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Genesis hoofdstuk XXXVII
a. Hoofdthema van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk gaat het om de gevolgen van het ongelijk behandelen van kinderen door
ouders. Logischerwijs heeft grotere geestelijke verwantschap tot gevolg dat men met het
ene kind een sterkere band heeft dan met het andere. Dat mag echter niet tot voortrekken van de een en minder aandacht voor de ander leiden. Gelijke behandeling doet kinderen de natuurlijke voorkeur van ouders begrijpen en accepteren als immers ook zij hun
voorkeuren hebben, terwijl ongelijke behandeling tot jalouzie en haatgevoelens leidt. Gelijke behandeling houdt onder andere in dat naar gelijke maatstaven men beloont of onthoudt en aanmoedigt of vermaant en uiteraard dat men aan allen liefde betuigt. Jakobs
natuurlijke voorkeur voor Joseph was legitiem oftewel conform de speciale voor Joseph
bestemde opdracht Gods. En Jakobs voortrekken van Joseph was verkeerd en naar de
wandaad en wel de geplande wandaad welke zijn andere zonen aan Joseph zouden begaan. Want wat het laatste betreft zetten zij overeenkomstig vele getalwaarden een val
op en was hun daad tegen Joseph geen gelegenheidsdaad. Zelfs maakten zij misbruik
van de zorg en principes van hun slachtoffer als deze ook door veel gelovigen gebruikte
methode van de tegenstander Gods een verdere thema van dit hoofdstuk van de thora
is. Een ander thema is dat het vanuit haat of afgunst of onterechte angst een mens uitschakelen moord is, ook wanneer men hem niet lichamelijk ombrengt.
b. Een zoon van zijn ouderdom
Volgens dit hoofdstuk van de thora had Jakob zijn zoon Joseph meer lief dan zijn andere
zonen "omdat hij een zoon van zijn ouderdom was". Volgens voorgaande hoofdstukken
echter kwam die voorliefde voort uit Jakobs voorkeur voor de moeder van Joseph Rachel,
welke zijn eigenlijke liefde was. De in dit hoofdstuk genoemde oorzaak geeft dan ook een
gewijzigde instelling van Jakob ten aanzien van Joseph weer en wel gedifferentieerder
dan op het eerste gezicht kan lijken. Want de getalwaarde van "een zoon van zijn ouderdom" of eigenlijk "een zoon van de ouderen" is gelijk aan die van de naam van de eigenlijke eerstgeborene Ruben:
(Gen 37:3):

óâçíÜ òÅ

259

òÅÖÄì

259

een zoon van de ouderen
(Gen 37:21):

Ruben

De getalwaarden geven aan dat Jakob de wijsheid der jaren = "de ouderdom" niet in zijn
eerstgeboren zoon Ruben maar in zijn op één na jongste zoon Joseph terugvond. Deze
was "een zoon naar de wijsheid vaak van oudere meer ervaren mensen":
(Gen 37:3):

207

óâçíÜ
de ouderen

(Gen 1:3):

207

ìÖÄ

licht, het geestelijke licht

Niet stoelde Jakobs voorkeur meer op zijn vleselijke ooit voor Rachel maar op Josephs
geestelijke vermogens, als voor wat Ruben betreft de juistheid van deze inschatting ook
in dit hoofdstuk is terug te vinden (=> onder). Jakob streefde er derhalve naar om zijn
"meer naar de wijsheid vaak van oudere mensen zijnde zoon Joseph" = 259 de plaats
van "de eerstgeboren maar door hem niet voor de geestelijke opvolging geschikt geachte
Ruben" = 259 in te laten nemen en zo maakte hij ook het "hemd passiem" voor Joseph.
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c. Het hemd passiem
Jakob had eerst in de veel jongere zoon van Rachel de erfgenaam voor het beloofde land
gezien (=> 30e hfdst) en dat was zo gebleven:
en hij (Jakob) maakte voor hem (Joseph) een hemd passiem
(Gen 37:3):

óâéê

190

òèçä

190

passiem
(Gen 37:1):

