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Genesis hoofdstuk XXXVI
a. Thema van dit hoofdstuk
Helaas is aan het 36e hoofdstuk van de thora in latere tijden veel veranderd. Desondanks
blijkt na herstel van duidelijk te onderkennen aanpassingen de kern van de boodschap
niet verloren te zijn gegaan. Deze is dat het in strijd met een op God ingesteld mens
leven en het daarin volharden uiteindelijk tot een tegenovergestelde instelling doet komen als die welke men bestrijdt, namelijk doet afdalen tot het niveau der demonen. Het
nageslacht van de met Jakob in strijd geleefd hebbende Esau en het nageslacht van de
dochter van de gelovige Isjmaël niet uitgezonderd werd uiteindelijk identiek aan de nakomelingen van Seïr. Seïr betekent "geitebok" en als op zich een rein dier staat deze in
Leviticus symbool voor hen welke wanneer niet "de geitebok van het zondoffer brengend"
= "zijn fouten wegbrengen" = "zijn fouten bekennen en tot een andere instelling willen
komen" als de geen zondes belijdende demonen "met zonden beladen rusteloos in de
woestijn van deze wereld rondwaren" (o.a. Lev. 16:5-10). Getuige de symboliek dat met vellen van een geitebok bekleed Jakob voor zijn vader Jitzak als Esau werd, (Gen 27:16) was
de laatste toen reeds ver op weg om een rusteloos in een leven als een woestenij rondwarende Seïr te worden:
(Gen 25:27):

ÑÉî îâÄ
Éî

- een man van het veld (was Esau)
- een demon

Anders dan sommigen van zijn nageslacht verzoende Esau zich uiteindelijk met Jakob
ook al zou hij in de "God van de kracht" d.w.z. in de "god van zijn kracht" blijven geloven
(Gen 36:4):
ÜêâãÄ

- Eliphaz (Esaus eerstgeborene) = "mijn god is het sterk zijn" (âãÄ en ÜÜê)
- ÜêâãÄ = 128 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = alleen materiële gedachte

De naam zou ook te vertalen zijn met "mijn God is sterk" maar vanwege Esaus ongeloof
(Gen 27:20):
omdat liet gebeuren Jahwe jouw God (het) voor mijn aangezicht (=> 27e hfdst)
- en de voorkeur van zijn vader Jitzak lange tijd voor hem vanwege zijn kracht boven Jakob (=> 25e hfdst) komt alleen de eerste betekenis in aanmerking. Maar Esau had nog
goeds in zich (=> 32e hfdst), terwijl echter zijn nageslacht en met name Amalek (Ex 17:8,
17:14) en volgens het boek Esther Haman als nakomeling van koning Agag van Amalek (1
Sam 15:8, Est 3:1) volhardden in de haat. Getalwaarden brengen aldus het gelijk worden
van Esaus nageslacht aan het nageslacht van Seïr en aan de met hen gesymboliseerde
demonen tot uitdrukking terwijl Esaus verbinding met "Oholibama de dochter van Ana de
dochter van Zibeon" daarbij het afdalen van de zoon van de aartsvader Jitzak tot de heidense godsdiensten met hun tempelhoeren en andere sexueel afwijkende zoals incestueuze praktijken tot uitdrukking brengt.
b. Tekstbederf
Als gezegd is de tekst van het 36e hoofdstuk van de thora in menig opzicht uit zijn voegen geraakt, zoals zelfs diverse verzen van dit hoofdstuk er oorspronkelijk niet bij hebben behoord.
Reeds is er onmiskenbaar van tekstbederf sprake waar de tweede vrouw van Esau "Basjmath de dochter van Elon de Chitthiet" uit Genesis 26:34 tot "Basjmath de dochter van
Isjmaël de zuster van Nebajoth" (Gen 36:3) is verworden. De "dochter van Isjmaël Machalath" uit Genesis 28:9 is daarmee als derde vrouw van Esau verdwenen. Verder heeft de
eerste vrouw van Esau = "Jehudith de dochter van Beri de Hethiter" uit Genesis 26:34
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plaats gemaakt voor "Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon" en in plaats
van Basjmath als dochter van Elon de Chitthiet wordt nu "Ada de dochter van Elon de
Chitthiet" (Gen 36:2) als derde vrouw van Esau genoemd. De vervanging van Jehudith voor
Oholibama levert geen konflikt vanwege genoemde vaders op en een en ander pleit voor
de juistheid van deze vervanging (=> onder). Het verschil in namen van de andere vrouwen berust eenduidig op bederf van de tekst van dit en niet het 26e en 28e hoofdstuk
van de thora. Want afgezien van diverse andere aantoonbare onjuistheden in dit hoofdstuk is met de namen zoals nu in haar overgeleverd anders dan met de gesubstitueerde
namen uit het 26e en 28e hoofdstuk qua getalwaarden weinig samenhang te ontdekken
(=> onder).
Aan de eerste twee in dit hoofdstuk opgesomde vrouwen van Esau gaat het tekstgedeelte
"Esau nam zijn vrouwen van de dochters van Kanaän" vooraf. En waarschijnlijk daarom
wordt Zibeon "de vader" (=> onder) van Oholibama als Hewiet (âÖáÑ - Gen 36:2) en daarmee
als Kanaäniet (Gen 10:15-17) geclassificeerd. Echter wordt verderop in dit hoofdstuk dezelfde Zibeon als zoon van "Seïr de Horiet" (âìáÑ - Gen 36:20) opgesomd en de Horieten woonden ver buiten het territorium van de Kanaänieten. Volgens volgende getalwaarde is de
tweede vermelding de juiste:
òÖèÅë

218

âìá

218

Zibeon (van Seïr de Horiet)
(de) Horiet

Verder zijn de aan 1 Chronieken 1:43 t/m 54 gelijke verzen 31 t/m 43 van dit hoofdstuk
een klaarblijkelijke latere toevoeging zo niet een latere toevoeging ook aan het 1e hoofdstuk van 1 Chronieken. Want in laatstgenoemde hoofdstuk worden de eerste 35 hoofdstukken van de thora in luttele 42 verzen samengevat, terwijl aan de vorsten en koningen van Esau verhoudingsgewijs veel oftewel 12 verzen zijn gewijd = een verhouding
van minder dan 1 op 12 ten gunste van een opsomming van geen enkele te onderkennen
zin. Want in het 36e hoofdstuk van Genesis zijn de laatste vier verzen van dat gedeelte
(Gen 36:40 t/m 43) een volledig met de verzen Gen 36:15 t/m 18 in tegenspraak zijnde herhaling van de vorsten van Edom, waarom reeds de opsomming geen waarde kan hebben.
De verzen Gen 36:31 t/m 43 behoren er niet bij en ze beginnen dan ook met een veel
besproken anachronisme (Gen 35:31, 1 Chron 1:43):
en dezen de koningen welke regeerden in het land Edom voor een koning heerste over de zonen van Israël
Immers werd volgens overlevering de thora in de tijd van Mozes opgeschreven en het
tijdperk van de koningen van Israël begon eerst enkele eeuwen later. Vanwege dat "voor
een koning heerste in Israël" ligt voor de hand dat de tekstvervalsing opnieuw uit de tijd
van David als één van Israëls eerste koningen stamt, ook waar toen althans volgens het
boek Samuël een relatie tussen Israël en Edom bestond. Mogelijkerwijze was die relatie
zoals in dat boek (2 Sam 8:14) is weergegeven maar gezien genoemde zinloos overdreven
aandacht voor de koningen van Edom was zij waarschijnlijk van andere aard. Want niet
ter verering van een overeenkomstig genoemde samuëlpassage overwonnene maar vanwege politieke allianties of preciezer gezegd ter versteviging van de "broederbanden"
met nakomelingen van de broeder van hun voorvader Jakob zal men zoveel tribuut aan
vreemde koningen betaald hebben en zo zullen dezen ten tijde van David of anders ten
tijde van israëlitische koningen na hem in de thora terecht zijn gekomen. De wijze waarop de overgeleverde versie Esau uit Kanaän laat vertrekken (=> onder) verraadt namelijk
dat omwille van vriendschappelijke banden een en ander in dit hoofdstuk werd aangepast. En daarbij zullen ook vergelijkingen tussen de koninklijke stambomen van Edom en
die in de boeken van Mozes tot onterechte aanpassingen hebben geleid.
Andere tekstproblematiek dient zich aan waar in het 28e vers een Disjan met andere zonen dan de zelfs naar punktering maar niet naar de meeste vertalingen gelijkluidende Disjan in het 26e vers wordt genoemd. Nadere studie maakt duidelijk dat de in het 20e en
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21e vers bij de zonen van Seïr vermelde Ana en Disjan er niet bij horen (=> onder). De Disjan (òîâÉ) uit het 26e vers betreft derhalve de zoon Disjan (òîÉ) van Ana uit het 25e
vers en de Disjan (òîâÉ) uit het 28e vers heeft betrekking op de Disjon (òÖîÉ) uit het 20e
vers. Waarschijnlijk mede (=> onder) vanwege dit verschil òîâÉ en òÖîÉ werd aan de zonen
van Seïr een Disjan (òîâÉ) toegevoegd; echter kunnen wel degelijk terecht oorspronkelijk
de "òîâÉ" uit het 28e vers met eerste lettergreep "in full" en de "òÖîÉ" uit het 21e vers
met laatste lettergreep "in full" voor één enkele volledige naam "òÖîâÉ" van de zoon van
Seïr hebben gestaan en alleen met deze namen en zonder de namen Ana (=> onder) en
Disjan in het 20e en 21e vers kloppen vele getalwaarden zoals die van 308 en 3080 (=>
onder).
In het 24e vers lijken of één of meerdere namen te zijn weggevallen of lijkt er een waw
(Ö) te veel te staan als het als volgt begint: "en dezen (zijn) de zonen van Zibeon: en
Ajja (ÑâÄÖ) ...". Voor die "en Ajja" zou minstens één andere zoon opgesomd geweest
moeten zijn. Een verklaring zou kunnen zijn dat de waw een letter van de naam Ajja is =
"Wejajja"; anders echter dan met waw (Ö) voor de naam "Ajja" vallen bij weglaten ervan
ineens zinvolle getalwaarden op, zoals volgende:
(Gen 36:18):

óãèâ ôÖãÄ îÖèâ ôÖãÄ Öîè ïîÄ ÑåÅâãÑÄ âçÅ ÑãÄÖ
[19] Öîè ïîÄ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ âêÖãÄ ÑãÄ áìí ôÖãÄ
âçÅ ÑãÄ [20] óÖÉÄ ÄÖÑ óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ
òÖèÅëÖ ãÅÖîÖ òàÖã öìÄÑ âÅîâ âìáÑ ìâèî

en dezen de zonen van Oholibama de vrouw van Esau: vorst
Jeusj vorst Jalam vorst Korach. Dezen de vorsten van Oholibama de dochter van Ana de dochter van Esau [19] Dezen de
zonen van Esau en dezen hun vorsten - hij Edom [20] Dezen
de zonen van Seïr de Horiet de inwoners van het land: Lotan
en Sjobal en Zibeon
(Gen 36:24):

óåâÑ ïÄ Äëå ìîÄ Ñçè ÄÖÑ ÑçèÖ ÑâÄ òÖèÅë âçÅ ÑãÄÖ
ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ ïÄ ÖïèìÅ ìÅÉåÅ
en dezen de zonen van Zibeon: Ajja en Ana - hij de Ana welke vond de wateren in de woestijn bij zijn weiden de ezels
van Zibeon zijn vader

7262

= 2 x 3631

(gereconstrueerde versie)

3631

= 1 x 3631

(gereconstrueerde versie)

- dit omdat "de geschiedenis Ana" = 3631 via de dochter van Ana = Oholibama de voornaamste bron van invloed van Seïr op Esau vormt (=> onder) = de sfeer van Ana onder de
vorsten van Seïr (20e vs) en onder de vorsten van Esau (19e vs) = 2 x de geschiedenis Ana
= 2 x 3631 door toedoen van Oholibama (18e vs). De waw werd waarschijnlijk later toegevoegd omdat de vrouw van Esau "Oholibama" in het volgende 25e vers de ogenschijnlijke meervoudsvorm "en de zonen van Ana" met vermelding van alleen Disjan kompleet
maakt en zo zij daar "als kind indirect mede vermeld wordt". Want volgens de verzen
twee en veertien was zij "de dochter van Ana de dochter van Zibeon" en zo wordt zij nu
met de waw ook als zoon (=> onder) van Zibeon vermeld:
en dezen de zonen van Zibeon: ... (= Oholibama) en Ajja en Ana
Oholibama wordt indirekt vermeld als voortgekomen uit een incestueuze relatie van Ana
met zijn moeder (> onder) en zo zou de waw nog te verklaren zijn als dat met deze Oholibama bij de zonen van Zibeon "net niet helemaal werd weggelaten" omdat wel "als algemeen aangenomen zij de dochter van Zibeon maar in werkelijkheid zij door Ana bij de
vrouw van Zibeon was verwekt". Het 25e vers heeft echter een andere constructie (=> onder). Oholibama wordt daar niet als zoon vermeld, als nergens in de stambomen van de
thora een vrouw als "zoon" is opgesomd. Ook gezien het 41e vers werd waarschijnlijk de
waw eerst later vanwege het vermeende zoon zijn van Oholibama voor de naam Ajja toegevoegd, als in dat niet bij het hoofdstuk behorende vers (=> boven) van een "vorst Oholibama" sprake is. Titels van vrouwen hebben echter in thora en thenach meestal de vrouwelijke vorm en ook dat wijst tevens op het niet authentieke gehalte van vers 31 t/m 43.
De "Jeïsj" (îâèâ) uit het 5e vers is in het 18e vers "Jeusj" (îÖèâ) geworden, welk slordige
aanzien van een jod voor een waw en omgekeerd in de latere niet-thoraboeken veelvul5
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dig en in de thoraboeken nauwelijks voorkomt. Gezien de naam van zijn vader Esau (Öîè)
= "gemaakt" (=> 25e hfdst) kan in dit geval echter zijn dat er niet van een schrijffout sprake is. Want de waw (Ö) in de tweede schrijfwijze in het 18e vers als "vorst Jeusj" kan een
toespeling zijn op deze naam "Esau" van "maken" (Ñîè) met de waw van de participium
passivum = "gemaakt". Zie derhalve voor wat de naam Jeïsj (îâèâ) in het 5e vers betreft
de getalwaarden 1283 en 48440 en 4844 (=> onder) en voor wat de naam Jeusj (îÖèâ) in
het 18e vers betreft volgende getalwaarden:
(Gen 36:10-18):
(Gen 36:1):

