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Genesis hoofdstuk XXXV
a. Thema van dit hoofdstuk
Sjimeon en Levi en hun broeders hadden gemeend als zonen van de godsman Jakob beter dan anderen te zijn. En zo volgt direkt op hun daaruit voortvloeiende wandaden de
opdracht Gods aan Jakob om naar daar te gaan "waar God hem verscheen als hij voor
zijn broeder vluchtte" (Gen 35:1). Nog eenmaal wordt in het hoofdstuk over de naam Luz
gesproken (Gen 35:6), alhoewel de plaats al Bethel heette. Want niet door geboorte wordt
men een gelovige maar door het ingrijpen Gods waar men "verkeerd gaat" = "Luz" (=>
28e hfdst). Eerst door zulke godservaringen wordt uit het Luz het godshuis "Bethel" en het
gedenken van zulk ingrijpen doet een mens de plaats naast en niet boven anderen innemen. Aldus ging Jakob in het aangezicht van zijn hem voor onfeilbaar achtende zonen terug naar zijn "benauwenis in Luz" en met dit getuigenis ten overstaan van hen wordt na
een eerste thorahoofdstuk zonder één der godsnamen (=> 34e hfdst) weer over God gesproken. En verschijnt meteen alsnog de "affaire Dina" in het licht Gods:
(Gen 35:3):

2139

âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÄÖ

= 69 x 31

en ik wil maken daar een altaar voor de God de antwoordende mij
op de dag van mijn benauwenis
- Dina (ÑçâÉ) = 69 x God (ãÄ) = 31

Dat licht bestond eruit dat het zich bewust blijven van eigen fouten in het verleden = "Jakobs teruggaan naar Luz" doet hoeden voor harde oordelen over anderen en voor dienovereenkomstige daden. Jakob "gaat terug naar zijn benauwenis" en wordt nu niet alleen
door de tegenstander (=> 32e hfdst) maar ook door God Israël genoemd. En middels vele
getalwaarden wordt zijn hem voorspelde vruchtbaarheid in verband gebracht met dit bewustzijn omtrent "de hem verschenene als hij vluchtte voor zijn broeder Esau".
Zoals vaak wordt een periode van godservaringen doorkruist door verstorende gebeurtenissen en zo betreft een tweede thema van dit hoofdstuk de voortijdige dood van Rachel.
Haar te lange vasthouden aan afgoden en haar nooit geheel afgelaten hebbende jaloezie
ten overstaan van haar zuster deden haar aan het laatste stuk naar het oord der aartsvaderen niet toekomen en in het kader van die door Rachel totaan haar dood en door Lea's
zoon Ruben gevoerde strijd om de overheersing worden Jakobs kinderen en Jakobs "komen tot zijn vader" aan het einde van dit hoofdstuk vermeld. Want Jitzaks leven had in
het teken van het doel gestaan om tot een geestelijk nageslacht te komen (=> 25e hfdst)
en zo ging het bij het "komen tot Jitzak zijn vader" niet erom om "opvolger in de lijn van
Abraham en Jitzak en Jakob te worden" maar om met de voltallige stammen = 12 x 12 x
12 leven en werk van Abraham en Jitzak en Jakob voort te zetten:
(Gen 35:27):

èÅìÄÑ ïâìí Äìåå ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ

1728

= 12 x 12 x 12

en kwam Jakob naar Jitzak zijn vader Mamre Kirjath
ha'Arba

Ten gevolge van Rachels dood echter bleef Jakob een tijd lang hangen in de buurt van
Bethlechem. Als zo vaak leidde het verlies van een mens tot verheerlijking van hem en
zijn idealen en hiervan is het oponthoud in Betlechem een metafoor. Jakob beschouwde
opnieuw (=> 30e hfdst) alleen Rachel en haar kinderen als de geestelijke erfdragers en zo
werd Rachels dood tot verkeerd geestelijk element = 1 ten opzichte van het doel = "het
komen naar het Hebron van de aartsvaderen":
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(Gen 35:23):

ïâìí Äìåå ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ [27] ... ÑÄã âçÅ
ÖâÑâÖ [28] íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ èÅìÄÑ
Ñçî óâçåîÖ Ñçî ïÄå íáëâ âåâ

12824 = 4 x 3206

de zonen van Lea ... (alle zonen van Jakob opgesomd) ... [27] en
kwam Jakob naar Jitzak zijn vader Mamre Kirjath ha'Arba deze
Hebron waar verwijlde(n) daar Abraham en Jitzak [28] En waren
de dagen van Jitzak 180 jaar
(Gen 35:19):

3206 = 1 x 3206

óáã ïâÅ ÄÖÑ ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ ãáì ïåïÖ

en stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg naar Ephrath dit
Bethlechem
- Rachels dood en haar begrafenis als verkeerd geestelijke kern = 1 van het doel

Vanwege Jakobs versterkte hang naar de kinderen van Rachel = Joseph en Benjamin
kwam zijn eerstgeborene = Ruben tot diens vreemde daad van overspel. De dood van
zijn grote liefde had Jakob een tijd lang de richting doen verliezen = "het opzetten van
zijn tent weg van de toren van de kudde" (Gen 35:21). Oftewel door verdriet overmand had
hij een tijd lang het zicht = "de toren" op zijn gezin en volk met hem = "zijn kudde" verloren:
(Gen 35:21):

ïåâÖ íáëâ èÖÇâÖ [29]... ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ
óâåâ èÅîÖ òíÜ Öâåè ãÄ ôéÄâÖ

20080 = 4 x 5020

en hij sloeg op zijn tent weg van de "toren van de kudde" ...
(Rubens daad en de kinderen van Jakob) [29] en verstierf Jitzak
en hij stierf en werd verzameld tot zijn volkeren bejaard en zat
aan dagen
(Gen 35:22):

ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ
ìîè óâçî Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê

5020 = 1 x 5020

en het was als woonde Israël in dat land (weg van de toren van de
kudde) dat ging Ruben en lag bij Bilha de dienstmaagd van zijn
vader. En hoorde Israël en waren de zonen van Jakob twaalf
(=> onder)

- Rubens trachten vanaf Jakobs afwezigheid "weg van de toren van de kudde" t/m
het sterven van een der aartsvaderen om zich tot erfgenaam = de geestelijke kern
= 1 van het godsvolk = "Jitzak en Jakob en diens opgesomde zonen" te maken

En daarmee was de oorspronkelijke geestelijke kern = "laten wij gaan naar Bethel = huis
Gods = heel Israël (=> 28e hfdst)" = 1 van de geestelijke erfenis = 4:
(Gen 35:26):

Åíèâ ÄÅâÖ [27] óìÄ òÉêÅ Öã Éãâ ìîÄ Åíèâ âçÅ ÑãÄ
òÖìÅá ÄÖÑ èÅìÄÑ ïâìí Äìåå ÖâÅÄ íáëâ ãÄ

3244

= 4 x 811

deze de zonen van Jakob welke werden geboren hem in Padan
Aram [27] En kwam Jakob naar Jitzak zijn vader, Mamre Kirjath
ha'Arba deze Hebron
(Gen 35:3):

811 = 1 x 811

ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ

en laten wij opstaan en laten wij gaan (naar) Bethel

- totaan het verkopen van Joseph naar Egypte en nog lang daarna uit het oog verloren.
b. Na de bloeddaden
Na het gebeurde in Sjichem weten Jakob en zijn zonen veilig naar Bethel te komen omdat de schrik Gods op de steden rondom hen was. Overeenkomstig de getalwaarden was
dat aan Jakob te danken welke de afgoden van zijn vrouwen en zonen "verborg" en als
enige kon verbergen "onder de eik welke te Sjichem":
(Gen 35:4):

óäî óè ìîÄ ÑãÄÑ ïáï

1820

Åíèâ

182

onder de eik welke te Sjichem (was)
Jakob
- de daad welke de identiteit van Jakob = 182 in het levensgroot draagt = 1820
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Zijn nog weinig van inzicht getuigende zonen (=> 34e hfdst) ontkwamen doordat de bescherming Gods dankzij Jakob voor hen uittrok = "1 x Jakob" en dankzij Jakob achter
hen = "3 x Jakob" meeging:
(Gen 35:5):

Åíèâ âçÅ âìáÄ ÖêÉì ÄãÖ
en niet joegen zij achterna de zonen van Jakob

546

âìáÄ ÖêÉì ÄãÖ

= 3 x Jakob (Åíèâ) = 182

en niet joegen zij achterna

âçÅ

62

Åíèâ

182

- "tussen" (òâÅ) = 62

de zonen van
= 1 x Jakob (Åíèâ) = 182

Jakob

En zo ook ontkwamen zij "tussen 3 x Jakob achter en 1 x Jakob voor" van het verkeerde
achter hen naar het goede voor hen:
(Gen 35:4):

1329

óÉâÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ãä ïÄ

= 3 x 443

alle goden van den vreemde welke in hun hand
(Gen 35:6):

443 = 1 x 443

ãÄ ïâÅ
Bethel = "huis Gods"

Jakob had de afgoden van zijn zonen kunnen "verbergen" omdat hij van het wezen van
de door hen begane misdaden wist. Want een afgod is een als God vereerde niet-god en
zo is ook de naar eigen wensen en voordelen geïnterpreteerde Almachtige een niet-god
en wel evenals de gesneden en gegoten beelden "een god in de hand van de mens" (Gen
35:4):
en zij gaven Jakob alle vreemde goden welke in hun hand
Zulke goden van welke religie ook leiden tot haat en geweld zoals ten overstaan van de
inwoners van Sjichem (=> 34e hfdst) en daarom bedraagt van Jakobs opdracht aan zijn
huis en volk met hem (Gen 35:2):
verwijdert de goden van de vreemdheid welke in jullie midden en reinigt jullie en
wisselt jullie klederen
- het zinsdeel:
de goden van de vreemdheid welke in jullie midden en/daarvan reinigt jullie
- aan getalwaarde 1936 = 44 x 44 = "bloeddaad x bloeddaad":
(Gen 35:2):

ÖìÑàÑÖ óääïÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ïÄ

1936

= 44 x 44

de goden van de vreemdheid welke in jullie midden
en/(daarvan) reinigt jullie
- het "Allerheiligste van de tegenstander" =
bloeddaad (óÉ) = 44 x bloeddaad (óÉ) = 44

En daarmee staat er gesubstitueerd:
verwijdert de bloeddaden maal de bloeddaden en wisselt jullie klederen
verwijdert de bloeddaden op bloeddaden en wisselt jullie klederen
Maar het zinsdeel "en reinigt jullie en wisselt jullie klederen" heeft ook al de letterlijke
betekenis "reinigt jullie door jullie klederen te wisselen" oftewel "reinigt jullie door jullie
met bloed besmeurde klederen te wisselen". Ook de met bloed besmeurde klederen zijn
een metafoor, waar zij niet met bloed besmeurde klederen zijn blijven rondlopen. Hun
uitstraling van gewelddadigheid moesten zij opgeven en mede dankzij die uiterlijk gewijzigde houding = "verbergen" maar nog niet uit innerlijke overtuiging voortkomende houding (=> 37e hfdst) lieten de steden om hen heen hen gaan. Het tweede vers geeft tevens
weer dat "goden in de hand van de mens" de mens niet tot meester maar tot slaaf oftewel hem "horig" maken:
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(Gen 35:2):

1976

= 13 x 152

óäâïãåî ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ

1216

=

óâåÜçÑ

152

óääïÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ïÄ ÖìéÑ
en verwijdert de goden van den vreemde welke temiden van
jullie

(Gen 35:2):

8 x 152

en reinigt jullie en wisselt jullie klederen
(Gen 35:4):

de oorringen (welke zij weg deden)
- de oorringen als de "faktor van horigheid" = 152 van alle verontreiniging

Overeenkomstig het gat voor de oorring in het oor van de "naar de meester luisteren
moetende slaaf" in Exodus 21:6 maken zij de mens tot slaaf van eigen voorstellingen,
zoals de onmogelijke wil om de werkelijkheid ermee in overeenstemming te brengen
vaak ook tot extremisme en daarmee in een dwangbuis van tegen de eigen gevoelsmatigheid ingaande plichtplegingen doet komen als bij de zonen van Jakob het geval (=> 34e
hfdst). Vrijheid bestaat alleen bij de natuurlijke orde Gods, zoals iedere meesterschap met
het beheersen en niet met het negeren van wetmatigheden gepaard gaat. Waar daarom
de "ringen in de oren" voor onvrijheid staan, staat het wegdoen ervan voor het weer
kunnen horen d.w.z. voor het weer kunnen verstaan van de orde Gods:
(Gen 35:6):

óÑâçÜÄÅ ìîÄ

616

ÑìÖïÑ

616

(de oorringen) welke in hun oren

(Lev 7:37):

de thora

Door de betrekking tussen oorzaak en gevolg te zien had Jakob hun "afgoden" kunnen
"verbergen onder de vloek te Sjichem" (Gen 35:4):
en verborg hen (de afgoden) Jakob onder de eik welke te Sjichem (was)
en verborg hen (de afgoden) Jakob onder de vloek (van de moorden) welke te Sjichem
(was)
(Gen 35:4):

óäî

360

ÑãÄ

36

Sjichem
vloek
- Sjichem = 360 samengevat in de vloek = 36 van de moorden door Jakobs zonen

In het achtste vers is namelijk opnieuw sprake van ditmaal niet het verbergen maar het
begraven onder een eik en daar wordt een ander woord voor "eik" gebruikt:
(Gen 35:8):

òÖãÄÑ ïáï

900

ÑãÄÑ ïáï

849

onder de eik
(Gen 35:4):

onder de vloek
(Lev 5:1):

ÑãÄ
(de) vloek

- de vloek zoals voorkomend in Gen 35:4 en Lev 5:1

Want daar gaat het over de God toegewijde aartsmoeder Rebekka (=> onder), van wie Jakob ondanks haar verkeerde methode tot verwerven van de zegen van zijn vader zijn op
God gerichte karakter had geërfd:
(Gen 35:1):

Öîè âçêå ñáìÅÅ ñâãÄ ÑÄìçÑ ãÄã áÅÜå

1228

= 4 x 307

een altaar voor de God de verschenene jou als je vluchtte voor
Esau
(Gen 35:8):

307 = 1 x 307

ÑíÅì

Rebekka
- Rebekka als de geestelijke kern = 1 van Jakobs godservaringen ondanks
zijn door zijn moeder veroorzaakte vlucht voor Esau = 4

En zo is het verschil "alle vreemde goden":
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(Gen 35:8):

2929

òÖãÄÑ ïáï ãÄ ïâÅã ïáïå ìÅíïÖ
en zij werd begraven onder Bethel onder de eik

(Gen 35:4):

óäî óè ìîÄ ÑãÄÑ ïáï Åíèâ óïÄ òåàâÖ

en verborg hen Jakob onder de vloek welke te Sjichem
(Gen 35:4):

2558
_____

371

ìäçÑ âÑãÄ ãä

alle vreemde goden

- oftewel het wel of niet vervloekt zijn maakt hier het verschil uit:
(Gen 35:8):

òÖãÄÑ ïáï ãÄ ïâÅã ïáïå

2221

óäî óè ìîÄ ÑãÄÑ ïáï

1820

onder de vloek welke te Sjichem

_____

onder Bethel onder de eik
(Gen 35:4):