==>>

Kanaän

en hij (Jakob) maakte voor hem (Joseph) het priesterhemd (=> onder) van Kanaän
Jakob zelf was bij afvallen van zijn broeder Esau enig geestelijke erfgenaam van het land
Kanaän geworden en getuige het gebeuren in Sjichem (=> 34e hfdst) leek hem een soortgelijk proces bij zijn zonen te verwachten. Verschil was uiteindelijk dat het "voor God erbij horen" van de keuze als van Abel afhangt (=> 4e hfdst) en Esau niet en uiteindelijk al
zijn zonen wel deze keuze zouden maken (=> 46e hfdst). Ook vanwege hun niet toegeven
van schuld na de gebeurtenissen in Sjichem (Gen 34:31) leek die gewijzigde houding er
echter toen niet in te zitten en zo voorzag Jakob een soortgelijke ontwikkeling als zijn
broeder was afgevallen. Aldus kwam de haat van de broeders van Joseph tegen hem
voort vanuit hun angst om onterfd te worden. De erfenis van het beloofde land zou aan
hen voorbijgaan zoals ze aan hun officieel als eerste geboren "oom" Esau voorbij was gegaan. Het woord voor het hemd van Joseph = kothnoth (ïçïä) komt in de thora alleen als
het priesterhemd voor de mens adam (=> 3e hfdst) en dienovereenkomstig als de hemden
voor de priesters (b.v. Ex 28:40) voor. Zo ook had Jakob het bedoeld, maar mede ten gevolge van de te weinige aandacht voor hen werd het door zijn andere zonen als een koningsgewaad opgevat. En die zienswijze werd door Josephs dromen onderbouwd, als beiden voor hen "de samenvatting" = 106 van dat "hemd passiem" = 1060 naar hun opvatting waren:
(Gen 37:3):

óâéê ïçïä

1060

ÑÜÑ óÖãáÑ

106

het hemd passiem
(Gen 37:6):

deze droom

Josephs korenschoof was voor Josephs broeders een beeld van de heerschappij van hun
jonge broeder over heel Kanaän:
(Gen 37:7):

âïåãÄ

481

òèçä öìÄ

481

mijn korenschoof
(Gen 37:1):

het land Kanaän

- en zo leken zijn dromen hen alleen van een egoïstisch op Joseph zelf betrekking hebbende strekking te zijn:
(Gen 37:6):

óâåãÄå ÖçáçÄ ÑçÑÖ [7] âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî
ÑçÑÖ ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ

3721

= 61 x 61

óâéêÑ ïçïä ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ

3721

= 61 x 61

âçÄ

61

hoort toch deze droom welke ik droomde [7] En zie wij schoven
bindend temidden van het veld en zie: verhief zich mijn schoof
en ook stond hij en zie
(Gen 37:23):

en zij deden uit Joseph zijn hemd het hemd passiem
(Gen 37:30):

ik

- het naar overtuiging van de broeders de "verheven schoof
Joseph" = 61 x 61 zijn "ik maal ik" = 61 x 61 uittrekken

Zelfs twijfelde bij zijn tweede droom zijn vader aan Joseph:
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(Gen 37:10):

468

= 3 x 156

156

= 1 x 156

Öã ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ

1077

= 3 x 359

òàî

156

= 1 x 359

ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ
en hij (Joseph) vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders

(Gen 37:2):

ôéÖâ

Joseph
- Joseph als enige waardefaktor van zijn broeders
en van zijn vader en van zichzelf = 3 x Joseph = 156
(Gen 37:10):

en hij (Joseph) vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
en berispte hem zijn vader en zei tot hem
(Gen 37:2):

satan
- Joseph en de hoogmoed van de tegenstander

Josephs dromen leken van een zekere hoogmoed te getuigen en die verdenking was niet
helemaal onterecht (=> onder):
(Gen 37:10):

ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ

760

= 4 x 190

òèçä

190

= 1 x 190

âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ

692

= 4 x 173

ñâáÄÖ ñåÄÖ âçÄ

173

= 1 x 173

en berispte hem zijn vader en zei tot hem wat deze droom!
Kanaän
- kern van Jakobs berispen = 4 dat anders dan in Josephs droom Kanaän een geestelijke erfenis = 1 is
(Gen 37:7):

en zie verhief zich mijn schoof
(Gen 37:10):

ik en je moeder en je broeders
- Jakob en zijn vrouwen en andere zonen in Jakobs berisping als
het geestelijke deel = 1 t.o.v. zijn "zich verheffende zoon" = 4