Eliphaz (ÜêâãÄ - 128) + Reüel ãÄÖèì - 307) + Jeusj
(îÖèâ - 386) + Jalam (óãèâ - 150) + Korach (áìí - 308)
óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè ïÖÉãï

= 1279
= 1279

de generaties van Esau - dat (is) Edom

- de direkte zonen van Esau = 1279 als de generaties van Esau = 1279 omvattend

Zie voor verdere schrijffouten en niet tot de tekst behorende verzen onder.
Toch lijken grote delen van de oorspronkelijke tekst over te zijn gebleven, ook al is deze
niet meer met 100% zekerheid te reconstrueren. Vanwege die niet volledige zekerheid
komen in de verklaringen in dit hoofdstuk meermaals woorden als "lijken" en "mogelijkerwijs" voor.
c. Zoektocht naar het oorspronkelijke I
Reeds in de versie zoals overgeleverd lijken volgende getalwaarden op delen van de oorspronkelijke tekst te duiden:
(Gen 36:19):

óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ

688

= 2 x 344

òèçä ïÖçÅå

688

= 2 x 344

óÖÉÄ öìÄÅ

344

= 1 x 344

dezen de zonen van Esau en deze hun vorsten
(Gen 36:2):

(zie ook onder)

van de dochters van Kanaän
(Gen 36:16):

in het land Edom
- Esaus nageslacht = 688 uit de dochters van Kanaän = 688 bij zijn
weggaan uit de eenheid van Kanaän = 1 naar de dubbelheid van
de wereld = 2 omgekeerd voorgesteld = (688 : 2) = 344

De gezamenlijke getalwaarde van de namen van de zonen van Esau voor zijn gaan naar
Seïr (Gen 36:6) geven overeenkomstig gelijksoortige aanduidingen (=> onder) Esaus pogen
weer om tot op het laatst voor zijn vertrek uit Kanaän (Gen 36:5) Jakobs zegening weer
naar zich toe te trekken.
(Gen 36:4):
(Gen 36:5):

(Gen 36:4):
(Gen 28:14):

ÜêâãÄ
îâèâ
óãèâ
áìí
ãÄÖèì

-

Eliphaz
Jeïsj (=> boven)
Jahlam
Korach
Reuël

128
390
150
308
307
_________

1283

ÑÅÇçÖ ÑçêëÖ ÑåÉíÖ Ñåâ ïëìêÖ

en jij (Jakob) zult je uitbreiden westwaarts
en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts

Volgens volgende getalwaarde werd dat streven door Esaus eerstgeboren zoon Eliphaz in
Seïr voortgezet:
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(Gen 36:2):

190

òèçä
Kanaän

(Gen 36:11):

190

ÜêâãÄ âçÅ

de zonen van Eliphaz
- de zonen van Esaus eerstgeborene = Eliphaz als erfgenamen
van het land van belofte Kanaän

- als gezegd dat na Esaus verzoening met Jakob zijn nageslacht en met name de zoon
van Eliphaz = Amalek de oude strijd voort zou zetten. Het volgende geeft Esaus ongeestelijke vooral materiële gerichtheid weer:
(Gen 36:1):

376 = 1 x 376

Öîè

Esau
(Gen 36:4):

1504

òèçä öìÄÅ îäì ìîÄ

= 4 x 376

wat hij verwierf in het land Kanaän
- Esaus = 376 uitsluitend materialistische zich vermeerderen = 4 x 376
(=> onder: 2 x 2 x 2 ...)

Deze getalwaarde is uiteraard ook uit te duiden als dat voor Esau bij zijn vergaren van
bezitting = 4 alleen hijzelf = "zijn ego" de enige geestelijke waarde = 1 was.
Volgende gedeelte van de verzen 6 en 7 is echter vrijwel zeker geen deel van de oorspronkelijke tekst geweest:
en hij ging naar een land weg van Jakob zijn broeder [7] Want was hun bezit veel
meer dan te wonen tezamen en niet vermocht het land van hun verblijf te dragen
hen vanwege hun veebestanden
Want Esau kwam uit Seïr met 400 man Jakob bij diens terugkeer naar Kanaän tegemoet
(Gen 33:1) en ging direkt naar Seïr terug (Gen 33:16) en dus verkeerde hij al in Seïr voor Jakobs terugkomst. De tekst vers 6 t/m 8 heeft waarschijnlijk geluid:
en nam Esau zijn vrouwen en zijn zonen en zijn dochters en alle zielen van zijn huis
en zijn bezit en al zijn vee en al zijn verworvenheid welke hij verwierf in het land
Kanaän [... (de blauwe niet ertoe behorende tekst)] en woonde Esau in het gebergte Seïr Esau das (ist) Edom
Volgens getalwaarden is de reden van Esaus vertrek naar Seïr de invloed van Oholibama
(=> onder) en niet "het niet dragen kunnen van het land Kanaän van Esaus en Jakobs bezittingen" (Gen 36:6+7). Die tekst werd overgekopieerd van het gedeelte waar met betrekking tot Lot en Abram hetzelfde wordt bericht (Gen 13:6). Laatstgenoemden trokken lange
tijd samen op en reeds waar in het geval van Esau en Jakob daar geen sprake van was,
hangt de tekst in dit hoofdstuk zonder aanknopingspunt in de leegte. Ze duidt eveneens
op het aanpassen van dit hoofdstuk omwille van vriendschappelijke banden, als Esau uit
verstandelijke overwegingen naar ruimer leefgebied zou zijn vertrokken in plaats van
door Jakobs nemen van zijn zegen en eerstgeboorterecht langzaam te zijn verdrongen.
Als vrienden en in goed overleg zouden de voorvaderen van de latere goede kontakten
met elkaar nastrevende volkeren uiteen zijn gegaan.
Meerdere elementen stemmen wel met in de vorige hoofdstukken overgeleverde gegevens overeen. Zo had Esau als slechts ogenschijnlijk (=> 25e hfdst) eerstgeborene van Jitzak zijn hoop op Isjmaël als eveneens slechts ogenschijnlijk eerstgeborene van Abraham:
als niet uit de Sara van de belofte voortgekomene

- gezet door diens dochter te huwen (=> 28e hfdst) en zo heeft volgens getalwaarden in dit
hoofdstuk Esau nog in Kanaän grote rijkdom verworven door een bondgenootschap met
weer de eerstgeborene van Isjmaël oftewel naar diens aanspraken met de "erfgenaam"
van de geestelijke erfenis van Abraham (=> 25e hfdst) aan te gaan. Want ten eerste staat
ook in dit hoofdstuk evenals in Genesis 28:9 vermeld dat Esau nam "de dochter van Isjmaël de zuster van Nebajoth". Oftewel Esau had de dochter van Isjmaël genomen van7
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wege de macht en invloed van haar broeder als eerstgeborene van Isjmaël. En ten tweede nam Esau uit Kanaän:
(Gen 36:6):

Öâîç

366

ÖâçÅ

68

zijn vrouwen
zijn zonen

468

ÖâïçÅ
zijn dochters

1304

ÖïâÅ ïÖîêç ãä

alle zielen van zijn huis

ÖÑçíå

201

ÖïåÑÅ ãä

503

zijn bezittingen
al zijn vee

1770

òèçä öìÄÅ îäì ìîÄ Öçâçí ãä

al zijn verworvenheid welke hij had verworven in het land Kanaän

(Gen 36:3):

______

4680
468

ïÖâÅç

Nebajoth

- oftewel al het door Esau verworvene = 4680 was samen te vatten in de "relatie Nebajoth = 468". Volgens volgende getalwaarden had hij de helft van zijn verworvenheden direkt aan dat verstandshuwelijk met de dochter van Isjmaël = Machalath te danken:
(Gen 36:6):

1770

òèçä öìÄÅ îäì ìîÄ Öçâçí ãä

= 2 x 885

al zijn verworvenheid welke hij had
verworven in het land Kanaän
(Gen 36:3):

885 = 1 x 885

ïãáå ïÄÖ

en Machalath

(gereconstrueerde
versie => onder)

- Esaus bezittingen = 2 x 885 voor de helft = 885 aan de
dochter van Isjmaël Machalath te danken

d. Tekstreconstructie
Als gezegd is aan het 36e hoofdstuk van de thora waarschijnlijk te veel veranderd om het
met zekerheid volledig te kunnen reconstrueren. Echter na weglaten van eenduidig te onderkennen toevoegingen en substitutie van de namen van Esaus vrouwen zoals vermeld
in het 26e en 28e hoofdstuk en herstel van klaarblijkelijke schrijffouten verschijnen vele
zinvolle getalwaarden, anders dan in het hoofdstuk zoals overgeleverd er nauwelijks te
vinden zijn. Als eerste voorbeeld hiervan moge bovengenoemde 1770-885 dienen. De
volledige reconstructie is in het 2e appendix van dit hoofdstuk te vinden.
e. Zoektocht naar het oorspronkelijke II - Oholibama
Als uiteengezet meenden latere bewerkers Oholibama indirekt als "zoon" van Zibeon en
als vorst op te moeten voeren vanwege het volgende waarschijnlijk authentieke 23e
vers, wat enigszins merkwaardig geconstrueerd is (Gen 36:25):
en dezen de zonen van Ana: Disjan en Oholibama de dochter van Ana
Vanwege de op de meervoudsvorm "zonen" (âçÅ) volgende enige zoon "Disjan" zou hier
Oholibama als "tweede zoon" van Ana en tevens als dochter van Ana zijn opgevoerd. Als
vorst zou zij "zoon van Ana" en als vrouw van Esau "dochter van Ana" geweest zijn. De
meervoudsvorm "zonen" wordt echter wel vaker in de thora voor één zoon gebruikt:
8
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(Gen 46:23):

óâîá òÉ âçÅÖ
en de zonen van Dan: Chusjiem.

- en kan hier verder betrekking hebben op voor wat de kleinzonen van Seïr betreft de in
het volgende 26e vers alleen van de zoon van Ana genoemde (=> onder) en Ana als zonen
toegeschreven kleinzonen en dan naar analogie van de verzen 12 en 13 waar de zonen
en kleinzonen van Esaus vrouwen als zonen van deze vrouwen worden vermeld. Maar in
de eerste plaats wordt met dit als volgt geconstrueeerde vers:
en dezen de zonen van Ana: Disjan. En Oholibama (was) de dochter van Ana
het volgende tot uitdrukking gebracht:
en dezen de zonen van Ana: Disjan. En Oholibama (was) de dochter van Ana en
niet zoals algemeen gedacht van Zibeon
Want Oholibama wordt twee maal (Gen 36:2 en 14) als dochter van Ana en als dochter van
Zibeon genoemd:
en Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon
- en het 24e vers geeft hiervan de oorzaak aan (Gen 36:24):
en deze de zonen van Zibeon: (en) Aja en Ana. Deze de Ana welke vond de wateren* in de woestijn als hij weidde de ezels van Zibeon zijn vader
* met het woord hajjamiem (óåâÑ) = "de dagen" hebben zowel puncteerders als vertalers geworsteld.
Het betreft waarschijnlijk in dit hoofdstuk vol tekstbederf een fout als het woord gewoon "de wateren"
(óâåÑ) moet zijn, tenzij Ana ook nog bij de vrouw van zijn oom Lotan diens zoon Hemam uit het 22e vers
(óåâÑ) verwekt heeft. Voor dat laatste zijn o.i. geen verdere aanwijzingen te vinden

Het vers en bijkomende getalwaarden geven weer dat Ana bij de vrouwen van zijn vader
en wel bij zijn eigen moeder (=> onder) Oholibama verwekte. Terwijl hij in het huis van
zijn vader diende of beter gezegd sloof was = "het weiden van de ezels van zijn vader"
(=> onder) zou hij "in de woestijn van zijn mannelijke onmacht bij de vrouw van zijn vader
zijn mannelijke dorst hebben gelest". En daarmee waren hij en Oholibama slechts ogenschijnlijk beiden kinderen van Zibeon:
(Gen 36:14):

Ñçè

125

Ana

ÑåÅâãÑÄ

93

Oholibama

____

òÖèÅë

218

Zibeon

Oftewel Oholibama de dochter van Ana = 620 werd algemeen voor de dochter van Zibeon = 620 gehouden (Gen 36:2):
Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon
(Gen 36:2):

Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

620

òÖèÅë ïÅ

620

Oholibama de dochter van Ana
(Gen 36:2):

de dochter van Zibeon

Het geheim wordt dan ook verborgen in de beginletters van de aanduiding weergegeven
(=> onder), terwijl om Oholibama als echt verwekt door Ana en niet door Zibeon weer te
geven op het 24e vers omtrent "de ezels van zijn vader" de mededeling volgt (Gen 36:25):
en deze (zijn) de zonen (=> boven) van Ana: Disjan. En Oholibama (was)* de dochter van Ana
* het werkwoord "zijn" wordt in het hebreeuws meer wel dan niet weggelaten