401

ììÄ

vervloeken, vervloekt zijn

Het vervloekt zijn is het ontdaan zijn van goddelijke waarden (=> 3e hfdst) en het "verbergen onder de vloek te Sjichem" was daarmee Jakobs identificeren van de bloeddaden van
zijn zonen met de godsdienstige opvattingen van zijn zonen en van anderen van zijn
huis. Niet alleen levenloze voorwerpen als de terafiem van Rachel maar iedere godsdienst
zonder verbinding met de levende God zijn dode godsdiensten en daarmee van waarden
verstoken maaksels van mensen. Enerzijds verwordt daarmee de godsdienst van aanhangers van de juiste leer - zo een mens die ooit volledig zou kunnen kennen - in tijden
zonder verbinding met God tot een afgod, als door rouw overmand Jakobs godsdienst tijdelijk tot "een stenen gedenksteen" werd (=> onder). En anderzijds behoeft niet de godsdienst van aanhangers van niet juist zijn kunnende leren een afgod te zijn, waar onder
de aanhangers van iedere godsdienst zich mensen met een persoonlijke band met de levende God bevinden. Het "verbergen onder de vloek" nu is het "onderbrengen onder de
vloek" = "de gevolgen naar de oorzaak brengen". Jakob identificeerde de moordpartij
van zijn zonen = "de gevolgen" = "de vloek te Sjichem" = "de moordpartij te Sjichem"
met de hardheid van zijn zonen en hun hardheid met het geen band hebben met de
schepper en zijn werkelijkheid van liefde oftewel met hun afgoden = "de oorzaak". En
identificeren van het verkeerde = "onderbrengen onder de vloek" doet de hang tot het
verkeerde zijn kracht ontnemen. En dat was het inzicht van de godsstrijder = "Israël"
welke de Almachtige uit ervaring en niet van horen zeggen kende:
(Gen 35:3):

âïÄ ÑçèÑ

541

ãÄìîâ

541

(God) de antwoordende mij

(Gen 35:10):

Israël

Zoals zijn moeder (Gen 25:22):
(Gen 35:8):

900

òÖãÄÑ ïáï

= 30 x 30

onder de eik
- Rebekka symbolisch (=> onder) begraven in een "Heilige der Heiligen" in
kwadraatvorm = het Hebron der aartsvaderen (Gen 49:31)

- had Jakob konkrete hulp van een konkrete God verwacht (=> 28e hfdst) en had daarop
leren onderscheiden tussen de enig reële en de in iedere tijd talloze door mensen bedachte en door mensenhand gemaakte surrogaatgoden in de hand van mensen. Niet was
hij blijven steken in theoretische leerstellingen zoals van zijn zonen (=> 34e hfdst) en in velerlei slechts menselijk irreële moralen en levensonvatbare idealen. En zo wordt het gedeelte van het loslaten van die goden t/m het zinsdeel "IK ben God de Almachtige" =
27070 in Jakobs konkrete godservaring = 2707 samengevat:
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(Gen 35:4):

ìîÄ óâåÜçÑ ïÄÖ óÉâÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ãä ïÄ Åíèâ ãÄ ÖçïâÖ
âÉî ãÄ âçÄ óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ [11] ... Åíèâ óïÄ òåàâÖ óÑâçÜÄÅ

27070

en zij gaven Jakob alle vreemde goden welke in hun hand en de ringen welke in hun neuzen en begroef hen Jakob ... (Jakob wordt door God "Israël"
genoemd) ... [11] en sprak tot hem de Eeuwige: IK God de Almachtige
(en dus geen onmachtige God van hout en steen)

(Gen 35:3):

2707

âïäãÑ ìîÄ ñìÉÅ âÉåè âÑâÖ âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã

(een altaar) voor de God de antwoordende mij op de dag van mijn benauwenis en (welke) was met mij op de weg welke ik ging (= de reële God)

Zijn zonen hadden anderen willen uitsluiten (=> 34e hfdst), maar de ware godskenner =
"Israël" wil allen de weg naar het huis Gods wijzen. En daarom bestaat er volgens volgende getalwaarden:
(Gen 35:6):

Öåè ìîÄ óèÑ ãäÖ ÄÖÑ

800

= 4 x 200

óâÖÇ ãÑíÖ

200

= 1 x 200

hij en al het volk met hem (kwamen naar Bethel = "godshuis")
(Gen 35:11):

en een gemeenschap van volkeren (zal uit je worden)
- een gemeenschap van volkeren als geestelijke vrucht = 1 van het
willen brengen van allen naar het huis Gods = 4

- een parallel tussen de vrucht van Jakob in het 6e vers en de belofte Gods aan hem in
het 11e vers:
en kwam Jakob naar ... Bethel = "het huis Gods", hij en al het volk met hem (= Gen
35:6)

een volk en een gemeenschap van volkeren zal worden uit jou (= Gen 35:11)
(Gen 35:6):

Öåè ìîÄ óèÑ ãäÖ ÄÖÑ

800

= 4 x 200

ÖÄëâ ñâëãáå óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ

800

= 4 x 200

hij en al het volk met hem (kwamen naar Bethel = "godshuis")
(Gen 35:11):

en een gemeenschap van volkeren zal zijn uit jou en koningen
vanuit jouw lendenen zullen uitgaan

Van het laatste vormen de eerste woorden "en een gemeenschap van volkeren" de geestelijke kern = 1:
(Gen 35:11):

200

óâÖÇ ãÑíÖ

= 1 x 200

en een gemeenschap van volkeren

Want Jakob had gesproken (Gen 35:2):
tot zijn huis en tot allen welke met hem (waren): verwijdert de goden van den
vreemde welke in jullie midden en reinigt jullie en wisselt jullie klederen [3] en wij
willen opstaan en reizen (naar) Bethel (= naar het huis Gods)
- waarbij het "en reinigt jullie en wisselt jullie klederen" de door bloeddaden besmeurde
klederen van zijn zonen (=> boven) en daarmee "zijn eigen huis" had gegolden:
(Gen 35:2):

ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ [3] óäâïãåî ÖêâãáÑÖ

1796

= 4 x 449

en wisselt jullie klederen [3] en wij willen opstaan en gaan (naar)
Bethel (= "huis Gods")
(Gen 35:2):

449 = 1 x 449

ÖïâÅ ãÄ

tot zijn huis
- niet het zichzelf bijvoorbaat voor heilig houden van zijn zonen maar
het berispen van het eigen huis als geestelijke kern = 1 van godsvrucht

Het zich beter wanen stoot anderen af (=> 34e hfdst), maar het zich bewust blijven van het
eigen begin in heidendom overeenkomstig "het begin van iedere ziel = 430 in woest- en
ledigheid = 430" (=> 34e hfdst) doet tot godsvrucht komen oftewel is "de kern van godsvrucht" = 1:
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(Gen 35:11):

óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ ÑÅìÖ Ñìê âÉî ãÄ âçÄ
ÖÄëâ ñâëãáå

1704

= 4 x 426

ik God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word veel. Een volk
(= Israël => onder) en een gemeenschap van volkeren zal zijn uit
jou en koningen uit jouw lendenen zullen uitgaan
(Gen 35:9):

426 = 1 x 426

óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ

(letterlijk): in zijn komen uit Padan Aram

- het weten omtrent het eigen komen vanuit heidendom
= "uit Padan Aram" als kern = 1 van godsvrucht = 4
(Gen 35:6):

óâÑãÄÑ ÖâãÄ ÖãÇç óî âä ... [7]... ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ
ÖâáÄ âçêå ÖáìÅÅ

4980

ÑÅìÖ Ñìê

498

en kwam Jakob naar Luz ... [7] ... want daar openbaarde zich
hem de Eeuwige in zijn vluchten voor zijn broeder
(Gen 35:11):

wees vruchtbaar en word veel
- het vruchtbaar zijn = 498 als samenvatting van het zich bewust blijven omtrent het eigen begin in woest- en ledigheid
= 4980 = voor Jakob het Luz ten tijde van zijn wanhoop (=> 28e hfdst)

Jakobs gang naar Bethel = "het huis Gods" is hier zijn gaan naar het "Luz van zijn begin
in woest en ledigheid":
(Gen 35:6):

43

ÜÖã
Luz

(Gen 1:2):

430

ÖÑÅÖ ÖÑï

woest en ledig

- is hier ook gelijk aan het "verbergen onder de vloek te Sjichem" omdat voor de ogen
van zijn hem ongenaakbaar achtende zonen (=> 34e hfdst) hij ging naar zijn eigen begin
van falen en fouten maken = "het gaan naar het Luz in het land Kanaän":
(Gen 35:1):

Öîè âçêå ñáìÅÅ

788

Öåè ìîÄ óèÑ ãäÖ

788

als je vluchtte voor Esau
(Gen 35:6):

en al het volk met hem (kwam naar Bethel = "huis Gods")
- de niet superieure houding van een omtrent eigen onmacht weten blijvende = 788 doet het hart van (nog) niet Israëlieten (=> vs 2) ontdooien
om mede naar het huis Gods te willen komen = 788

Want terugblikken op de eigen menselijke onmacht ooit = "hier Jakobs gang naar Luz"
hoort bij het land Kanaän = "het huis Gods", als dit = 15060 hier samengevat wordt in
de verhoging van de mens tot godsstrijder = 1506:
(Gen 35:3):

òèçä öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ [6]... ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ
ãÄ ïâÅ ÄÖÑ

15060

Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî

1506

en wij willen opstaan en gaan naar Bethel ... [6] En kwam Jakob naar
Luz welke in het land Kanaän - dit (is) Bethel (= "huis Gods")
(Gen 35:10):

jouw naam Jakob; niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob
(Gen 35:6):

ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ

249

= 1 x 249

ÑÅìÖ Ñìê

498

= 2 x 249

en kwam Jakob naar Luz
(Gen 35:11):

wees vruchtbaar en word veel
- het "tot veelheid worden" als vrucht = verdubbeling = 2 x 249
van het besef omtrent het eigen verleden = 1 x 249

Het blijven weten omtrent de redding Gods in eigen geestelijke ontreddering ooit = 2027
verleent de houding waarmee anderen men tot gaan naar het godshuis kan bewegen =
2027:
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(Gen 35:7):

ÖâáÄ âçêå ÖáìÅÅ óâÑãÄÑ ÖâãÄ ÖãÇç óî âä ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ

2027

en hij noemde de plaats "de God van Bethel", want daar openbaarde zich hem
de Eeuwige als hij vluchtte voor zijn broeder
(Gen 35:2):

2027

ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ [3] óäâïãåî ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ

en reinigt jullie en wisselt jullie klederen [3] En wij willen opstaan en gaan naar
Bethel (= "het huis Gods")

Niet door eigen goedheid maar door de kracht Gods werd men gered uit ooit de eigen misères:
(Gen 35:10):

óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ

379

óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ

379

en sprak tot hem de Eeuwige

____

âïìë óÖâÅ

758

en sprak tot hem de Eeuwige
(Gen 35:11):
(Gen 35:3):

op de dag van mijn benauwenis

Aldus is het "Israël zijn" = het "godsstrijder zijn" met het verstaan van God en het verstaan van God is met het blijven weten omtrent de eigen menselijke onmacht verbonden.
c. Rachel
Van Rachel was tot nu toe weinig goeds in de thora te lezen. Echter deed uiteindelijk ook
zij de vreemde goden weg (Gen 35:4) en werd zo alsnog deel "van het volk van de achtste
dag" = "van het volk van de andere zijde = 8(00)":
(Gen 35:6):

800

Öåè ìîÄ óèÑ ãäÖ ÄÖÑ

hij (Jakob) en al het volk met hem

Want het betreft hier het volk wat in Bethel = "het huis Gods" aankwam. Ook bij de opsomming van Jakobs nageslacht als volk van de andere zijde wordt derhalve geen voorbehoud voor de kinderen van Rachel gemaakt:
(Gen 35:11):

ÖÄëâ ñâëãáå óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ

800

en een gemeenschap van volkeren zal zijn uit jou en koningen vanuit jouw
lendenen zullen gaan

Integendeel was eerst met haar tweede zoon de basis van het godsvolk kompleet en
konden eerst Jakobs twaalf zonen de geestelijke erfgenaam = 7410 worden van het Kanaän van Abraham en Jitzak = 4 x 7410:
(Gen 35:17):

óÇ âä âÄìâï ãÄ ïÉãâåÑ Ñã ìåÄïÖ ÑïÉãÅ ÑïîíÑÅ âÑâÖ
ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ [27] ... [18] òÅ ñã ÑÜ
íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ èÅìÄÑ ïâìí Äìåå

29640 = 4 x 7410

en het was als ze het zwaar had als ze baarde en sprak tot haar
de vroedvrouw: vrees niet want ook deze voor jou een zoon
... ([23 t/m 26] opsomming zonen van Jakob) [27] En kwam
Jakob naar Jitzak zijn vader Mamre Kirjath ha'Arba deze Hebron
waar vertoefden daar Abraham en Jitzak
(Gen 35:23):

[26]... ÑÑãÅ âçÅÖ [25] ... ãáì âçÅ [24]... ÑÄã âçÅ
óìÄ òÉêÅ Öã Éãâ ìîÄ Åíèâ âçÅ ÑãÄ ... ÑêãÜ âçÅÖ

7410 = 1 x 7410

zonen van Lea: ... [24] Zonen van Rachel ... [25] En de zonen
van Bilha ... [26] En de zonen van Zilpa ... dit de zonen van Jakob
welke geboren werd hem in Padan Aram

- de twaalf zonen van Jakob als geestelijke kern = 1 van Jakobs terugkeer naar de erfenis van het Kanaän van Abraham en Jitzak = 4

Volgende hetzelfde tot uitdrukking brengende getalwaarden laten tevens zien dat Rachel
bij Jakobs heengaan naar Bethel al zwanger was:
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òÅÖÄì
òÖèåî
âÖã
ÑÉÖÑâ
ìäîîâ
òÖãÅÜ
ÉÇ
ìîÄ

-

Ruben
Sjimeon
Levi
Juda
Issjachar
Zebulon
Gad
Asjer

259
466
46
30
830
95
7
501

ôéÖâ
òâåâçÅ
òÉ
âãïêç

-

Joseph
Benjamin
Dan
Naphtali

156
162
54
570

(Gen 35:5):

___________

ÖêÉì ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ
Åíèâ âçÅ âìáÄ

3176

en was de schrik van de Eeuwige op de steden welke rondom
hen en niet achtervolgden zij achter de zonen van Jakob
- het volledige Israël van Lea en Rachel onder de bescherming Gods

Echter bereikte Rachel niet meer het geestelijke gehalte zoals van Lea en Sara en werd
derhalve zij niet begraven in het graf van de aartsvaders. Na haar omhelzen van vreemde goden heeft zij ondanks haar afstand doen van dezen (Gen 35:2) niet meer de volledige
weg uit de dubbelheid van het wereldse doen en denken = 2 terug naar het besef omtrent de eenheid Gods = 1 af kunnen leggen:
(Gen 35:16):

öìÄÑ ïìÅä

918

= 2 x 459

ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ

459

= 1 x 459

een stukje van het land (Kanaän was nog te gaan)
(Gen 35:27):

en kwam Jakob naar Jitzak zijn vader (naar de eindbestemming Hebron)

Wel legde zij de weg naar Bethel = "het huis Gods" af want "het wegdoen van vreemde
goden doet de deur openen tot het huis van de reële God":
(Gen 35:4):

1820

óäî óè ìîÄ ÑãÄÑ ïáï

= 4 x 455

onder de eik/vloek welke te Sjichem (verborg Jakob de vreemde goden)
(Gen 35:6):

455 = 1 x 455

ãÄ ïâÅ ÄÖÑ

dat (is) Bethel (= "dit is het huis Gods")
- "dit is het godshuis" als geestelijke kern = 1 van het wegdoen
van vreemde goden = "onder de vloek welke te Sjichem" = 4

Dus keerde ook Rachel in het huis Gods in. Maar om "tot het graf der aartsvaderen te komen" = "de volledige levensweg totaan Abrahams graf der getuigenis (=> 23e hfdst) te
gaan" = 1:
(Gen 35:2):

1976

óääïÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ïÄ ÖìéÑ

= 2 x 988

doet weg de goden van de vreemde welke in jullie midden
(Gen 35:27):

