willen geven:
(Gen 34:11):

ìîÄä ÑçïÄÖ òïåÖ ìÑå ÉÄå âãè ÖÅìÑ [12] òïÄ âãÄ ÖìåÄï ìîÄÖ
âãÄ ÖìåÄï

4426

en wat jullie zeggen mij zal ik geven [12] Maakt veel mij zeer het betalen
van de bruidsprijs en het geschenk en ik zal geven wat julle zeggen mij

- welk citaat = 4426 eindigt met "en geeft mij het meisje tot vrouw". Maar waar hij dat
meisje al genomen had, meenden zij het volgende = 4426 "terecht" alsnog genomen te
hebben:
(Gen 34:28):

582

óçÄë ïÄ
hun vee

óìíÅ ïÄ

743

óÑâìåá ïÄ

704

hun runderen
hun ezels

ìâèÅ ìîÄ ïÄ

1184

ÑÉîÅ ìîÄ ïÄ

1213

wat in de stad (was)
wat op het land (was)

______

4426
Op gelijke wijze had Hemor bij ruil aangeboden terwijl Sjichem zijn "ruilobject" al genomen had:
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(Gen 34:10):

593

ÑÖìáéÖ ÖÅî
(het land) woont en doortrekt haar

En derhalve hadden zij genomen wat was:
(Gen 34:28):

ìâèÅ

282

ÑÉîÅ

311

in de stad
op het land

____

593
En omdat met die roof het volgende met de waarde = 3291 naar hun idee al door Hemor
en Sjichem was genomen:
(Gen 34:8):

3291

ÑîÄã Öã ÑïÄ Äç Öçï óäïÅÅ Öîêç Ñíîá âçÅ óäî ìåÄã

zeggend: Sjichem mijn zoon: ze verlangt zijn ziel (naar) jullie dochter.
Geeft toch haar aan hem als vrouw

- meenden zij terecht gevangen weggevoerd en geroofd te hebben:
(Gen 34:29):

óãâá ãä ïÄ

539

óêà ãä ïÄ

580

óÑâîç ïÄ

806

al hun vermogen
al hun kleine kinderen
hun vrouwen

1366

ïâÅÅ ìîÄ ãä ïÄ
al wat in het huis

______

3291
Ook zonder de naamvalsaanduidig eth (ïÄ) wordt hun onevenredige tegen elkaar afwegen naar getalwaarden weergegeven, als de Sjichemieten hadden genomen en zouden
nemen:
(Gen 34:3):

653

Åíèâ ïÅ ÑçâÉ

Dina de dochter van Jakob
(Gen 34:23):

óïåÑÅ ãäÖ óçâçíÖ óÑçíå

1034

hun bezit en hun verworvenheden en al hun
vee (zal het niet van ons Sjichemieten zijn?)

______

wat Sjichem genomen had en mede zou verkrijgen:

1687

- en Jakobs zonen genomen hadden:
(Gen 34:29):

óãâá ãä

138

óêà ãä

179

al hun vermogen
al hun kleine kinderen

405

óÑâîç

hun vrouwen

965

ïâÅÅ ìîÄ ãä

al wat in het huis

______

wat Sjimeon en Levi gevangen namen en roofden:

1687

Echter voor wat het eerste citaat betreft wilden Hemor en Sjichem krachtens hun voorstellen niet hun bezittigen en vee afhandig maken maar dat verzwagering tot één volk en
zo tot gemeenschappelijk bezit zou leiden. Immers hadden zij in hun overmacht Dina ook
zonder overleg kunnen nemen en Jakob en zijn zonen kunnen beroven:
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(Gen 34:23):

1530

óÑã ÑïÖÄç ñÄ óÑ Öçã ÄÖãÑ óïåÑÅ ãäÖ óçâçíÖ
(hun vee) en hun bezittingen en al hun vee - soms niet voor ons zij? Alleen
laten wij ter wille zijn hen
(het eerste "hun vee" vallend onder "en al hun vee" => onder)

(Gen 34:16):

153

ÉáÄ óèã

tot één volk (zullen we zijn)
- Israëls bezittingen = 1530 in de zin van gemeenschappelijk bezit in het "als één volk" = 153 samengevat
(Gen 34:22):

óÑçíå [23]óâãåç óÑ ìîÄä ìäÜ ãä Öçã ãÖåÑÅ ÉáÄ óèã ïÖâÑã
óÑ Öçã ÄÖãÑ óïåÑÅ ãäÖ óçâçíÖ

2993

óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ Öçã Öçïï óäâïçÅ

2993

om te zijn tot één volk wanneer besneden zijnde bij ons al het mannelijke zoals zij besneden zijnden [23] Hun bezit en hun verworvenheden en al hun vee: soms niet voor ons zij?
(Gen 34:9):

jullie dochters geven jullie ons en onze dochters nemen jullie voor jullie
(zegt Hemor) (= de wil om tot één volk te zijn)

- het "één volk zijn" als Hemors achterliggende gedachte tot medebezit

Uiteraard gaat in het mede bezitten van rijkdommen een materieel motief schuil, maar
zoals zelfs bij Abraham te zien was trekken materieel getinte motieven en geestelijke
ontwikkeling vaak nog enige tijd samen op. Want eveneens te vinden is in dit hoofdstuk
dat voor het tot één volk willen worden bij Sjichem niet alleen hebzuchtige bedoelingen
bestonden. Een tendens weg van het wereldse doen en denken = 2 naar de eenheid
Gods = 1 ligt namelijk qua getalwaarde in deze wens omsloten:
óâìëå

- Mizraiem = Egypte

380

= 2 x 190

òèçä

- Kanaän

190

= 1 x 190

ìÖåá òÅ

306

= 2 x 153

ÉáÄ óèã

153

= 1 x 153

(=> 1e hfdst)

==>
(Gen 34:2):

de zoon van Hemor
(Gen 34:16):

tot één volk (zullen we zijn)

Hun wil om tot één volk met het godsvolk te worden was minstens voor de helft deel van
de besluitvorming van de Sjichemieten:
(Gen 34:17):

óäî âçâèÅÖ ìÖåá âçâèÅ óÑâìÅÉ ÖåàââÖ

1208

= 2 x 604

en waren goed hun woorden in de ogen van Hemor en in de
ogen van Sjichem
(Gen 34:22):

604 = 1 x 604

ÉáÄ óèã ïÖâÑã

om te zijn tot één volk

- en was er misschien wel het belangrijkste deel van:
(Gen 34:16):

óÄÖ [17] ÉáÄ óèã ÖçââÑÖ óäïÄ ÖçÅîâÖ Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ
ÖÅàââÖ [18] ÖçäãÑÖ ÖçïÅ ïÄ ÖçáíãÖ ãÖåÑã ÖçâãÄ Öèåîï Äã
ìÖåá òÅ óäî âçâèÅÖ ìÖåá âçâèÅ óÑâìÅÉ

6040

ÉáÄ óèã ïÖâÑã

604

en jullie dochters nemen wij en wij wonen bij jullie en we zullen zijn tot
één volk [17] en wanneer niet jullie luisteren naar ons om te besnijden
dan nemen wij onze dochter en gaan [18] en waren goed hun woorden
in de ogen van Hemor en in de ogen van Sjichem de zoon van Hemor
(Gen 34:22):

om te zijn tot één volk
- het voorstel van Jakobs zonen = 6040 voor de Sjichemieten
samengevat in het "zijn tot één volk" = 604

Niet wisten zij dat het volgende verzoek:
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(Gen 34:12):

1564

ÑîÄã ìèçÑ ïÄ âã ÖçïÖ

= 4 x 391

en geeft mij het meisje tot vrouw

- bij Jakobs zonen bijvoorbaat geen kans maakte:
(Gen 34:14):

391 = 1 x 391

Öçã ÄÖÑ Ñêìá

een schande hij (Sjichem) voor ons
- Sjichem als negatief geestelijke kern = 1 van zijn aanzoek om Dina = 4

En niet wisten zij dat met name hun wil om tot één volk te worden olie op het vuur deed
gooien. Want ook overeenkomstig volgende aaneengesloten tekstgedeelte maakten hun
voorstellen tot verzwagering en niet de kwestie Dina (=> boven) de kern = 1 van de religieuze afkeer = 4 van Jakobs zonen uit:
(Gen 34:7):

ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ óèåîä ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ
ÉÄå óÑã

2467

= 1 x 2467

9868

= 4 x 2467

en de zonen van Jakob kwamen van het veld als zij hoorden
en waren gekwetst de mannen en het brandde van woede bij
hen zeer =>
(Gen 34:7):

Ñîèâ Äã òäÖ Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä
óäïÅÅ Öîêç Ñíîá âçÅ óäî ìåÄã óïÄ ìÖåá ìÅÉâÖ [8]
Öçïï óäâïçÅ ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ [9] ÑîÄã Öã ÑïÄ Äç Öçï
Öçã

want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen
met de dochter van Jakob en zo niet wordt gedaan [8] En sprak
Hemor met hen ... [9] En verzwagert jullie met ons en jullie
dochters zullen jullie geven ons

- als het op vele wijzen tot uitdrukking is gebracht:
(Gen 34:21):

öìÄÑÖ ÑïÄ ÖìáéâÖ öìÄÅ ÖÅîâÖ ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ
óâîçã Öçã áíç óïçÅ ïÄ óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ

5500

ÑçâÉ ïÄ Äåà âä

550

deze mannen vreedzamen zij bij ons en zij zullen wonen in het land en
zullen doortrekken haar en het land zie wijd de uiteinden voor hen.
Hun dochters nemen wij voor ons tot vrouwen
(Gen 34:5):

dat/want hij onteerde Dina
- de illusies van Hemor en Sjichem = 5500 voor Jakobs
zonen in de onreinheid van Sjichem = 550 samengevat

Als gezegd was voor Jakobs zonen dat voorstel gelijk aan "godsdienstig vreemd gaan" en
in die zin het "als een hoer behandelen van Dina" (Gen 34:31) = het "Dina en al hun dochters met afgoden laten hoereren":
(Gen 34:9):