En volgens volgende getalwaarden werd ook Ana's zoon Disjan voor een zoon van Zibeon
gehouden:
9
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(Gen 36:24):

òîÉ Ñçè âçÅ ÑãÄÖ [25] ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ ïÄ
Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄÖ

2180

òÖèÅë

218

de ezels van Zibeon zijn vader [25] En deze de zonen van
Ana: Disjan. En Oholibama (was) de dochter van Ana
(Gen 36:24):

Zibeon

- als volgens dezen in Zibeon = 218 niet alleen zijn ezels en zijn zoon Ana maar ook
Ana's kinderen = 2180 zijn samengevat. Met andere woorden waren de kinderen van Ana
de kinderen van de vrouwen van Zibeon en aldus officieel kinderen van Zibeon = "samengevat in Zibeon". Meerdere getalwaarden wijzen in de richting van incest:
(Gen 36:24):

ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ ïÄ ÖïèìÅ ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ Äëå ìîÄ

3025

= 55 x 55

welke vond de wateren in de woestijn bij zijn weiden de ezels
voor Zibeon zijn vader
- dief (ÅçÇ) = 55 x dief (ÅçÇ) = 55 = Ana's stelen van liefde
bij de vrouw van zijn vader

De betekenis van haar naam geeft ook Oholibama zelf als een onreine oftewel als een
tempelhoer:
(Gen 36:25):

ÑåÅâãÑÄ

- Oholibama = de tenten van (âãÑÄ) de kulthoogte (ÑåÅ)

- weer en dat ook middels volgende getalwaarden:
(Gen 36:24):

ìÅÉåÅ óåâÑ

de wateren (óâåÑ) in de woestijn (vond haar vader Ana)

343

=7x7x7

3162

= 62 x 51

- wateren 7 x 7 x 7 zijn "gewijde wateren"
(Gen 36:24):

óâìåáÑ ïÄ ÖïèìÅ ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ Äëå ìîÄ Ñçè ÄÖÑ
ÖâÅÄ òÖèÅëã
hij de Ana welke vond de wateren in de woestijn bij zijn weiden de ezels voor Zibeon zijn vader

- hoer (ÑçÜ) = 62 x Edom (óÖÉÄ) = 51 => de tempelhoer van Edom

Volgende getalwaarden benadrukken nogmaals dat Oholibama (ÑåÅâãÑÄ) = 93 werkelijk
de dochter van Ana was:
(Gen 36:25):

Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄÖ òîÉ Ñçè âçÅ ÑãÄÖ

1209

= 13 x 93

en dezen de zonen van Ana: Disjan. En Oholibama
(was) de dochter van Ana
- de vader van (âÅÄ) = 13 x Oholibama (ÑåÅâãÑÄ) = 93 => de vader van Oholibama

- oftewel "de vader van Oholibama is echt Ana".
(Gen 36:24):

ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ

de wateren (óâåÑ) in de woestijn

744

= 8 x 93

Äëå ìîÄ

Ñçè ÄÖÑ

- de vader (ÅÄÑ) = 8 x Oholibama (ÑåÅâãÑÄ) = 93

En uiteindelijk staat er onomwonden:
(Gen 36:24):

ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ ïÄ ÖïèìÅ

ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ

welke vond de wateren (óâåÑ) in de woestijn

ãÑÄÅ ÅÑÄ åÄ - (am ohev be'ohel): de moeder liefhebbend in de tent
ÖâÅÄ ãÑÄÅ ÅÑÄ åÄ Ñçè ÄÖÑ

=>
=>

=>

hij de Ana de moeder liefhebbende in de tent van* zijn vader =>
=>

de vader van Oholibama is de Ana welke de moeder (zijn moeder) liefhad
in de tent van zijn vader
* de status absolutus singularis van het woord voor tent = "de tent" is gelijk aan de
status constructus = "de tent van"

Op vele wijzen wordt Oholibama als voortgekomen uit incest weergegeven:
10
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 36:2):

527 = 1 x 527

Ñçè ïÅ
de dochter van Ana

(Gen 36:24):

ïÄ ÖïèìÅ ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ Äëå ìîÄ Ñçè ÄÖÑ
ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ

3162

= 6 x 527

hij de Ana welke vond de wateren in de woestijn bij
zijn weiden de ezels voor Zibeon zijn vader
- het "vinden van de wateren in de woestijn" bestaande uit het verwekken van Oholibama = "6 x de dochter van Ana = 527" = 3162

Bij dit alles echter gaat het er om niet om de slechtheid van ene Ana tentoon te stellen
maar als gezegd om weer te geven dat de "godszoon Esau" door zijn verbinding met
Oholibama tot het niveau van heidense kulten met vaak bijbehorende merkwaardige
sexuele riten afdaalde. Als uiteengezet waren de "wateren in de woestijn" heilige wateren
= 7 x 7 x 7. En uit volgende getalwaarden is af leiden dat Ana's incest naar de geest en
gewoonte van het vorstenhuis van de Horiet was, ook al lijken andere verbanden in het
geval van Ana een meer specifieke oorzaak aan te geven (=> onder):
(Gen 36:21):

1372

óÖÉÄ öìÄÅ ìâèî âçÅ âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ

= 4 x 343

dezen de vorsten van de Horiet de zonen van Seïr in het land Edom
(Gen 36:24):

343 = 1 x 343

ìÅÉåÅ óåâÑ

de wateren (óâåÑ) in de woestijn
- de "wateren in de woestijn" als symbool van incest naar de
geest en instelling = 1 van de vorsten der Horieten
(Gen 36:2):

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ

1370

Ñçè ÄÖÑ

137

dochter van Ana dochter van Zibeon de Horiet
(Gen 36:24):

dat is Ana

Zo kwam incest ook voor bij de farao's welke als "afstammelingen van de goden" het niet
met gewone stervelingen en derhalve het alleen met leden van hun familie konden houden. Zoals dan ook sommige egyptische dynastieën na twee of drie generaties door afwijkingen ten gevolge van inteelt uitstierven, houdt het nageslacht van Esau en Oholibama met hun direkte zonen op. Want waar bij de zonen van de zonen van Esau die van
Machalath en Basjmath genoemd worden (Gen 36:11-13), worden van Oholibama alleen
haar direkte zonen herhaald (Gen 36:14 en 18), als inteelt het nageslacht vanwege ziekte en
vroegtijdige sterfte doet verzwakken zo niet onvruchtbaar doet maken. De betekenissen
van de namen van de zonen van Oholibama duiden dienovereenkomstig in de richting
van een "verdwijnen in het koude niets":
îâèâ en îÖèâ
óãèâ

- (Jeusj):
- (Jalam):

áìí

- (Korach):

hij zal verdorren (îîè)
hij zal verdwijnen, verborgen zijn,
verhullen (óãè)
koude, kilte, vorst

De tekstbewerkers begrepen waarschijnlijk de onderliggende inhoud van deze tekstdelen
niet en zo somden zij naar analogie van "Oholibama de dochter van Ana de dochter van
Zibeon" Ana en diens zoon Disjan in vers 20 en 21 weer als zonen van Seïr op. Restaureert men derhalve deze twee verzen door Ana en Disjan daar weg te laten (Gen
36:20+21):
dezen de zonen van Seïr de Horiet, de inwoners van het land: Lotan en Sjobal en
Zibeon [21] en Disjon en Ezer. Dezen de vorsten van de Horiet, de zonen van Seïr
in het land Edom
- dan vallen volgende gelijkheden op:
(Gen 36:20):

òÖèÅëÖ ãÅÖîÖ òàÖã

663

ìëÄÖ òÖîÉÖ

663

Lotan en Sjobal en Zibeon
(Gen 36:21):

en Disjon en Ezer
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- welke in combinatie met de factoren van deze waarde:
663
(Gen 36:2):

= 13 x 51

óÖÉÄ âÅÄ
de vader van

(âÅÄ = 13) Edom (óÖÉÄ = 51)

==> onder

- een verdeeldheid in twee kampen weergeven, namelijk vanwege de strijd om opvolger
van Esau als "vader van Edom" oftewel hoofd van het volk Edom te worden. Wanneer
men dienovereenkomstig de namen Ana en Disjan bij de vorsten van Seïr in de verzen
29 en 30 weglaat, verschijnen ook aldaar eerst veelzeggende getalwaarden (=> onder).
Met Oholibama als voortkomend uit het geslacht van Zibeon = van Seïr is derhalve weergegeven dat zij de geest en kultus van Seïr de Horiet:
(Gen 36:14):

218

ÑåÅâãÑÄ âçÅ ÖâÑ ÑãÄÖ

en deze waren de zonen van Oholibama (= de

dochter quasi van Zibeon de Horiet als vrouw van Esau)

(Gen 36:2):

òÖèÅë

218

âìá

218

Zibeon (van Seïr de Horiet)
(Gen 36:20):

(de) Horiet (hier als naam van een persoon)

- de zonen van Oholibama en Esau naar de geest van haar
schijnvader Zibeon de zoon van de Horiet Seïr

- als geest en kultus ook van haar vader Ana (=> boven):
(Gen 36:2):

ÑåÅâãÑÄ ïÄÖ

500

= 4 x 125

Ñçè

125

= 1 x 125

en Oholibama
(Gen 36:2):

Ana
- de geest en kultus van haar vader Ana = 1 als wezen ook van Oholibama = 4
(Gen 36:2):

Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

620

= 4 x 155

ÑåÅâãÑÄ âçÅ

155

= 1 x 155

Oholibama dochter van Ana
(Gen 36:14):

zonen van Oholibama
- Oholibama's zonen naar de geest en kultus = 1 van haar vader Ana = 4
(Gen 36:2):

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄÖ

1870

en Oholibama dochter van Ana dochter van
Zibeon de Horiet
(Gen 36:25):

gereconstrueerde versie

187

Ñçè âçÅ

de zonen van Ana
- Oholibama (hier als vrouw van Esau) = 1870 samengevat in al het
naar de geest en kultus van Ana voortgebrachte = 187

- onder het geslacht van Esau bracht:
(Gen 36:5):

òèçä öìÄÅ Öã ÖÉãâ ìîÄ Öîè âçÅ ÑãÄ

1544

= 4 x 386

deze de zonen van Esau welke geboren werden hem in
het land Kanaän
(Gen 36:21):

386 = 1 x 386

âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ

deze de vorsten van de Horiet (= Seïr)
- de geest en kultus van Seïr tot geestelijke kern = 1 van het nog in
Kanaän geboren nageslacht van Esau geworden

Voor wat het laatste betreft had tot op het laatst in Kanaän de betere geest van de isjmaëlitische Machalath nog de kern uitgemaakt:
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(Gen 36:6):

ãä ïÄÖ ÖâïçÅ ïÄÖ ÖâçÅ ïÄÖ Öâîç ïÄ Öîè áíâÖ
ÖïâÅ ïÖîêç

4328

= 4 x 1082

ÑÜåÖ Ñåî áìÜÖ ïáç

1082

= 1 x 1082

en nam Esau zijn vrouwen en zonen en dochteren en al
de zielen van zijn huis
(Gen 36:13):

Nachath en Zerach en Sjamma en Mizza (de zonen van de
Reuël van de dochter van Isjmaël = Machalath)

- de geest van Isjmaël als kern = 1 van Esaus volk nog in Kanaän
totdat "Esau nam (en ging)"

Eenmaal in Seïr ging de geest van Oholibama overheersen en volgende getalwaarden geven het wezen van deze = 1 weer:
(Gen 36:18):

1232

Öîè ïîÄ ÑåÅâãÑÄ âçÅ

= 4 x 308

de zonen van Oholibama de vrouw van Esau
(Gen 36:5):

308 = 1 x 308

áìí

Korach (= zoon van Oholibama)
- Korach (áìí) = "ijs en vrieskou" als de geest en instelling = 1 van
Oholibama's nakomelingschap = 4

Als gezegd was haar invloed en niet het niet kunnen dragen van het land Kanaän van
Esaus en Jakobs bezittingen aanleiding voor Esau om definitief naar het land van deze
vrouw te trekken:
(Gen 36:5):

ÑãÄ áìí ïÄÖ óãèâ ïÄÖ îâèâ ïÄ ÑÉãâ ÑåÅâãÑÄÖ
ïÄ Öîè áíâÖ [6] òèçä öìÄÅ Öã ÖÉãâ ìîÄ Öîè âçÅ
ïÄÖ ÖïâÅ ïÖîêç ãä ïÄÖ ÖâïçÅ ïÄÖ ÖâçÅ ïÄÖ Öâîç
öìÄÅ îäì ìîÄ Öçâçí ãä ïÄÖ ÖïåÑÅ ãä ïÄÖ ÖÑçíå
ÑãÄÖ [9] óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè ìâèî ìÑÅ Öîè ÅîâÖ òèçä
óÖÉÄ âÅÄ Öîè ïÖÉãï
en Oholibama baarde Jeïsch en Jalam en Korach. Dezen de
zonen van Esau welke geboren werden hem in het land Kanaän. [6] en nam Esau zijn vrouwen en zijn zonen en zijn
dochters en alle zielen van zijn huis en zijn bezit en al zijn
vee en al zijn verworvenheid welke hij verwierf in het land
Kanaän en woonde Esau in het gebergte Seïr - Esau is dat
[9] en dit de generaties van Esau de vader van Edom

(Gen 36:5):

15020

(gereconstrueerde versie)

ÑãÄ áìí ïÄÖ óãèâ ïÄÖ îâèâ ïÄ ÑÉãâ ÑåÅâãÑÄÖ
òèçä öìÄÅ Öã ÖÉãâ ìîÄ Öîè âçÅ

en Oholibama baarde Jeïsch en Jalam en Korach. Dezen de
zonen van Esau welke geboren werden hem in het land Kanaän.