988 = 1 x 988

èÅìÄÑ ïâìí
Kirjath ha'Arba

- restte haar met haar late opgeven van vreemde goden = 2 niet meer voldoende levenskracht. Rachel heeft de lange weg van terugkeer uit werelds doen en denken = 2 terug
naar het goddelijke doen en denken = "en reinigt jullie en wisselt jullie klederen" = 1 niet
meer ten einde toe kunnen gaan:
(Gen 35:16):

ãáì ÉãïÖ ÑïìêÄ ÄÖÅã öìÄÑ ïìÅä ÉÖè âÑâÖ

2432

= 2 x 1216

1216

= 1 x 1216

en het was nog een stukje van het land om te komen naar Ephrath
(= Kirjath ha'Arba => onder) en baarde Rachel
(Gen 35:2):

óäâïãåî ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ

en reinigt jullie en wisselt jullie klederen

Tot volledig begrip van het goddelijke kwam Rachel net "een traject van het land Kanaän" tekort om volledig weg te komen uit het land van heidendom Padan Aram:
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(Gen 35:11):

ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÑ óî ïÄ Åíèâ ÄìíâÖ [15] ... âÉî ãÄ âçÄ
öìÄÑ ïìÅä ÉÖè âÑâÖ ãÄ ïâÅå ÖèéâÖ [16] ãÄ ïâÅ óâÑãÄ óî

16670

ik God de Almachtige ... [15] En noemde Jakob de naam van de plaats
waar sprak met hem daar de Eeuwige Bethel [16] En zij braken op van
Bethel en het was nog een traject van het land (om op de bestemming te komen)

(Gen 35:9):

1667

ÖïÄ ñìÅâÖ óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ ÉÖè Åíèâ ãÄ óâÑãÄ ÄìâÖ

en verscheen de Eeuwige aan Jakob nogmaals als hij kwam uit Padan
Aram en hij zegende hem
- het laatste stukje van de uitgebreidere beschrijving = 16670 van
de verschijning Gods aan Jakob = 1667 eindigend met het stuk
land dat Rachel haar man in godsbesef niet meer heeft kunnen volgen

De goddelijke opdracht voor Rachel was het mede voortbrengen van het godsvolk en die
opdracht is haar aldus zwaar blijven vallen:
(Gen 35:11):

ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ ÑÅìÖ Ñìê âÉî ãÄ âçÄ

1253

ÑïÉãÅ ÑïîíÑÅ

1253

ik God de Almachtige: wees vruchtbaar en wordt veel. Een volk en
een gemeente van volkeren zullen zijn uit jou
(Gen 35:17):

als het haar zwaar viel als zij baarde
(Gen 35:16):

ÑïÉãÅ îíïÖ ãáì ÉãïÖ ÑïìêÄ ÄÖÅã öìÄÑ ïìÅä ÉÖè

3648

= 4 x 912

nog een stukje van het land om te komen naar Ephrath en baarde
Rachel en het viel haar zwaar als zij baarde
(Gen 35:19):

912 = 1 x 912

ÑïìêÄ ñìÉÅ

langs de weg naar Ephrath (werd Rachel begraven)
- het niet de hele weg gegaan zijn als geestelijke oorzaak = 1
van Rachels "zware bevalling" = 4

Vooral schoot zij tekort vanwege het anders dan haar zuster (=> 30e hfdst) nog steeds niet
volledige vrij zijn van hun vroegere wederzijdse wedijver. En aldus was zij niet alleen
met de opdracht bezig tot voortbrengen van het godsvolk, als haar vroedvrouw haar geruststelt met de woorden "ook dit keer een zoon voor jou". Met andere woorden had zij
angst gehad een dochter te baren omdat deze niet tegenover de zonen van haar zuster
meegeteld zou hebben:
(Gen 35:25):

ÑÄã ïáêî ÑêãÜ âçÅÖ [26] âãïêçÖ òÉ ãáì ïáêî ÑÑãÅ âçÅÖ
ìîÄÖ ÉÇ

3294 = 54 x 61

en de zonen van Bilha de dienstmaagd van Rachel: Dan en Naphtali
[26] En de zonen van Zilpa de dienstmaagd van Lea: Gad en Asjer
- de vier op het hoogtepunt van Lea's en Rachels wedijver
met elkaar voortgebrachte "pleegzonen" = 3294
(Gen 35:17):

ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ ïÉãâåÑ Ñã ìåÄïÖ ÑïÉãÅ ÑïîíÑÅ âÑâÖ
òÅ ñã

3294

en het was als haar zwaar viel als zij baarde dat sprak tot haar de
vroedvrouw: vrees niet want ook deze voor jou een zoon

- Rachel nog steeds met de oude wedijver bezig = 3294 =
54 x 61 = "Rachels recht Dan" (òÉ) = 54 (=> 30e hfdst) x "ik"
(âçÄ) = 61 oftewel = "het recht van Rachels IK"

De "geruststelling" herinnert derhalve aan Rachels uitspraak bij de geboorte van haar
eerste zoon "moge mij toevoegen Jahwe een andere zoon", terwijl naar getalwaarde de
naam "Joseph" = "moge hij toevoegen" haar zoon voor de zonen van Lea in de rij van de
geestelijke vaandeldragers plaatst:
íáëâ
Åíèâ
ôéÖâ

- Jitzak
- Jakob
- Joseph

208 = 8 x 26
182 = 7 x 26
156 = 6 x 26

= 8 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26
= 7 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26
= 6 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

Bovengenoemde wedijver = 3294 vat derhalve wederom het gedeelte van Jakobs aanrijpen tot godsstrijder tot en met de dood van Rachel samen = 32940, weergevende waar12
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om Rachel Jakobs wording tot aartsvader in de laatste fase niet meer heeft kunnen volgen:
(Gen 35:10):

ÄìíâÖ ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî
ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ ãáì ïåïÖ [19] ... ãÄìîâ Öåî ïÄ

32940

jouw naam Jakob; niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob, veel
meer Israël zal zijn jouw naam. En hij noemde zijn naam Israël ... [19] En
stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg naar Ephrath
- Rachels niet meer mee kunnen komen met Jakobs geestelijke
ontwikkeling = 32940 samengevat in Rachels wedijver = 3294 (=> boven)

Wedijver brengt ongeest = hier "Rubens overspel" voort (=> onder) en is tegenovergesteld
aan de geest van toewijding zoals van Abel (=> 4e hfdst) en daarmee naar de wereldse
geest = 40 van de tegenstander = 359:
(Gen 35:17):

öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ... [18] òÅ ñã ÑÜ óÇ âä
èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ
ãÄìîâ

14360 = 40 x 359

want ook deze voor jou een zoon ... (Rachels sterven en Jakobs
afwijken) ... [22] en het was als woonde Israël in dat land dat
ging Ruben en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader en hoorde Israël
- Rachels wedijver "ook deze een zoon voor jou" plus de
gevolgen als de wereldse geest = 40 van de tegenstander (òàî) = 359

Lea had zich van haar wedijver bevrijd (=> 30e hfdst) en daarom zou haar zoon Juda uiteindelijk de van de kinderen van de jalourse Rachel = 300 verwachte geestelijke kwaliteiten in zich omvatten = samenvatten = 30:
(Gen 35:24):

ãáì âçÅ

300

ÑÉÖÑâ

30

de zonen van Rachel
(Gen 35:23):

Juda

Door zijn zichzelf opofferende daad om Benjamin en zijn vader te redden (=> 44e hfdst)
zou hem en niet een van de kinderen van Rachel de scepter toekomen (Gen 49:10) en zijn
moeder Lea zou ook anders dan Rachel in het graf der aartsvaderen begraven worden.
Ook door het volgende wordt het verschil tussen die laatste geestelijke eindbestemming
= 1 zoals van Jitzak en het niet volledige halen ervan = 4 weergegeven als bestaande uit
het niet geheel vrij zijn van zelfzuchtigheid:
(Gen 35:16):

ÉãïÖ ÑïìêÄ ÄÖÅã öìÄÑ ïìÅä ÉÖè âÑâÖ ãÄ ïâÅå ÖèéâÖ
Ñã ìåÄïÖ ÑïÉãÅ ÑïîíÑÅ âÑâÖ [17] ÑïÉãÅ îíïÖ ãáì
òÅ ñã ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ ïÉãâåÑ

7608

= 4 x 1902

Ñçî óâçåîÖ Ñçî ïÄå íáëâ âåâ ÖâÑâÖ

1902

= 1 x 1902

ÑãêäåÑ

180

en zij braken op van Bethel en het was nog een stuk land om te
komen naar Ephratha en baarde Rachel en viel zwaar haar als zij
baarde [17] en het was als zwaar werd als zij baarde dat sprak
tot haar haar vroedvrouw: niet zul je vrezen want ook deze voor
jou een zoon
(Gen 35:28):

en waren de dagen van Jitzak 180 jaar
(Gen 23:19):

Hammachpela (in Hebron met het graf der aartsvaderen)
- Jitzaks bereiken van het graf der aartsvaderen in 180 jaar naar de getalwaarde van het grafveld als de 1 t.o.v. Rachels niet bereiken van dat graf
vanwege haar uit de uitspraak van haar vroedvrouw blijkende wedijver

Des te langer men volhardt in verkeerde dingen des te moeilijker wordt het om er nog
volledig los van te geraken. En getuige haar naamgeving van haar tweede zoon moet Rachel zich daarvan bewust zijn geweest:
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(Gen 35:16):

ãáì

238

= 2 x 119

119

= 1 x 119

Rachel
(Gen 35:18):

âçÖÄ òÅ

zoon van mijn smarten
- Rachels niet halen van de eindbestemming = "haar sterven bij het baren
van een zoon van smarten" bij haar gaan naar de eenheid Gods = 1

En toch is Rachel aan de vervulling van haar deel van de opdracht toegekomen, als niet
alleen de hoogvliegers der geestelijke hoogvliegers hun rol in de schepping vervullen:
(Gen 35:22):

ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ [27] ... ìîè óâçî Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ
en waren de zonen van Jakob twaalf (= "volledig") ... (opsomming van
Jakobs zonen) ... [27] En kwam Jakob naar Jitzak zijn vader (= werd met
de volledigheid van zijn nageslacht de voortzetting van het godsvolk)

(Gen 35:19):

9120
(= 4 x 12 x 190) *

912

ÑïìêÄ ñìÉÅ

langs de weg naar Ephrath
- Jakobs volledige nageslacht ook samengevat in Rachels eindbestemming = niet verder moest Rachel gaan m.b.t. de vervulling van haar opdracht

(= 4 x 12 x 19)*

* de getalwaarde van het eenheidsland Kanaän = 190 in het eerste citaat is
echter geen factor van de getalwaarde van Rachels eindbestemming

Want wel degelijk was ook Rachel een geestelijk ingesteld mens, als anders zij niet zo
lang Jakobs voorkeur gehad zou hebben (=> onder). En zo zou ook het vertoeven in "de
wereld Egypte" van haar zoon Joseph zijn tol aan geestelijke hoogstand eisen (=> 46e
hfdst) terwijl toch Joseph verre van een ongeestelijke mens was geworden. Ook geestelijk
ingestelde mensen zijn en blijven met al hun fouten deel van de materiële wereld en "komen een ieder op een andere sport van de hemelladder (Gen 28:12) slechts een stapje
dichterbij". Vooruitlopend op het 46e hoofdstuk van de thora wordt dit door volgende getalwaarden weergegeven:
(Gen 46:34):

512 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

ÖçâïÅÄ óÇ

ook onze vaderen (waren hoeders van vee
=> 46e hfdst)

(Gen 46:8):

256 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

ÖâçÅÖ Åíèâ

Jakob en zijn zonen
- Jakob en zijn zonen ondanks hun hoge geestelijke vlucht slechts weer
wat minder materialistisch = 2 ingesteld dan hun vaderen = 1 x 2 minder

Maatstaf voor het zich bevinden op die ladder opwaarts is het loslaten van de grote eigen
ik naar de wijze van Abel (=> 4e hfdst) en ook Rachel was met Jakob mee opgetrokken
naar Kanaän. Niet was zij als dochter van de machtige en belangrijke Laban achtergebleven ook al had zij zich van een afgod bediend. Afgoden zijn er echter in velerlei vormen
en gedaantes en zelfs Jakob zou zich een tijdlang met "stenen gedenkstenen" bezighouden (=> onder). Fouten maken een mens voor God niet slecht, ook al zal hij ze inzien en
naar verbetering streven. Kiest een mens echter als Kaïn voor eigen grootheid dan bevindt hij zich niet op de hemelladder en zijn inspanningen blijven ongeacht zijn aantal
aan levensjaren een zonder leeftijdsvermelding (=> 4e + 5e hfdst) zinloos doen en laten. Zie
voor de aparte status van het godsstrijderschap het 21e (de bond met God en de bond met
Abraham) en 32e hoofdstuk.
d. Rivka (Rebekka)
Niets lijkt gezegd te worden noch over een weerzien tussen Jakob en zijn moeder Rebekka noch over het sterven van Rebekka, terwijl alleen vlak voor het weerzien tussen Jakob
en zijn vader een bij hem zijnde maar niet eerder bij naam genoemde "vroedvrouw van
Rebekka = Debora" wordt vermeld. Zij sterft en wordt door Jakob onder "de eik van het
wenen" begraven. Alleen al vanwege de letterlijk genomen wel zeer extreme ouderdom
van een vroedvrouw van de vrouw van een "rondom de tijd van Jakobs terugkeer 180-ja14
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rige Jitzak" en de symboliek en niet de letterlijke betekenissen van leeftijden in de thora
kan niet de vroedvrouw van Rebekka met Jakob van Padan Aram mee naar Kanaän gegaan zijn en derhalve is nogmaals van een metafoor en wel van een Debora als metafoor
voor Rebekka sprake. Want de woorden "Debora vroedvrouw van Rebekka" zijn ook als
volgt te vertalen:
de kwestie/zaak "het zogelingschap van Rebekka" (ÑíÅì ïíçâå ÑìÅÉ)
íçâ

- zogen, zuigen, (een baby) stillen
hiervan het participium: ïíçå = "(de) zogende" = (de) vroedvrouw

Derhalve wordt na een tijding omtrent de dood van zijn moeder Rebekka de zaak (ÑìÅÉ)
"het zogelingschap (ïíçâå) van Rebekka (ÑíÅì)" (Gen 35:8) = de "innig gebleven relatie
van Rebekka en Jakob zoals een zuigeling nog één met zijn moeder is" en daarmee zijn
moeder zelf symbolisch onder de eik van het wenen begraven, als naar getalwaarde
daarna alleen zijn vader Jitzak overbleef:
(Gen 35:8):
(Gen 35:8):
(Gen 35:27):

ïÖäÅ òÖãÄ
ÑíÅì

- eik van het wenen
- Rivka (Rebekka)

íáëâ

- Jitzak

515
307

- onder de eik

________

208

- blijft over

De band geeft tevens en opnieuw (=> boven) de van zijn moeder Rebekka overgeërfde instelling van Jakob weer welke tot zijn godservaring in Luz had geleid:
(Gen 35:8):

1118

ÑíÅì ïíçâå ÑìÅÉ

= 26 x 43

de kwestie "het zogelingschap van Rebekka"
- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x Luz (ÜÖã) = 43

Niets doet zulk een eenheidsband tussen mensen smeden als de gerichtheid van twee
zielen op de eenheid Gods. En zo geeft de "kwestie van het zuigelingschap van Rebekka"
tevens het hartstochtelijke verlangen van moeder en zoon weer om elkaar terug te zien.
Maar vlak voor de terugkomst bij zijn vader Jitzak stierf Rebekka en bitter heeft hij geweend = "eik van het wenen". Begin van het afscheid waren Rebekka's woorden:
(Gen 27:42):