2993

óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ Öçã Öçïï óäâïçÅ

= 41 x 73

jullie dochters geven jullie ons en onze dochters nemen jullie
voor jullie (zegt Hemor)
- moederschap (óÄ) = 41 x "soms een hoer?" (ÑçÖÜÑ) = 73
(Gen 34:31: "soms als een hoer": ÑçÖÜäÑ)

Voor wat het moederschap betreft zou daarmee hun gezamenlijke nakomelingschap "onrein worden". Jakobs zonen hadden de Sjichemieten slechts bedriegelijk eenheid beloofd:
(Gen 34:17):

240

ÉáÄ óèã ÖçââÑÖ

en we zullen zijn tot één volk (zeggen Jakobs zonen)
- het vaak met de factor 12 aangeduide volk Israëls = 120 verenigd met de tot een geestelijk volk geworden Sjichemieten = 120
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(Gen 49:16):

153

ÉáÄ óèã
tot één volk (beloven Jakobs zonen bedriegelijk)

(Gen 49:22):
(Gen 49:2):

ÉáÄ óèã

153

tot één volk (herhalen Hemor en Sjichem)

____

ìÖåá òÅ

306

(- komt twee keer voor)

de zoon van Hemor (= ezel = een onrein dier)
- nageslacht van Israël = 153 plus van Sjichem = 153 = "allen
als de zoon van een onrein dier" = 2 x 153

Maar de Sjichemieten geloofden hen:
(Gen 34:15):

ìäÜ ãä óäã ãåÑã Öçåä ÖâÑï óÄ

1050

ìäÜ ãä Öçã ãÖåÑÅ ÉáÄ óèã ïÖâÑã

1050

(Jakobs zonen): wanneer jullie zijn als ons om te besnijden bij jullie al
het mannelijke (zullen we één volk zijn)

(Gen 34:22):

(Hemor en Sjichem): om te zijn tot één volk wanneer besnijdend bij

ons al het mannelijke

- voorwaarde tot inwilliging als gesteld door Jakobs zonen = 1050
gelijk aan de voorwaarde als herhaald door Hemor en Sjichem = 1050

Want in hun ogen waren Jakobs zonen geheiligde mensen:
(Gen 34:21):

1369

ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ

= 37 x 37

deze mannen: vreedzamen zij bij ons
- verkerend in "de aanwezigheid Gods" = het Heilige der Heilige in kwadraatvorm

- oftewel twaalf bomen des levens:
(Gen 34:9):

Öçã Öçïï óäâïçÅ ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ

2796

= 12 x 233

(Hemor): en verzwagert jullie met ons; jullie dochters zullen jullie
geven ons
- Jakob en zijn elf zonen als twaalf bomen des
levens (óââáÑ öè) = 233 om mee te verzwageren

- oftewel mensen van de sabbat = 7000:
(Gen 34:21):

öìÄÑÖ ÑïÄ ÖìáéâÖ öìÄÅ ÖÅîâÖ ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ
ÖçâïçÅ ïÄÖ óâîçã Öçã áíç óïçÅ ïÄ óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ
óÑã òïç

7000

deze mannen vreedzamen zij bij ons dus mogen zij wonen in het land
en doortrekken het en het land zie: wijd naar beide zijden voor hen.
Hun dochters nemen wij ons tot vrouwen en onze dochters geven wij hen

En dat wordt nogmaals als volgt samengevat:
(Gen 34:18):

700

ìÖåá âçâèÅ óÑâìÅÉ ÖÅàââÖ

en waren goed hun woorden (van Jakobs zonen) in de ogen
van Hemor
(Gen 34:25):

Åíèâ

182

Jakob

âÖãÖ òÖèåî
Sjimeon en Levi

518
_____

700
- zowel Jakob als de hoofdrolspelers in deze affaire als geheiligde mensen
in de ogen van de Sjichemieten

De goedkeuring ook van Sjichem in het vervolg van het citaat met getalwaarde 700 doet
er weinig toe omdat deze daar als "de zoon van Hemor" oftewel als geestesprodukt van
zijn vader genoemd wordt:
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(Gen 34:18):

ìÖåá

254

= 1 x 254

508

= 2 x 254

Hemor
(Gen 34:18):

óäî âçâèÅÖ

en in de ogen van Sjichem
- Sjichem als een tweede Hemor = 254 = 2 x 254

Hij was dan ook geëerd vanwege zijn vader:
(Gen 34:2):

öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá

940

ÉÅäç ÄÖÑÖ

94

Hemor de Hiwwiet, vorst van het land
(Gen 34:19):

en hij (Sjichem) was geëerd
- Sjichem geëerd als schaduw van zijn vader

Bijvoorbaat voer Sjichem in het kielzog van zijn vader, als in breder verband ook in dit
hoofdstuk sprake is van mensen als gezichtsbepalende vertegenwoorders van geestelijke
stromingen (=> onder). Hemor = "ezel" = "een onrein dier" stond aan het hoofd van "de
stad der onbesnedenen = Sjichem" als feitelijk zijnde zijn zoon Sjichem:
(Gen 34: 8):

óïÄ ìÖåá ìÅÉâÖ

917

òá ÄëåÄ ÑâáÄ ãÄÖ ÑâÅÄ ãÄ óäî ìåÄâÖ

917

en sprak Hemor met hen (met Jakob en zijn zonen)
(Gen 34:11):

en sprak Sjichem tot haar vader en tot haar broeders: moge ik vinden
genade

- als plaatsen vaak als "dochters" van andere plaatsen genoemd worden (b.v. Jos 15:45).
Aldus was de zaak goed in de ogen van Hemor:
(Gen 34:21):

óâîçã Öçã áíç óïçÅ ïÄ óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ öìÄÑÖ
óÑã òïç ÖçâïçÅ ïÄÖ

4318 = 17 x 254

en het land zie: breed naar beide zijden voor hen: hun dochters
nemen wij ons tot vrouwen en onze dochters geven wij hen
- de zaak als goed (ÅÖà) = 17 in de ogen van Hemor (ìÖåá) = 254

- en vanwege diens autoriteit en die van zijn in zijn kielzog varende zoon = de zoon Sjichem zouden allen = de stad Sjichem met de zaak instemmen:
(Gen 34:2):

öìÄÑ Äâîç âÖáÑ ìÖåá

940

óìâè âîçÄ ãÄ ÖìÅÉâÖ

940

Hemor de Hiwwiet, vorst van het land
(Gen 34:20):

en zij spraken tot de mannen van hun stad

Met het laatste citaat is eveneens tot uitdrukking gebracht dat tot één volk zij wilden
worden. Want het moederschap van de dochter van Jakob is middels de getalwaarde in
dat versdeel verdisconteerd:
(Gen 34:20):

óìâè âîçÄ ãÄ ÖìÅÉâÖ óìâè ìèî ãÄ ÖçÅ óäîÖ ìÖåá ÄÅâÖ
ìåÄã

2829

= 41 x 69

en ging(en) Hemor en Sjichem zijn zoon naar de poort van hun
stad en zij spraken tot de mannen van hun stad, zeggende
- het moederschap (óÄ) = 41 van Dina (ÑçâÉ) = 69 i.v.m. Hemors gehele volk

De zaak was goed voor Hemor en de mannen van zijn stad omdat zij in geestelijk opzicht
hoge verwachtingen van Dina's broeders hadden. Hun vader had met bedachtzaamheid
op het horen van het misbruik gereageerd, ook al was dat omdat hij zich alleen tussen de
Kanaänieten bevond:
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(Gen 34:5):

1008

ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ
(Jakob hoorde) maar zijn zonen waren bij het vee op het veld

(Gen 34:5):

818

óÄÅ Éè Åíèâ îìáÑÖ

en zweeg Jakob tot hun komen

_____

190

òèçä
Kanaän
- het zonder zijn zonen ontbrekende tegenwicht tegen
Kanaän = 1008 - 818 = 190 als reden voor Jakobs zwijgen

Naar hun idee echter had Jakob gehandeld naar de geest van de sabbat, ook al zullen de
Sjichemieten dat niet zo onder woorden gebracht hebben:
(Gen 34:5):

701

Åíèâ îìáÑÖ

en zweeg Jakob
- Jakob = 1 plus de geest van de sabbat = 700 = 701

En dat had er mede toe geleid dat de vorst Hemor met Jakob was komen onderhandelen:
(Gen 34:5):

óÄÅ Éè Åíèâ îìáÑÖ ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ

1826

= 1 x 1826

ÑâÑï öìÄÑÖ ÖÅîï ÖçïÄÖ [10] óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ
óäâçêã

3652

= 2 x 1826

en zijn zonen waren bij zijn vee op het veld en zweeg Jakob tot
hun komen
(Gen 34:9):

en onze dochters zullen jullie voor jullie nemen [10] en met ons
zullen jullie wonen en het land zal zijn voor jullie
- dubbele goodwill = 2 x 1826 ten gevolge van niet overhaast handelen = 1 x 1826

En zo verwachtten zij ook van zijn zonen eenzelfde geest. Het volgende geeft weer hoe
zeer zelfs normaliter in het doorzien van list en sluwheid ervaren mensen als landsbestuurders zich in als geestelijk bekend staande mensen kunnen vergissen:
(Gen 34:7):

ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä ÉÄå óÑã ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ
Ñîèâ Äã òäÖ Åíèâ ïÅ

4198

ìåÄã óìâè âîçÄ ãÄ ÖìÅÉâÖ óìâè ìèî ãÄ ÖçÅ óäîÖ ìÖåá ÄÅâÖ
ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ [21]

4198

en waren gekwetst de mannen en het brandde bij hen zeer want een
goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen met de dochter
van Jakob en zo wordt niet gedaan
(Gen 34:20):

en kwam Hemor en Sjichem zijn zoon naar de poort van hun stad en zij
spraken tot mannen van hun stad zeggende [21] Deze mannen: vreedzamen zij bij ons

Enerzijds maakte liefde Sjichem blind (=> onder) en anderzijds was ook zonder dat de vergissing een begrijpelijke. Want wel menselijke fouten maar niet extreme verschillen tussen woorden en daden verwacht men van mensen welke verondersteld worden zich voor
God te verantwoorden:
(Gen 34:18):