= 4 x 3755

3755

= 1 x 3755

(in gereconstrueerde en overgeleverde versie gelijk)

- de geest van de Oholibama uit Seïr = 1 als oorzaak
van Esaus gaan van Kanaän naar Seïr = 4

Vervangt men bij de vermelding van Oholibama als vrouw van Esau in het 2e vers "Zibeon de Chiwwiet" voor "Zibeon de Horiet" zoals in het 18e vers Zibeon als zoon van Seïr
de Horiet is opgevoerd, dan verkrijgt men met betrekking tot Oholibama de getalwaarde
van twee maal de "boom van kennis van goed en kwaad":
(Gen 36:2):

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄ

1864

= 2 x 932

Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Horiet
(gereconstrueerde versie)

(Gen 2:9):

932

èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè

de boom van de kennis van goed en kwaad
- Oholibama als twee bomen van goed en kwaad

Waar deze boom temidden van de materiële wereld staat (=> 2e hfdst) bracht overeenkomstig deze getalwaarden Oholibama het ongeestelijk slechts materiële reilen en zeilen
van Seïr onder de nakomelingen van Esau en wel overeenkomstig ook volgende getalwaarde in een "dubbele mate" = 2 x 932 als Esaus kanaänietische vrouw Basjmath het
deed:
13
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 36:4):

ÜêâãÄ

128

=2x2x2x2x2x2x2

256

=2x2x2x2x2x2x2x2

Eliphaz (van de kanaänietische Basjmath)
(Gen 36:18):

ÑåÅâãÑÄ âêÖãÄ ÑãÄ

dezen de vorsten van Oholibama
- de alleen materialistische geest = 2 x 2 x ...
(Gen 36:2):

688 = 1 x 688

òèçä ïÖçÅå

van de dochters van Kanaän
(Gen 36:24):

1376

ìÅÉåÅ óåâÑ ïÄ Äëå ìîÄ

welke vond de wateren (óâåÑ) in de woestijn

= 2 x 688

- Oholibama als "de gevonden wateren" (=> boven) 2 x zo
erg = 2 x 688 als de dochters van Kanaän = 1 x 688

Uiteraard versterkten uiteindelijk zowel Basjmath als Oholibama alleen de geest van Esau
zelf:
(Gen 36:9):

64

óÖÉÄ âÅÄ

=2x2x2x2x2x2

(Esau) de vader van Edom

Ook volgende getalwaarden geven weer dat Oholibama de geest van Seïr onder het nageslacht van Esau bracht:
(Gen 36:20):

òàÖã
ãÅÖî
òÖèÅë
(Gen 36:21): òÖîÉ
ìëÄ
(Gen 36:14):

-

Lotan
Sjobal
Zibeon
Disjon
Ezer

95
338
218
360
291

- de zonen van Seïr

______

1302

òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ âçÅ

de zonen van Oholibama de dochter van
Ana de dochter van Zibeon
- de zonen van Oholibama en Esau = 1302 naar geest en kultus gelijk
aan de zonen van Seïr = 1302

Als gezegd zijn alleen van de zoon van Ana = Disjan weer de zonen vermeld en reden
hiervoor lijkt te zijn dat deze namen tezamen met die van Disjon en Ana en diens broeder Ajja de oorzaak van Ana's extreme gedrag aangeven. Want als gezegd behoorde incest tot de traditie van menig heidens antiek vorstenhuis maar dat dan wel tussen broeders en zusters en niet met de eigen moeder. De namen van Ana en zijn broeder luiden
namelijk, de andere betekenissen vanwege de samenhang met de zojuist genoemde namen weggelaten:
ÑâÄ
Ñçè

- (Ajja)
- (Ana)

havik
gedeemoedigd worden/zijn

Aangegeven kan aldus zijn dat Ana door "zijn broeder de havik" gedeemoedigd werd, als
gebrek aan zelfvertrouwen een obstakel voor volwassen omgang met een partner kan
zijn. De beginletters van de namen van de zonen van Ana's zoon onderbouwen de these:
òÉåá
òÅîÄ
òìïâ
òìä

-

(Hemdan)
(Esjban)
(Jithran)
(Keran)

==>>

áÄ âä - omdat de broeder ...

De naam van Ana's zoon kan aangeven dat als zoveel ouders Ana zijn kind behandelde
zoals hijzelf als kind behandeld werd (de zoon van Ana):
òîÉ

- (Disjan)

= de vertrapte (= de onderdrukte - îÖÉ)

En dan geven die beginletters aan waarom zijn vader Ana hem weer vernederde en het
tevens met zijn grootmoeder hield:
14
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vanwege de broeder van Ana!

= Ajja (ÑâÄ) = 16 = 2 x 2 x 2 x 2 (=> boven)

Een verdere sleutel tot verklaring van het "weiden van de ezels van zijn vader" kan zijn
dat in bijbelse tijden ezels "de auto van toen" waren. Ze waren de luxe voor wie op een
ezel in plaats van te voet kon reizen. Het "weiden van de ezels van zijn vader" kan daarmee aangeven dat Ana niet de gebruikelijke tot leven noodzakelijke diensten van kinderen voor hun vader verrichtte oftewel dat "hij de sloof van zijn familie was":
dit de Ana welke vond de wateren in de woestijn als hij weidde de ezels van zijn
vader
dit de Ana welke het hield met zijn moeder als hij de sloof van zijn vader was
met de ezels zijn in ieder geval niet de vrouwen van Zibeon bedoeld waar dan men het woord voor
vrouwtjesezels ïÖçÖïÄÑ = "de ezelinnen" zou verwachten. Met voor het woord voor ezels zowel het
woord ïÖçÖïÄÑ = ezelinnen = 868 als het woord ïÖçïÄÑ = ezelinnen = 862 gesubstitueerd levert het 24e
vers dan ook geen verwantschappen in getalwaarden op

Jonge mannelijke ezels echter hebben de neiging met hun moeder en zusters te paren,
waarom men hen apart van dezen moet houden. Met die strekking houdt het "welke
weidde de ezels van zijn vader" in dat Ana de tradities van zijn vader Zibeon overnam,
als gezegd dat in menig vorstenhuis incest gewoonte was, alhoewel met zusters en niet
met de eigen moeder.
f. Seïr
Als in de inleiding uiteengezet staat de "geitebok Seïr" voor hen welke door geen fouten
te bekennen tot het niveau der demonen afdalen. En dat wordt door volgende getalwaarden en betekenissen van namen van zonen uit het geslacht Seïr verder onderbouwd:
(Gen 36:20):

öìÄÑ âÅîâ âìáÑ

841

= 29 x 29

òíèÖ òÖèÜÖ òÑãÅ ìëÄ âçÅ ÑãÄ

841

= 29 x 29

(Seïr) de Horiet de bewoners van het land

(Gen 36:27):

dezen de zonen van Ezer: Bilhan en Zaawan en Akan
- leugen (ÅÜä) = 29 x leugen (ÅÜä) = 29

Seïr was overeenkomstig het "Heilige der Heiligen van de tegenstander" = 29 x 29 =
"leugen op leugen" en zo ook:
(Gen 36:20):

ìâèî

580

= 290 + 290

Seïr

- leugen (ÅÜä) in het groot = 29(0) op leugen (ÅÜä) in het groot = 29(0)

- als de tegenstander de vader van de leugen oftewel de "aartsleugenaar" is. En overeenkomstig het "Heilige der Heiligen van de tegenstander" was Seïr een land van bloedvergieten, als volgens volgende getalwaarden de geest van Seïr = "de Horiet de bewoners
van het land" = 841 gelijk was aan die van de zonen van de Seïriet Ezer = 841:
òÑãÅ
òÖèÜ
òíè

- (Bilhan)
- (Zaawan)
- (Akan)

de schrik, terreur (ÑãÅ)
het ontzetten, de verschrikking (ÑÖèÜ)
de verdrukking, benauwenis (Ñíè)

- bloeddaden (óÉ) = 44 in het groot:
- beginletters:

87
133
220
_____

440

ÅÜè = versterken, bevestigen met vestingwerken

De betekenis en getalwaarde van de naam van hun vader geven hierbij aan waarom zij
verdrukten en schrik en terreur verspreidden:
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ìëÄ
öìÄ

- (Ezer)
- (eretz)

ik zal verdrukken/belegeren, angst verspreiden,
ik zal me als vijand tonen, ik zal vechten (ììë)

291

het land, de aarde

291

- namelijk omdat zij het hele land = 291 wilden beheersen:
(Gen 36:9):

440

óÖÉÄ âÅÄ Öîè

Esau de vader van Edom
- Bilhan + Zaawan + Akan = 440 t.o.v. Esau als "vader van Edom" = 440

Dit "Esau de vader van Edom" brengt bovengenoemde tweedracht weer in beeld:
(Gen 36:20):

òÖèÅëÖ ãÅÖîÖ òàÖã

663

= 13 x 51

663

= 13 x 51

Lotan en Sjobal en Zibeon
(Gen 36:21):

ìëÄÖ òÖîÉÖ

en Disjon en Ezer
(Gen 36:2):

óÖÉÄ âÅÄ

- de vader van

(âÅÄ = 13) Edom (óÖÉÄ = 51)

- als overeenkomstig Deut 2:22 dankzij deze tweedracht "Jahwe het pad voor de kinderen van Esau" geëffend kan hebben. Waar uit de ene groep = 663 de ogenschijnlijke
dochter en in werkelijkheid kleindochter van Zibeon = Oholibama als vrouw van Esau vat
had gekregen op heel Edom, trachtte de "groep Ezer" met moord en geweld:
Bilhan (òÑãÅ) = 87 + Zaawan (òÖèÜ) = 133 + Akan (òíè) = 220 = 440 =
bloeddaden (óÉ) = 44 in het groot = 440
- greep op het hele land te verkrijgen. Volgende getalwaarden geven eveneens de groep
"Lotan - Sjobal - Zibeon" als staande tegenover de groep "Disjon - Ezer" weer, nu met
Lotan en zijn zonen staande tegenover Ezer:
òàÖã
âìá
óåâÑ
(Gen 36:30):

- (Lotan)
- (Hori)
- (Hemam)

= de brandende/laaiende/verterende (àÑã)
= de hitte/gloed (eerste zoon van Lotan)
= de dagen (tweede zoon van Lotan)

95
218
95
________

ìëÄ ôÖãÄ

= vorst Ezer

408

- de "hitte der dagen van vader Lotan de verterende" =
313 + 95 = 408 tegenover de "vorst Ezer" = 408

òÖèÅëÖ ãÅÖîÖ òàÖã

(663)

<<==>>

Lotan en Sjobal en Zibeon

ìëÄÖ òÖîÉÖ

(663)

en Disjon en Ezer

Tervens staat in dit voorbeeld opnieuw de geest van Ezer voor de geest van heel Seïr en
een derde keer wordt dit door volgende getalwaarde weergegeven:
(Gen 36:27):

ìëÄ

291

= 1 x 291

óÑâêãÄã âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ

582

= 2 x 291

Ezer
(Gen 36:27):

dezen de vorsten van de Horiet naar hun vorsten
- Ezer = 291 en de overige vorsten = (alle vorsten - Ezer) = (582 - 291) = 291
= qua geest gelijk aan Ezer

Tegenover het streven van deze Ezer = 291 stond dat van het nageslacht van Esaus
eerstgeborene:
(Gen 36:16):

291

ÜêâãÄ âêÖãÄ ÑãÄ

dezen de vorsten van Eliphaz
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g. Jehudith
Voor de met stille trom verdwenen vrouw van Esau uit het 26e hoofdstuk van de thorah
Jehudith is in dit hoofdstuk Oholibama in de plaats gekomen en in verband hiermee vallen volgende bijna gelijke getalwaarden op:
(Gen 26:34):

1874

âïáÑ âìÄÅ ïÅ ïâÉÖÑâ ïÄ

Jehudith de dochter van Beri de Chitthiet
(Gen 36:2):

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄ*

(gereconstrueerde versie)

1864

Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Horiet

* naar analogie van Gen 26:34 zonder de waw (Ö) = "en" begonnen

Men hoeft alleen de naam "Jehudith" defect te schrijven om gelijke getalwaarden te verkrijgen:
1864

âïáÑ âìÄÅ ïÅ ïÉÖÑâ ïÄ

Jehudith de dochter van Beri de Chitthiet

- oftewel beknopter:
1463

âïáÑ âìÄÅ ïÅ ïÉÖÑâ

Jehudith de dochter van Beri de Chitthiet

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

(gereconstrueerde versie)

1463

Oholibama de dochter van Ana de dochter
van Zibeon de Horiet

Als in het vorige hoofdstuk omtrent de als "Debora" symbolisch begraven Rebekka te
zien was, verdwijnt in de thora zelden zomaar iets. En zo is waarschijnlijk middels bovenstaande getalwaarden 1864 en 1864 Oholibama aangeduid als in de plaats van Jehudith
te zijn gekomen, dit dan omdat in de gereconstrueerde versie zij als Horitische en niet
als in de overgeleverde versie als Kanaänietische is geclassificeerd (=> boven). In de overgeleverde versie lijkt Jehudith de dochter van Beri als oorspronkelijk de eerste vrouw van
Esau op andere wijze niet met stille trom verdwenen te zijn. Want Rebekka zei vanwege
de vrouwen van Esau:
(Gen 27:46):

1676

ïá ïÖçÅ âçêå ââáÅ âïëí

ik ben zat mijn leven vanwege de dochters van
Cheth (= de kanaänietische vrouwen van Esau)

- en zo zou middels volgende getalwaarde Oholibama als vervanging van Jehudith aangeduid kunnen zijn:
(Gen 36:2):

âÖáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄÖ

(overgeleverde versie)