1321

ñÇìÑã ñã óáçïå ñâáÄ Öîè ÑçÑ

zie Esau jouw broeder zich wrekend op jou door je te vermoorden

- en die woorden hadden twintig jaar zijn lot bestemd. Terug in het Bethel van het spreken Gods tot hem tijdens zijn vlucht voor Esau ontving Jakob het bericht van zijn moeders overlijden en aldus moest hij zijn verlangen naar het terugzien van zijn moeder in
Bethel opgeven = achterlaten. Aldus liet hij achter = "begroef hij de kwestie het zogelingschap van Rebekka" symbolisch "onder Bethel", oftewel met de troost alleen dat nu
zij in het godshuis = Bethel verkeerde:
(Gen 35:8):

1321

ãÄ ïâÅã ïáïå
onder Bethel

e. Ruben en Bilha
Het verlies eerst van zijn moeder en dan van zijn vrouw Rachel had een tijdelijke weerslag op het geestelijke leven van Jakob en aldus vestigde hij zich "weg van Migdal Eder"
= "weg van de toren van de kudde" = "verlies van het zicht op de kudde van zijn gezin"
(=> onder):
(Gen 35:2):

ÖìÑàÑÖ

231

= 1 x 231

ìÉè ãÉÇåã ÑäãÑå

462

= 2 x 231

en reinigt jullie
(Gen 35:21):

weg van de toren van de kudde
- weg van de eenheid Gods = 1 richting de dubbelheid van het wereldse = 2
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Menselijk is dat bij het graf van zijn grote liefde Jakob zich voorgoed wilde vestigen,
maar daarmee ging het toch tijdelijk de omgekeerde weg op. Want eerst was het:
(Gen 35:1):

ìîÄ ãä ãÄÖ ÖïâÅ ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ [2]... ãÄ ïâÅ Ñãè
óääïÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ïÄ ÖìéÑ Öåè

6752

= 4 x 1688

ãÄ ïâÅ ÄÖÑ òèçä öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ

1688

= 1 x 1688

trek op (naar) Bethel ... [2] En sprak Jakob tot zijn huis en tot
allen welke met hem: verwijdert de vreemde goden welke temidden van jullie
(Gen 35:6):

en kwam Jakob naar Luz welke in het land Kanaän; deze (is
het) huis Gods (Bethel)
- bereiken van het doel = 1 door het handelen naar opdracht = 4
(Gen 35:2):

óÖíåã ÄìíâÖ áÅÜå óî òÅâÖ [7]... ÖïâÅ ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
ãÄ ïâÅ ãÄ
22116 = 2 x 11058
en sprak Jakob tot zijn huis (reinigt jullie) ...[7] en hij bouwde
daar een altaar en hij noemde de plaats "de God van Bethel"

(Gen 35:10):

... ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî
öìÄÑ ïÄ òïÄ ñâìáÄ ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã ... [12]

11058 = 1 x 11058

jouw naam Jakob. Niet zal genoemd worden jouw naam nog
Jakob maar Israël ... [12] ... aan jou zal ik geven haar en aan
jouw zaad na jou zal ik geven het land
- Jakobs zegening op het reinigen van zijn huis en gaan
naar Bethel als deel van de weg naar de eenheid Gods
(Gen 35:4):

óÉâÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ãä ïÄ Åíèâ ãÄ ÖçïâÖ

2014

= 2 x 1007

ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ

1007

= 1 x 1007

ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ ÖèéâÖ
öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ [6] Åíèâ âçÅ âìáÄ ÖêÉì
ãÄ ïâÅ ÄÖÑ òèçä

5016

= 2 x 2508

ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî

2508

= 1 x 2508

ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ [3] óäâïãåî ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ
âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÄÖ

4166

= 2 x 2083

óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ ÑÅìÖ Ñìê âÉî ãÄ âçÄ óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ
ÖÄëâ ñâëãáå óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ

2083

= 1 x 2083

en zij gaven aan Jakob al de vreemde goden welke in hun hand
(Gen 35:7):

en hj noemde de plaats "de God van Bethel"
- een traject in het gaan van de dubbelheid van de wereld
= 2 naar de eenheid Gods = 1
(Gen 35:5):

en zij braken op en was de schrik van de Eeuwige op de steden welke in hun omgeving en niet joegen zij achter de zonen
van Jakob [6] En kwam Jakob naar Luz welke in het land Kanaän; hij Bethel
(Gen 35:10):

jouw naam Jakob. Niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob
maar Israël zal zijn jouw naam
- eveneens een traject in het gaan van de dubbelheid van de
wereld = 2 naar de eenheid Gods = 1
(Gen 35:2):

en reinigt jullie en wisselt jullie klederen [3] En wij willen opstaan
en optrekken (naar) het huis Gods en ik wil maken daar een altaar
voor de God de antwoordende mij op de dag van mijn benauwenis
(Gen 35:11):

en sprak tot hem de Eeuwige: Ik de Almachtige: wees vruchtbaar
en word veel. Een volk en een gemeenschap van volkeren zal zijn
uit jou en koningen vanuit jouw lendenen zullen voortkomen
- een traject in het gaan van de dubbelheid van de wereld = 2
naar de eenheid Gods = 1

En daarna viel de zegening Gods = 1 ten gevolge van de reiniging tijdelijk weg:
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(Gen 35: 7):

ÖãÇç óî âä ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ áÅÜå óî òÅâÖ
ÖâáÄ âçêå ÖáìÅÅ óâÑãÄÑ ÖâãÄ

2492

= 1 x 2492

âÑâÖ [22] ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ ãÄìîâ èéâÖ
ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ
ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê

4984

= 2 x 2492

en hij bouwde daar een altaar en hij noemde de plaats de
God van Bethel want daar openbaarde zich hem de Eeuwige
als hij vluchtte voor zijn broeder
(Gen 35:21):

en brak op Israël en sloeg op zijn tent weg van de toren van
de kudde [22] En het was als woonde Israël in dat land dat
ging Ruben en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader en
hoorde Israël
- weg van de eenheid Gods = 1 richting werelds doen en denken = 2

- oftewel:
en het was als Jakob weg van het zicht op zijn volk zijn tent opsloeg dat (ook)
Ruben (weg)ging
Ruben "ging heen" (Gen 35:22) omdat door het verlies van Rachel Jakob zich nog sterker
op haar kinderen ging richten, zoals volgens volgende getalwaarden Jakob ook haar
jongste zoon en niet de eerstgeboren Ruben als vervulling van de belofte was gaan zien
om tot het Israël van de eenheid Gods = 1 te worden:
(Gen 35:10):

ìåÄâÖ [11] ãÄìîâ Öåî ïÄ ÄìíâÖ ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä
âÉî ãÄ âçÄ óâÑãÄ Öã

3392

= 2 x 1696

òâåâçÅ Öã Äìí ÖâÅÄÖ âçÖÄ òÅ Öåî ÄìíïÖ

1696

= 1 x 1696

veel meer Israël zal zijn jouw naam. En hij noemde zijn naam Israël [11] En sprak tot hem de Eeuwige ik God de Almachtige
(Gen 35:18):

en zij noemde zijn naam "zoon van mijn ellende" en zijn vader
noemde hem "zoon van mijn rechter zijde"

Zelfs de zonen van Rachels dienstmaagd Bilha herwonnen in die tijd Jakobs verwachting
ooit omtrent hen (=> 30e hfdst):
(Gen 35:9):

Äìíâ Äã Åíèâ ñåî óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ [10] ÖïÄ ñìÅâÖ
ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî

3532

= 2 x 1766

1766

= 1 x 1766

en hij zegende hem [10] En sprak tot hem de Eeuwige: jouw
naam Jakob; niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob
maar Israël zal zijn jouw naam
(Gen 35:25):

âãïêçÖ òÉ ãáì ïáêî ÑÑãÅ âçÅÖ

en de zonen van Bilha de dienstmaagd van Rachel: Dan en
Naphtali
- Dan en Naphtali als voorvaderen van het eenheidsvolk Israël = 1

Niet werkelijk heilig zijnde heiligdommen worden echter vaak ontheiligd, als Ruben vervolgens zou doen:
(Gen 35:22):

484

ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ

= 22 x 22

Bilha de dienstmaagd van zijn vader
- Bilha als het Heilige der Heiligen in kwadraatvorm 22 x 22 verworden
tot de "Bilha van Rubens vader"

Hevige rouw komt voort uit grote liefde en zulk een rouw kan evenals zulk een liefde
blind maken. Aldus was Jakob Rachels graf gaan identificeren met het huis Gods en deze
als eindbestemming gaan zien:
(Gen 35:7):

ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ áÅÜå óî òÅâÖ

1472

ãáì ïìÅí ïÅëå

1472

en hij bouwde daar (= Bethel) een altaar en noemde de plaats: de God
van het huis Gods
(Gen 35:20):

gedenkteken van het graf van Rachel (in Bethlechem)
- Jakobs identificatie van het graf van Rachel met het huis Gods Bethel
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En dat verleggen van Jakob van de geestelijke eindbestemming op Rachel en haar kinderen wordt op meerdere wijzen weergegeven:
(Gen 35:1):

... ñâãÄ ÑÄìçÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÖ óî ÅîÖ ãÄ ïâÅ Ñãè óÖí
âïÄ ÑçèÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÄÖ ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ [3]
âïìë óÖâÅ

11064

sta op, ga naar Bethel en woon daar en maak daar een altaar voor de
God de Verschenene jou ... [3] En we willen opstaan en gaan naar
Bethel en ik wil maken daar een altaar voor de God de Antwoordende
mij op de dag van mijn benauwenis
(Gen 35:17):

ïÄëÅ âÑâÖ [18] òÅ ñã ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ ïÉãâåÑ Ñã ìåÄïÖ
[19] òâåâçÅ Öã Äìí ÖâÅÄÖ âçÖÄ òÅ Öåî ÄìíïÖ Ñïå âä Ñîêç
Åíèâ ÅëâÖ [20] óáã ïâÅ ÄÖÑ ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ ãáì ïåïÖ
ãáì ïìÅí ïÅëå ÄÖÑ ÑïìÅí ãè ÑÅëå

11064

en sprak tot haar haar vrouwvrouw: vrees niet want ook deze een voor
jou een zoon ... (Rachels dood ...) [20] En richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf. Hij het gedenkteken van het graf van Rachel
- de oorspronkelijke opdracht = 11064 vervangen voor Rachels
geestelijke erfenis inclusief haar wedijver (=> boven) = 11064

Zo ook verwerd de opdracht tot bouwen van een altaar voor de Almachtige tot geestelijke kern = 1 van het graf van Rachel:
(Gen 35:19):

ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ [20] óáã ïâÅ ÄÖÑ ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ
ãáì ïìÅí ïÅëå ÄÖÑ ÑïìÅí ãè

4840

= 4 x 1210

ñâáÄ Öîè âçêå ñáìÅÅ ñâãÄ ÑÄìçÑ ãÄã

1210

= 1 x 1210

ÉãïÖ ÑïìêÄ ÄÖÅã öìÄÑ ïìÅä ÉÖè âÑâÖ ãÄ ïâÅå ÖèéâÖ
ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ ãáì ïåïÖ [19] ... ÑïÉãÅ îíïÖ ãáì
óáã ïâÅ ÄÖÑ

13944 = 4 x 3486

en zij werd begraven aan de weg naar Ephratha - dit Bethlechem
[20] En richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf - dit (is)
het gedenkteken van het graf van Rachel
(Gen 35:1):

voor de God de verschenene jou als je vluchtte voor Esau je
broeder
(Gen 35:16):

en zij reisden van Bethel en het was nog een stukje land om te
komen naar Ephratha en baarde Rachel en het viel haar zwaar in
haar baren ... [19] En stierf Rachel en zijn werd begraven langs
de weg naar Ephratha dat is Bethlechem
(Gen 35:3):

âÉåè âÑâÖ âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÄÖ
âïäãÑ ìîÄ ñìÉÅ

3486 = 1 x 3486

en ik wil maken daar (= Bethel) een altaar voor de God de antwoordende mij op de dag van mij benauwenis en was met mij
op de weg welke ik ging
- Jakobs reisdoel = 1 verworden tot geestelijk kern van Rachels eindbestemming

En als gezegd verwerd de bij haar sterven geboren zoon Benjamin tot geestelijke kern =
1 van het "wonen naar de opdracht Gods in het land van de belofte" = 4:
(Gen 35:1):

óî ÅîÖ

648

= 4 x 162

òâåâçÅ

162

= 1 x 162

en woon daar (in Bethel = heel Kanaän => 28e hfdst)
(Gen 35:18):

Benjamin

- waarmee dat wonen van geestelijke kern = 1 tot uiterlijkheid rondom Rachels kinderen
= 4 werd. Aldus was Jakob de sterfplaats van de door hem nog steeds voor ook de geestelijke spil van zijn gezin gehouden Rachel als eindbestemming gaan beschouwen:
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(Gen 35:27):

óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ èÅìÄÑ ïâìí
íáëâÖ

2772

= 6 x 462

= 36 x 77*

Kirjath ha'Arba dit Hebron waar verwijlden daar
Abraham en Jitzak
(Gen 35:21):

462 = 1 x 462

ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå

=

6 x 77

aan gene zijde van Migdal Eder
- Migdal Eder verworden tot de "eindbestemming op de rustdag = de
7e dag" (6 + 1) t.o.v. van de oorspronkelijke eindbestemming
* de tent (ãÑÄ) = 36 niet aan gene zijde van Migdal Eder (Gen 35:21) maar op de
plaats van de "sabbat der sabbatten" = 77 = het Hebron van de eindbestemming

Faktor in het eerste citaat waren echter de Abraham en Jitzak van een geestelijk ander
kaliber dan Rachel:
(Gen 35:27):

462

íáëâÖ óÑìÅÄ

Abraham en Jitzak

Zulk een vervaging van geestelijk bewustzijn geschiedt ook omdat iedere niet voortdurend hernieuwde beleving tot een steen verwordt:
(Gen 35:3):

ÖÄÅÅ ÉÖè Åíèâ ãÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [9]... âïäãÑ ìîÄ ñìÉÅ âÉåè âÑâÖ
ÖïÄ ñìÅâÖ óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ

23140

òÅÄ ïÅëå ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ

2314

en hij was met mij op de weg welke ik ging ... [9] en verscheen de Eeuwige
aan Jakob nogmaals als hij kwam van Padan Aram en hij zegende hem
(Gen 35:14):

en richtte op Jakob een gedenkteken op de plaat waar hij sprak met hem, een
een gedenkteken van steen
Jakobs godservaringen = 23140 samengevat in een versteend gedenken = 2314

"De Almachtige was van de plaats van beleving van hem opgestegen" oftewel andere
gebeurtenissen hadden na het spreken Gods de aandacht opgeëist:
(Gen 35:14):

Åíèâ ÄìíâÖ [15] ... òÅÄ ïÅëå ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ
ãÄ ïâÅ óâÑãÄ óî ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÑ óî ïÄ

6780

ãáì ÉãïÖ

678

en richtte op Jakob een gedenksteen op de plaats waar hij sprak met hem, een
gedenkteken van steen ... [15] en noemde Jakob de naam van de plaats waar
sprak met hem daar de Eeuwige: Bethel
(Gen 35:16):

en baarde Rachel
- de "tot een steen" verworden godsbeleving = 6780 samengevat in het
gebeuren rondom Rachels baren = 678

Ook de plaats zelf was tot vervanging van de belevenis geworden, als op gelijke wijze er
talrijke "heilige plaatsen" zonder nog de oorspronkelijke direkte godsbeleving bestaan:
(Gen 35:11):