Minstens stond Joseph zelf wel vergaand in zijn dromen centraal:
óãá
ôéÖâ

- (chalom)

droom

- Joseph

78

= 1 x 78

156

= 2 x 78

- Joseph = 2 x 78 en zijn twee dromen = 2 x 78

- ook al overlegde Jakob tevens de droom van Joseph = een overdenken ten overstaan
van God:
(Gen 37:10):

468

ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ

= 18 x 26

en hij vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
- de door het vertellen van de droom uitgelokte vijandschap (ÑÅâÄ) = 18
van Josephs broeders en Jakobs overleggen voor Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

Zo zal hij vanwege Josephs "verzorgen van zijn broeders" (Gen 37:2 => onder) overlegd
hebben of gezien de nog weinig geestelijke instelling van zijn overige zonen de dromen
niet een regulerende zorg Gods voor zijn nageslacht voorspelden:
(Gen 37:9):

óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá ÉÖè óãáâÖ
ÉÖè

2254

óÑâãÄ ñáãîÄÖ Ñäã óäîÅ óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ

2254

en hij droomde nog een andere droom en hij vertelde hem aan zijn broeders en hij sprak: zie ik droomde nog een droom
(Gen 37:13):

en sprak Israël tot Joseph: soms niet jouw broeders weidend in Sjichem.
Ga en ik wil zenden je tot hen

- Jakobs zorg vanwege het onverstand van zijn ondanks hun moorden in Sjichem weidende zonen = 2254 en een door Joseph gedroomd toekomstig leiderschap = 2254
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(Gen 37:14):

ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ ... [17] ... ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì Äç ñã

11770

ga toch zie naar het wel van je broeders ... (Josephs gaan en volhardende zorg om zijn broeders in Sjichem) [17] ... en ging Josephs achter zijn
broeders
(Gen 37:11):

1177

ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ

en zijn vader bewaarde het woord
- Jakobs en Josephs geest van zorg en toewijding = 11770 samengevat in Jakobs overdenken van de droom = 1177

Aldus haatten zijn broeders niet alleen zijn lijfelijke existentie = 4 maar ook zijn met het
verkeerd begrepen hemd passiem tot uitdrukking gebrachte geestelijk existentie = 1:
(Gen 37:4):

780

ÖïÄ ÖÄçîâÖ

= 5 x 156

en zij haatten hem
- 4 x Joseph (ôéÖâ) = 624 + 1 x Joseph (ôéÖâ) = 156 = 780

Hun daad tegen Joseph kwam voort vanuit hun angst om overheerst te worden. En daarom is het volledige bericht omtrent het noodlot van Joseph en het met deze verbonden
noodlot van zijn vader = 42480 in het die angst tot uitdrukking brengende vers = 4248
samengevat:
(Gen 37:23):

ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ
óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè ãÅÄïâÖ ... [24] Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä
ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ óáçïÑã òÄåâÖ ... [35]
ÖâÅÄ ÖïÄ ñÅâÖ

42480

ÖêéÖâÖ ÖçÅ ãîåï ãÖîå óÄ Öçâãè ñãåï ñãåÑ ÖâáÄ Öã ÖìåÄâÖ
ÖâìÅÉ ãèÖ Öâïåãá ãè ÖïÄ Äçî ÉÖè

4248

en het was als kwam Joseph tot zijn broeders daar stripten zij af Joseph zijn hemd, het hemd passiem welke op hem [24] ... [34] ... en
hij rouwde om zijn zoon vele dagen [35] ... en hij weigerde zich te laten troosten en sprak: want ik zal afdalen naar mijn zoon rouwend ter
onderwereld
(Gen 37:8):

en spraken tot hem zijn broeders: soms absoluut wil je koning zijn over
ons of absoluut wil je over ons heersen en zij voeren voort nog te haten
hem vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden

Ook als volgt is hun angst om overheerst te worden als motief = 1 van hun handelen = 4
tot uitdrukking gebracht:
(Gen 37:20):

âÑâÖ [23] ... Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá
ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä
Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä

13760 = 4 x 3440

een wild dier verslond hem en wij willen zien wat worden zijn dromen ... [23] En het was als kwam Joseph tot zijn broeders dat zij
stripten af Joseph zijn hemd, het hemd passiem welke op hem
(Gen 37:9):

ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ
âã óâÖáïîå óâÅäÖä

3440 = 1 x 3440

en hij sprak: zie ik droomde nog een droom en zie de zon en de
maan en elf sterren zich neerwerpend voor mij