1676

en Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Chiwwiet

Echter zou dan slechts één van de door Rebekka genoemde vrouwen zijn vervangen =
"niet 1676 tegenover 1676" en verder heeft Esau zijn moeder met zijn kanaänietische
vrouwen gekweld (=> 27e hfdst) en derhalve niet omwille van haar een andere vrouw genomen. Ten derde is ook de Chiwwiet een Kanaäniet (Gen 10:15-17) en is daarmee Oholibama in de overgeleverde tekstversie opnieuw een Kanaänietische. Als uiteengezet klopt de
kwalificatie "de Chiwwiet" niet (=> boven), want het gebied van de Chiwwieten bevond zich
volgens het boek "Richteren" in Libanon (Ri 3:3), terwijl Zibeon als zoon van Seïr telg was
van de volgens Genesis 14:6 op het gebergte Seïr in de zuidelijke woestijn levende Horieten. Aldus blijft de vraag omtrent Jehudiths verdwijning in de overgeleverde versie onbeantwoord.
Als te zien was leveren veel tekstdelen van de gereconstrueerde tekst met de ongewijzigde naam Oholibama zinvolle en elkaar bevestigende getalwaarden op, zoals ook de volgende:
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(Gen 26:2):

òÖãâÄ ïÅ ïåîÅ ïÄ òèçä ïÖçÅå Öâîç ïÄ áíã Öîè
âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄÖ âïáÑ
Esau nam zijn vrouwen van de dochters van Kanaän;
Basjmath de dochter van Elon de Chittiet en Oholibama
de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Horiet

5904

= 12 x 12 x 41

(gereconstrueerde versie)

- Esaus wedijver om Jakob en zijn twaalf stammen te
overtreffen = 12 x 12 x het moederschap (óÄ) = 41

- en zo lijkt middels bovenstaande getalwaarde 1864 Oholibama als vervanging van Jehudith te zijn aangegeven. Verder is in dit hoofdstuk qua getalwaarden niets van de Jehudith uit het 26e hoofdstuk van de thora (Gen 26:34) noch van haar vader Beri terug te
vinden. Voor het geval men dit zelf na wil gaan hier de getalwaarden:
(Gen 26:34):

1874

âïáÑ âìÄÅ ïÅ ïâÉÖÑâ ïÄ

Jehudith de dochter van Beri de Chitthiet

435

ïâÉÖÑâ

Jehudith

âìÄÅ ïÅ ïâÉÖÑâ ïÄ

1451

âìÄÅ ïÅ ïâÉÖÑâ

1050

(zonder acc.part. ïÄ)

âïáÑ âìÄÅ ïÅ ïâÉÖÑâ

1473

(zonder acc.part. ïÄ)

Jehudith de dochter van Beri
Jehudith de dochter van Beri
Jehudith de dochter van Beri de Chitthiet

âìÄÅ

213

âïáÑ âìÄÅ

636

Beri

Beri de Chitthiet

h. Zoektocht naar het oorspronkelijke III - Elon en Timna
In het 26e hoofdstuk van de thora is niet sprake van een Ada als dochter van Elon en
vrouw van Esau maar van een Basjmath als dochter van Elon en vrouw van Esau, terwijl
deze Elon en de vader van de andere vrouw van Esau als twee van Jitzaks tegenstanders
zijn weergegeven (=> 26e hfdst). Overeenkomstig getalwaarden behoren volgende tekstdelen tot de oorspronkelijke tekst:
(Gen 36:15):

òåâï ôÖãÄ Öîè ìÖäÅ ÜêâãÄ âçÅ Öîè âçÅ âêÖãÄ ÑãÄ
ôÖãÄ áìí ôÖãÄ [16] Üçí ôÖãÄ Öêë ôÖãÄ ìåÖÄ ôÖãÄ
óÖÉÄ öìÄÅ ÜêâãÄ âêÖãÄ ÑãÄ íãåè ôÖãÄ óïèÇ

deze de vorsten van de zonen van Esau: de zonen van Eliphaz
de eerstgeborene van Esau: vorst Teman, vorst Omar, vorst
Zepho vorst Kenaz [16] vorst Korach, vorst Gatham, vorst Amalek. Dezen de vorsten van Eliphaz in het land Edom

4990
(overgeleverde en gereconstrueede versie)

- op de opsomming volgt direkt: "dit zijn de zonen van Ada"
(Gen 36:2):

499

òÖãâÄ ïÅ

de dochter van Elon
- de vermelding begint met "Ada" (de dochter van Elon)

(overgeleverde en gereconstrueede versie)

De verkeerde naam Ada valt namelijk in beiden net buiten het citaat en de duiding is in
overeenstemming met de inhoud van vorige hoofdstukken van de thora. Want deze is dat
de nakomelingen van Esau in eerste lijn oftewel van zijn eerstgeborene Eliphaz als zoon
van Basjmath en niet van Ada met onder andere Amalek naar de geest waren van de tegenstander van Jitzak = Elon = overeenkomstig het 26e hoofdstuk de vader van Basjmath (=> 26e hfdst). D.w.z. zijn nakomelingen = 4990 zijn ook (=> onder) in "de dochter
van Elon" = 499 samengevat omdat de vijandschap van zijn nakomelingen tegen Jitzak
en diens nakomelingen ook van Elon stamt. En dat is ook als volgt:
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(Gen 36:43):

Öîè ÄÖÑ

388

= 4 x 97

97

= 1 x 97

dat is Esau
(Gen 36:2):

òÖãâÄ
Elon

- Elon als negatief geestelijke kern = 1 van "dat is Esau" = 4

- en als volgt terug te vinden:
(Gen 36:2):

òèçä ïÖçÅå

688

óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ

688

van de dochters van Kanaän
(Gen 36:19):

deze de zonen van Esau en deze hun vorsten
- Esaus nakomelingen = 688 naar de geest der Kanaänieten = 688

Wel vaker dringt zich in de thora een bijvrouw op de eerste plaats met als erfenis een
voortwoekerende elleboogmentaliteit. Zo werd Hagar als bijvrouw van Abraham moeder
van de zich op de plaats van Israël wanende religies (=> 21e hfdst) en baart nu volgens dit
hoofdstuk Timna als bijvrouw van de eerstgeborene van Esau = Eliphaz de latere tegenstander van Israël = Amalek. Evenals Hagar waande zij zich de belangrijkste te zijn als
het als volgt is weergegeven:
(Gen 36:8):

580

ìâèî
Seïr

(Gen 36:12):

581

ÜêâãÄã îÇãâê

de bijvrouw van Eliphaz
- Timna in Seïr als "de nummer één naast Seïr" = (580 + 1)

Zoals bij een nakomeling van de als eerste geboren maar niet eerste geworden Ruben
(Gen 49:3-4) te zien (Num 16:1-2 - "TeC") leggen vaak nakomelingen zich niet neer bij ooit
"voorouders aangedaan onrecht". Esau had zich met Jakob verzoend maar zoals in iedere
tijd weten machtsbeluste mensen met het oprakelen van oude strijd medestanders te
werven. En volgens volgende getalwaarden werkte ook Timna zich middels die methode
naar de voorgrond:
(Gen 36:12):

èçåï

560

íãåè

240

Amalek

____

ÖÄëâ ñâëãáå óâäãåÖ ñåå ÑâÑâ óâÖÇ ãÑíÖ

800

Timna
(Gen 36:12):
(Gen 35:11):

en een gemeenschap van volkeren zal zijn uit jou (Jakob) en koningen vanuit jouw lendenen zullen uitgaan
Timna en haar zoon Amalek = 800 als tegenwicht tegen
Jakobs onterving van Esau = 800

Evenals bovengenoemde getalwaarde 1283 geeft deze weer dat de strijd tussen Esau en
Jakob in het nageslacht van Esau voortleefde. En hiermee is tevens de daad van Amalek
tegen Israël verklaard als de laatste uit Egypte uittrok (Ex 17:8).
i. Zoektocht naar het oorspronkelijke IV - Esau en Seïr
Nogal wat getalwaarden van op de nakomelingen van Seïr slaande teksten zijn gelijk aan
getalwaarden van op de nakomelingen van Esau slaande teksten. En dat duidt op de authenticiteit ook van menige naam van de nakomelingen van Seïr, waar deze overeenkomst met de boodschap van het hele hoofdstuk van de thora zoals boven uiteengezet
overeenstemt. Want deze was dat Esau door zijn vijandschap met Jakob tot het niveau
van de "door de woestijn dwalende zondebok Seïr" afdaalde. In het volgende zijn eveneens de namen Basjmath voor Machalath en Ada voor Basjmath vervangen (=> boven):
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(Gen 36:11):

Öîè ïîÄ ïåîÅ òÅ

1871

(gereconstrueerde versie)

zoon van Basjmath vrouw
van Esau
(Gen 36:26):

òìäÖ òìïâÖ òÅîÄÖ òÉåá òîâÉ âçÅ ÑãÄÖ

1871

Üçí

157

òàÖã âçÅ

157

ìåÖÄ ôÖãÄ

364

òîâÉ

364

ÑåÅâãÑÄ âêÖãÄ

220

òíè

220

ÜêâãÄ âêÖãÄ ÑãÄ

291

ìëÄ

291

òÖãâÄ

97

óçÖÄ

97

en deze de zonen van Disjan (van Seïr) Hemdan en
Esjban en Jithran en Keran
(Gen 36:11):

Kenaz (van Esau)
(Gen 36:22):

de zonen van Lotan (van Seïr)
(Gen 36:15):

vorst Omar (van Esau)
(Gen 36:21):

Disjon (van Seïr)
(Gen 36:18):

de vorsten van Oholibama (van Esau)
(Gen 36:27):

Akan (van Seïr)
(Gen 36:16):

deze de vorsten van Eliphaz (van Esau)
(Gen 36:21):

Ezer (van Seïr)
(Gen 36:2):

Elon (vader van Basjmath, vrouw van Esau)
(Gen 36:23):

Onam (van Seïr)

Maar volgens vele getalwaarden werd in het nageslacht van Esau de geest van de isjmaëlitische Machalath en de geest van de seïrietische Oholibama en de geest van de kanaänietische Basjmath tot één enkele slechte vermenging. Zo wordt Seïr één met het nakomelingschap van Basjmath = Kanaän door de schakel van de dochter van Seïr = Timna
als bijvrouw van de Eliphaz van Basjmath plus Oholibama als dochter van "de zonen van
Zibeon":
(Gen 36:24):

280

òÖèÅë âçÅ
de zonen (o.a. Ana) van Zibeon (zoon van Seïr)

(Gen 36:12):

560

èçåï

Timna (dochter van Seïr)
(Gen 36:12):

____

ïåîÅ âçÅ ÑãÄ

(gereconstrueerde versie)

840

deze de zonen van Basjmath (= Amalek

plus de andere zonen van Eliphaz als kleinzonen van Basjmath)

- (de seïrietische Timna + de zonen van de seïrietische Zibeon =
280 + 560) = 840 gelijk aan het nageslacht van Basjmath = 840

En zo ook wordt de geest van de weliswaar godsvruchtige maar met Israël concurrerende
Isjmaël (=> 21e hfdst):
(Gen 36:10):

837 = 27 x 31

ïãáå òÅ ãÄÖèì

Reuël de zoon van Machalath
(Gen 36:13):

1674

Öîè ïîÄ ïãáå âçÅ ÖâÑ ÑãÄ

= 54 x 31

deze waren de zonen van Machalath de
vrouw van Esau
(Gen 36:17):

(gereconstrueerde
versie)
(gereconstrueerde
versie)

434 = 14 x 31

ãÄÖèì âêÖãÄ

de vorsten van Reuël (van Machalath)
(Gen 36:3):

1736

ïÖâÅç ïÖáÄ ãÄèåîâ ïÅ

= 56 x 31

de dochter van Isjmaël de zuster van Nebajoth
- vanwege Isjmaëls rechtvaardig zijn (=> 21e hfdst) de faktor "God" (ãÄ) = 31 in
dit hoofdstuk in veel teksten omtrent zijn dochter Machalath terug te vinden
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- via de zonen van Machalath = "de dochter van Isjmaël" als met de seïritische geest één
geworden weergegeven:
(Gen 36:13):

(Gen 36:22):

-

ïáç
áìÜ
Ñåî
ÑÜå

Nachath
Zerach
Sjamma
Mizza

458
215
345
52

zonen van Reuël = (van Machalath, de dochter van Isjmaël)

_______

1070

èçåï òàÖã ïÖáÄ

de zuster van Lotan (van Seïr): Thimna
(Gen 36:1):

376

Öîè

=> 376 + 102 = 478

Esau
(Gen 36:3):

ïãáå

(gereconstrueerde versie)

478

Machalath
(Gen 36:20):

580

ìâèî

=> 580 - 102 = 478

Seïr

- Machalath = 478 overeenkomstig de tussenwaarde tussen Esau (376 + 102
= 478) en Seïr (580 - 102 = 478) als één geheel met hen geworden

En daarmee was Esaus opzet om middels de dochter van Isjmaël = Machalath bij zijn vader goodwill te bewerkstelligen en zo de geestelijke erfenis weer binnen handbereik te
brengen en de list van zijn moeder Rebekka (=> 28e hfdst) ongedaan te maken mislukt:
(Gen 36:4):

ãÄÖèì

307

ÑíÅì

307

Reuël (= de enige zoon van Machalath)
Rebekka

Want de naam Reuël betekent "heeft behoed (Öèì) God (ãÄ)" en de gelijke getalwaarde
als die van de naam van Esaus moeder geeft aan waarvoor God hem behoed zou hebben.
Want volgens Esau was dat voor het door zijn moeder bewerkstelligde verlies van zijn
zegen (=> 27e hfdst), als ook de betekenissen van de namen van weer de zonen van Reuël
het weergeven:
-