óÑâìÅÉ ÖÅàââÖ

304

áàÅ ìâèÑ

304

en waren goed hun woorden (van Jakobs zonen)
(Gen 34:25):

de argeloze stad

En verder was er van een eenduidige overeenkomst sprake:
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(Gen 34:16):

1521

óäã ÖçâïçÅ ïÄ ÖçïçÖ

=

9 x 169

507 =

3 x 169

dan zullen wij geven onze dochters aan jullie (zeggen Jakobs zonen)
(Gen 34:1):
(Gen 34:15):

ÑÄã ïÅ ÑçâÉ

Dina de dochter van Lea (derhalve ook te geven)

___________________

Öçåä ÖâÑï óÄ óäã ïÖÄç ïÄÜÅ ñÄ ìäÜ ãä óäã ãåÑã

2028

= 12 x 169

169

(= 13 x 13)

alleen bij deze zijn wij ter wille jullie: wanneer jullie zijn als ons
om te besnijden bij jullie al het mannelijke (= voorwaarde om bovenstaande te verkrijgen)

(Gen 34:22):

Öçã ãÖåÑÅ

wanneer besneden zijnd bij ons (bij de Sjichemieten)
- kern van overeenkomst = "het besneden zijn" = 169 = de basisfaktor

In zekere zin was er sprake van een ouder-kind-relatie op hoger niveau, als op lager niveau kinderen op ouders met bagage aan levenservaring moeten kunnen vertrouwen.
Geestelijke bewoners van Kanaän behoren de medemens van de dubbelheid van Mizraiem (Egypte) = "de wereld" = 380 naar de eenheid Gods van het land Kanaän = 190 (=>
1e hfdst) te brengen, maar de zonen van Jakob geloofden niet in zulk een omkeer (=> boven). En derhalve deden zij het tegenovergestelde:
(Gen 34:24):

ÖãåâÖ Öìâè ìèî âÄëâ ãä ÖçÅ óäî ãÄÖ ìÖåá ãÄ ÖèåîâÖ
Öìâè ìèî âÄëâ ãä ìäÜ ãä

3575

= 1 x 3575

ÖÅìá îâÄ ÑçâÉ âáÄ âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî ÖáíâÖ
ïÄÖ ìÖåá ïÄÖ [26] ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ
ÖÄëâÖ óäî ïâÅå ÑçâÉ ïÄ ÖáíâÖ Åìá âêã ÖÇìÑ ÖçÅ óäî
ìâèÑ ÖÜÅâÖ óâããáÑ ãè ÖÄÅ Åíèâ âçÅ [27]

7150

= 2 x 3575

en zij luisterden naar Hemor en naar Sjichem zijn zoon allen uitgaanden van de poort van zijn stad en besneden zich, al het
mannelijke allen uitgaande van de poort van zijn stad
(Gen 34:25):

en namen de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi broeders
van Dina ieder zijn zwaard en zij kwamen over de onwetende
stad en zij vermoordden al het mannelijke [26] En Hemor en
Sjichem zijn zoon vermoordden zij met de scherpte van het
zwaard en namen Dina uit het huis van Sjichem en zij gingen
uit [27] De zonen van Jakob kwamen over de gevallenen en
zij beroofden de stad

Zij deden het omgekeerde door het vertrouwen van de argeloos hen gelovende Sjichemieten te misbruiken:
(Gen 34:24):

Öìâè ìèî âÄëâ ãä ÖçÅ óäî ãÄÖ ìÖåá ãÄ ÖèåîâÖ

2189

en zij luisterden naar Hemor en naar Sjichem zijn zoon allen
uitgaanden van de poort van zijn stad

= 1 x 2189
= 11 x 199

- het afgaan van de Sjichemieten op het vertrouwen van
Hemor en Sjichem in de rechtvaardigheid (ÑíÉë) = 199
van Jakobs elf zonen = 11
(Gen 34:25):

ìÖåá ïÄÖ [26] ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ
óäî ïâÅå ÑçâÉ ïÄ ÖáíâÖ Åìá âêã ÖÇìÑ ÖçÅ óäî ïÄÖ

4378

= 2 x 2189

en zij kwamen over de argeloze stad en vermoordden al het
mannelijke [26] en Hemor en Sjichem zijn zoon vermoordden
zij met de scherpte van het zwaard en zij namen Dina uit het
huis van Sjichem

En ook dat wegleiden van de eenheid Gods = 1 naar de dubbelheid van de wereld = 2
door geestelijke mensen is onderwerp van Jakobs verwijt, oftewel wordt door Jakobs verwijt gecorrigeerd = van 2 naar 1:
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(Gen 34:25):

âáÄ âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî ÖáíâÖ óâÅÄä óïÖâÑÅ
ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ ÖÅìá îâÄ ÑçâÉ
ïÄ ÖáíâÖ Åìá âêã ÖÇìÑ ÖçÅ óäî ïÄÖ ìÖåá ïÄÖ [26]
óâããáÑ ãè ÖÄÅ Åíèâ âçÅ [27] ÖÄëâÖ óäî ïâÅå ÑçâÉ

7370

= 2 x 3685

âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ

3685

= 1 x 3685

als zij in pijnen waren daar namen de twee zonen van Jakob
Sjimeon en Levi de broeders van Dina ieder zijn zwaard en zij
kwamen over de argeloze stad en vermoordden al het mannelijke [26] en Hemor en Sjichem zijn zoon vermoordden zij met
de scherpte van het zwaard en zij namen Dina uit het huis van
Sjichem en zij gingen uit [27] De zonen van Jakob kwamen
over de gevallenen
(Gen 34:30):

en sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi: jullie storten in het ongeluk mij door stinkend te maken mij onder de bewoners van
het land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet

Hetzelfde komt ook gecombineerd in die zin voor als dat zij de terugkeer tot de eenheid
Gods onder de volkeren te schande maakten:
(Gen 34:10):

óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ

952

= 2 x 476

óâããáÑ ãè ÖÄÅ Åíèâ âçÅ

476

= 1 x 476

óâîçã Öçã áíç óïçÅ ïÄ óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ öìÄÑÖ
óÑã òïç ÖçâïçÅ ïÄÖ

4318

= 2 x 2159

öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè

2159

= 1 x 2159

en het land zal zijn voor jullie (om te wonen)
(Gen 34:27):

de zonen van Jakob kwamen over de gevallenen
(Gen 34:21):

en het land zie wijd de uiteinden voor hen. Hun dochters nemen wij ons tot vrouwen en onze dochters geven wij hen
(Gen 34:30):

jullie storten in het ongeluk mij door stinkend te maken mij onder de bewoners van het land

Jakobs zonen smoorden het pril ontloken geestelijke besef van de Sjichemieten "op de
derde dag" (Gen 34:25). Als meestal in de thora slaat deze dag overeenkomstig de drie
tijdloze scheppingsdagen (=> 1e hfdst) op de geestelijke zijde der dingen en hier op de bij
de Sjichemieten ontstane geestelijke bewustwording = "de besnijdenis naar feitelijke betekenis" op de derde van die drie dagen (=> 40e hfdst). In de zin van de hier misbruikte
besnijdenis staat die dag in het teken van de voorhuiden:
(Gen 34:25):

711

âîâãîÑ óÖâ
de derde dag

711

ïÖãìèÑ

de voorhuiden (van de Sjichemieten)

De Sjichemieten waren tot een geestelijk bewustzijn gekomen = "besneden zijn". En ook
al impliceert dat nog niet een keuze voor het geestelijke in plaats van voor de materiële
voordelen (=> onder), lag de werkelijkheid toch anders dan Sjimeon en Levi hadden aangenomen. Zij hadden een geestelijke ontwikkeling zoals van hun vader en voorvaderen
bij vreemden voor onmogelijk gehouden, eraan voorbijgaande dat ook Jakob en Jitzak en
Abraham via een weg van vele fouten tot dat niveau opgeklommen waren (=> v.a. 11e
hfdst):
(Gen 34:2):

ìÖåá

254

Hemor
(Gen 17:5):

óÑìÅÄ

=>

ìåá

248

Hemor

248

Abraham
- Hemor met het geestelijke potentieel van een Abraham in zich na
van de waw (Ö) = 6 van de mens van de zesde dag te zijn besneden

Zij meenden in dat niveau "ingeboren" te zijn en dachten als steeds menige binnen geloofsgemeenschappen geboren gelovige "er al te zijn". De weg tot een begripsvol liefdevol mens-zijn voert echter voor allen eerst via vele tegenslagen en het inzien en leren
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van eigen fouten tot het doel. Jakobs zonen meenden nog op grond van alleen godsdienstige beleidenissen juiste gelovigen te zijn en gebrek dientengevolge aan zicht op praktische tekortkomingen doet hard over anders gelovigen en denkenden oordelen. Het niet
zien van eigen fouten en het uitvergroten van die van anderen maakt gevoelloos voor het
normaal menselijke en leidt uiteindelijk en ondanks alle verheven leerstellingen tot direkte immoraliteit. Bij Sjimeon en Levi en bij menige religieuze extremist leidde en leidt dat
tot nauwelijks nog religieus of idealistisch te rechtvaardigen heb- en roofzucht. Want de
Sjichemieten hadden gedaan naar de voorwaarde om tot het godsvolk toe te mogen treden = 1386:
(Gen 34:24):

1386 = 18 x 77

Öìâè ìèî âÄëâ ãä ìäÜ ãä ÖãåâÖ

en zij besneden al het mannelijke; allen uit gaande uit de poort
van zijn stad (als door Sjimeon en Levi verlangd)

- en daarom was hier uitsluitend nog van roofzucht = 1386 sprake:
(Gen 34:29):

580

óêà ãä ïÄ

al hun kleine kinderen (roofden zij)

806

óÑâîç ïÄ

hun vrouwen (roofden zij)

_____

1386 = 18 x 77
vijandschap (ÑÅâÄ) = 18 op de dag van de sabbat der sabbatten = 77 (=> 4e hfdst)

Roofzucht onder morele dekmantel is dan ook in zekere zin twee keer zo immoreel = 2 x
2803 als moorden vanuit idealistische overtuigingen = 1 x 2803:
(Gen 34:25):

ÖÅìá îâÄ ÑçâÉ âáÄ âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî ÖáíâÖ
ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ

2803

= 1 x 2803

óÑâìåá ïÄÖ óìíÅ ïÄÖ óçÄë ïÄ [28] óïÖáÄ ÖÄåà ìîÄ
Öáíã ÑÉîÅ ìîÄ ïÄÖ ìâèÅ ìîÄ ïÄÖ

5606

= 2 x 2803

en namen de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi de broeders van Dina ieder zijn zwaard en zij kwamen over de argeloze stad en vermoordden al het mannelijke
(Gen 34:27):

(de stad*) omdat zij onrein gemaakt hadden* hun zuster. [28]
hun vee en hun rund en hun ezels en wat in de stad en wat op
het veld namen zij
* (de stad = sg, welke onrein gemaakt hadden = pl = drogreden => onder)

Vaak vervallen ideëel extreme groeperingen tot zwak gerechtvaardigd botvieren van normaliter te bestraffen hebzucht en begeerten en worden daarmee twee keer zo erg als
voorheen.
Religieus extremisme veroorzaakt meestal een diep gewortelde afkeer van religie. En zo
ook veranderden Sjimeon en Levi alle ontluikende sabbatsgevoelens = 18 x 77 (=> boven)
in vijandschap (ÑÅâÄ) = 18 tegen de sabbat der sabbatten = 77 ook bij de achtergeblevenen = de vrouwen en kinderen van de Sjichemieten (Gen 34:29):
en al hun vermogen en al hun kleine kinderen en vrouwen voerden zij gevangen
weg
(Gen 34:29):

539 = 7 x 77

óãâá ãä ïÄ

al hun vermogen
- al hun geestelijke vermogens = de sabbat der sabbatten der sabbatten = 777 (=> 5e hfdst)

=>
en hun gehele geestelijke vermogen voerden zij gevangen weg
Want in de thora wordt eenduidig weergegeven dat "op de derde dag" (=> boven) de Sjichemieten tot beter besef gekomen waren:
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(Gen 34:10):

óäî ìåÄâÖ [11] ÑÅ ÖÜáÄÑÖ ÑÖìáéÖ ÖÅî óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ
òïÄ âãÄ ÖìåÄï ìîÄÖ óäâçâèÅ òá ÄëåÄ ÑâáÄ ãÄÖ ÑâÅÄ ãÄ
âãÄ ÖìåÄï ìîÄä ÑçïÄÖ òïåÖ ìÑå ÉÄå âãè ÖÅìÑ [12]

7130

en het land zal zijn voor jullie. Bewoont en doortrekt haar en komt tot
bezit in haar [11] En sprak Sjichem tot haar vader en tot haar broeders: moge ik vinden genade in jullie ogen en wat jullie zeggen mij
(dat) geef ik [12] Maakt veel mij zeer de bruidsprijs en het geschenk
en ik geef zoals jullie zeggen mij
(Gen 34:25):

713

âîâãîÑ óÖâÅ

op de derde dag
- Sjichems goede wil = 7130 samengevat in de geestelijke
bewustwording op de derde dag = 713

Ook daarom stortten Levi en Sjimeon hun vader in het ongeluk omdat zij Sjichem niet
aan de zevende dag hadden laten toekomen:
(Gen 34:2):

óäî

360

âïÄ óïìäè âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ

2160

Sjichem
(Gen 34:30):

= 6 x 360

en sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi: jullie storten in het ongeluk mij
- zes maal Sjichem = 360 en niet zeven maal Sjichem als Jakobs verwijt

De latere zegening van hun vader over hen luidde dat "vervloekt hun toorn is" (Gen 49:7).
Vervloekt betekent "ontdaan van alle goddelijke waarden" (=> 3e hfdst) en dus was hun religieuze verontwaardiging verstoken van goddelijke waarden. En dat bleek daaruit dat als
gezegd hun religieuze vergeldingsdrang in niet meer vanuit idealen te rechtvaardigen
roof- en vernietigingszucht ontaardde. Zelfs tegen de met het schenden van Dina niets te
maken hebbende vrouwen en kinderen kwamen zij:
(Gen 34:7):

ÉÄå óÑã ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ óèåîä

1804

= 41 x 44

óïÖáÄ ÖÄåà ìîÄ ìâèÑ ÖÜÅâÖ óâããáÑ ãè ÖÄÅ Åíèâ âçÅ

1804

= 41 x 44

als zij hoorden daar voelden zich gekrenkt de mannen en het
brandde van toorn hen zeer (= een mogelijke zinsindeling)
(Gen 34:27):

de zonen van Jakob kwamen over de geslagenen en zij beroofden de stad (= sg) vanwege dat zij geschonden hadden (= pl)
hun zuster

- bloeddaad (óÉ) = 44 tegen het moederschap (óÄ) = 41 = van de reeds van
alle mannen ontdane stad
(Gen 49:7):

528 = 12 x 44

óêÄ ìÖìÄ

vervloekt hun toorn
- het uiterste = 12 (=> 6e hfdst) aan bloeddaad (óÉ) = 44

De tekst "zij beroofden de stad = enkelvoud vanwege dat zij = meervoud geschonden
hadden hun zuster" geeft daarbij de veel extremisme begeleidende simpele "rechtvaardigingsformule" weer om in het wilde weg te vergelden. Want vele niet-betrokkenen worden vaak omgebracht, zoals in deze tijd middels het opblazen van vliegtuigen vanuit
rechtvaardigingen als dat al de inzittenden vanwege hun ongelovigheid of hun stilzwijgen
medeplichtigen zijn. En zo had volgens Sjimeon en Levi niet alleen Sjichem maar de hele
stad totaan moeders en kinderen toe Dina geschonden en meenden zij aldus allen te mogen ombrengen en te roven en te beroven. Sjimeon en Levi roofden de hele stad totaan
moeder en kinderen toe leeg omdat de steeds zonder weerwoord snel schuldig bevonden
anonieme zij eveneens Dina geschonden hadden.
De uiteindelijke keuze van de Sjichemieten blijft in het ongewisse omdat als gezegd ook
materieel berekende faktoren vaak een prikkel zijn om tot een ander geloof te converteren. Het "verwerven van een Dina tot vrouw of van een David tot man" is zo'n faktor en
in het algemeen zijn voordelen als "het medebezit van Jakobs rijke veestapel en van zijn
verworvenheden en zijn vee" (Gen 34:23) zulken. Van de deze drie bezitsvormen aanduidende woorden is het eerste als "vee" bedoeld omdat de andere eigenlijke betekenis van
dat woord = "bezit":
27
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

óÑçíå

- hun vee, hun bezitting (van Ñçí = verwerven)

- gelijk is aan de betekenis van het tweede woord "verworvenheden":

óçâçíÖ

- hun verworvenheden (eveneens van Ñçí = verwerven)

En zo accentueert enerzijds het derde woord "en hun vee":
óïåÑÅ

- hun vee

- met materiële motief tot hun neigen naar het goede:
(Gen 34:21):

ÑïÄ ÖìáéâÖ öìÄÅ ÖÅîâÖ ÖçïÄ óÑ óâåãî ÑãÄÑ óâîçÄÑ
óÑâçêã óâÉâ ïÅáì ÑçÑ öìÄÑÖ

3933

= 57 x 69

deze mannen vreedzamen zij bij ons. Zij mogen wonen in het
land en bereizen haar en het land zie: breed naar beide zijden
voor hen

- het vee (ÑåÑÅÑ) = 57 x Dina (ÑçâÉ) = 69 als vleselijk materiële faktoren
bij hun besluitvorming

- omdat vanwege het eerste woord ze overbodig is. Ook als volgt komt de materiële prikkel als eveneens een factor bij hun besluitvorming tot uitdrukking:
(Gen 34:10):

ÑÅ ÖÜáÄÑÖ ÑÖìáéÖ ÖÅî óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ ÖÅîï ÖçïÄÖ

2756

= 4 x 689

en bij ons zullen jullie wonen en het land zal zijn voor jullie aangezicht. Woont en doortrekt haar en komt tot bezit in haar
(Gen 34:23):

689 = 1 x 689

óÑã ÑïÖÄç ñÄ óÑ Öçã

voor ons zij (hun bezittingen); alleen laten wij terwille zijn hen
- het mede bezitten van Jakobs goed als negatief geestelijke kern = 1
van de goodwill van de Sjichemieten t.a.v. Jakob en zijn zonen = 4

En voor wat de oprechte bedoelingen betreft laat het volgende nogmaals zien dat
anderzijds dezen mede een rol speelden bij hun besluitvorming:
(Gen 34:24):

1172

ÖçÅ óäî ãÄÖ ìÖåá ãÄ ÖèåîâÖ

= 4 x 293

en zij (de mannen van Sjichem) luisterden naar Hemor en naar
Sjichem zijn zoon (om zich te besnijden)
(Gen 34:21):

293 = 1 x 293

Ñêìá

een schande (is een onbesnedene)
- het willen afleggen van de schande = de geestelijke onbesnedenheid als
kern = 1 van hun gehoor geven aan Hemor en Sjichem = 4

Vaak dienen als opstap tot hogere bewustwording zich mede materiële voordelen aan en
de mens kan kiezen zoals Abraham voor uiteindelijk het geestelijke zelf of zoals Nahor en
Milka (=> 11e hfdst) en Lot (=> 13e hfdst) voor de materiële voordelen zelf en dan het geestelijke weer verbleekt. Hemor en Sjichem en hun volk zouden echter door moord niet tot
kiezen komen.
c. Religieus extremisme
Verdere kenmerken van godsdienstig extremisme zijn in dit hoofdstuk direkt en indirekt
tot uitdrukking gebracht. Een ervan is de neiging om over het zieleheil van anderen te
willen beslissen en waken als had God daartoe opdracht gegeven:
(Gen 34:25):

âÖãÖ òÖèåî

518

óïáÄ ÑçâÉ

518

Sjimeon en Levi
(Gen 34:13):

(=> boven)

Dina hun zuster
- Dina hun zuster = 518 als door Sjimeon en Levi = 518 afgeschermd
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(Gen 34:1):

507

ÑÄã ïÅ ÑçâÉ
Dina de dochter van Lea

(Gen 34:25):