Het "wilde dier" is symboliek voor het ook de broeders nog eigen zijnde geestelijk ongetemde wereldse doen en denken (=> onder). Overeenkomstig de letterlijke vertaling van
het versdeel Gen 37:2:
was verzorgend zijn broeders bij het vee
- in plaats van:
was weidend met zijn broeders bij het vee ("weidend bij het vee" is onlogisch)
- echter kwam enerzijds Josephs vertellen van dromen voort uit naïviteit = "eerst 17 jaar
oud" en uit de invloed van nog onverstandelijken = "de omgang met de zonen van Jakobs bijvrouwen" en was anderzijds hij vol toewijding ten aanzien van zijn broeders =
"verzorgend" (Gen 37:2):
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Joseph een zoon van zeventien jaar was verzorgend zijn broeders bij het vee en
hij een knaap met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa de vrouwen van zijn
vader. En bracht Joseph hun kwade spreken/zaak tot hun vader
Weliswaar neigde hij in zijn toewijding ertoe om alles te bestieren als later wel vaak (Gen
39:4 en Gen 39:22) maar niet altijd (Gen 47:13-26) dat gunstig uit zou pakken. Echter zag hij
niet zichzelf als enig geestelijke erfgenaam maar beschouwde hij zich een deel van de
met zijn broeders te vormen twaalf stammen Israëls:
(Gen 37:16):

1200

îíÅå âäçÄ âáÄ ïÄ ìåÄâÖ

en hij sprak: mijn broeders (ben) ik zoekende

En daarom als hij ze niet kon vinden in Sjichem was hij vanwege de gebeurtenissen aldaar (=> 34e hfdst) evenals zijn vader (=> onder) vol zorgen om hen. Want ter plekke vond
een man hem:
(Gen 37:15):

Ñèï

(to-eh)

- dwalend, waggelend, wankelend

Het woord drukt wanhoop uit als van iemand welke na een natuurramp vergeefs naar
zijn dierbaren zoekt. Gedreven door zijn zorg en die van zijn vader als van liefhebbenden:
(Gen 37:14):

ìÅÉ âçÅîÑÖ

579

óâèì óÑ ÑêâÄ âã Äç ÑÉâÇÑ

579

en breng terug mij (Jakob) een woord (over het welzijn van zijn zonen)
(Gen 37:16):

vertel toch mij (Joseph) waar zij weidend (zijn)

- deed hij alles om zijn broeders te vinden. Joseph bezat de geest van verzorgen en beheren en niet van egoïsme, ook al was getuige zijn vertellen van dromen hij er ver van
verwijderd een minderwaardigheidscomplex te hebben. En daarom was hij voorbestemd
niet om hoeder over het gaan van zijn broeders richting de eenheids Gods te blijven:
(Gen 37:14):

ñâáÄ óÖãî ïÄ

816

= 2 x 408

âççÑ Öã ìåÄâÖ

408

= 1 x 408

âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ ìèç ÄÖÑÖ òÄëÅ ÖâáÄ ïÄ Ñèì
ÑêãÜ

2278

= 2 x 1139

ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ

1139

= 1 x 1139

(zie naar) het welzijn van je broeders

(Gen 37:13):

en hij (Joseph) sprak: hier ben ik
(Gen 37:2):

verzorgende zijn broeders bij het vee en hij een knaap met
de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa
(Gen 37:7):

wij waren schoven bindend temidden van het veld
- het terugbrengen uit het wereldse denken = 2 tot de
eenheid Gods = 1 als het wezen van Josephs dromen

- maar om wegbereider te zijn voor de in de thora met het land Egypte gesymboliseerde
wereld om te worden als Kanaän = "het beloofde land" = "het voorbeeldland van de tuin
in Eden":
óâìëå

- Mizraiem = Egypte

380

= 2 x 190

òèçä

- Kanaän

190

= 1 x 190

==>>
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(Gen 37:11):

ÑéîÅ Ñèï ÑçÑÖ îâÄ ÖÑÄëåâÖ [15] ... ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ

11320 = 2 x 5660

en benijdden hem zijn broeders ... (hun samenzweren bij gebruikmaking van Jakobs en Josephs zorg door te gaan naar Sjichem => onder) ... [15] En vond hem een man en zie hij zwierf/
tuimelde in het veld (= Josephs zorg)
(Gen 37:28):