óâÑãÄ Öâãèå ãèâÖ [13] ... âÉî ãÄ âçÄ

6924

= 4 x 1731

óâÑãÄ óî ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÑ

1731

= 1 x 1731

ik God de Almachtige ... (het volledige spreken Gods) [13] En
steeg op weg van hem de Eeuwige
(Gen 35:15):

de plaats waar sprak met hem daar de Eeuwige
- de tot geestelijke kern verworden plaats zelf = 1 in plaats
van de godsbeleving aldaar ooit = 4

Oftewel veel "heilige plaatsen" vervangen de aktieve godsbeleving:
(Gen 35:2):

áÅÜå óî òÅâÖ [7] ... óäâïãåî ÖêâãáÑÖ

17310

en wisselt jullie klederen ... (reiniging van afgoden en tocht naar het
godshuis Bethel) [7] En hij bouwde daar een altaar (en geen gedenkteken)
(Gen 35:15):

1731

óâÑãÄ óî ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÑ

de plaats waar sprak met hem daar de Eeuwige
- de aktieve godsdienst van reiniging en heiliging = 17310 samengevat in een verstarde "heilige plaats" = 1731

- als ook tradities in het algemeen versteende gedenktekens zijn. Want men zal zich niet
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identificeren middels lichamelijke afkomsten en niet door gedrag en denken van voorouders zich laten leiden of ter ere van hen handelen = "leven in het verleden" maar men zal
zich richten naar de levende God hier en nu. Het overeind houden van tradities voor zover niet samenvallend met direkte beleving is gelijk aan het overeind houden van de gedenkstenen en beelden voor de afgoden welke eveneens niet leven. Men zal zijn handelen en denken niet met het gewoontegedrag en -denken van volkeren en bevolkingsgroepen en beroepsgroepen en kasten en rangen en standen en confessies en de familie in
overeenstemming willen brengen. En niet zal men naar velerlei "versteend gedrag en
denken" meer zoals ook niet naar de doden zich richten, in het laatste geval anders dan
Jakob nu die plaats alleen nog Bethel = "huis Gods" (Gen 35:15) noemt nadat hij hem eerst
(Gen 35:7) "de God van Bethel" = "de God van het huis Gods" had genoemd:
(Gen 35:12):

ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã íáëâãÖ óÑìÅÄã âïïç ìîÄ öìÄÑ ïÄÖ
ìîÄ óÖíåÅ óâÑãÄ Öâãèå ãèâÖ [13] öìÄÑ ïÄ òïÄ ñâìáÄ
ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ [14] ÖïÄ ìÅÉ
òåî Ñâãè íëâÖ ñéç Ñâãè ñéâÖ òÅÄ ïÅëå

9888

= 4 x 2472

óâÑãÄ óî ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÑ óî ïÄ

2472

= 1 x 2472

en het land/de aarde welke ik gaf aan Abraham en aan Jitzak jou
zal ik geven haar en aan jouw zaad na jou zal ik geven het land/
de aarde [13] En steeg op van boven hem de Eeuwige op de
plaats waar hij sprak met hem [14] En richtte op Jakob een gedenksteen op de plaats waar hij sprak met hem, een gedenksteen
van steen en hij goot uit op haar een drankoffer en goot uit op
haar olie
(Gen 35:15):

de naam van de plaats waar sprak met hem daar de Eeuwige
- heilige namen en heilige plaatsen tot geestelijke kern = 1
van het erfgoed van de levende God verworden

Dubbele rouw had Jakob overmand en "zonnen van ellende" overstralen vaak een tijd
lang de sterren Gods. Aldus verscheen die tot stenen vereringsplek geworden beleving
steeds meer in het licht van Rachel doen en denken ooit:
(Gen 35:1):

ãÄ ïâÅ Ñãè

548

= 4 x 137

ÑÅëå

137

= 1 x 137

ÑÅëå

137

= 1 x 137

ga op naar Bethel (en maak daar een altaar en niet een gedenkteken)
(Gen 35:14):

een gedenkteken (een steen)
(Gen 35:20):

een gedenkteken (voor Rachel)

- en werd zo ook tot negatief geestelijke kern = 1 van Rubens daad = 4:
(Gen 35:22):

âçÅ ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ
òÅÖÄì Åíèâ ìÖäÅ ÑÄã âçÅ [23] ìîè óâçî Åíèâ

4208

= 4 x 1052

òåî Ñâãè íëâÖ ñéç Ñâãè ñéâÖ

1052

= 1 x 1052

en hij (Ruben) lag bij Bilha de dienstmaagd van zijn vader.
En hoorde Israël en waren de zonen van Jakob twaalf [23].
De zonen van Lea de eerstgeborene van Jakob Ruben
(Gen 35:14):

en hij goot uit op haar (op de steen) een drankoffer en hij goot
uit op haar olie

Tezamen met Rachel was Jakobs oorspronkelijke godsbeleving begraven langs de weg
naar Ephrath, als daarin = 912 zijn godservaring = 9120 wordt samengevat:
(Gen 35:7):

[9] ... óâÑãÄÑ ÖâãÄ ÖãÇç óî âä ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ
óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ ÉÖè Åíèâ ãÄ óâÑãÄ ÄìâÖ

9120

ÑïìêÄ ñìÉÅ

912

en hij noemde de plaats de God van Bethel want daar openbaarde
zich hem de Eeuwige ... [9] En verscheen de Eeuwige aan Jakob nogmaals als hij kwam van Padan Aram
(Gen 35:19):

langs de weg naar Ephrath (werd Rachel begraven)

Het gedenkteken op Rachels graf was dan ook geen geringe:
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(Gen 35:20):

ÑïìÅí ãè ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ

1234

en richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf
- 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 (=> afb. rechts)

Want als gezegd bleef ook na haar dood Jakob Rachel
zien als "zijn rechter hand" = "zinnebeeld ook in de
thora voor de uitverkorene" (Gen 48:17). Want de naam
Benjamin betekent "zoon van de rechter zijde":
òâåâ

çÅ

rechts, de rechter zijde

zoon van

graven in (velerlei) piramidevorm
werden veelal alleen voor vorsten
opgetrokken. De decimaal aflopende en per 1e cijfer oplopende
getallen 1000 - 200 - 30 - 4 geven de per oplopende trap aflopende breedte weer

- en ook met die naam werden de oorspronkelijke bedoelingen van het gaan naar Luz al dan niet bewust naar
Rachel omgebogen. Oftewel de plaats van de opdracht
Gods uit het 1e vers = Bethel = Luz had zich als eindbestemming aan Rachels geschiedenis = "zoon van mijn leed" toegevoegd:
(Gen 35:18):

âçÖÄ òÅ

119

Ben Oni
(Gen 35:6):
(Gen 35:18):

ÜÖã

- Rachels naamgeving

43

Luz

____

òâåâçÅ

162

Benjamin

- toegevoegde waarde Luz hij Bethel = "huis
Gods"
- Jakobs naamgeving

De getalwaarde van de naam Benjamin = 162 geeft als samenvatting van Rachels graf =
1620 de overgang van Jakobs liefde voor Rachel ook op Benjamin weer:
(Gen 35:19):

1620

ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ

en zij werd begraven aan de weg naar Ephrath

Nauwelijks anders kan zijn dat zijn vroegere voorkeur (=> 33e hfdst) voor Rachels kinderen
ook door toedoen van de moorden door de zonen van zijn andere vrouw Sjimeon en Levi
herleefde:
(Gen 35:23):

âÖãÖ òÖèåîÖ

524

òâåâçÅ Öã Äìí ÖâÅÄÖ

524

en Sjimeon en Levi
(Gen 35:18):

en zijn vader noemde hem "zoon van de rechter zijde" (Benjamin)
- Benjamin = 524 als keerwal ook tegen Sjimeon en Levi = 524

En zo deed die zo begrijpelijkerwijze toegenomen en toch verkeerde voorkeur de gevoelens van achtergesteld zijn van Lea's kinderen toenemen, wat vervolgens de eerdere
godsbelevingen teniet deed:
(Gen 35:1):

ãÄ ïâÅ

443

ÑÑãÅ ïÄ

443

Bethel
(Gen 35:22):

met Bilha (lag Ruben)

Oftewel wat de eerdere terugkeer van Jakobs huis tot de eenheid Gods teniet deed:
(Gen 35:10):

ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî

2508

= 2 x 1254

ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ

1254

= 1 x 1254

jouw naam Jakob. Niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob maar Israël zal zijn jouw naam
(Gen 35:22):

en het was als woonde Israël in dat land (= weg van Migdal Eder - dat
Ruben bij Bilha lag)

De tocht weg van het verderf = 4 naar het godshuis Bethel = 1 werd tijdelijk omgedraaid:
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(Gen 35:5):

ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ ÖèéâÖ
öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ [6] Åíèâ âçÅ âìáÄ ÖêÉì
ãÄ ïâÅ ÄÖÑ òèçä

5016

= 4 x 1254

ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ

1254

= 1 x 1254

en zij braken op en was de schrik van de Eeuwige op de steden
welke om hen heen en niet joegen zij achter de zonen van Jakob [6] En kwam Jakob naar Luz welke in het land Kanaän, deze Bethel
(Gen 35:22):

en het was als woonde Israël in dat land (= Migdal Eder - dat Ruben bij Bilha lag)

- en de opdracht om in Bethel = huis Gods = heel Kanaän (=> 28e hfdst) te wonen was tijdelijk vergeten. Want de tot dan in de opdracht Gods vooropgaande Jakob om uit de
dubbelheid van werelds doen en denken tot de eenheid Gods te gaan:
(Gen 35:1):

ñáìÅÅ ñâãÄ ÑÄìçÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÖ óî ÅîÖ ãÄ ïâÅ Ñãè
ñâáÄ Öîè âçêå

3184

= 2 x 1592

Öåè ìîÄ ãä ãÄÖ ÖïâÅ ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ

1592

= 1 x 1592

trek op (naar) Bethel en woon daar en maak daar een altaar voor
de God de verschenene aan jou als je vluchtte voor Esau jouw
broeder
(Gen 35:2):

en sprak Jakob tot zijn huis en tot allen welke met hem
- aanvang van Jakobs oproep op het spreken Gods tot
terugkeer naar de eenheid Gods = 2 => 1

- zocht nu die weg in dat land van het grote verdriet = "dat land weg van de toren van
de kudde":
(Gen 35:1):

óÖí Åíèâ ãÄ óâÑãÄ ìåÄâÖ

702

= 2 x 351

ìÉè ãÉÇå

351

= 1 x 351

en sprak de Eeuwige tot Jakob: sta op (om te gaan naar Bethel)
(Gen 35:21):

Migdal Eder (= de toren van de kudde = Jakob voorop)

En aldus maakte de geheiligde atmosfeer = 3330 en 4297 plaats voor een sfeer = 3330
en 4297 waarin Ruben tot zijn daad kwam:
(Gen 35:1):

âçêå ñáìÅÅ ñâãÄ ÑÄìçÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÖ óî ÅîÖ ãÄ ïâÅ Ñãè óÖí
ñâáÄ Öîè

3330

sta op, trek op naar Bethel en woon daar en maak daar een altaar voor de God
de verschenene aan jou als je vluchtte voor Esau jouw broeder
(Gen 35:21):

ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ
ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì

3330

âÑâÖ âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã áÅÜå óî ÑîèÄÖ ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ
âïäãÑ ìîÄ ñìÉÅ âÉåè

4297

en hij sloeg op zijn tent weg van de toren van de kudde [22] En het was als
woonde Israël in dat land en ging Ruben en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn
vader
(Gen 35:3):

en wij willen opstaan en opgaan naar Bethel en ik wil maken een altaar voor de
God de antwoordende mij op de dag van mijn benauwenis en hij was met mij op
de weg welke ik ging
(Gen 35:21):

ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ
ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì

4297

en hij sloeg op zijn tent weg van de toren van de kudde [22] En het was als
woonde Israël in dat land en ging Ruben en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn
vader en hoorde Israël

en het was als woonde Israël in dat land en ging heen Ruben en hij lag bij Bilha de
bijvrouw van zijn vader
(Gen 35:22):

ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ

1223

ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ

1223

als woonde Israël in dat land
(Gen 35:22):

en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader
- Rubens daad = 1223 ten gevolge van "Israëls wonen in dat land" = 1223
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Daarvoor was Jakobs sturende leiding de kern = 1 van de bescherming van zijn gezin
= 4:
(Gen 35:5):

ÖêÉì ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ
òèçä öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ [6] Åíèâ âçÅ âìáÄ
ãÄ ïâÅ ÄÖÑ

4864

= 4 x 1216

óäâïãåî ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ

1216

= 1 x 1216

en was de schrik van de Eeuwige op de steden welke in hun
omgeving en niet joegen zij achter de zonen van Jakob [6] En
kwam Jakob naar Luz welke in het land Kanaän hij Bethel
(Gen 35:2):

en reinigt jullie en wisselt jullie klederen

Maar door het tijdelijke wegvallen van Jakobs autoriteit ging voor Ruben weer de valse
godsdienst (=> boven) = 1 het dagelijkse leven = 4 bepalen:
(Gen 35:21):

öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ
ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ

2888

= 4 x 722

en hij sloeg op zijn tent weg van de toren van de kudde [22] En
het was als woonde Israël in dat land en ging Ruben en hij lag bij
Bilha
(Gen 35:2):

722 = 1 x 722

ìäçÑ âÑãÄ ïÄ

de goden van den vreemde

De kinderen van Lea en haar maagd waren voor Jakob uit beeld verdwenen zolang hij
opging in zijn leed over Rachel en haar lotgevallen:
(Gen 35:21):

ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ
ÉÇ ÑÄã ïáêî ÑêãÜ âçÅÖ [26] ... ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ
ìîÄÖ

11720

âçÖÄ òÅ Öåî ÄìíïÖ

1172

en hij sloeg op zijn tent aan de andere zijde van Migdal Eder [22] en het
was als woonde Israël in dat land dat ging Ruben en lag bij Bilha ... (de
opsomming van Jakobs zonen afsluitend met): [26] en de zonen van Zilpa de dienstmaagd van Lea: Gad en Asjer
(Gen 35:18):

en zij (Rachel) noemde zijn naam "zoon van mijn leed"
- Jakobs kinderen = 11720 en die van Lea en Zilpa samengevat
in Rachels leed = 1172

Zelfs werd hij daarmee in zekere mate tot verlengstuk van Rachels nooit geheel afgelaten hebbende wedijver met haar zuster (=> boven):
(Gen 35:19):

Ñåëå Åíèâ ÅëâÖ [20] óáã ïâÅ ÄÖÑ ÑïìêÄ ñìÉÅ ìÅíïÖ
ÑïìÅí ãè

3356

= 4 x 839

en zij werd begraven aan de weg naar Ephrath - dit Bethlechem
[20] En richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf
(Gen 35:17):

839 = 1 x 839

òÅ ñã ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ

niet zul je vrezen want ook deze voor jou een zoon
- Rachels wedijver bij leven (=> boven) als onbedoeld geestelijke
kern = 1 ook van Jakobs gedenkteken voor Rachel

Door zijn voorkeur zouden ook haar beide zonen een voortzetting van Rachels wedijver
worden (=> 37e en 42e-45e hfdst), als door zijn naamsgeving "zoon van mijn rechter zijde"
werd aangekondigd:
(Gen 35:17):

òÅ ñã ÑÜ óÇ

157

= 1 x 157

òåâçÅÖ ôéÖâ

314

= 2 x 157

ook deze voor jou een zoon
(Gen 35:17):

Joseph en Benjamin
- Rachels wedijver = "ook deze voor jou een zoon" = 157 (=> boven)
door Jakobs naamgeving "Benjamin" ook qua getalwaarde in
haar beide zonen = 2 x 157 voortlevend
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Door die naamsgeving verkregen ook volgens getalwaarde de gezamenlijke kinderen van
Rachel en haar dienstmaagd Bilha de wereldse tint waarmee Rachel met haar zuster had
gestreden:
(Gen 35:24):