ïáç
áìÜ
Ñåî
ÑÜå

(Nachath)
(Zerach)
(Sjamma)
(Mizza)

-

hij ging onder (de zon)
hij ging op (de zon)
naar daar
van hier

- ondergang en herstel van Esaus zegen door verplaatsing van hier (Kanaän)
naar daar (Seir): "de zon ging onder en weer op van hier naar daar"

De zegen en het eerstgeboorterecht in de lijn van de erfgenamen van de belofte konden
echter alleen met een geestelijke instelling verbonden zijn (=> 27e hfdst) en Esau was begonnen om kanaänietische vrouwen te huwen (Gen 26:34). En zo eindigde hij niet in de
geest van zijn vader Jitzak maar met op te gaan in vreemdgoderij en heidense riten:
(Gen 36:2):

âïáÑ

423

òìÄÖ öÖè

423

de Chitthiet (vader van Basjmath, vrouw van Esau, tegenstander van Jitzak)
(Gen 36:28):

Uz en Aran (laatstgenoemde nakomelingen van Seir)

Ook in de getalwaarden van de namen van de nakomelingen van Reuël als zoon van de
dochter van Isjmaël = Machalath is Esaus voortgezette strijd tegen zijn broeder Jakob
middels zijn verbinding met Isjmaël terug te vinden:
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(Gen 35:10):

541 = 1 x 541

ãÄìîâ
Israël

(Gen 36:13):

1082

ÑÜåÖ Ñåî áìÜÖ ïáç

= 2 x 541

Nachath en Zerach en Sjamma en Mizza (zonen
van de zoon van Machalath de dochter van Isjmaël)

- Isjmaëls willen overtroeven in godsdienstigheid (=> 17e +
21e hfdst) = 2 x Israël ook bij Machalath voortlevend

Esau bleef op zijn rechten staan zoals ook om zijn vader te begraven. Waar vanwege die
rechten hij ook de dochter van Isjmaël huwde vallen volgende getalwaarden op:
(Gen 35:29):

ÖâçÅ ÅíèâÖ Öîè ÖïÄ ÖìÅíâÖ
Öîè ïÖÉãï ÑãÄÖ [36:1]

2621

en begroeven hem (Jitzak) Esau en Jakob zijn zonen
[36:1] En dit de geslachten van Esau
(Gen 36:3):

ïÖâÅç ïÖáÄ ãÄèåîâ ïÅ ïãáå ïÄÖ

2621

(gereconstrueerde versie)

en Machalath de dochter van Isjmaël
de zuster van Nebajoth

- Esaus voortgezette strijd voor de opvolging van hun vader

- volgens welken overigens eveneens de naam van de dochter van Isjmaël de in het 28e
hoofdstuk genoemde = Machalath en niet de in dit hoofdstuk genoemde = Basjmath was.
Uiteindelijk zette Esaus kleinzoon Amalek de antigeest tegenover Jakob = Israël voort en
zo zou van bovengenoemde versmelting "Kanaäniet-Seïriet-Isjamaëliet" de geest van de
nakomelingen van het bij zijn vader Jitzak tegen Jakob in stelling gebrachte "heiligdom
Machalath" (=> 28e hfdst):
(Gen 36:3):

ãÄèåîâ ïÅ ïãáå

(gereconstrueerde versie)

1331 = 11 x 11 x 11

Machalath dochter van Isjmaël
- het "heiligdom Machalath" in quadraatvorm (in kubiekvorm) = 11 x 11 x 11

- zelfs niet de helft maar slechts één derde deel uitmaken:
(Gen 36:13):

Öîè ïîÄ ïãáå âçÅ

(gereconstrueerde versie)

1617

= 1 x 1617

3234

= 2 x 1617

de zonen van Machalath
de vrouw van Esau (= isjmaëlitisch)
(Gen 36:12):

ÜêâãÄã ÉãïÖ Öîè òÅ ÜêâãÄã îÇãâê ÑïâÑ èçåïÖ
íãåè ïÄ

en Timna (= seïrietisch) was de bijvrouw van Eliphaz (= kanaänietisch) zoon van Esau en zij baarde aan Eliphaz Amalek

___________________

4851

= 3 x 1617

- Machalaths nakomelingen = 1617 als 1/3e deel van
Esaus uiteindelijke geestelijke erfenis = 4851 uitmakend (de
zonen van Oholibama waren onvruchtbaar => boven)

Ook op volgende wijze komt men op slechts één derde deel voor Machalath uit waar het
de invloed van Esaus vrouwen betreft:
(Gen 36:3):

ïãáå

478

(gereconstrueerde versie)

= 1 x 478

Machalath
(Gen 36:1):

- isjmaëlitisch

Öîè

376

ìâèî

580

Esau
(Gen 36:20):

- kanaänietisch

Seïr

____ +

956

- seïritisch

= 2 x 478
_____________________

= 3 x 478
Het 36e hoofdstuk in gereconstrueerde versie geeft de volledige versmelting van de
geest van Kanaän en van Isjmaël en van Seïr weer terwijl middels getalwaarden Esaus
nageslacht in zowel Timna als in Oholibama als in Machalath als in Basjmath is samengevat. Zo geven volgende getalwaarden de versmelting weer van de kanaänietische geest
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met de seïrietische geest in Esaus nageslacht via Timna:
(Gen 36:5):

òèçä öìÄÅ Öã ÖÉãâ ìîÄ

1070

èçåï òàÖã ïÖáÄ

1070

welke geboren werden hem (Esau) in het land Kanaän
(Gen 36:22):

de zuster van Lotan (van Seïr): Timna

En zo is in de beschrijving van Timna = Seïr de geest van Edom = 51 in het groot =
5100 en in het klein = 51 weergegeven:
(Gen 36:12):

Öîè òÅ ÜêâãÄã îÇãâê ÑïâÑ èçåïÖ
ïåîÅ âçÅ ÑãÄ íãåè ïÄ ÜêâãÄã ÉãïÖ
Öîè ïîÄ

(gereconstrueerde versie)

5151

= 51 + 5100

en Timna was de bijvrouw van Eliphaz de zoon van Esau
en zij baarde aan Eliphaz Amalek. Deze de zonen van
Basjmath (Amalek meegerekend) de vrouw van Esau
(Gen 36:1):

(= 101 x 51)

51

óÖÉÄ

Edom

- als ook zij de geest van Edom in het klein en in het groot bepaalde. En op volgende wijze is het nageslacht van Esau in de kanaänietische Eliphaz en diens seïrietische bijvrouw
Timna samengevat:
(Gen 36:12):

èçåï

560

ÜêâãÄ

128

Eliphaz

____ +

óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ

688

Timna
(Gen 36:12):
(Gen 36:19):

dezen de zonen van Esau en dezen hun vorsten

Zelfs zijn alle vrouwen van Esau en hun baren = 10760 in Timna = 1076 samengevat:
(Gen 36:12):

íãåè ïÄ ÜêâãÄã ÉãïÖ Öîè òÅ ÜêâãÄã îÇãâê ÑïâÑ èçåïÖ
áìÜÖ ïáç ãÄÖèì âçÅ ÑãÄÖ [13] Öîè ïîÄ ïåîÅ âçÅ ÑãÄ
âçÅ ÖâÑ ÑãÄÖ [14] Öîè ïîÄ ïãáå âçÅ ÖâÑ ÑãÄ ÑÜåÖ Ñåî
Öîè ïîÄ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

(gereconstrueerde
versie)

10760

en Timna was de bijvrouw van Eliphaz zoon van Esau en zij baarde
aan Eliphaz Amalek. Dezen de zonen van Basjmath de vrouw van
Esau [13] En dezen de zonen van Reuël: Nachath en Zerach, Sjamma en Mizza. Dezen waren de zonen van Machalath de vrouw van
Esau [14] En dezen waren de zonen van Oholibama de dochter van
Ana de dochter van Zibeon de vrouw van Esau
(Gen 36:12):

1076

èçåï òàÖã ïÖáÄÖ

En de zuster van Lotan: Timna

Trekt men van de gezamenlijke getalwaarde van de vrouwen van Esau de getalwaarde
van de tekst betreffende Timna af zo blijft als restwaarde die van het godsland Kanaän
(òèçä) = 190 over:
(Gen 36:2):

âïáÑ òÖãâÄ ïÅ ïåîÅ

(gereconstrueerde versie)

1664

âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

(gereconstrueerde versie)

1463

ïÖâÅç ïÖáÄ ãÄèåîâ ïÅ ïãáå

(gereconstrueerde versie)

2214

Öîè òÅ ÜêâãÄã îÇãâê ÑïâÑ èçåïÖ
ïåîÅ âçÅ ÑãÄ íãåè ïÄ ÜêâãÄã ÉãïÖ
Öîè ïîÄ

(gereconstrueerde versie)

Basjmath de dochter van Elon de Chittiet
(Gen 36:2):

Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Horiet
(Gen 36:3):

Machalath de dochter van Isjmaël de zuster van Nebajoth
(Gen 36:12):

_____

5341

en Timna was de bijvrouw van Eliphaz de zoon van Esau en zij baarde
aan Eliphaz Amalek. Deze de zonen van Basjmath de vrouw van Esau

5151
_____

190

òèçä

Kanaän
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- als gezegd dat de geest van "de geitebok Seïr" als die van demonen was. Oftewel het
verschil tussen Esaus drie vrouwen en de seïrietische bijvrouw van Eliphaz was nog eens
dat iedere restwaarde van het godsland Kanaän aan deze moeder van de latere vijand
van Israël = Amalek ontbrak.
Volgende getalwaarden vatten Esaus nageslacht weer in Basjmath samen:
(Gen 36:16):

óïèÇ ôÖãÄ

630

óÖÉÄ ÄÖÑ

63

vorst Gatham
(Gen 36:1):

dat is Edom
- Gatham = een zoon van de eerstgeborene Eliphaz en kleinzoon
van Basjmath als "Edom in het groot"
(Gen 36:9):

óÖÉÄ âÅÄ Öîè ïÖÉãï

1280

ÜêâãÄ

128

de geslachten van Esau vader van Edom
(Gen 36:4):

Eliphaz
- Esaus nakomelingen in de zoon van Basjmath = Eliphaz samengevat

- terwijl volgende getalwaarden nog eens de kanaänietische geest van de belangrijkste
nakomelingen van Esau oftewel van de nakomelingen van de eerstgeborene van Esau benadrukken:
(Gen 36:15):

794

Öîè ìÖäÅ ÜêâãÄ âçÅ

de zonen van Eliphaz de eerstgeborene van Esau
(Gen 36:10):

ïåîÅ òÅ

794

(gereconstrueerde versie)

de zoon van Basjmath (was Eliphaz)
- de zonen van "de eerstgeborene Eliphaz" = 794 als zonen
van de kanaänietische Basjmath = 794:
(Gen 36:10):

ïåîÅ òÅ ÜêâãÄ

922

(gereconstrueerde versie)

Eliphaz de zoon van Basjmath
(Gen 36:2):

922

âïáÑ òÖãâÄ ïÅ

(Basjmath) de dochter van Elon de (= kanaänitische) Chitthiet

Op volgende wijze is heel Esaus nageslacht inclusief zelfs het volk Seïr weer in Machalath
en haar nageslacht = Reuël samengevat:
(Gen 36:5):

438 =

Öîè âçÅ

6 x 73

de zonen van Esau
(Gen 36:20):

803 = 11 x 73

âìáÑ ìâèî

Seïr de Horiet
(Gen 36:4):

ãÄÖèì ïÄ ÑÉãâ ïãáåÖ

_________________
(gereconstrueerde versie)

1241

= 17 x 73

en Machalath baarde Reuël

En gaat men niet van een schrijffout "Jeusj" i.p.v. "Jeïsj" uit (=> boven), zo is heel Esaus
nageslacht = 48440 ook op volgende wijze in Machalath en haar nageslacht = 4844 samengevat:
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(Gen 36:6):

ÖïâÅ ïÖîêç ãä ïÄÖ ÖâïçÅ ïÄÖ ÖâçÅ ïÄÖ Öâîç ïÄ Öîè áíâÖ
òèçä öìÄÅ îäì ìîÄ Öçâçí ãä ïÄÖ ÖïåÑÅ ãä ïÄÖ ÖÑçíå ïÄÖ
Öîè âçÅ ÑãÄ [17] ... óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè ìâèî ìÑÅ Öîè ÅîâÖ
óÖÉÄ ÄÖÑ óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ

en nam Esau zijn vrouwen en zonen en zijn dochters en alle zielen van
zijn huis en zijn bezit en al zijn vee en al zijn verworvenheid welke hij
verwierf en het land Kanaän en woonde Esau in het gebergte Seïr,
Esau, deze (is) Edom ... (opsomming van Esaus zonen en kleinzonen)
[19] Dezen de zonen van Esau en deze hun vorsten, deze (is) Edom

48440
(met Jeïsj 48444)

gereconstrueerde versie

(Gen 36:17):

ôÖãÄ Ñåî ôÖãÄ áìÜ ôÖãÄ ïáç ôÖãÄ Öîè òÅ ãÄÖèì âçÅ ÑãÄÖ
Öîè ïîÄ ïãáå âçÅ ÑãÄ óÖÉÄ öìÄÅ ãÄÖèì âêÖãÄ ÑãÄ ÑÜå

4844

en deze de zonen van Reguël de zoon van Esau: vorst Nachath vorst
Zerach vorst Sjamma vorst Mizza. Dezen de vorsten van Reguël in het
land Edom dezen de zonen van Mahalath de vrouw van Esau
gereconstrueerde versie

Op volgende twee wijzen is het nageslacht van Esau in Oholibama uitgedrukt:
(Gen 36:14):