òå ôéÖâ ïÄ ÖãèâÖ ÖäîåâÖ óâìáé óâçâÉå óâîçÄ ÖìÅèâÖ
ÖÄâÅâÖ ôéä óâìîèÅ óâãÄèåîâã ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ ìÖÅÑ
Ñåâìëå ôéÖâ ïÄ

5660 = 1 x 5660

en passeerden midianitische mensen handelaars en zij trokken uit
en brachten omhoog Joseph uit de put en verkochten Joseph
aan de Isjmaëlieten voor twintig zilver(stuk) en zij brachten Joseph naar Egypte
- de haat en samenzweringsplannen van de broeders = 2 en de goddelijke verheffing van Joseph = het "hem omhoog brengen" en "hem
brengen naar Egypte" = 1

Joseph had een veelzijdige geest:
(Gen 37:2):

ïÄ Ñèì ÑâÑ Ñçî Ñìîè èÅî òÅ ôéÖâ Åíèâ ïÖÉãï ÑãÄ
òÄëÅ ÖâáÄ

3432

= 22 x 156

dit de geslachten van Jakob. Joseph zoon van 17 jaar was verzorgend zijn broeders bij het vee
(Gen 37:2):

156 =

ôéÖâ

1 x 156

Joseph
- de 22 van de alles beschrijvende 22 letters van het hebreeuwse alfabet x Joseph = 156

Hij bezat zowel de godsdienstige instelling van zijn vader Jakob als de geest van zijn
meer werelds ingestelde moeder Rachel en zo zou hij en met hem het tienstammenrijk
Joseph = "het tienstammenrijk Israël" tot op de dag van vandaag het "doorgeefluik" tussen Israël en de wereld worden:
het "tienstammenrijk Israël" = het "huis Joseph" = werd verbannen naar Assur en gaat totop heden in
de wereld schuil. Zonder zich van hun afkomst bewust te zijn hebben de Israëlieten een natuurlijke neiging tot het religieuze en zijn aldus wegbereider voor de verspreiding van het geloof in de wereld. Opvallend is derhalve dat volgens het Nieuwe Testament de eerste christengemeenschappen buiten Israël in
Antiochië ontstonden, terwijl ongeveer daar het tienstammenrijk verloren ging

d. Tegenstand en goddelijke plannen
De thora is bestemd voor allen en niet alleen voor joden en Israëlieten, hetgeen niet anders kan zijn. Want al het zijnde berust op de wetmatigheden Gods en kan derhalve alleen functioneren op basis van de leer Gods. De universele "bloedsomloop" verloopt naar
deze wetmatigheden en wat met deze stroming botst doet haar niet stoppen maar
slechts het stroomgebied verbreden. En zo kan alles en ook ieder tegenstreven geen andere uitwerking hebben dan de plannen Gods mede te realiseren. Joseph was voorbestemd om de thora = "de leer Gods" verder dan Jakobs nageslacht te brengen, maar
vanwege hun idee dat "met zekerheid hij koning over hen wilde zijn" gedachten zijn
broeders hem uit te schakelen. En door die tegenwerking verlegden zij stromingen naar
uithoeken welke dezen anders niet bereikt zouden hebben. Oftewel in dit geval werd Joseph juist koning over hen:
(Gen 37:8):

Öçâãè ñãåï ñãåÑ

751

Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ

751

soms een "koning zijn" wil je koning zijn over ons!
(Gen 37:25):

gaande om af te doen dalen naar Egypte

- en dat was niet tot heersen maar wel tot komen van de leer Gods tot de wereld (=> 46e
hfdst) noodzaak. Als rechter hand van de farao met hiertoe zijn eerste heer als schakel:
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(Gen 37:25):

385

Ñåâìëå
naar Egypte

(Gen 37:36):

ìêâàÖê

385

Ñèìêã

385

Potiphar
(Gen 45:8):

voor/naar de farao
- Potiphar als opening (ïÖê => 10e hfdst: Put) naar de farao

- werd hij koning over het Egypte dat in de thora als symbool voor "de wereld" staat (=>
1e hfdst). Voor wie op de Almachtige vertrouwt bewerkstelligen zowel eigen fouten als tegenstand van anderen het betere:
(Gen 37:36):

1644

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖê

= 4 x 411

Potiphar overste van de farao overste van de slachters
(Gen 37:36):

411 = 1 x 411

óâìëå ãÄ

naar Egypte
- naar Egypte als het geestelijke doel = 1 achter de opening naar de farao = 4