ôéÖâ
òåâçÅ
(Gen 35:17): òÉ
âãïêç
(Gen 2:9):

-

Joseph
Benjamin
Dan
Naphtali

156
152
54
570

(in Gen 35:18:

òâåâçÅ)

_____

932

èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè
de boom van kennis van goed en kwaad

En dat benadrukt nogmaals dat door Jakobs gefocust zijn op de gestorven Rachel en haar
kinderen en die van haar dienstmaagd bij zijn herbenoemen van "de naam van de plaats"
d.w.z. van Bethel deze plaats tot een versteend alleen materieel gedenken (=> boven) was
geworden:
(Gen 35:15):

932

óÖíåÑ óî ïÄ

de naam van de plaats

Met andere woorden was voor Jakob de "God de Almachtige" van de openbaring aan hem
tot "de God van Joseph en Benjamin" geworden, als gesubstitueerd het naar getalwaarden wordt weergegeven:
(Gen 35:11):

âÉî ãÄ âçÄ óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ

785

= 5 x 157

âÉî

314

= 2 x 157

òåâçÅÖ ôéÖâ

314

= 2 x 157

en sprak tot hem de Eeuwige: ik (ben) God de Almachtige
de Almachtige
(Gen 35:17):

Joseph en Benjamin

==>>
en sprak tot hem de Eeuwige: ik (ben) de God van Joseph en Benjamin
Als wel vaker in de thora namelijk spelen zich hier "achter elkaar opgesomde gebeurtenissen" door elkaar af (=> 1e t/m 4e hfdst). Want het spreken Gods tot Jakob vond door de
tijd heen plaats en werd beëindigd door het sterven van Rebekka en van Rachel. "God de
Almachtige" werd nog in de periode van het spreken Gods tot hem tot de "God van Joseph en Benjamin". De beleving van de eenheid Gods = 1 x 4113 werd in de overlappende tijd van rouw steeds meer tot een wereldse beleving = 2 x 4113, beginnend met "God
de Almachtige" alias "God van Joseph en Benjamin" en eindigend met het opstijgen Gods
weg van hem:
(Gen 35:10):

ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî
ãÄìîâ Öåî ïÄ ÄìíâÖ

4113

= 1 x 4113

8226

= 2 x 4113

jouw naam Jakob niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob;
veelmeer Israël zal zijn jouw naam en hij noemde zijn naam Israël
(Gen 35:11):

óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ ÑÅìÖ Ñìê âÉî ãÄ âçÄ
íáëâãÖ óÑìÅÄã âïïç ìîÄ öìÄÑ ïÄÖ [12] ÖÄëâ ñâëãáå
Öâãèå ãèâÖ [13] öìÄÑ ïÄ òïÄ ñâìáÄ ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã
ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ óâÑãÄ
ik God de Almachtige wees vruchtbaar en word veel. Een volk en
een gemeenschap van volkeren zal zijn uit jou en koningen uit
jouw lendenen zullen uitgaan [12] En het land welke ik gaf aan
Abraham en aan Jitzak aan jou zal ik geven haar en aan jouw
zaad na jou zal ik geven het land. [13] En steeg op van hem de
Eeuwige op de plaats waar hij sprak met hem

Dat Jakob in zijn leed over Rachel zijn andere kinderen vergat, deed Rachels wedijver
t.o.v. haar zuster en haar kinderen tot over haar graf heen voortleven:
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(Gen 35:22):

ìÖäÅ ÑÄã âçÅ [23] ìîè óâçî Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ
âçÅ [24] òÖãÅÜÖ ìäîîâÖ ÑÉÖÑâÖ âÖãÖ òÖèåîÖ òÅÖÄì Åíèâ
[26] âãïêçÖ òÉ ãáì ïáêî ÑÑãÅ âçÅÖ [25] òåâçÅÖ ôéÖâ ãáì
ìîÄÖ ÉÇ ÑÄã ïáêî ÑêãÜ âçÅÖ

8390

òÅ ñã ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ

839

en hoorde Israël (over Rubens daad) en waren de zonen van Jakob twaalf
... (opsomming van Jakobs zonen) ... [26] en de zonen van Zilpa de
dienstmaagd van Lea: Gad en Asjer
(Gen 35:17):

niet zul je vrezen want ook deze voor jou een zoon
- alle zonen = 8390 in de wedijver van Rachel (=> boven) = 839 samengevat

Zulke fouten van een ouder doet vaak ook in moeilijke tijden tot een onbegrip bij kinderen leiden welke sterker is dan hun begrip voor diens situatie. Want vaak treden eerst en
juist in zware tijden de voorkeuren van mensen aan het daglicht. En zo ook brachten
ontgoocheling en de aflatende leiding van zijn vader Ruben ertoe om ondanks de rouw
van zijn vader zulk een verkeerde daad te begaan. De zonen van Lea en de maagden waren minder geliefd bij Jakob (Gen 37:4) en Jakob had eerst in de zoon van Rachel Joseph
en daarvoor reeds in de kinderen van haar maagd Bilha de erfgenaam van de belofte gezien (=> 30e hfdst). Aldus wilde de eigenlijk eerstgeborene Ruben de lijn der erfdragers alsnog via hem laten verlopen door bij de maagd van de lieveling van Jakob = Bilha een
zoon te verwekken. Zijn vader zou ogenschijnlijk nogmaals via de maagd van Rachel een
zoon van zijn geliefde overledene hebben gekregen en zich aan deze gehecht hebben.
Dat is namelijk eruit af te leiden dat direkt op Rubens daad er staat:
(Gen 35:22):

en/maar hoorde Israël en waren de zonen van Jakob twaalf (en niet
dertien)

- oftewel "maar Jakob had al twaalf zonen". Het getal twaalf is die van het uiterste der
materie (=> 6e hfdst) en zo geeft het vet gedrukte deel Jakobs weten aan dat zijn lichamelijke nakomelingschap reeds volledig was. En daarmee was Rubens plan om alsnog met
hem de lijn der erfdragers voort te zetten:
(Gen 35:11):

ÖÄëâ ñâëãáå óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ

781

ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ

781

en een gemeenschap van volkeren zal zijn uit jou en koningen uit jouw
lendenen zullen uitgaan
(Gen 35:22):

en hij (Ruben) lag bij Bilha
- de lijn der geestelijke erfdragers overgaande van Rachels kinderen op Ruben

- mislukt. De getalwaarden in dit hoofdstuk geven weer dat na de dood van zijn moeder
Jakob in Rachels beide zonen tevens het wezen van zijn moeder was gaan herkennen:
(Gen 35:8):

ÑíÅì

307

òåâçÅÖ ôéÖâ ãáì âçÅ

614

Rivka (Rebekka)
(Gen 35:24):

= 2 x 307

zonen van Rachel: Joseph en Benjamin
- voor twee zonen 2 x "Rivka = 307" = 2 x 307

En ook die eenzijdige overheveling van oerouderlijke waarden droeg bij aan het geestelijke vacuüm waarin Ruben tot zijn daad kwam:
307

ÑÑãÅÖ òÅÖÄì

- en Rivka (Rebekka) = 307

Ruben en Bilha

Ook het verlies van zijn moeder = "de eik van het wenen" deed hem "nog Jakob en niet
reeds Israël zijn", als God nog "tijdens zijn komen van Padan Aram" = "nog niet het
einddoel bereikt hebben" tot hem zei:

25
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 35:8):

òÉêå ÖÄÅÅ ÉÖè Åíèâ ãÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [9] ïÖäÅ òÖãÄ Öåî ÄìíâÖ
Åíèâ ñåî óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ [10] ÖïÄ ñìÅâÖ óìÄ

3766

en hij noemde zijn naam "eik van het wenen" [9] En verscheen de Eeuwige aan Jakob nog bij zijn komen van Padan Aram en hij zegende hem [10]
En sprak tot hem de Eeuwige: jouw naam (nog) Jakob

- en ook dat een rol speelde bij het verlies van de controle over zijn gezin:
(Gen 35:22):

ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ
ìîè óâçî Åíèâ âçÅ

3766

en ging Ruben en hij lag bij Bilha de dienstmaagd van zijn vader en hoorde
Israël en waren de zonen van Jakob twaalf

Ondanks dat rouw uit liefde en zware rouw uit grote liefde voortkomen (=> boven) zal men
overmand door hen het doel van de dood = "de hogere eindbestemmingen Gods" en
daarmee zijn omgeving niet uit het oog verliezen. Anders dan Abraham ten tijde van de
begrafenis van Sara (=> 23e hfdst) was derhalve Jakob tijdens zijn rouw weer de oude Jakob en niet Israël:
(Gen 35:8):

ÑíÅì

307

= 1 x 307

òåâçÅÖ ôéÖâ ãáì âçÅ

614

= 2 x 307

zonen van Rachel: Joseph en Benjamin

__________________

Åíèâ ñåî óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ

921

Rivka (Rebekka)
(Gen 35:24):
(Gen 35:10):

= 3 x 307

en sprak tot hem de Eeuwige: jouw naam (nog) Jakob
(Gen 35:19):

ãáì ïåïÖ

1084

= 2 x 542

en stierf Rachel
(Gen 35:10):

Åíèâ ñåî

542 = 1 x 542

jouw naam (nog) Jakob
- Jakob als overgebleven helft van het gestorven paar Jakob-Rachel

Rouw behoort bij geestelijke kwaliteit en is zoveel beter dan onverschilligheid. En slechts
weinigen waaronder uiteindelijk ook Jakob weten tijdens haar het oog voor de doelstellingen Gods in dit leven niet te verliezen. Tot die tijd week Jakob van de weg af, als zijn
verstarren in verdriet en zijn "verlies van zicht op zijn kudde" en Rubens daad dientengevolge = 6870 in het afwijken van de weg naar Hebron = "en brak Jakob op" = 687 samengevat is:
(Gen 35:20):

[21] óÖâÑ Éè ãáì ïìÅí ïÅëå ÄÖÑ ÑïìÅí ãè ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ
ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22]ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ ãÄìîâ èéâÖ
ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ

6870

ãÄìîâ èéâÖ

687

en richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf hij het gedenkteken
"graf van Rachel" tot heden [21] en brak op Israël en hij sloeg op zijn
tent aan de andere zijde van de toren van de kudde [22] en het was als
woonde Israël in dat land dat ging Ruben en lag bij Bilha de bijvrouw van
zijn vader
(Gen 35:21):

en brak op Israël (om weg te gaan van Migdal Eder)
- Jakobs inslaan van de weg van verdriet en de gevolgen = 6870 samengevat in Jakobs opbreken "weg van zijn zicht op de kudde" = 687

Vanwege dat afwijken is ook Benjamin alhoewel in Kanaän geboren in de opsomming van
Jakobs "in Padan Aram geboren zonen" meegenomen (Gen 35:24+26), want niet topografisch maar wel "naar geestelijk territorium" was hem ook deze nog in het land van heidendom en niet in het godsland geboren":
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(Gen 35:17):

ÖâÅÄÖ ... [18] òÅ ñã ÑÜ óÇ âä âÄìâï ãÄ ïÉãâåÑ Ñã ìåÄïÖ
ÑïìÅí ãè ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ [20] ... òâåâçÅ Öã Äìí

9580

óìÄ òÉêÅ Öã Éãâ ìîÄ

958

en sprak tot haar de vroedvrouw: niet zul je vrezen want ook deze voor
jou een zoon [18] ... en zijn vader noemde hem "zoon van mijn rechter
zijde" ... [20] En richtte op Jakob een gedenkteken op haar graf
(Gen 35:26):

(de zonen) welke geboren werd hem in Padan Aram

- Rachels wedijver (=> boven) en Jakobs identificatie van het geestelijke nageslacht alleen met Rachels kinderen = 9580 samengevat in het "geboren zijn ook van Benjamin in Padan Aram" = 958

De nog verkeerd begrepen geestelijke erfenis van het land en het opstijgen Gods "weg
van hem" en "de landlengte van Rachels tekortschieten" zijn derhalve ook in het geboren
zijn ook van Benjamin "nog in Padan Aram" samengevat:
(Gen 35:12):

óâÑãÄ Öâãèå ãèâÖ [13] öìÄÑ ïÄ òïÄ ñâìáÄ ñèìÜãÖ ÑççïÄ ñã
... òÅÄ ïÅëå ... ÑÅëå Åíèâ ÅëâÖ [14] ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ
öìÄÑ ïìÅä ÉÖè âÑâÖ ... [16]

12380

jou wil ik geven haar (het land) en aan jouw zaad na jou wil ik geven het
land [13] En steeg op van hem de Eeuwige op de plaats waar hij sprak
met hem. [14] En richtte op Jakob een gedenkteken ... een gedenkteken
van steen ... [16] ... en het was nog een landlengte
(Gen 35:26):

1238

óìÄ òÉêÅ Öã Éãâ ìîÄ Åíèâ âçÅ ÑãÄ

deze de zonen van Jakob welke geboren werd(en) hem in Padan Aram

Aldus staat er na het verschijnen Gods aan Jakob en de hem aangezegde naamswijziging
dat zonder begrip van het bovenstaande wat overbodig lijkende vers (Gen 35:13):
en steeg op weg van hem (Jakob) de Eeuwige van de plaats waar hij sprak met
hem
(Gen 35:13):

358

óâÑãÄ Öâãèå ãèâÖ
en steeg op weg van hem de Eeuwige

- buiten zicht raken van het gezalfde mesjiach (áâîå) = 358 ten gevolge van nog niet op de juiste wijze verwerkt leed
(Gen 35:13):

1302

ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ óÖíåÅ

= 42 x 31

van de plaats waar hij sprak met hem
- het weggaan Gods (ãÄ) = 31 in de vorm van de affaire Bilha (ÑÑãÅ) = 42

Met de hervatting van zijn tocht naar het oord van vertoeven van Abraham en Jitzak was
dan ook het Israël zijn = "godsstrijder zijn" verbonden:
(Gen 35:27):

íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ

1506

Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî

1506

waar verwijlde(n) daar Abraham en Jitzak
(Gen 35:10):

jouw naam Jakob; niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob
- daar waar Abraham en Jitzak verwijlden = 1506 zal je
niet langer Jakob maar Israël zijn = 1506

Met het loslaten van de in de rouw opnieuw tot feilloze voorbeelden geworden schaduwen
van Rachel en Rebekka = "het hervatten van de reis naar Hebron" was eerst het "tot Israël worden" verbonden. Zo was ook Jakobs definitieve afzweren van eigen ingrepen zoals van zijn moeder Rebekka tegen Esau deel van het "Israël zijn", want "Israël zijn" =
"godsstrijder zijn" houdt een strijden met God (Gen 32:29) en niet met eigen middelen en
methoden in. En het strijden met God houdt in dat niet op horen zeggen men afgaat, zoals indertijd Jakob zich door de adviezen van zijn moeder liet leiden. Men zal "op de stem
Gods achten" = "op de leiding Gods bedacht zijn":
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(Gen 35:7):

ÖâãÄ ÖãÇç óî âä ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ áÅÜå óî òÅâÖ
ÑíÅì ïíçâå ÑìÅÉ ïåïÖ [8] ÖâáÄ âçêå ÖáìÅÅ óâÑãÄÑ

4456

= 4 x 1114

ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ

1114

= 1 x 1114

en hij bouwde daar een altaar en noemde de plaats de God van
Bethel want daar openbaarde zich hem de Eeuwige als hij
vluchtte voor zijn broeder [8] En stierf Debora de vroedvrouw/zuigeling van Rebekka
(Gen 35:13):

(de God) welke sprak met hem

- het "niet van horen zeggen" als geestelijke kern = 1 van Jakobs
geestelijke ontwikkeling t/m het sterven van de "nog naar zijn
moeder luisterende zuigeling van Rebekka" = 4