ÑãÄ [17]... áìí ïÄÖ óãèâ ïÄÖ îâèâ ïÄ Öîèã ÉãïÖ
óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ

18600

en zij (Oholibama) baarde Esau Jeïsj en Jaalam en Korach ...
(opsomming van alle vorsten van Esau) ... [17] Dezen de zonen
van Esau en dezen hun vorsten
(Gen 36:18):

(gereconstrueerde versie)

Öîè ïîÄ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ âêÖãÄ ÑãÄ

1860

Öîè ïÖÉãï ÑãÄÖ [9] óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè

1697

Öîè ïîÄ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ

1697

dezen de vorsten van Oholibama de dochter van Ana de vrouw van Esau
(Gen 36:8):

Esau dat (is) Edom [9] En dezen de generaties van Esau
(Gen 36:18):

Oholibama de dochter van Ana de vrouw van Esau

De geest van Kanaän = Basjmath en de geest van Isjmaël = Machalath en de geest van
Seïr = Oholibama en Timna hadden zich volledig met elkaar versmolten en zo wordt qua
getalwaarde ook de geest van de kinderen van Basjmath als gelijk aan die van de vorsten van Seïr weergegeven:
(Gen 36:29):

òÖèÅë ôÖãÄ ãÅÖî ôÖãÄ òàÖã ôÖãÄ

1002

(gereconstrueerde versie)

879

(gereconstrueerde versie)

vorst Lotan vorst Sjobal vorst Zibeon
(Gen 36:30):
(Gen 36:13):

ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ

vorst Disjon vorst Ezer

_____

Öîè ïîÄ ïåîÅ âçÅ

1881

(gereconstrueerde versie)

de zonen van Basjmath de vrouw van Esau

De namen van de drie vrouwen van Esau worden dan ook meermaals gevolgd door de
vaak slechts schijnbaar overbodige toevoeging "de vrouw van Esau":
(Gen 36:10):

Öîè ïîÄ

1077

òàî

359

= 3 x 359

de vrouw van Esau
tegenstander, satan

Oftewel ook de drie vrouwen van Esau daalden uiteindelijk af tot het niveau der demonen
(=> onder) = 3 x de satan. En dat gold ook voor de zonen van de eerstgeborene van Esau
= Eliphaz en diens eigenlijke vrouw:
(Gen 36:11):

ÜçíÖ óïèÇÖ Öêë ìåÖÄ òåâï ÜêâãÄ âçÅ

1795

= 5 x 359

de zonen van Elphaz: Timan, Omar, Zepho, Gatham, Kenaz
- vijf zonen van Eliphaz en 5 x de satan (òàî) = 359

Door bij zijn harigheid = "sear" (Gen 25:25) te blijven dreef Esaus eigen geest hem weg uit
Kanaän:
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(Gen 36:6):

2617

ÖâïçÅ ïÄÖ ÖâçÅ ïÄÖ Öâîç ïÄ Öîè áíâÖ
en nam Esau zijn vrouwen en zijn zonen en zijn dochteren

- en door daar weg te gaan werd hij gelijk aan Seïr:
(Gen 36:29):

[30] òÖèÅë ôÖãÄ ãÅÖî ôÖãÄ òàÖã ôÖãÄ âìáÑ âêÖãÄ
âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ

2617

de vorsten van de Horiet vorst Lotan vorst Sjobal vorst Zibeon
[30] vorst Disjon vorst Ezer. Dezen de vorsten van de Horiet

Als in de inleiding uiteengezet doet het onveranderlijke in strijd leven met een God toegewijd mens uiteindelijk afdalen tot het niveau der demonen. En zo werd het de strijd
met het godsvolk voortzettende nageslacht van Esau gelijk aan de "geitebok Seïr". Via
Oholibama kwam de geest van Seïr tot Esau (=> boven) want de geschiedenis van Timna
en Eliphaz speelt zich eerst daarna in Seïr af. De vorsten van Esau en Oholibama waren
derhalve al gelijk aan Seïr. Vergelijkt men nu qua getalwaarden de rest van de vorsten
van Esau = "de vorsten van Esau minus die van Oholibama" met de vorsten van Seïr, oftewel trekt men de getalwaarden van de vorsten van Seïr van deze rest van de vorsten
van Esau af om het verschil vast te stellen, zo blijkt dit verschil = "de meerwaarde van
de rest van de vorsten van Esau" t.o.v. die van Seïr weer gelijk te zijn aan de som van
de getalwaarden van de vorsten van Seïr:
(Gen 36:15):

Üçí ôÖãÄ Öêë ôÖãÄ ìåÖÄ ôÖãÄ òåâï ôÖãÄ

1548

íãåè ôÖãÄ óïèÇ ôÖãÄ áìí ôÖãÄ

1412

ÑÜå ôÖãÄ Ñåî ôÖãÄ áìÜ ôÖãÄ ïáç ôÖãÄ

1538

vorst Nachath, vorst Zerach, vorst Sjamma, vorst
Mizza

______

(de vorsten van seïrietische Oholibama weggelaten)

van Esau =>

òÖèÅë ôÖãÄ ãÅÖî ôÖãÄ òàÖã ôÖãÄ

1002

vorst Timan, vorst Omar, vorst Zepho, vorst Kenaz
(Gen 36:16):

vorst Korach, vorst Gatham, vorst Amalek
(Gen 36:17):

(Gen 36:29):

4498

vorst Lotan vorst Sjobal vorst Zibeon
(Gen 36:30):

879

ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ

vorst Disjon vorst Ezer

_____
van Seïr =>

1881
_____ af

(Gen 36:29):

ôÖãÄ ãÅÖî ôÖãÄ òàÖã ôÖãÄ âìáÑ âêÖãÄ
âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ [30] òÖèÅë

2617

de vorsten van de Horiet vorst Lotan vorst Sjobal vorst
Zibeon [30] vorst Disjon vorst Ezer. Dezen de vorsten van
de Horiet

Vermenging van het goede met het kwade doet altijd het kwade overblijven, oftewel vermenging leidt tot de zondvloed "mabul" met de betekenis "vermenging" (=> 6e hfdst). Esau
werd ondanks het overgebleven goede (=> 32e-33e hfdst) één en al Seïr en zo ook de vader
van de aartsvijand van Israël = Amalek:
(Gen 36:8):

óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè ìâèî ìÑÅ Öîè ÅîâÖ

1920

íãåè

240

= 8 x 240

en woonde Esau in het gebergte Seïr, Esau, hij de vader van Edom
(Gen 36:12):

Amalek
- de vader (ÅÄÑ) = 8 x Amalek (íãåè) = 240

- ook al was hij de zoon van een aartsvader en aartsmoeder, als het de kernboodschap
van dit hoofdstuk is. Bij bovenstaande aftreksom zou het voorbehoud gemaakt moeten
worden dat de in het 16e vers als vorst van Eliphaz genoemde Korach in het 5e vers als
zoon van Oholibama en in het 18e vers als vorst van Oholibama wordt genoemd. Volgens
volgende getalwaarden heeft dat echter met de "ijselijke kilte" als betekenis van de
naam Korach (=> boven) van doen, namelijk als zijnde de geestelijke toestand in welke
eveneens het nageslacht van Eliphaz getuige zijn bijvrouw Timna en zoon Amalek verkeerde (=> boven). Ijselijke kilte was de tussenweg van Esau naar het absolute dieptepunt
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Amalek:
(Gen 36:1):

376

Öîè

(376 - 68 = 308)

Esau
(Gen 36:5):

áìí

308

íãåè

240

Korach
(Gen 36:12):

(240 + 68 = 308)

Amalek

- en de nageslachten van de andere takken vormden diezelfde tussenweg naar het absolute dieptepunt:
(Gen 36:18):

Öîè ïîÄ ÑåÅâãÑÄ âçÅ

1232

Öîè ìÖäÅ ÜêâãÄ âçÅ Öîè âçÅ

1232

= 4 x 308

de zonen van Oholibama de vrouw
van Esau
(Gen 36:15):

de naam Korach
komt ook 4 x in
zowel het overgeleverde als het
gereviseerde 36e
hoofdstuk voor

= 4 x 308

de zonen van Esau de zonen van
Eliphaz de eerstgeborene van Esau
(Gen 36:5):

áìí

1

308 = 1 x 308

Korach
- de "kilte Korach" als de geest= 1 van het nakomelingschap
zowel van Oholibama = 4 als van Eliphaz = 4
(Gen 36:25):

òÅîÄÖ òÉåá òîâÉ âçÅ ÑãÄÖ [26] Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄÖ òîÉ Ñçè âçÅ ÑãÄÖ
òìäÖ òìïâÖ

3080

en dezen de zonen van Ana: Disjan. En Oholibama de dochter van Ana [26] En
dezen de zonen van Disjan (van Ana => boven): Hemdan en Esjban en Jithran en
Keran
(Gen 36:5):

áìí

1

308

Korach
- ook Ana's gehele nakomelingschap = 3080 samengevat in
de "kilte Korach" = 308

Met andere woorden kenmerkte de "kilte van Oholibama" ook het nageslacht van Eliphaz
en heel Esaus nageslacht:
(Gen 36:11):

Öîè ïîÄ ÑåÅâãÑÄ âçÅ ÑãÄÖ [18]...ÜêâãÄ âçÅ ÖâÑâÖ
áìí ôÖãÄ óãèâ ôÖãÄ îÖèâ ôÖãÄ

28644 = 93 x 308

en waren de zonen van Eliphaz ... van Reuël ... van Oholibama ...
[18] En dezen de zonen van Oholibama de vrouw van Esau: vorst
Jeusj vorst Jalam vorst Korach
- Esaus nakomelingschap samengevat in de kilte van Oholibama
= de kilte Korach (áìí) = 308 x Oholibama (ÑåÅâãÑÄ) = 93
(Gen 36:16):

ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ [19] ... óïèÇ ôÖãÄ áìí ôÖãÄ
âêÖãÄ ÑãÄ ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ [30] ... óÑâêÖãÄ
âìáÑ

31416 = 2 x 51 x 308

vorst Korach vorst Gatam ... [19] Dezen de zonen van
Esau en dezen hun vorsten ... [30] vorst Disjan vorst Ezer.
Dezen de vorsten van de Horiet
- de vorsten van Esau vanaf de eerste Korach tot en met de vorsten van de Horiet
in beide Korachs = 2 x Korach (áìí) = 308 x Edom (óÖÉÄ) = 51 samengevat. Andere op hetzelfde neerkomende uitleg: het aan Seïr gelijk geworden Edom = 2 x
Edom (óÖÉÄ) = 51 samengevat in de kilte Korach (áìí) = 308

Ook veel van bovengenoemde getalwaarden kloppen alleen vanwege de juistheid van deze dubbele vermelding van Korach (=> boven).
j. Esau en Jakob in dit hoofdstuk
Bij het conflict tussen Esau en Jakob reeds in haar buik had hun moeder Rebekka zich afgevraagd wat haar overkwam en de getalwaarde van die vraag:
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(Gen 25:22):

279

âäçÄ ÑÜ Ñåã òä óÄ
wanneer zo waartoe (overkomt) dit mij

- is die van de tussenwaarde tussen Esau en Jakob:
(Gen 25:25):

376

Öîè

Esau

(Gen 25:26):

(376 - 97 = 279)
279

182

Åíèâ

(182 + 97 = 279)

Jakob

Oftewel gezien die reeds prenatale strijd vond het conflict der conflicten "tussen Esau en
Jakob" plaats en overkwam dat haar. Want het verschil tussen de getalwaarden van de
namen van Jakob en Esau is de getalwaarde van het woord voor rechtvaardigheid:
(Gen 25:25):

Öîè

376

Åíèâ

182

Jakob

____

íÉë

194

Esau
(Gen 25:26):

rechtvaardigheid

Oftewel het verschil tussen Jakob en Esau was Jakobs rechtvaardigheid en Esaus onrechtvaardigheid. Of nogmaals met andere woorden was Jakob inwoner van het Kanaän
van de eenheid Gods (òèçä = 190) en Esau als alleen materialistisch mens van de wereld
(óâìëå = 380 = 2 x 190) hoorde daar niet thuis:
(Gen 35:29):

ÅíèâÖ Öîè
Esau en Jakob

=>

Öîè

376

= 2 x 188

188

= 1 x 188

Esau

ÅíèâÖ
en Jakob

(ook Lev 26:42: ÅÖíèâ

= 1 x 188)