507

ìäÜ ãä ÖÇìÑâÖ

en zij vermoordden al het mannelijke
- Dina = 507 als door Sjimeon en Levi naar hun ideeën = 507 beveiligd
(Gen 34:7):

ìáâÖ óâîçÄÑ ÖÅëèïâÖ óèåîä ÑÉîÑ òå ÖÄÅ Åíèâ âçÅÖ
Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç âä Éäå óÑã

4839

= 3 x 1613

ÖçïÖáÄ ïÄ Ñîèâ ÑçÖÜäÑ ÖìåÄâÖ

1613

= 1 x 1613

en de zonen van Jakob kwamen van het veld als zij hoorden
en waren gekwetst de mannen en het brandde bij hen zeer
want een goddeloosheid was gedaan tegen Israël om te liggen
bij de dochter van Jakob
(Gen 34:31):

en zij (Sjimeon en Levi) spraken: soms als een hoer zal hij doen
met onze zuster?
- Sjimeons (1) en Levies (2) rechtvaardiging van hun voor Dina (3) plaatsvervangende toorn = 3 x 1613 als zouden zij met volmacht voor hun
"tot hoer gemaakte zuster" = 1 x 1613 gehandeld hebben

Extremisten willen meestal anderen het levensroer uit handen nemen omdat door de
"overzichtelijkheid" van hun beperkte gezichtsveld hen goed en kwaad als bij monopolie
van een enkele begenadigde eenduidig vaststelbaar lijkt te zijn. De "alwetende kortzichtigheid" komt er derhalve meestal op neer dat voor allen zij luttele slechts uiterlijke kenmerken tot hoofdzaak willen maken. En dat wordt als volgt uitgedrukt:
(Gen 34:15):

ìäÜ ãä óäã ãåÑã Öçåä ÖâÑï óÄ

1050

ãåÑã

105

wanneer jullie zijn zoals wij om zich te laten besnijden bij jullie al het
mannelijke
(Gen 34:15):

om zich te laten besnijden
- het "zijn zoals wij" = 1050 samengevat in oftewel neerkomend op alleen de "vleselijke besnijdenis" = 105

Dina was niet goed tegen haar heerszuchtige broeders opgewassen, waarom o.a. (=>
onder) Hemor en Sjichem de laatsten om de hand van "hun dochter" vragen (Gen 34:11). En
waar de broeders deze aanduiding van Dina herhalen (Gen 34:17) wordt qua getalwaarde
de door Hemor en Sjichem waargenomen dwangbuis als een gebrek van liefde = 13 voor
hun zuster weergegeven:
(Gen 34:31):

ÖçïÖáÄ ïÄ

872

- de werkelijkheid

ÖçïÅ ïÄ

859

- zoals herhaald door Jakobs zonen

onze dochter

____

onze zuster
(Gen 34:17):

ÑÅÑÄ

13

- het tekort

liefde
- liefde als het ontbrekende element in Sjimeons en Levi's beeld van Dina

Tot die veel extremisme begeleidende bezitswaan hoort het idee dat leden en vooral "ingeboren leden" van eigen religieuze groeperingen voor altijd lid zijn. Of nu het hart van
de betreffende de overtuiging al toegedaan is of nog toegedaan is doet er bij extremisten
niet toe omdat theorie en niet de toewijding tot God en medemens hun richting bepaalt.
En zo hielden ook Jakobs zonen hun zuster als dochter van Jakob voor bijvoorbaat
geestelijk, terwijl overeenkomstig de getalwaarden zij nog niet zo ver was:
áâîå

358

ìèçÑ Åã

357

mesjiach, het gezalfde
(Gen 34:3):

het hart van het meisje
- het hart van Dina = 357 nog niet aan het mesjiach = het gezalfde = 358
toegekomen
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Als uiteengezet was Dina niet gegaan om "te zien de dochters van het land" maar om te
zien "onder de dochters van het land":
(Gen 34:1):

öìÄÑ ïÖçÅÅ ïÖÄìã
om te zien onder/bij de dochters van het land

Zij was op pad om naar de smaak en keuze van de dochters van het land = "naar de
geest van de Kanaänieten" een man te vinden. Het "onder" is ook te interpreteren als dat
Dina "in andermans vijvers viste" oftewel dat "onder de dochters van het land zij viste".
En dat werpt tevens een ander licht op het gebeurde, want uiteraard vaak niet maar
soms wel is verkrachting niet of niet helemaal verkrachting. En zo sprak in dit geval na
de daad de nog niet een betere mens geworden Sjichem reeds "tot het hart van het
meisje" (Gen 34:3) en werd zelfs haar hart mede gestolen bij het beroven van Sjichem
door Jakobs zonen:
(Gen 34:28):

Öáíã ÑÉîÅ ìîÄ ïÄÖ ìâèÅ ìîÄ ïÄÖ

2553

= 37 x 69

wat in de stad en wat op het veld namen zij
- haar hart (ÑÅã) = 37 x Dina (ÑçâÉ) = 69 = "Dina's hart mede gestolen"

Men kan niet voor een ander rechtzetten naar eigen gedachten omdat de wil en intentie
van een ander meestal anders zijn dan die van zichzelf. De thora laat dan ook zien dat de
vergeldingsoperatie van Jakobs zonen in feite het afstraffen van het eigen gebrek aan
zicht van Jakob (=> onder) en zijn elf zonen = 12 = 12 x 3159 op Dina d.w.z. "op haar
zoeken naar een man in den vreemde" was:
(Gen 34:1):

3159 = 1 x 3159

ïÖÄìã Åíèâã ÑÉãâ ìîÄ ÑÄã ïÅ ÑçâÉ ÄëïÖ öìÄÑ ïÖçÅÅ
en ging uit Dina de dochter van Lea welke zij baarde aan Jakob
om te zien onder de dochters van het land

(Gen 34:13):

... ÑåìåÅ ÖâÅÄ ìÖåá ïÄÖ óäî ïÄ Åíèâ âçÅ ÖçèâÖ
ÑïÖÄç ñÄ óÑ Öçã ÄÖãÑ óïåÑÅ ãäÖ óçâçíÖ óÑçíå [23]
ÖçïÄ ÖÅîâÖ óÑã

37908 = 12 x 3159

en antwoordden de zonen van Jakob Sjichem en He mor zijn
vader met bedrog ... [23] Hun bezit en hun verworvenheden en
al hun vee soms niet voor ons zij. Alleen laten wij terwille zijn
hen opdat zij willen wonen met ons
- het opzetten en dichtklappen van de val = verzen 13 t/m 23
gelijk aan 12 x Dina's feitelijke onderneming = 1e vers

Jakob en vooral zijn zonen kenden niet de volledige situatie. Feitelijk zagen ten tijde van
de verkrachting en moord daarop zowel Sjichem als Hemor als Dina als Jakobs elf zonen
en zelfs Jakob niet op God, waarom in het 34e hoofdstuk van de thora geen van de namen Gods voorkomt:
in het 34e hoofdstuk van de thora komen voor het eerst zowel de twee hoofdnamen
Gods = Elohiem = "de Eeuwige" en Jahwe = "die was en is en zal zijn" niet voor
Jakobs zonen wilden meteen optreden alhoewel Dina niet "hun dochter" was. En dat terwijl volgens volgende getalwaarde zelfs het beschikkingsrecht over Dina van haar echte
vader en moeder tot de materiële zijde beperkt was:
(Gen 34:8):

1200

Åíèâã ÑÉãâ ìîÄ ÑÄã ïÅ

dochter van Lea welke zij baarde aan Jakob
- het beschikkingsrecht ook van ouders tot het
uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst) beperkt

Men kan de geest van een ander niet naar diepere wil en intenties in eigen banen leiden.
Het beschikkingsrecht zelfs van ouders over hun kinderen blijft beperkt tot "het uiterste
van het materiële" = 1200 (=> 6e hfdst), waar alleen het nakroost zelf zijn geestelijke keuzes kan maken. Nog minder derhalve hadden Sjimeon en Levi de geest van "hun dochter" naar eigen opvattingen kunnen kneden.
Extremisme en liefdeloosheid gaan hand in hand en liefdeloosheid doet tot vernietigende
ontkenning van de waarden van anderen komen. Aldus vraagt in dit hoofdstuk van de
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thora Hemor voor zijn liefhebbende zoon Dina tot vrouw en zien Sjimeon en Levi ter
"geestelijke beoordeling" = 1 daarin slechts het "tot een hoer willen maken" van Dina:
(Gen 34:8):

ÑîÄã Öã

372

= 4 x 93

93

= 1 x 93

hem tot vrouw
(Gen 34:31):

ÑçÖÜäÑ

soms als een hoer?

Alhoewel derhalve extreem kwaad vaak alleen naar extremistische opvattingen bestaat
en zo alleen voor Jakobs zonen Dina als een hoer behandeld was:
(Gen 34:31):

ÑçÖÜä

88

ÑçâÉ âáÄ

88

als een hoer
(Gen 34:25):

de broeders van Dina
- Dina als hoer alleen in de kring van haar broeders bestaand
(Gen 34:31):

ÑçÖÜ

68

ÖâçÅ

68

een hoer
(Gen 34:5):

zijn (Jakobs) zonen
- Dina als hoer alleen in de kring van Jakos zonen bestaand

- doen zulke opvattingen de mens wanen dat als de alwetende God zelf hij op de "dag
des oordeels" = hier "de derde dag" anderen kan berechten:
(Gen 34:2):

ÑïÄ ÅäîâÖ

744

= 24 x 31

âîâãîÑ óÖâÅ âÑâÖ

744

= 24 x 31

en hij lag bij haar
(Gen 34:25):

en het was op de derde dag

- haar broeders (ÑâáÄ) = 24 (Gen 34:11) als God (ãÄ) = 31 zelf op de
"derde dag als dag van het oordeel" oordelend over Sjichems daad

Alleen zonder zicht op de werkelijkheid in haar eindeloze verscheidenheid kan een mens
menen een tot moord volmacht verlenend alleenrecht op de waarheid te hebben. De geschiedenis van Sjimeon en Levi begint dan ook "komend van het veld" = "zonder enige
ontwikkeling als uit de kluiten getrokken":
(Gen 34:5):

ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ

913 = 1 x 913

ïâîÄìÅ

913 = 1 x 913

bij zijn vee op het veld (waren Jakobs zonen)
(Gen 1:1):

in den beginne
- Sjimeons en Levi's ontwikkeling verkerend in de beginfase = 913

En over alle genuanceerdheid heen walsend eindigde zij hun komen van het veld = 404
met hun komen over een stad vol vertrouwen = 404 als had zich er niets tussenin bevonden:
(Gen 34:7):

ÑÉîÑ òå

404

áàÅ ìâèÑ ãè

404

van het veld
(Gen 34:25):

over de argeloze/vertrouwensvolle stad
- vanaf het veld komende over een argeloze stad

Extreme opvattingen zijn graag beklommen ivoren torens omdat in hen mensen met weinig ontwikkeling zich boven anderen verheven kunnen wanen. Buiten die torens gaapt de
leegte van los te laten vooroordelen en zo sprak Hemor tevergeefs met Sjimeon en Levi:
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(Gen 34:7):

1409

óïÄ ìÖåá ìÅÉâÖ [8] Ñîèâ Äã òäÖ
en zo wordt niet gedaan (= doet men niet!) [8] en sprak Hemor met hen

(Gen 34:19):

1409

ÖâÅÄ ïâÅ ãäå ÉÅäç ÄÖÑÖ Åíèâ ïÅÅ öêá âä

want hij (de zoon van Hemor) had welgevallen aan de dochter van Jakob
en hij was geëerd onder het gehele huis van zijn vader
- het vooroordeel van Jakobs zonen = 1409 tegen Hemors voorspraak voor zijn liefhebbende en alom geëerde zoon = 1409

Als gezegd leiden extreme opvattingen vaak niet alleen tot rechtvaardigen van schijnbaar
goed maar liefdeloos handelen, maar in het kielzog van het zichzelf vrijbrieven geven op
den duur ook tot rechtvaardigen van egoïstische trekken als eer- en hebzucht en genotzucht. Zo zou het ombrengen van de Sjichemieten nog als overmatige reaktie op het
schenden van hun zuster zijn te verklaren, maar was het leegroven van hun huis anders
dan zij meenden (Gen 34:27):
en zij beroofden de stad (sg) omdat zij geschonden hadden (pl) hun zuster (=>
boven)
(Gen 34:16):

1173

Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ

= 17 x 69

en jullie dochters nemen wij ons (zeggen Jakobs zonen en doen zij later)
- het roven zelfs van hun vrouwen (Gen 34:29) als goed (ÅÖà) = 17
vanwege Dina (ÑçâÉ) = 69

- niets dan hebzucht. En het roven van de vrouwen was alleen nog lust, als veel extremisme met simplistische rechtvaardigingen van laagste driften gepaard gaat. Ook al dat
niets meer met vergelding te maken hebbende gedrag was deel van Jakobs verwijt van
hem stinkend te maken:
(Gen 34:29):

ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [30] ïâÅÅ ìîÄ ãä ïÄÖ ÖÜÅâÖ
âïÄ óïìäè âÖã

3563

âïå âçÄÖ âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè
ìêéå

3563

en zij roofden alles wat in het huis [30] En sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi: jullie storten in het ongeluk mij
(Gen 34:30):

jullie storten in het ongeluk mij om stinkend te maken mij onder
de bewoners van het land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet
en ik weinig van aantal

- oftewel doet zijn verwijt volledig zijn:
(Gen 34:30):

ìêéå âïå âçÄÖ âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã

2422

om stinkend te maken mij onder de bewoners van het land,
onder de Kanaäniet en onder de Pereziet en ik weinig van aantal
(Gen 34:29):

(Gen 34:30):

ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [30] ïâÅÅ ìîÄ ãä ïÄÖ ÖÜÅâÖ
âÖã

2422

en zij roofden alles wat in het huis [30] En sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi

_____

âçÄÖ âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè
âçÄ âïÉåîçÖ âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ ìêéå âïå

4844

= 4 x 1211

jullie storten in het ongeluk mij om stinkend te maken mij onder de bewoners van het land, onder de Kanaäniet en onder de
Pereziet en ik weinig van aantal en zij zullen zich verzamelen tegen mij en slaan mij en vernietigen mij en mijn huis (= het volledige verwijt)

- het roven = 2422 doet Jakobs verwijt = 2422 zijn
volledige omvang geven = 4844 (= 2 x 2422)

Van dat volledige verwijt = 4844 = 4 x 1211 waren Hemors en Sjichems voorstel om de
voorwaarde van besnijdenis te accepteren en hun alleen respectvolle woorden over Jakob
en zijn zonen de alle rechtvaardiging ontkrachtende als volgt ingeluide geestelijke kern =
1 x 1211:
(Gen 34:20):

1211

ìåÄã óìâè âîçÄ ãÄ ÖìÅÉâÖ

= 1 x 1211

en zij spraken tot de mannen van hun stad, te zeggen
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Fanatieke geloofsijver maakt blind voor normale menselijkheid, als vaak simpele idealen
en geloofsopvattingen een vrijbrief voor het begaan van normalerwijze als misdaad te
beschouwen en te bestraffen handelingen zijn. Ook de zucht tot zich uitleven doet het
oor voor betere argumenten sluiten en is daarmee vaak een bijverschijnsel van extremisme.
Zowel de geschiedenis van Jakobs horen en de boosheid van zijn zonen = 11220 als Sjichems en Hemors pogen om met hen tot vereffening te komen = eveneens 11220 worden aldus samengevat in "de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi" = 1122, als de gehele geschiedenis van naar redelijkheid ook echt het verkeerde en een nog te begrijpen
boosheid enerzijds en de omkeer tot het betere anderzijds in de alles vernietigende daden van die twee iedere nuance verloor:
(Gen 34:5):

... ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ ÖïÅ ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ
óïÄ ìÖåá ìÅÉâÖ [8]

11220

ÖçïáïÑÖ [9] ÑîÄã Öã ÑïÄ Äç Öçï óäïÅÅ Öîêç Ñíîá âçÅ óäî
ÖÅîï ÖçïÄÖ [10] óäã Öáíï ÖçâïçÅ ïÄÖ Öçã Öçïï óäâïçÅ ÖçïÄ
ãÄ óäî ìåÄâÖ [11]ÑÅ ÖÜáÄÑÖ ÑÖìáéÖ ÖÅî óäâçêã ÑâÑï öìÄÑÖ
óäâçâèÅ òá ÄëåÄ ÑâáÄ ãÄÖ ÑâÅÄ

11220

âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî

1122

en Jakob hoorde dat hij onteerde Dina zijn dochter en zijn zonen waren
bij het vee op het veld ... (de boosheid van zijn zonen) ... [8] En sprak
Hemor tot hen (te zeggen) =>
(Gen 34:8):

(van) Sjichem mijn zoon begeert zijn ziel jullie dochter ... (Hemors pogen
tot een vergelijk te komen) [11] En sprak Sjichem tot haar vader en tot
haar broeders: moge ik vinden genade in jullie ogen
(Gen 34:25):

de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi

Opnieuw is hierin te zien dat kern = 1 van het geheel = één vierde deel van 11220 +
11220 = 5610 voor hen niet het gebeurde met Dina maar hun angst was om met "onbesnedenen" tot een mengvolk te worden:
(Gen 34:8):

ïÄÖ Öçã Öçïï óäâïçÅ ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ [9] ÑîÄã Öã ÑïÄ Äç Öçï
óäã Öáíï ÖçâïçÅ

5610

geeft toch haar hem tot vrouw [9] En verzwagert met ons; jullie dochters
geeft ons en onze dochters neemt voor jullie
(1/4e deel van 22440 zonder het tussenwoord "te zeggen")

En ook die angst komt voort uit vastklampen aan niet verstandelijk zich eigen gemaakte
overtuigingen oftewel uit feitelijke innerlijke onstandvastigheid als oorzaak van de veel
extremisme begeleidende heftige veroordelingen en de toorn bij horen van tegenargumenten. Geestelijke rijpheid doet een mens als vanzelf zich van geesteloosheid verre
houden en zo hadden Jakobs zonen bij enig geestelijke ontwikkeling geen angst voor teloorgang van waarden hoeven hebben. Een blijvende innerlijke verandering van de Sjichemieten zou hen dan welkom geweest zijn om bij terugval van de Sjichemieten in heidendom huns weegs te gaan (=> onder).
d. Jakobs opvoedkundige beginnersfout
Maar ook Jakob ging in deze zaak niet geheel vrijuit. Want hij verwachtte wijsheid van
jeugdigen waar in zulke aangelegenheden men vaak dat nog niet kan verwachten. Niet
ging hij zelf als rijpere mens met Hemor en Sjichem in gesprek maar "hij wachtte op versterking". En dat laatste houdt in dat ook hij ontzet was over Sjichems daad, ook waar
direkt op het "neem mij dit meisje tot vrouw" er staat "en/maar Jakob hoorde dat hij onteerde Dina". Trekt men daarom van Jakobs boosheid = "zijn horen van het onteren en
wachten op zijn zonen" die door Jakob afgekeurde wil van Sjichem af, blijft niet de nul bij
twee gelijke waarden maar de getalwaarde van het zinsdeel met de moord op Hemor en
Sjichem over:
33
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 34:5):

ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ ÖïÅ ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ
óÄÅ Éè Åíèâ îìáÑÖ ÑÉîÅ ÖÑçíå

3382

ÑîÄã ïÄÜÑ ÑÉãâÑ ïÄ âã áí

1352 - ook door Jakob afge-

neem mij dit meisje tot vrouw

_____

Åìá âêã ÖÇìÑ ÖçÅ óäî ïÄÖ ìÖåá ïÄÖ

2030

en/maar Jakob hoorde dat hij onteerde Dina zijn dochter en zijn zonen waren bij het vee op het veld en
zweeg Jakob tot hun komen
(Gen 34:4):
(Gen 34:26):

keurd = af

en Hemor en Sjichem zijn zoon brachten zij om met de
scherpte van het zwaard

Zonder ze ooit gewild te hebben was de moord mede het gevolg van Jakobs wachten op
zijn zonen. Jakob heeft zich tegenover zijn zonen boos uitgelaten over het gebeurde en
daarbij de erdoor bij hen opgewekte nog jeugdig onrijpe woede onderschat. Niet vermoedde hij dat de woorden van hem als in de ogen van zijn zonen geestelijk onfeilbare
autoriteit door zijn zonen zo uitgelegd zouden worden als geschiedde. Maar wel vaker
voert jeugd letterlijk uit wat ouders in de vorm van "men zou dit en dat met hen moeten
doen" uitspreken. Hun reaktie is slechts een uitlaatklep van boosheid zonder daad = 1 x
1148:
(Gen 34:5):