Want als uiteengezet is godsdienst zonder godservaring gelijk aan het vereren van dode
goden welke men "naar zijn hand kan zetten" oftewel welke "in de hand van de mens
zijn":
(Gen 35:13):

1114

ÖïÄ ìÅÉ ìîÄ

= 2 x 557

(de God) welke sprak met hem

(Gen 35:4):

557 = 1 x 557

óÉâÅ ìîÄ

(de afgoden) welke in hun hand

- de niet sprekende afgoden "in hun hand" als "de halve godsbeleving"

Door de rouw over Rebekka en over Rachel was Jakob nog een keer teruggevallen in het
identificeren van geestelijke standaards met de leefwijzen zoals ooit van Rachel en zijn
moeder Rebekka. En daardoor werd zijn aanvankelijke verhoging = 12230 in die periode
van verzwakte geesteskracht verzwolgen door en aldus samengevat in Rubens daad =
1223:
(Gen 35:8):

ÄìíâÖ òÖãÄÑ ïáï ãÄ ïâÅã ïáïå ìÅíïÖ ÑíÅì ïíçâå ÑìÅÉ ïåïÖ
Äã Åíèâ ñåî óâÑãÄ Öã ìåÄâÖ [10]... [9] ïÖäÅ òÖãÄ Öåî
ãÄìîâ Öåî ïÄ ÄìíâÖ ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ

12230

en stierf Debora de pleegmoeder van Rivka (= en hoorde Jakob dat zijn moeder Rivka was gestorven => boven) ... [10] en sprak tot hem de Eeuwige:
jouw naam Jakob. Niet wordt genoemd jouw naam nog Jakob, maar Israël
zal zijn jouw naam en hij noemde zijn naam Israël
(Gen 35:22):

1223

ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ

en hij lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader

Ook in tijden van verdriet heft God de causaliteit van zijn schepping niet op. Want ook
dan zal men de aandacht voor de levenden niet verliezen, waar verzwakking van geest
zwakkeren van geest de bedekking doet nemen:
(Gen 35:22):

îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ
ìîè óâçî Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ

5020

óáã ïâÅ ÄÖÑ

502

en het was als woonde Israël in dat land en ging Ruben en hij lag bij Bilha
de bijvrouw van zijn vader. En vernam/(merkte) Israël en/(want) waren
de zonen van Jakob (reeds) twaalf
(Gen 35:19):

dat is Bethlechem
- Rubens wandaad = 5020 samengevat in Jakobs afdwalen vanwege
Rachels dood = "dat is Betlechem" = 502

Åíèâ
(Gen 35:24): ôéÖâ
(Gen 35:24): òåâçÅ

-

(Gen 35:19):

-

(Gen 35:1):

óáã ïâÅ

Jakob
Joseph
Benjamin

182
156
152
________

Bethlechem

490

- Jakobs te eenzijdige voorkeur na Rachels dood als "dat is Bethlechem"

Het zich richten op het zegenen Gods en niet het zich richten op de doden doet door de
nacht van rouw gaan:
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(Gen 35:8):

ÄìâÖ [9] ïÖäÅ òÖãÄ Öåî ÄìíâÖ òÖãÄÑ ïáï ãÄ ïâÅã ïáïå ìÅíïÖ
Öã ìåÄâÖ [10] ÖïÄ ñìÅâÖ óìÄ òÉêå ÖÄÅÅ ÉÖè Åíèâ ãÄ óâÑãÄ
ñåî ÑâÑâ ãÄìîâ óÄ âä Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã Åíèâ ñåî óâÑãÄ

8661

òÅÖÄì Åíèâ ìÖäÅ ÑÄã âçÅ [23] ìîè óâçî Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ
òåâçÅÖ ôéÖâ ãáì âçÅ [24] òÖãÅÜÖ ìäîîâÖ ÑÉÖÑâÖ âÖãÖ òÖèåîÖ
ÑÄã ïáêî ÑêãÜ âçÅÖ [26] âãïêçÖ òÉ ãáì ïáêî ÑÑãÅ âçÅÖ [25]
óìÄ òÉêÅ Öã Éãâ ìîÄ Åíèâ âçÅ ÑãÄ ìîÄÖ ÉÇ

8661

en zij werd begraven onder Bethel onder de eik en hij noemde zijn naam
"eik van het wenen". [9] En verscheen de Eeuwige aan Jakob nog in zijn
komen van Padan Aram en hij zegende hem [10] En sprak tot hem de
Eeuwige: jouw naam Jakob niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob
maar Israël zal zijn jouw naam
(Gen 35:22):

en waren de zonen van Jakob twaalf [23] De zonen van Lea de eerstgeborene van Jakob Ruben en Sjimeon en Levi en Juda en Issjachar en Zebulon
[24] De zonen van Rachel Joseph en Benjamin [25] En de zonen van Bilha
de dienstmaagd van Rachel Dan en Naphtali [26] De zonen van Zilpa de
dienstmaagd van Lea Gad en Asjer. Dezen de zonen van Jakob welke werden geboren hem in Padan Aram

- Jakobs voltallige nageslacht = 8661 als op de toekomst gerichte
zegening Gods om voorbij het wenen over het verleden = 8661 te komen

Ephratha = "naar het stof" staat voor het gaan naar de eindbestemming Kirjath Arba als
graf van de aartsvaderen en aartsmoederen welke de volledige weg aflegden (=> onder):
(Gen 35:27):

988

èÅìÄÑ ïâìí

Kirjath ha'Arba

getal van het uiterste der materie (=> 6e hfdst)

12

(de stoffelijke resten toegevoegd aan het graf te Kirjath ha'Arba):

_____ +

het in de thora voor "volledigheid" staande getal:

1000

En zo staat "dat is Bethlechem" = "aan de weg naar Ephrath" voor het niet geheel bereiken van die eindbestemming, waarmee de plaats Bethlehem evenals de geschiedenis van
Perez en Sjela (=> 49e hfdst en "HgP" - JbL) een frappante vingerwijzing met betrekking tot
latere misverstanden is:
(Gen 35:19):

ñãâÖ ÄÖÑÑ öìÄÅ ãÄìîâ òäîÅ âÑâÖ [22] ... [20] óáã ïâÅ ÄÖÑ
Åíèâ âçÅ ÖâÑâÖ ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì
ìîè óâçî

9590

dat is Bethlechem ... (Jakobs oprichten van gedenksteen voor Rachel, zijn
vertoeven "weg van de toren van de kudde" ... [22] en het was als woonde
Israël in dat land dat ging Ruben en lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader
en hoorde Israël en waren de zonen van Jakob (al => boven) twaalf
(Gen 35:18):

959

Ñîêç ïÄëÅ âÑâÖ

en het was als uitging haar (Rachels) ziel
- Jakobs dwalen = "dat is Bethlechem + de gevolgen" = 9590
samengevat in Rachels voortijdige sterven = 959

Jakob herstelde zich uiteindelijk door alsnog de weg naar Hebron te gaan, maar sommige
fouten zoals ook die van Abram met Hagar (=> 16e hfdst) blijven hun uitwerking hebben.
En zo richtte dan ook Jakob "een gedenkteken boven Rachels graf op" (Gen 35:20):
tot op heden
En waar dat "tot op heden" = 135 de samenvatting is van "tot op heden" plus Jakobs tijdelijke afwijken = 1350, was dat gedenkteken niet alleen een positief getuigenis van
rouw = liefde:
(Gen 35:20):

ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå ÑãÑÄ àâÖ ãÄìîâ èéâÖ [21] óÖâÑ Éè

1350

óÖâÑ Éè

135

tot op heden [21] en/dat brak op Israël en sloeg op zijn tent weg van de
"toren van de kudde"
(Gen 35:20):

tot op heden

Niet alleen de affaire van de verkoop van Joseph ontstond uit Jakobs te eenzijde voor29
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keur maar deze zou ook na Joseph blijven doorwerken (Num 16:1). Want blijvend = "tot op
heden" zou zij aan de basis van de tweestrijd tussen Juda en het tienstammenrijk Joseph
liggen, terwijl toch Jakobs beide vrouwen en daarmee hun zonen voor God even belangrijk waren:
(Gen 35:23):

[24] òÖãÅÜÖ ìäîîâÖ ÑÉÖÑâÖ âÖãÖ òÖèåîÖ òÅÖÄì Åíèâ ìÖäÅ
òåâçÅÖ ôéÖâ ãáì âçÅ

2780

òÖìÅá ÄÖÑ

278

de eerstgeborene van Jakob Ruben en Sjimeon en Levi en Juda en Issjachar en Zebulon [24] De zonen van Rachel: Joseph en Benjamin
(Gen 35:27):

dat is Hebron
- de kinderen van Jakobs beide vrouwen = 2780 samengevat in
de sfeer van de geestelijke eindbestemming "dat is Hebron" = 278

Echter zoals Hagar voor de latere dochterreligies staat (=> 21e hfdst) en dezen de wereld
uit heidendom en kinderoffers wegleidden zo zou ook Josephs gang tot "de wereld Egypte" (=> 37e-45e hfdst) en de latere verstrooiing van het "tienstammenrijk Joseph" tot op heden onder de overige mensheid noodzakelijk zijn omdat de leer Gods voor allen bestemd
is. De fouten van hen welke op God gericht zijn zoals de fouten van Abraham en Jakob
doet de Almachtige uiteindelijk ten goede keren.
Uiteraard doet Jakobs zwakte Ruben niet verontschuldigen:
(Gen 35:22):

1548

ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ òÅÖÄì ñãâÖ

= 18 x 86

en ging Ruben heen en lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader
- vijandschap (ÑÅâÄ) = 18 x de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 =
vijandschap tegen de Eeuwige

Rubens plan mislukte, want naar het begrip van het uiterste der materie (=> boven) wist
Jakob omtrent de volledigheid van het door hem verwekte nageslacht. De godsman Israël merkte door inzicht:
(Gen 35:22):

en ging Ruben en hij lag met Bilha de bijvrouw van zijn vader en hoorde
Israël en waren de zonen van Jakob twaalf
en ging Ruben en hij lag met Bilha de bijvrouw van zijn vader, maar
Israël merkte het want waren zijn zonen al twaalf

- en zo kon Ruben geen vreemheid aan diens nageslacht toevoegen. De scepter zou later
toch naar een zoon van Lea = Juda gaan en dat niet door list en incest maar door een
houding van deze Juda als van Abel (=> 4e en 44e hfdst en TeC). Ruben had ook beter kunnen weten, want niet de zonen van Bilha als voortbrengsel van Rachels strijd met haar
zuster = 4 maar eerst Rachels eigen zoon was in liefde = vanuit geest = 1 verwekt:
(Gen 35:22):

(Gen 35:24):

òÉ
âãïêç

ôéÖâ

- Dan
- Naphtali

54
570
________

- Joseph

624

= 4 x 156

156

= 1 x 156

Daarom ging van Joseph een andere geest uit dan van Dan en Naphtali (Gen 37:2) en van
een zoon van Bilha en Ruben zou zeker geen betere geest zijn uitgegaan.
f. Een landlengte naar Ephrath
Door verdriet week Jakob korte tijd af van de weg en wel te Bethlechem waar Rachel
stierf. Want Ephratha is hier "op weg naar Ephrath" = "op weg naar het stof" = "op weg
naar het alles met het stof te maken hebbende graf in Kirjath Arba te Hebron" (=> 23e
hfdst):
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(Gen 35:16):

ÑïìêÄ
naar Epher (= "naar het stof")

(Num 19:9):
(Gen 35:27):

ìêÄ
stof/as

281

Äìåå

281

- en kwam Jakob naar Jitzak zijn vader, Mamre, Kirjath ha'Arba

Mamre

Einddoel van de aardse reis is het graf zoals van Abraham en Sara = "het graf als poort
naar de eeuwigheid". Volgende getalwaarden geven eveneens de betekenis van Hebron
in dit hoofdstuk aan in de vorm van "dit is Hebron":
(Gen 35:5):

ÖêÉì ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ
òèçä öìÄÅ ìîÄ ÑÜÖã Åíèâ ÄÅâÖ [6] Åíèâ âçÅ âìáÄ
áÅÜå óî òÅâÖ [7] Öåè ìîÄ óèÑ ãäÖ ÄÖÑ ãÄ ïâÅ ÄÖÑ
ãÄ ïâÅ ãÄ óÖíåã ÄìíâÖ

7136

= 4 x 1784

íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ

1784

= 1 x 1784

âÑãÄ ïÄ ÖìéÑ Öåè ìîÄ ãä ãÄÖ ÖïâÅ ãÄ Åíèâ ìåÄâÖ
óääïÅ ìîÄ ìäçÑ

3568

= 2 x 1784

íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ

1784

= 1 x 1784

ÖêâãáÑÖ ÖìÑàÑÖ óääïÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ïÄ ÖìéÑ
áÅÜå óî ÑîèÄÖ ãÄ ïâÅ ÑãèçÖ ÑåÖíçÖ [3] óäâïãåî
âïìë óÖâÅ âïÄ ÑçèÑ ãÄã

6142

= 2 x 3071

ÖìÅíâÖ óâåâ èÅîÖ òíÜ Öâåè ãÄ ôéÄâÖ ïåâÖ íáëâ èÖÇâÖ
ÖâçÅ ÅíèâÖ Öîè ÖïÄ

3071

= 1 x 3071

1772

= 4 x 443

en was de schrik van de Eeuwige op de steden welke rondom
hen en niet achtervolgden zij achter de zonen van Jakob [6]
En kwam Jakob naar Luz welke in het land Kanaän - dit Bethel
hij en al het volk welke met hem [7] En hij bouwde daar een
altaar en noemde de plaats: de God van Bethel
(Gen 35:27):

dit (is) Hebron waar vertoefden daar Abraham en Jitzak
- de geest van het Hebron van Abraham en Jitzak als
kern = 1 van het ontsnappen aan wraak = 4
(Gen 35:2):

en sprak Jakob tot zijn huis en tot allen welke met hem: verwijdert de goden van het vreemde welke in jullie midden
(Gen 35:27):

dit (is) Hebron waar vertoefden daar Abraham en Jitzak
- de geest van het Hebron van Abraham en Jitzak = 1
als plaats van terugkeer tot de eenheid Gods op het
verwijderen van afgoden = 2
(Gen 35:2):

verwijdert de goden van den vreemde welke in jullie midden
en reinigt jullie en wisselt jullie klederen [3] En wij willen
opstaan en gaan naar Bethel en ik wil maken daar een gedenkteken voor de God de Antwoordende mij op de dag van
mijn benauwenis
(Gen 35:29):

en verstierf Jitzak en hij stierf en werd verzameld tot zijn volkeren
bedaagd en verzadigd van dagen en begroeven hem Esau en Jakob zijn zonen
- de geest van het Hebron als graf ook van de aartsvader
Jitzak = 1 als plaats van terugkeer tot de eenheid Gods
op het verwijderen van afgoden = 2
(Gen 35:27):

íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá

Hebron waar vertoefden daar Abraham en Jitzak
(Gen 35:1):

443 = 1 x 443

ãÄ ïâÅ
Bethel

- Bethel = "huis Gods" als geestelijke kern = 1 van het
Hebron van Abraham en Jitzak = 4
(tevens de 1:4 -verhouding tussen het huis Gods = de eeuwigheid voor de onsterfelijke geest = 1 en het graf voor het lichamelijke overschot te Hebron = 4)

Rachel had zich te lang met afgoden verontreinigd en zo kon zij dat einddoel niet meer
helemaal bereiken (=> boven). Zij stierf "nog een landlengte op weg naar Epher (Gen 35:19)
31
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= het graf in Kirjath Arba" en door verdriet bleef ook Jakob op weg naar zijn vader in Hebron enige tijd daar = Migdal Eder = hetzelfde Bethlechem steken. Want een landlengte
was Bethlechem verwijderd van Kirjath Arba en ook de som van de getalwaarde van dezelfde landlengte en die van Jakobs verblijfplaats Migdal Eder is gelijk aan de getalwaarde van Mamre Kirjath Arba:
(Gen 35:21):