Met het conflict tussen Esau en Jakob is derhalve het conflict der conflicten tot in de
hoogste regionen beschreven. Want Jakob zou "verzameld worden tot zijn volkeren" (Gen
49:33) waarmee in de thora het eeuwige leven is beschreven (=>25e hfdst). En Esau daalde
af tot het niveau der demonen als in dit hoofdstuk van de thora met de geitebok Seïr tot
uitdrukking is gebracht. Uiteengezet werd (=> 1e-3e hfdst) dat met de "eerste mensen" niet
een plotseling existeren van twee volwassen mensen is beschreven, als in psychologisch
opzicht het ook niet kan zijn. Vanwege het laatste echter kan men zich eveneens afvragen of engelen een aan de mensheid voorafgaande gemeenschap zonder voorafgaande
ontwikkeling kunnen zijn. Immers is zonder materie geen ontwikkeling mogelijk, als zonder substantie niets kenbaar en herkenbaar is (=> 1e hfdst). Omtrent de dingen aan de andere zijde zijn geen konkreetheden op te stellen, maar wel is vanuit de thora een en ander logisch te benaderen. Zo komt met betrekking tot dit onderwerp in haar geen beschrijving van gevallen engelen voor en het woord voor "engel" betekent tevens "boodschapper" en vaak een menselijke boodschapper. Verder daalden overeenkomstig dit
hoofdstuk van de thora veel van Esaus nakomelingen af tot het niveau van de met zonden beladen "rusteloos rondzwervende demonen" en werden overeenkomstig andere
hoofdstukken Jakob en Jitzak en Abraham en ook Isjmaël verzameld tot de geheiligde
heerscharen Gods. Aan de hand van het 3e hoofdstuk van de thora werd reeds uiteengezet (=> 3e hfdst) dat demonen geen bizar onbegrijpelijke wezens zijn maar in ieder opzicht
doen en denken zoals slechte mensen doen en denken. De schepping Gods is een eenheidsschepping en zo zouden zowel de verhevenen als de gevallenen uit het verleden
enerzijds en de nu levenden anderzijds een geheel op weg naar het einddoel moeten vormen. Ver voor het onstaan van de mens is het conflict der conflicten reeds in de ontwikkeling van onreine en reine planten en dieren waarneembaar welke echter door de sympathie en antipathie van al het met leven begenadigde voor of tegen het reine of het onreine vanaf de nog meest onbewuste stadia gedreven kan zijn.
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Ook in dit hoofdstuk komt de naam "satan" (òàî) met de getalwaarde 359 veelvuldig
voor (=> boven). Haar letterlijke betekenis is "tegenstander" en als werkwoord betekent
het woord satan "aanklagen, opponeren, tegenstander zijn". In de thora is het mesjiach
eenduidig niet voorbehouden aan één enkele persoon maar een ieder met de geest Gods
beklede is "welriekend" en "glanst door de geest Gods" oftewel is een gezalfde oftewel is
"gemesjiacht" (HgP - JbL). Eveneens moet zo de kwalificatie "tegenstander" oftewel de
kwalificatie "satan" niet één enkel wezen voorbehouden zijn als ook bovengenoemde
359-getalwaarden het aanduiden.
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Appendix I - Getalwaarden Esau en Seïr met nakomelingen

Esau (Öîè)

=>

376

Esaus direkte zonen:
ÜêâãÄ (128) + ãÄÖèì (307) + îâèâ (390) +
óãèâ (150) + áìí (308)

=>

1283

Esaus "kleinzonen":
òåâï (500) + ìåÖÄ (247) + Öêë (176) +
óïèÇ (513) + Üçí (157) + íãåè (240)

=>

1833

ïáç - 458 + áìÜ (215) + Ñåî (345) + ÑÜå (52)

=>

1070
_____

4186

4562

Seïr (ìâèî)

=>

580

direkte zonen Seïr:
òàÖã (95) + ãÅÖî (338) + òÖèÅë (218) +
òÖîÉ (360) + ìëÄ (291)

=>

1302

"kleinzonen" Seïr:
âìá (218) + óåâÑ (95)

=>

313

òÖãè (156) + ïáçå (498) + ãÅâè (112) +
Öêî (386) + óçÖÄ (97)

=>

1249

ÑâÄ (16) + Ñçè (125)

=>

141

òîÉ (354)

=>

354

òÉåá (102) + òÅîÄ (353) + òìïâ (660) + òìä (270)

=>

1385

òÑãÅ (87) + òÖèÜ (133) + òíè (220)

=>

440

öÖè (166) + òìÄ (251)

=>

417
_____

5601

6181

zonen Esau:

1283

kleinzonen Esau (1833 + 1070):

2903

zonen + kleinzonen Esau (1283 + 2903):

4186

Esau + zonen + kleinzonen (4186 + 376):

4562

zonen Seïr:

1302

kleinzonen Seïr (313 + 1249 + 141 + 354 + 1385 + 440 + 417):

4299

zonen + kleinzonen Seïr (1302 + 4299):

5601

Seïr + zonen + kleinzonen (580 + 5601):

6181
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Appendix II - reconstructie van Genesis XXXVI
1

en dit de geslachten van Esau - hij Edom

2

Esau nam zijn vrouwen uit de dochteren van Kanaän, Basjmath de dochter van Elon de Hetiet en Oholibama de dochter van Ana de dochter van Zibeon de Horiet

3

en Mahalath de dochter van Isjmaël de zuster van Nebajoth

4

en baarde Basjmath aan Esau Eliphaz en Mahalath baarde
Reuël

5

en Oholibama baarde Jeüsch en Jalam en Korach. Dezen de
zonen van Esau welke geboren werden hem in het land Kanaän

ÑãÄ áìí ïÄÖ óãèâ ïÄÖ îâèâ ïÄ ÑÉãâ ÑåÅâãÑÄÖ
òèçä öìÄÅ Öã ÖÉãâ ìîÄ Öîè âçÅ

6-8

en nam Esau zijn vrouwen en zijn zonen en zijn dochters
en alle zielen van zijn huis en zijn bezit en al zijn vee en al
zijn verworvenheid welke hij verwierf in het land Kanaän
en woonde Esau in het gebergte Seïr - Esau dat (is) Edom

ãä ïÄÖ ÖâïçÅ ïÄÖ ÖâçÅ ïÄÖ Öâîç ïÄ Öîè áíâÖ
ãä ïÄÖ ÖïåÑÅ ãä ïÄÖ ÖÑçíå ïÄÖ ÖïâÅ ïÖîêç
ìâèî ìÑÅ Öîè ÅîâÖ òèçä öìÄÅ îäì ìîÄ Öçâçí
óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè

9

en dit de generaties van Esau de vader van Edom in het
gebergte Seïr

10

dit de namen van de zonen van Esau: Eliphaz de zoon van
Basjmath de vrouw van Esau, Reuël de zoon van Mahalath
de vrouw van Esau

ãÄÖèì Öîè ïîÄ ïåîÅ òÅ ÜêâãÄ Öîè âçÅ ïÖåî ÑãÄ
Öîè ïîÄ ïãáå òÅ

11

en waren de zonen van Eliphaz: Theman, Omar, Zepho en
Gatham en Kenaz

ÜçíÖ óïèÇÖ Öêë ìåÖÄ òåâï ÜêâãÄ âçÅ ÖâÑâÖ

12

en Thimna was de bijvrouw van Eliphaz de zoon van Esau
en zij baarde aan Eliphaz Amalek. Dezen de zonen van
Basjmath de vrouw van Esau

13

en dezen de zonen van Reuël: Nachath en Zerach, Sjamma
en Mizza. Dezen waren de zonen van Mahalath de vrouw
van Esau

âçÅ ÖâÑ ÑãÄ ÑÜåÖ Ñåî áìÜÖ ïáç ãÄÖèì âçÅ ÑãÄÖ
Öîè ïîÄ ïãáå

14

en dezen waren de zonen van Oholibama de dochter van
Ana de dochter van Zibeon de vrouw van Esau. En zij baarde aan Esau Jeisjh en Jalam en Korach

Öîè ïîÄ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ âçÅ ÖâÑ ÑãÄÖ
áìí ïÄÖ óãèâ ïÄÖ îâèâ ïÄ Öîèã ÉãïÖ

15

dezen de vorsten van de zonen van Esau. De zonen van
Eliphaz de eerstgeborene van Esau: vorst Theman, vorst
Omar, vorst Tsepho, vorst Kenaz

16

vorst Korach, vorst Gatham, vorst Amalek. Dezen de vorsten van Eliphaz in het land Edom. Dezen de zonen van
Basjmath

ÜêâãÄ âêÖãÄ ÑãÄ íãåè ôÖãÄ óïèÇ ôÖãÄ áìí ôÖãÄ
ïåîÅ âçÅ ÑãÄ óÖÉÄ öìÄÅ

17

en dezen de zonen van Reuël de zoon van Esau: vorst Nachath, vorst Zerach, vorst Sjamma, vorst Mizza. Dezen de
vorsten van Reuël in het land Edom. Dezen de zonen van
Mahalath de vrouw van Esau

ôÖãÄ áìÜ ôÖãÄ ïáç ôÖãÄ Öîè òÅ ãÄÖèì âçÅ ÑãÄÖ
ÑãÄ óÖÉÄ öìÄÅ ãÄÖèì âêÖãÄ ÑãÄ ÑÜå ôÖãÄ Ñåî
Öîè ïîÄ ïãáå âçÅ

18

en dezen de zonen van Oholibama de vrouw van Esau:
vorst Jeusj (?), vorst Jahlam, vorst Korach. Dezen de vorsten van Oholibama de dochter van Ana de vrouw van Esau

óãèâ ôÖãÄ îÖèâ ôÖãÄ Öîè ïîÄ ÑåÅâãÑÄ âçÅ ÑãÄÖ
Öîè ïîÄ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ âêÖãÄ ÑãÄ áìí ôÖãÄ

19

dezen de zonen van Esau en dezen hun vorsten - hij Edom

óÖÉÄ ÄÖÑ óÑâêÖãÄ ÑãÄÖ Öîè âçÅ ÑãÄ

20

dezen de zonen van Seïr de Horiet, de bewoners van het
land: Lotan en Sjobal en Zibeon

21

en Disjon en Ezer. Dezen de vorsten van de Horiet, de zonen van Seïr in het land Edom

óÖÉÄ öìÄÅ ìâèî âçÅ âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ ìëÄÖ òÖîÉÖ

22

En waren de zonen van Lotan: Hori en Hemam en de zuster van Lotan: Thimna

èçåï òàÖã ïÖáÄÖ óåâÑÖ âìá òàÖã âçÅ ÖâÑâÖ

23

En dezen de zonen van Sjobal: Alwan en Manachath en
Ebal, Sjepho en Onam

24

En dezen de zonen van Zibeon: Ajja en Ana. Hij de Ana

óÖÉÄ ÄÖÑ Öîè ïÖÉãï ÑãÄÖ
òÖãâÄ ïÅ ïåîÅ ïÄ òèçä ïÖçÅå Öâîç ïÄ áíã Öîè
âìáÑ òÖèÅë ïÅ Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄ ïÄÖ âïáÑ
ïÖâÅç ïÖáÄ ãÄèåîâ ïÅ ïãáå ïÄÖ
ãÄÖèì ïÄ ÑÉãâ ïãáåÖ ÜêâãÄ ïÄ Öîèã ïåîÅ ÉãïÖ

ìâèî ìÑÅ óÖÉÄ âÅÄ Öîè ïÖÉãï ÑãÄÖ

ÜêâãÄã ÉãïÖ Öîè òÅ ÜêâãÄã îÇãâê ÑïâÑ èçåïÖ
Öîè ïîÄ ïåîÅ âçÅ ÑãÄ íãåè ïÄ

ôÖãÄ Öîè ìÖäÅ ÜêâãÄ âçÅ Öîè âçÅ âêÖãÄ ÑãÄ
Üçí ôÖãÄ Öêë ôÖãÄ ìåÖÄ ôÖãÄ òåâï

ãÅÖîÖ òàÖã öìÄÑ âÅîâ âìáÑ ìâèî âçÅ ÑãÄ
òÖèÅëÖ

óçÖÄÖ Öêî ãÅâèÖ ïáçåÖ òÖãè ãÅÖî âçÅ ÑãÄÖ
Äëå ìîÄ Ñçè ÄÖÑ ÑçèÖ ÑâÄ òÖèÅë âçÅ ÑãÄÖ
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welke vond de wateren in de woestijn als hij weidde de
ezels voor/van Zibeon zijn vader

ÖâÅÄ òÖèÅëã óâìåáÑ ïÄ ÖïèìÅ ìÅÉåÅ óâåÑ ïÄ

25

En dezen de zonen van Ana: Disjan. Und Oholibama (was)
de dochter van Ana

26

En dezen de zonen van Disjan: Chemdan en Esjban en Jithran en Keran

27

Dezen de zonen van Ezer: Bilhan en Zaawan en Akan

28

Dezen de zonen van Disjan: Uz en Aran

29

Dezen de vorsten van de Horiet: vorst Lotan, vorst Sjobal,
vorst Zibeon

30

vorst Disjon, vorst Ezer. Dezen de vorsten van de Horiet
naar hun vorsten in het land Seïr

31
t/m
43

Ñçè ïÅ ÑåÅâãÑÄÖ òîÉ Ñçè âçÅ ÑãÄÖ
òìäÖ òìïâÖ òÅîÄÖ òÉåá (òÖîÉ-?) òîâÉ âçÅ ÑãÄÖ
òíèÖ òÖèÜÖ òÑãÅ ìëÄ âçÅ ÑãÄ
òìÄÖ öÖè òîâÉ âçÅ ÑãÄ
ôÖãÄ ãÅÖî ôÖãÄ òàÖã ôÖãÄ âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ
òÖèÅë
óÑâêãÄã âìáÑ âêÖãÄ ÑãÄ ìëÄ ôÖãÄ òîÉ ôÖãÄ
ìâèî öìÄÅ

deze verzen behoren niet tot de oorspronkelijke tekst
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Appendix III

Hebreeuwse letters hebben behalve hun betekenis als letter ook een getalwaarde en een
naam en een teken:

letter

naam,
teken

getalwaarde

letter

Ä

Aleph
hoofd

1

ã

Å

Beth
huis

2

å (ó )

Mem
water

40

Ç

Gimmel
kameel

3

ç (ò )

Nun
vis

50

É

Daleth
deur

4

é

Sameg
slang

60

Ñ

He
venster

5

è

Ajin
oog

70

Ö

Waw
haak

6

ê (ô )

Pee
mond

80

Ü

Zajin
zwaard

7

ë (ö)

Tsadee
vishaak

90

á

Cheth
afsluiting

8

í

Kof
oog van
naald

100

9

ì

Resch
schedel

200

10

î

Schin
tand

300

20

ï

Taw
teken X

400

Teth

à

baarmoeder

Jod
hand

â
ä (ñ )

Kaf
hand in
beweging

naam,
teken
Lamed
ossenstok

getalwaarde
30
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