1148

ÑçâÉ ïÄ Äåà âä èåî ÅíèâÖ

= 1 x 1148

maar Jakob hoorde dat hij onteerdde Dina (en achtte op zijn zonen)

- en de reaktie van jeugd daarop is dezelfde boosheid plus de daad = 2 x 1148:
(Gen 34:25):

ÖÅìá îâÄ ÑçâÉ âáÄ âÖãÖ òÖèåî Åíèâ âçÅ âçî ÖáíâÖ
áàÅ ìâèÑ ãè ÖÄÅâÖ

96

= 2 x 1148

en namen de twee zonen van Jakob Sjimeon en Levi de broeders van Dina ieder hun zwaard en zij kwamen over de vertrouwensvolle stad

Derhalve wordt aan het verkeren van Jakobs zonen in de beginfase van hun ontwikkeling
= "in den beginne" = 913 (=> boven) een beginnersfout van Jakob als opvoeder = "in den
beginne als opvoeder" = 913 toegevoegd = 2 x 913:
(Gen 34:5):

913 = 1 x 913

ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ

bij zijn vee op het veld (waren Jakobs zonen => boven)
(Gen 1:1):
(Gen 34:5):

913 = 1 x 913

ïâîÄìÅ

in den beginne

_________________

óÄÅ Éè Åíèâ îìáÑÖ ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ

1826

= 2 x 913

en zijn zonen waren bij zijn vee op het veld en zweeg Jakob tot
hun komen
- beginnersfout van Jakob = 913 en van zijn zonen = 913 = 2 x 913

- en wordt ook hij als medeveroorzaker van de gevolgen genoemd:
(Gen 34:5):

Åíèâ îìáÑÖ ÑÉîÅ ÖÑçíå ïÄ ÖâÑ ÖâçÅÖ

1709

âïâÅÖ âçÄ âïÉåîçÖ âçÖäÑÖ âãè ÖêéÄçÖ

1709

en zijn zonen waren bij zijn vee op het veld en zweeg Jakob
(Gen 34:30):

en zij zullen zich verzamelen tegen mij en zullen slaan mij en ik zal
verdelgd worden ik en mijn huis

In het verlengde van Jakobs fout beging echter Hemor een gelijksoortige door bij Jakobs
zonen om de hand van Dina voor zijn zoon te werven, waaruit overigens eveneens het
uitblijven van Jakobs toestemming blijkt. Zijn vergissing wordt in de thora weergegeven
met zijn woordkeuze bij hen om "hun dochter" zijn zoon tot vrouw te geven:
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(Gen 34:8):

3020

ÑîÄã Öã ÑïÄ Äç Öçï óäïÅÅ Öîêç Ñíîá âçÅ óäî

= 1 x 3020

Sjichem mijn zoon zij hangt zijn ziel aan jullie dochter.
Geeft toch haar hem tot vrouw

Dina was niet de dochter van Jakobs zonen en zij konden derhalve geen toestemming
geven. Zij buitten echter de gelegenheid = 1 x 3020 uit om "met een dubbele tong" = 2
x 3020 eveneens over "hun dochter" sprekend de Sjichemieten te bedriegen:
(Gen 34:16):

[17] ÉáÄ óèã ÖçââÑÖ óäïÄ ÖçÅîâÖ Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ
ÖçäãÑÖ ÖçïÅ ïÄ ÖçáíãÖ ãÖåÑã ÖçâãÄ Öèåîï Äã óÄÖ
ìÖåá òÅ óäî âçâèÅÖ ìÖåá âçâèÅ óÑâìÅÉ ÖÅàââÖ [18]

6040

= 2 x 3020

en jullie dochters nemen wij en wij wonen bij jullie en we zullen
zijn tot één volk [17] en wanneer niet jullie luisteren naar ons om
te besnijden dan nemen wij onze dochter en gaan [18] en waren
goed hun woorden in de ogen van Hemor en in de ogen van Sjichem de zoon van Hemor

De verwantschap geeft tevens weer dat ten gevolge van Sjichems verlangen naar Dina
zij tot niet proportionele concessies bereid waren:
(Gen 34:8):

óäïÅÅ Öîêç Ñíîá

1313

ÑïÄ ÖìáéâÖ öìÄÅ ÖÅîâÖ

1313

zij hangt zijn ziel aan jullie dochter
(Gen 34:21):

en zij mogen wonen in het land en bereizen haar

De merkwaardige voorwaarde om allen te besnijden zou hen anders verdacht zijn voorgekomen. Anderzijds echter leefde bij hen oprechte wil richting een geestelijke instelling
= weg van het wereldse = 2 naar de eenheid Gods = 1:
(Gen 34:22):

ÉáÄ óèã ïÖâÑã ÖçïÄ ïÅîã óâîçÄÑ Öçã ÖïÄâ ïÄÜÅ

3112

= 2 x 1556

Öçåä ÖâÑï óÄ óäã ïÖÄç ïÄÜÅ ñÄ

1556

= 1 x 1556

bij deze zijn terwille ons de mannen te wonen bij ons en te
zijn tot één volk
(Gen 34:15):

alleen hierdoor zijn wij terwille jullie wanneer jullie worden
zoals wij

Jakob had gelijk dat op Sjichems en Hemors voorstellen hij niet zo maar in kon gaan. Sjichem had eerst Dina terug moeten brengen en naar schade en schande moeten vergoeden. En een duurzame niet alleen op bruidswerving gerichte ontwikkeling tot geestelijke
besnijdenis had plaats moeten vinden. Door met de Sjichemieten openlijk hierover te
spreken was de besnijdenis naar haar ware betekenis (=> 17e hfdst) door Jakob zonder bedrog en daarmee niet die van zijn zonen met bedrog op tafel gekomen. Het volgende
geeft weer dat openlijk in deze kwestie over mogelijkheden en onmogelijkheden = zonder bedrog = 1 door Jakob en niet met bedrog in deze = dubbelheid = 2 door zijn zonen
gesproken had moeten worden:
(Gen 34:10):

ÖÅîï ÖçïÄÖ

1171

= 1 x 1171

ÑÜÑ ìÅÉÑ ïÖîèã ãäÖç Äã

1171

= 1 x 1171

Åíèâ ïÅ ïÄ Åäîã ãÄìîâÅ Ñîè ÑãÅç

2342

= 2 x 1171

ÖâÅÄ ìÖåá ïÄÖ óäî ïÄ Åíèâ âçÅ ÖçèâÖ
ÖìÅÉâÖ ÑåìåÅ

2342

= 2 x 1171

en bij ons zullen jullie wonen
(Gen 34:14):

niet kunnen wij om te doen deze zaak (was eveneens nog Jakobs
mening => boven)

- rechtuit zonder bedrog = 1 x 1171
(Gen 34:7):

een dwaasheid was begaan tegen Israël om te liggen bij de
dochter van Jakob
(Gen 34:12):

en antwoordden de zonen van Jakob Sjichem en Hemor zijn
vader met bedrog en zij spraken
- met bedrog = dubbelheid van denken en spreken = 2 x 1171

Had Jakob dat nog voor de komst van zijn zonen gedaan, waren wegen samen of uiteen
gegaan zonder zich met bloed te bezoedelen.
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Boosheid en derhalve verkeerde beoordeling van de fouten van mensen was derhalve
aanvankelijk ook Jakob nog eigen. Met zijn eenduidige veroordeling van Sjimeons en
Levi's daden echter distantieerde hij zich van dit soort vooroordelen en mede daarom zou
overeenkomstig het volgende hoofdstuk van de thora eerst God en niet alleen de tegenstander (=> 32e hfdst) hem de naam "Israël" geven. Of beter gezegd zou hem eerst daar
door God voorspeld worden eens zo genoemd te worden.
e. Sjichem en Dina en de scheppingsdagen
Een huwelijk tussen Dina en Sjichem werd door Jakobs zonen absolutistisch opgevat als
een verbintenis tussen het geestelijke en het wereldse. En waar de zeven scheppingsdagen de drie van het immateriële en de vier van het materiële zijn (=> 1e hfdst) vindt men
in dit hoofdstuk van de thora deze opvatting ook in de vorm van drie- en viereenheden
terug. Zo zagen zij een verbintenis tussen Sjichem en Dina als één tussen "een schande"
en "de dochter van Lea", als zij zeggen (Gen 34:16):
en jullie dochters nemen wij en wij geven onze dochters aan jullie
(Gen 34:14):

Öçã ÄÖÑ Ñêìá

391

Öçã áíç óäâïçÅ ïÄÖ

1173

een schande hij/dat voor ons
(Gen 34:16):

= 3 x 391 - 3 x "schande " voor de gees-

en jullie dochters nemen wij

telijke zonen = 3

(zeggen Jakobs zonen)

(Gen 34:12):

ÑîÄã ìèçÑ ïÄ âã ÖçïÖ

1564

ÑÄã ïÅ ÑçâÉ

507

= 4 x 391 - 4 x "schande" vanwege de

en geeft mij het meisje tot
vrouw (zegt Sjichem)
(Gen 34:1):

"wereldse Sjichem" = 4
- Dina als "geestelijke dochter"

Dina de dochter van Lea
(Gen 34:16):

(=> boven)

óäã ÖçâïçÅ ïÄ ÖçïçÖ

1521

ÖâÑï óÄ óäã ïÖÄç ïÄÜÅ ñÄ
ìäÜ ãä óäã ãåÑã Öçåä

2028

= 3 x 507 - 3 x "geestelijke dochters te

en wij geven onze dochters
aan jullie (zeggen Jakobs zonen)
(Gen 34:15):

geven"