351

ìÉè ãÉÇå

Migdal Eder
(Gen 35:16):
(Gen 35:27):

918

öìÄÑ ïìÅä

een landlengte (naar Ephrath)

_____

èÅìÄÑ ïâìí Äìåå

1269

Mamre Kirjath ha'Arba

Dus was Migdal Eder eenzelfde landlengte van Kirjath ha'Arba verwijderd als Bethlechem
het was en was daarmee Jakobs verblijf in Migdal Eder gelijk aan het verblijf in het Bethlechem van het graf van Rachel. En waar aldus Ephratha = "op weg naar Ephrath" en
niet "het zijn in Ephrath":
de locativus "naar ..." in het hebreeuws wordt bij plaatsnamen vaak met een He (Ñ) met A-klank achter
de plaatsnaam tot uitdrukking gebracht

- gelijk is aan "het verblijven aan gene zijde van Migdal Eder", was tijdelijk de opdracht
om te zijn in Hebron voor het bivakkeren in het Bethlechem van Rachel ingewisseld:
(Gen 35:16):

ÑïìêÄ

686

òÖìÅá ÄÖÑ

278

dat is Hebron

____

- naar Ephrath (= "stof") dat is Hebron

964

ìÉè ãÉÇåã ÑÄãÑå

462

óáã ïâÅ ÄÖÑ

502

dat is Bethlechem

____

- aan gene zijde van Migdal Eder dat is Bethlechem

964

Ephratha (= "naar Ephrat" en niet Ephratha als plaatsnaam)
(Gen 35:27):

(Gen 35:21):

aan gene zijde van Migdal Eder
(Gen 35:19):

- bij rood en rood gelijk en paars en paars gelijk het Hebron van de
aartsvaderen voor het Bethlechem van Rachel ingewisseld

Het "naar Ephrath dat is Hebron" = 964 is "het op weg blijven en niet aankomen door
aan gene zijde van Migdal Eder dat is Bethlechem" = 964 te blijven. Maar uiteindelijk
deed God Jakob de weg terug naar de eenheid Gods = 1 hervinden:
(Gen 35:19):

öìÄÑ ïìÅä

918

= 2 x 459

ÖâÅÄ íáëâ ãÄ Åíèâ ÄÅâÖ

459

= 1 x 459

een stuk van het land (wat Rachel niet haalde => boven)
(Gen 35:19):

en kwam Jakob naar Jitzak zijn vader (in Kirjath Arba)

Door het zich toevoegen Gods aan de door rouw verzwakte Jakob in Bethlechem = 964
werd de tocht "naar Ephrath dat is Hebron" = 964 voltooid:
(Gen 35:19):

óáã ïâÅ

490

ãÄ ïâÅ ãÄ

474

El Bethel (= de God van Bethel)

____

Åíèâ ÉÖè ñåî Äìíâ Äã

964

Bethlechem
(Gen 35:7):
(Gen 35:10):

niet zal genoemd worden jouw naam nog Jakob

g. Jitzak
Geen beschamende situatie was ook Jakob bespaard gebleven en reeds was derhalve Ja32
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kob over "de God van zijn vader Jitzak" i.p.v. alleen over de God "van zijn vader Abraham" gaan spreken (=> 28e hfdst). Zijn eigen geestelijke instelling was wel degelijk een
vrucht ook van de leefwijze van zijn vader Jitzak, zoals ongetwijfeld het Jakob vaak en op
zijn minst volgens dit hoofdstuk werd bevestigd:
(Gen 35:4):

ìîÄ óâåÜçÑ ïÄÖ óÉâÅ ìîÄ ìäçÑ âÑãÄ ãä ïÄ Åíèâ ãÄ ÖçïâÖ
óäî óè ìîÄ ÑãÄÑ ïáï Åíèâ óïÄ òåàâÖ óÑâçÜÄÅ

5747

ÖâÑâÖ [28] íáëâÖ óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ èÅìÄÑ ïâìí
ôéÄâÖ ïåâÖ íáëâ èÖÇâÖ [29] Ñçî óâçåîÖ Ñçî ïÄå íáëâ âåâ
Öâåè ãÄ

5747

en zij gaven Jakob alle goden van den vreemde welke in hun hand en
de ringen welke in hun neuzen en verborg hen Jakob onder de vloek
welke bij Sjichem
(Gen 35:27):

Kirjath ha'Arba - dit Hebron waar verwijlden daar Abraham en Jitzak
[28] En waren de dagen van Jitzak 180 jaar [29] En verstierf Jitzak en
hij stierf en werd verzameld tot zijn volkeren
- Jakobs wijze van leven = 5747 gelijk aan het verwijlen van
Abraham en Jitzak in Hebron en Jitzaks verzameld worden tot
het volk Gods = 5747

Door alle eigen tekortkomingen zoals door zijn blindheid in de huwelijksnacht met Lea
was hij de geestelijke blindheid van zijn vader anders gaan beoordelen. En zo leidde nog
eens Rubens overspel met Bilha "aan gene zijde van Migdal Eder" er toe dat vlak voor
zijn terugkeer naar zijn vader Jitzak (Gen 35:27) Jakob deze op gelijke voet met Abraham
ging stellen:
(Gen 35:21):

ìÉè ãÉÇåã ÑäãÑå

462

íáëâÖ óÑìÅÄ

462

aan gene zijde van Migdal Eder
(Gen 35:27):

Abraham en Jitzak

Want niet alleen Jitzak maar ook Abraham had bij tijd en wijle de geestelijke controle
verloren (=> hfdst 11-25) en door verdriet overmand vertoefde ook de mens Jakob "weg
van de toren van het toezicht over de kudde van zijn gezin" (Gen 35:21):
weg van Migdal Eder, aan gene zijde van Migdal Eder
weggaande van de toren van de kudde
Geen mens kan zich van zwakte vrijwaren, al is het maar zoals hier in tijden van extreme
omstandigheden. Het gaat derhalve om de intenties van de mens en de godsvruchtige
bedoelingen van zijn vader waren boven alle twijfel verheven (=> 25e hfdst):
(Gen 35:28):

íáëâ âåâ

268

= 1 x 268

ñâìáÄ ñèìÜ

536

= 2 x 268

de dagen van Jitzak
(Gen 35:12):

jouw zaad na jou (zal ik het land geven)
- de belofte aan Jakobs nazaad mede vanwege Jitzaks levenswerk = 2 x 268

Aldus wordt ook van Jitzak het volledige onvoorwaardelijke verzameld worden = 157 tot
zijn volkeren = "het godsvolk" = 157 vermeld:
(Gen 35:29):

ôéÄâÖ

157

Öâåè ãÄ

157

en hij werd verzameld
(Gen 35:29):

tot zijn volkeren
- Jitzaks verzameld worden = 157 volledig passend op het godsvolk = 157

En wel stierf Jitzak niet voortijdig maar na de volledige tijd van zijn leven = "bedaagd" =
157:
(Gen 35:29):

157

òíÜ
bedaagd
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Niet naar de grotere geesteskracht = 1570 van zijn vader Abraham:
(Gen 35:29):

1570

óÑìÅÄ óî ìÇ ìîÄ òÖìÅá ÄÖÑ
dat is Hebron (met het graf der aartsvaderen) waar verwijlde daar Abraham

- maar wel in volledigheid naar diens intenties had Jitzak geleefd. Ook het 35e hoofdstuk
van de thora bevat een davidsster en deze laat over Jitzaks volwaardigheid als aartsvader geen enkele twijfel bestaan.
h. De zegening van Jakob en de davidsster
In het 28e hoofdstuk werd vooruitlopend op dit hoofdstuk uiteengezet dat Jakob een volk
van godsstrijders = Israël en een geheiligde gemeenschap uit alle volkeren als nageslacht wordt aangezegd:
Genesis 35:11

Genesis 28:14

een volk

=

jouw zaad

een gemeenschap van volkeren

=

alle geslachten van de aarde

Volgende getalwaarden brengen hetzelfde tot uitdrukking:
(Gen 35:11):

âÖÇ

- een volk

19

- en Kanaän (òèçä) = 190
(Gen 35:11):

óâÖÇ ãÑíÖ

- en een gemeenschap van volkeren

200

- genomen uit een door dualisme = 2 beheerste wereld

- welke getalwaarden een variatie op de al vaak in deze hoofdstukken aangehaalde oerversie zijn:
òèçä

- Kanaän

óâìëå - Mizraiem = Egypte

190

= 1 x 190

380

= 2 x 190

- het eenheidsland Kanaän (1 - 190) ten opzichte van de "wereld
Egypte" in dualisme (2 - 200)

Dat naar de mening van Jakobs zonen (=> 34e hfdst) geboren Israëlieten bijvoorbaat godsstrijders zijn, wordt echter door het volgende gelogenstraft:
(Gen 35:22):

ãÄìîâ èåîâÖ ÖâÅÄ îÇãâê ÑÑãÅ ïÄ ÅäîâÖ

2190

óâÖÇ ãÑíÖ âÖÇ

219

en hij (Ruben) lag bij Bilha de bijvrouw van zijn vader en hoorde Israël
(Gen 35:11):

een volk en een gemeenschap van volkeren
- Rubens verlies van godsstrijderschap maar niet van het deelgenoot van de gemeenschap
Gods zijn = 2190 in "een volk en een gemeenschap van volkeren" = 219 samengevat

En dat naar hun mening niet geboren Israëlieten niet tot het godsvolk kunnen behoren
(=> 34e hfdst) wordt als kroon op het 34e en 35e hoofdstuk van de thora met opnieuw getalwaarden in de vorm van een davidsster weerlegd. Volkomen gelijkwaardigheid van geboren en niet geboren Israëlieten wordt met deze weergegeven, als ditmaal zij door
enerzijds de driehoek van driemaal de in het hoofdstuk voorkomende woorden "de zonen
van Jakob":
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(Gen 35:5):

Åíèâ âçÅ

244

= 1 x 244

244

= 1 x 244

244

= 1 x 244

de zonen van Jakob
(Gen 35:22):

Åíèâ âçÅ

de zonen van Jakob
(Gen 35:26):

Åíèâ âçÅ

de zonen van Jakob

_________________

732

= 3 x 244

- en door anderzijds de driehoek van de één keer in het hoofdstuk voorkomende woorden
"en het volk welke met hem (was)" met dezelfde getalwaarde wordt gevormd:
(Gen 35:6):

732

Öåè ìîÄ óèÑ

= 3 x 244

het volk welke met hem (was)

Jitzaks vader Abraham was nog niet-Israël en behoort zo nog tot de groep Niet-Israëlieten en Jitzaks zoon Jakob werd Israël genoemd en behoort zo tot de groep Israëlieten.
En zo hoort Jitzak met het volgende woord in het 12e vers:
(Gen 35:12):

244

íáëâãÖ

= 1 x 244

en aan Jitzak (gaf ik het land)

- als de middelste der aartsvaderen in het midden van de davidsster thuis. De erfenis
Gods was aldus gegeven "aan Abraham en de niet-Israëlieten" en "aan Jakob en de Israëlieten" EN AAN JITZAK. Immers had hij zich met hart en ziel ingezet om tot een godsvolk te worden (=> boven en 25e hfdst) en ook zo is niet verwonderlijk dat de door bovengenoemde twee driehoeken opgespannen "tent van het godsvolk uit Israël en niet-Israël" =
"het midden van de davidsster" door dit woord "en aan Jitzak" wordt vertegenwoordigd.
En verder was als uiteengezet Jakob op weg naar zijn vader Jitzak om de opdracht tot
het worden van een wereldwijd godsvolk voort te zetten. Aldus werden naar getalwaarde
"hij en zijn zonen en het volk met hem" de voortzetting van het levenswerk van Jitzak als
deze stierf:
3 x maal "de zonen van Jakob" = 3 x 244
het volk wat met hem (was):
"en aan Jitzak" in het midden:

732 = 3 x 244
732 = 3 x 244
244 = 1 x 244
_____________________

(Gen 35:29):

óâåâ èÅîÖ òíÜ Öâåè ãÄ ôéÄâÖ ïåâÖ íáëâ èÖÇâÖ

1708

= 7 x 244

en ontsliep Jitzak en hij stierf en hij werd verzameld tot
zijn volkeren oud en verzadigd van dagen

Israël en allen uit de volkeren welke erbij willen horen vormen eerst tezamen het door
Jitzak nagestreefde godsvolk.

Het verschil in functionaliteit van beide groepen is naar de geaardheid als van iedere
door God tot dienstbaarheid gegeven begaving. Zo zijn er de twee tegenovergesteld in
elkaar grijpende driehoeken van de vliegtuigbouwers en van de vliegtuigpassagiers en de
idem twee driehoeken van de programmeurs en van de computergebruikers en de idem
twee driehoeken van de huizenbouwers en van de huizenbewoners. Onder de vliegtuig35
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passagiers zijn programmeurs en onder de vliegtuigbouwers zijn gebruikers van computers. De één ontving de ene begaving ten dienste van de ander en omgekeerd. Ondanks
dat velen geen oog voor de weg Gods in hun leven hebben functioneert de mensheid als
een ineengrijpen van talloze tegenovergestelde driehoeken en dit is één der vele wonderbaarlijkhede wijsheden Gods in de schepping. Als uiteengezet (=> 21e hfdst) is de "uitverkorenheid van het joodse volk" geen beter zijn maar een aangeboren talent om het
Woord Gods te verstaan. Het idee van menige niet israëlitische gelovige gemeenschap
van "wij zijn in de plaats van Israël" gekomen is fictie. De thora en de gehele bijbel kwamen voort uit het jodendom en de godskennis zal uit blijven gaan vanuit het jodendom.
Op het religeuze vlak wordt deze hoedanigheid door de driehoek van dienen van het
godsvolk ten opzichte van de driehoek van het gediend worden van de overige mensheid
weergegeven.
i. Verschillen in de overgeleverde manuscripten van de thora
Volgende tekst heeft in de masoretentekst de waarde 3328:
(Gen 35:5):

óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ ÖèéâÖ
âìáÄ ÖêÉì ÄãÖ óÑâïÖÅâÅé ìîÄ
Åíèâ âçÅ

3328 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 26

en zij braken op en was de schrik van
de Eeuwige op de steden welke om hen
heen en niet achtervolgden zij achter
de zonen van Jakob

- en vanwege het anders geschreven woord "om hen heen" (óÑâïÅâÅé) in de Biblia Hebraica Stuttgartensia de waarde 3322:
(Gen 35:5):

óâìèÑ ãè óâÑãÄ ïïá âÑâÖ ÖèéâÖ
âìáÄ ÖêÉì ÄãÖ óÑâïÅâÅé ìîÄ
Åíèâ âçÅ

3322 = 22 x 151

Nu vertonen de diverse overgeleverde manuskripten van de thora reeds weinig tekstverschillen in verhouding tot de overige boeken van de thenach. En meestal lijken ook voor
wat deze minieme verschillen betreft de getalwaarden de juistheid van de in deze uitgaven gebruikte masoretentekst te bevestigen, welke tekst tevens grotendeels gelijk is aan
die van de in de joodse wereld veel gebruikte Aleppo Codex. Zo dekt de getalwaarde van
het bovenstaande 5e vers in masoretentekst haar inhoud, namelijk dat de schrik Gods op
de omgeving van Jakob en zijn zonen viel. Want de getalwaarde van de goddelijke naam
Jahwe (ÑÖÑâ) is 26 en dus viel overeenkomstig deze getalwaarde Jahwe zelf in eindeloze
veelvoud = 2 x 2 x 2 x ... op de bevolking rondom Jakob en zijn zonen om hen te beschermen.
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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

37
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