= 4 x 507 - 4 x als geestelijke dochter te

alleen bij deze zijn wij ter wille
jullie: wanneer jullie worden zoals wij om te besnijden bij jullie
al het mannelijke

geven bij het zich laten besnijden van onbesnedenen

En zo wordt ook het eindresultaat van die beoordeling naar de indeling van de scheppingsdagen weergegeven:
(Gen 34:27):

óâããáÑ

123

ìäÜ ãä ÖãåâÖ

369

= 3 x 123 - 3 x "de gevallenen"

Ñîèâ Äã òäÖ

492

= 4 x 123 - 4 x "de gevallenen"

de gevallenen
(Gen 34:24):

en zij besneden al het mannelijke (geestelijk element = 3)
(Gen 34:7):

en zo doet men niet (werelds
element = 4)

Ook al besneed Sjichem zich om overeenkomstig de drie eerste scheppingsdagen als huwelijkspartner voor Dina te voldoen, was hij onveranderlijk voor Jakobs zonen overeenkomstig de vier materiële scheppingsdagen alleen vlees en daarmee als huwelijkspartner
voor Dina niet geschikt:
(Gen 34:17):

ÖçïÅ ïÄ ÖçáíãÖ

1059

= 3 x 353

óäî ïâÅå ÑçâÉ ïÄ ÖáíâÖ

1412

= 4 x 353

(wanneer jullie je niet besnijden) dan nemen wij onze dochter

(Gen 34:26):

en zij namen Dina uit het huis van Sjichem
- ondanks de besnijdenis van de Sjichemieten "onze
dochter" = Dina = 3 weggenomen = 4
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Sjimeon en Levi en Dina waren kinderen van Lea en zoals Jakob was zij een "Israëliet"
oftewel een godsstrijdster (=> 30e t/m 33e hfdst). En zo wordt Dina ook nog overeenkomstig
de drie en vier scheppingsdagen als dochter van Lea en van Jakob vermeld, oftewel als in
de ogen van Jakobs zonen zijnde de heilige dochter van twee heilige mensen:
(Gen 34:1):

ÑÄã ïÅ

438

= 3 x 146

Åíèâ ïÅ

584

= 4 x 146

dochter van Lea
(Gen 34:3):

dochter van Jakob

Aanhangers van het eigen geloof op voorhand tot de geestelijke wereld en aanhangers
van ander geloof op voorhand tot de ongeestelijke wereld te rekenen getuigt echter van
ontbrekend inzicht in zowel de geestelijke als de materiële werkelijkheid.
f. Namen als geestelijke stromingen
Ook in dit hoofdstuk van de thora zijn grotere geschiedkundige gebeurtenissen en algemene tijdloze werkelijkheden in de handelingen van luttele personen samengevat (=> boven). Want twee mensen kunnen zelfs niet een heel leger van in pijn verkerende mannen
uitroeien.
De vorst "Hemor" = "ezel" = "een onrein dier" treedt derhalve in dit hoofdstuk op als "de
vorst der onbesnedenen". En de naam van de zoon van deze vorst Hemor = Sjichem is
dezelfde als die van de stad van deze vorst Hemor = Sjichem. Een meer universeel verschijnsel wordt derhalve beschreven met Sjichem = "de stedelingen van Sjichem" samengevat in de ene zoon Sjichem = "een bepaalde soort ondanks een aanleg voor het
geestelijke":
(Gen 34:2):

ìÖåá

254

óÑìÅÄ

248

=>

Hemor
(Gen 17:5):

ìåá

248

Hemor

Abraham

(=> boven)

- met nog weinig morele bagage aan zijn leven beginnende en aldus aan "jeugdzondes"
zich schuldig makende mens":
óäî

-

Sjichem

-

sjacham

= vroeg in de ochtend iets doen

En tegenover hen staan in dit hoofdstuk Sjimeon en Levi = "in iedere tijd een bepaald
deel van het godsvolk met vooral vaak eveneens aanvankelijk rechtlijnige en dienovereenkomstig anderen veroordelende godsdienstige opvattingen". Het wezenlijke en einddoel van de religie = liefde kennen zij nog niet en zo begrepen ook Sjimeon en Levi het
hart van Dina niet. Zij waren nog als Jakobs vee op het veld dat zich alleen lichamelijk
voortteelt = 2 x 2 x ...:
(Gen 34:25):

466

òÖèåî

Sjimeon

46

âÖã
(Gen 34:5):

Levi

____

ÑÉîÅ ÖÑçíå

512

=2x2x2x2x2x2x2x2x2

zijn vee op het veld

g. De latere Sjimeon en Levi
Lange tijd zouden Jakobs zonen in hun gelijk volharden en wel tot hun verkoop van Joseph en nog daarna totaan hun verschijnen voor Joseph als heerser over Egypte. En
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daarom sluit dit hoofdstuk met hun mening "soms als een hoer kan hij doen met onze
zuster" zonder weerwoord af (Gen 34:31).
Extremisme is een afbuigen van de weg der ontwikkeling om aan het einde van doodlopende paden zich in te graven. En toch staat vaak een groot geestelijk potentieel in aanleg aan de basis van extreem religieus en idealistisch gedrag en dat was ook bij Levi zo.
Want wanneer een mens met heftig nagestreefde extreme standpunten breder zicht op
de werkelijkheid weet te verkrijgen wordt hij niet zelden een wezenlijk geestessterker
mens dan meer gematigde maar vaak ook minder gedreven mensen. Levi zou aldus de
vader van Mozes en het overige priestervolk worden. En Sjimeon zou door Joseph een
tijd gevangen gehouden worden (Gen 42:24) en dat moet ook deze zoon van Jakob tot een
der twaalf echt geestelijke stamvaderen van Israël hebben doen worden. Want zoals Joseph wist is goed voor mensen van eenzijdige ontwikkeling om de achtergronden van anderen te leren begrijpen en daartoe is niet zelden een bonte mengelmoes van mensen
zoals in gevangenissen een effectief middel. Extremisme is de eindeloos veelzijdige
schepping Gods vreemd en doet de geestelijke ontwikkeling tot stilstand komen.
h. Complexiteit van het Woord Gods
Zoals in alle voorgaande hoofdstukken van de thora komen met elkaar verwante getalwaarden in grote hoeveelheden voor. Steeds geven meerderen dezelfde grondprincipes
weer zodat het bedoelde eenduidig gekend kan worden. En allen tezamen geven zij een
verstrekkend beeld van achterliggende bedoelingen. De complexiteit van het Woord Gods
is waarschijnlijk echter dermate vergaand zo niet oneindig dat niet alleen een mens het
niet gemaakt kan hebben maar ook een mens onmogelijk de geconstrueerdheid in al
haar lagen vermag te doorgronden:
bedoeld is hiermee niet allerlei met geen hogere zin en werkelijkheid te maken hebbende "verborgenheid" welke menigeen ontdekt meent te hebben - zie "Het Grote Palindroom" J.b.L. laatste twee hoofdstukken

Vaak vallen flarden van diepere d.w.z. meer samengestelde lagen op en moeten ondanks
duidelijke verwantschappen weggelaten worden. Want het onderkennen van zich in
steeds complexere lagen bevindende en elkaar tot eenduidigheid completerende getalwaarden vergt steeds meer inzicht en iedere mens heeft zijn grenzen. Als voorbeeld moge het volgende dienen:
(Gen 49:9):

1332

= 12 x 111

ÄÖÑÖ Åíèâ ïÅÅ öêá âä ìÅÉÑ ïÖîèã ìèçÑ ìáÄ ÄãÖ
ÖâÅÄ ïâÅ ãäå ÉÅäç

2997

= 27 x 111

Öçã Öçïï óäâïçÅ ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ

2796

= 12 x 233

6291

= 27 x 233

ÖçïÄ ÖçïáïÑÖ

en verzwagert jullie met ons
- Jakob en zijn elf zonen in Hemors ogen door de initiaal Gods (ôãÄ) = 111 (=> 1e hfdst) gekenmerkt (=> boven)
(Gen 49:19):

en niet treuzelde de jonge man om te doen de zaak want hij
had welgevallen aan de dochter van Jakob en hij was geëerd
onder geheel het huis van zijn vader
(Gen 49:9):

en verzwagert jullie met ons; jullie dochters geeft ons
- Jakob en zijn elf zonen in Hemors ogen als
twaalf bomen des levens (óââáÑ öè) = 233
(Gen 49:30):

âçîâÄÅÑã âïÄ óïìäè âÖã ãÄÖ òÖèåî ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
ÖêéÄçÖ ìêéå âïå âçÄÖ âÜìêÅÖ âçèçäÅ öìÄÑ ÅîâÅ
âïâÅÖ âçÄ âïÉåîçÖ âçÖäÑÖ âãè

en sprak Jakob tot Sjimeon en tot Levi: jullie storten n het onuk mij om stinkend te maken mij onder de ewoners van het
land, onder de Kanaäniet en onder de Pereziet en ik weinig
van aantal en zij zullen zich verzamelen tegen mij en slaan mij
en vernietigen mij en mijn huis
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In het eerste tekstpaar twijfelt de zelf alom geachte Sjichem vanwege zijn hoogachting
voor Jakob en diens zonen niet om zich en zijn mannen te besnijden. Het tweede tekstpaar geeft parallel aan het eerste de gevolgen ervan weer wanneer een geestelijk mens
het in hem gestelde vertrouwen beschaamt. In beide gevallen is een hoeveelheid van
vijftien maal toegevoegd (15 x 111 en 15 x 233) en de getalwaarde 15 staat vaak voor
de afkorting van de naam Jahwe = Jah (Ñâ) = 15. Dus voegde schijnbaar volgens de getalwaarden Jahwe zich in het eerste geval aan de waardering van de Sjichemieten voor
Jakob en zijn zonen toe als Sjichem zich en zijn mensen liet besnijden. En voegde in het
tweede geval Jahwe zich aan de waardering van de Sjichemieten voor Jakob en zijn zonen toe om de beschaming van dat vertrouwen - althans zoals Jakob terecht vreest - te
vergelden. Zoals ongetwijfeld ook sommige wel vermelde verwantschappen kunnen deze
getalwaarden een nog genuanceerdere of omvattendere betekenis hebben.
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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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