En ook wanneer slechts nadeel lijkt te ontstaan, wordt vaak erger voorkomen. Want Joseph had zich niet staande kunnen houden in de nabijheid van zijn broeders, waar gedeeltelijk door naïviteit (=> onder) en gedeeltelijk door een als uiteengezet ook later kenbaar wordende neiging tot alles willen controleren hij zich ten aanzien van hen had verheven = "mijn schoof verhief zich":
(Gen 37:7):

ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ [23] ... ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí

51050

ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ
Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä

5105

verhief zich mijn schoof en ook stond hij ... [23] en het was als kwam
Joseph tot zijn broeders
(Gen 37:23):

en het was als kwam Joseph tot zijn broeders dat zij ontdeden Joseph
van zijn hemd het hemd passiem welke op hem

- Josephs "zelfverheffing tot koning" tot het moment van wraak = 51050
samengevat in het afstrippen van Josephs "koningsgewaad" = 5105

Aldus bleef hij alleen overeind = "en ook stond zijn schoof" door als de "specerijen en
balsam en mirre" naar Egypte vervoerd en verkocht te worden:
(Gen 37:7):

ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí

822 = 1 x 822

àãÖ âìëÖ ïÄäç

822 = 1 x 822

verhief zich mijn schoof en ook stond hij (= bleef staan hij)
(Gen 37:25):

specerijen en balsam en mirre
- de vernedering = "het tot koopwaar worden" = 822 als
reddend antwoord op de zelfverheffing = 822

En daarmee was feitelijk zijn gang naar Potiphar zijn redding:
(Gen 37:36):

1644

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖê

= 2 x 822

Potiphar overste van de farao overste van de slachters
- "zelfverheffing = 822 + vernedering = 822 = voortzetting van leven" was voor Joseph de overste van de farao = 1644

Wezenlijke elementen zoals hier Josephs neiging tot domineren en de dientengevolge
noodzakelijk geworden redding worden in de thora steeds op meerdere wijzen weergegeven:
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(Gen 37:25):

ïÄäç
âìë
àã

- specerijen
- balsam
- mirre

471
300
39

ãëç = hij werd gered

_________

810
(Gen 37:16):

âäçÄ

81

ik (Joseph)
- Joseph voor de gevolgen van zijn wel erg grote ik = 810 gered
door als de specerijen en balsam en mirre verkocht te worden

En ook de latere redding van heel Jakobs nageslacht vanwege de hongersnood is reeds in
dit hoofdstuk weergegeven:
(Gen 37:20):

ïáìÄ ÑçÑÖ ... [25] ...ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ
àãÖ âìëÖ ïÄäç óâÄîç óÑâãåÇÖ ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ
Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ

21840
= 182 x 120

en wij willen ombrengen hem en smijten hem in een van de putten
... [25] ... en zie een karavaan Isjmaëlieten komende van Gilead
en kamelen dragende specerijen en balsam en mirre (= dragende
de redding) gaande om af te doen dalen naar Egypte
- Jakob (Åíèâ) = 182 zijn volledige nageslacht = 12 stammen = 120
en de redding

Ondanks Josephs neiging tot zelfverheffing was zijn geest naar de liefelijke geuren als
van specerijen en balsam en mirre en met dezen is derhalve zijn tot koopwaar worden
weergegeven. Niet had hij de bedoeling om zich over zijn broeders te verheffen maar
neigde hij vanuit een bewustzijn van hogere roeping hiertoe. Want zorgzaamheid kan tot
bedisselen en naar de hand willen zetten leiden. En in die geest droomde hij ook. Echter
bogen weliswaar in zijn droom de schoven van zijn broeders om de zijne terwijl desondanks in het nachtelijke sluimeren hij vanuit niet zelfzuchtige gevoelens hen beleefde als
eveneens volwaardig Israël te zijn:
(Gen 37:7):

óäâïåãÄ

541

ãÄìîâ

541

jullie schoven
(Gen 37:3):

Israël

En in zijn andere droom waren zijn ouders en broeders geen "zand aan de oevers van de
zee" = "de slechts vleselijke nakomelingen van Abraham" maar "lichtende hemellichamen" = "de geestelijke nakomelingen van Abraham" (Gen 22:17 => 22e hfdst) en waren aldus zelfs de geestelijke kern = 1 van een slechts ogenschijnlijk aanmatigende vertellen
van dromen:
(Gen 37:8):

Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖçÅ ãîåï ãÖîå óÄ Öçâãè ñãåï ñãåÑ
ìáÄ óÖãá ÉÖè óãáâÖ [9] ÖâìÅÉ ãèÖ Öâïåãá ãè ÖïÄ
ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ

6244

= 4 x 1561

óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ

1561

= 1 x 1561

met zekerheid wil je koning zijn over ons of met zekerheid wil
je heersen onder ons en zij voeren voort nog te haten hem vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden [9] En hij droomde
nog een een andere droom en vertelde hem aan zijn broeders
en hij sprak: zie ik droomde nog een droom en zie
(Gen 37:9):

de zon en de maan en elf sterren (= Josephs ouders en broeders)

Omdat ook zijn broeders potentieel reeds "Israël" en "sterren" waren (=> 46e hfdst) moest
Joseph naar Egypte = "de wereld" verkocht worden opdat daar de geest Gods verder onder de mensheid zou worden verbreid:
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(Gen 37:3):

541

ãÄìîâ
Israël

(Gen 37:28):

541

Ñåâìëå ôéÖâ

Joseph naar Egypte
- Joseph naar Egypte = 541 om aldaar de geest van Israël = 541 te verspreiden

Dat was de zin van Josephs latere koning worden, als met het verkocht worden van Joseph naar Egypte eerst de geestelijke zin = 1 van dat slechts arrogante dromen vertellen
= 4 werd verwezenlijkt:
(Gen 37:9):

ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ
ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ [10] âã óâÖáïîå óâÅäÖä

3908

= 4 x 977

en hij sprak zie ik droomde nog een droom en zie de zon en de
maan en elf sterren zich neerwerpend voor mij [10] En hij vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
(Gen 37:28):

977 = 1 x 977

Ñåâìëå ôéÖâ ïÄ ÖÄâÅâÖ

en zij brachten Joseph naar Egypte

Van de eenheid Gods van het land Kanaän = 1 x 190 naar het nog geestelijk ongetemde
wereldse doen en denken = "het wilde dier" (=> boven) = 4 x 190 moest Joseph worden
uitgeworpen:
(Gen 37:1):

òèçä

190

= 1 x 190

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá

760

= 4 x 190

Kanaän
(Gen 37:20):

een wild dier een boze heeft hem gevreten (zullen we zeggen)

- om een begin met de terugkeer van ook de wereldse mens naar de eenheid Gods te
maken:
(Gen 37:20):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá

760

= 2 x 380

óâìëå

380

= 1 x 380

ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ [19] ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ
Öäã ÑïèÖ [20] ÄÅ ÑÜãÑ ïÖåãáÑ ãèÅ

3288

= 2 x 1644

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖê

1644

= 1 x 1644

een wild dier heeft verslonden hem
(Gen 37:36):

Egypte
- Joseph verslonden door het "wilde dier Egypte" = 2 omwille van ook haar terugkeer naar de oorsprong = 1
(Gen 37:18):

en zij spanden samen tegen hem om te doden hem [19] En
spraken tot elkaar: zie deze heer der dromen komende [20]
En nu gaat (= komt)!
(Gen 37:36):

Potiphar overste van de farao overste van de slachters
- Joseph verslonden door zijn broeders = 2 omwille van
zijn gaan naar de wereld = 1 via de deur naar de farao
(Gen 37:7):

ãÄ ìêéâÖ [10]... âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï
ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ

12516 = 4 x 3129

omringden jullie schoven en bogen zich voor mijn schoof ... (de
tweede droom) [10] en hij vertelde aan zijn vader en aan zijn
broeders en schold hem zijn vader
(Gen 37:28):

ôéÖâ ïÄ ÖÄâÅâÖ ôéä óâìîèÅ óâãÄèåîâã ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ
Ñåâìëå

3129 = 1 x 3129

en zij verkochten Joseph aan de Isjmaëlieten voor twintig zilver(stuk) en zij brachten Joseph naar Egypte

- Josephs gaan naar de wereld Egypte als de geestelijke
zin = 1 t.o.v. het gedroomde koningschap = 4

Zijn redding daarbij was dat overeenkomstig de schoven in zijn droom (=> boven) ook zijn
broeders in potentie het Israël zijn in zich hadden. Leidde dat voorlopig tot fanatisme (=>
34e hfdst) en nu in de veronderstelling het juiste te doen (=> onder) opnieuw tot een verkeerde daad, zo zou hun aanleg tot een geestelijke instelling:
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(Gen 37:27):

ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã
ÄÖÑ ÖçìîÅ

2164

= 4 x 541

komt! Dat we verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze
hand niet zij tegen hem want onze broeder, ons vlees hij
(Gen 37:3):

541 = 1 x 541

ãÄìîâ
Israël

- "ons vlees is hij" = "het als Joseph Israël zijn van de broeders" als drijfveer = 1 tot het afzien van moord = 4

- uiteindelijk in juiste banen geleid worden (=> 46e hfdst). En dat proces verkeerde bij Ruben en Juda reeds in een wat verdere fase:
(Gen 37:20):

Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ
òÅÖÄì èåîâÖ

2580

= 4 x 645

en wij zullen zeggen: een wild dier verslond hem en wij
willen zien wat worden zijn dromen [21] En hoorde Ruben
(Gen 37:27):

645 = 1 x 645

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ

(Juda): onze broeder, ons vlees hij

- het evenals Joseph geestelijk ingesteld zijn = "onze broeder en
ons vlees is hij" als drijfveer = 1 achter het afzien van moord = 4

Zoals in Josephs dromen zijn broeders "Israël" waren zo beschouwden ondanks hun haat
zij omgekeerd Joseph als "Israël". Want hun vader Israël als de zon in Josephs droom =
645 was ook Josephs vader en "onze broeder en ons vlees" = 645 was derhalve evenals
zij "Israël":
(Gen 37:27):

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ

645

îåîÑ

645

onze broeder, ons vlees hij
(Gen 37:9):

de zon (als beeld van Jakob in Josephs droom)
- Joseph in de woorden van zijn broeders = 645 als evenals
een zoon van de "zon Jakob" (Gen 37:9) = 645 een Israëliet

En daarom zagen zij van moord althans van lichamelijke moord (=> onder) af:
(Gen 37:23):

ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ
íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ ÖÑáíâÖ [24] Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä

6750

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ âä

675

en het was als kwam Joseph tot zijn broeders daar trokken uit zij Joseph
zijn hemd het hemd passiem welke over hem [24] En zij namen hem en
wierpen hem in de put en de put was leeg (= niet ombrengen)
(Gen 37:27):

want onze broeder ons vlees (is) hij
- het niet ook vermoorden = 6750 samengevat in het ook Israël zijn = 675

Als gezegd gold Josephs opdracht niet zijn huis:
(Gen 37:3):

ãÄìîâ

541

Ñåâìëå ôéÖâ

541

Israël
(Gen 37:28):

Joseph naar Egypte

- en niet zijn broeders = "hetzelfde vlees" en het land Kanaän = 760 maar het wilde ongetemde dier Egypte (=> boven) = 760:
(Gen 37:27):

ÄÖÑ ÖçìîÅ

570

= 3 x 190

òèçä

190

= 1 x 190

ons vlees (is) hij
(Gen 37:1):

Kanaän

(Gen 37:20):

__________________

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá

760

= 4 x 190

760

= 4 x 190

een wild dier heeft gevreten hem (zullen we zeggen)
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Ondanks hun wandaden waren Josephs broeders reeds niet onwetend betreffende de leer
Gods en zo gold Josephs roeping niet hen.
e. Jakobs fout
Josephs noodlot was het gevolg van zijn onrijpheid:
(Gen 37:2):

Ñçî Ñìîè èÅî òÅ ôéÖâ

1510

íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ

1510

en Joseph een zoon van 17 jaar
(Gen 37:24):

en zij wierpen hem in de put. En de put was leeg
(Gen 37: 4):

ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ óãáâÖ [5] óãîã ÖìÅÉ Öãäâ ÄãÖ ÖïÄ ÖÄçîâÖ
ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã

2913

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖêã óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå óâçÉåÑÖ

2913

en zij haatten hem en niet vermochten zij hem te spreken tot vrede [5]
En droomde Joseph een droom en hij vertelde zijn broeders en zij voeren voort nog te haten hem
(Gen 37:36):

en de Midianieten verkochten hem naar Egypte aan Potiphar, hofambtenaar van de farao, overste van de slachters

- Josephs onrijpheid om ondanks hun haat tegen hem hen nog een
droom te vertellen = 2913 als oorzaak van zijn ongeluk = 2913

- en van zijn omgang met de nog "kwade woorden sprekende zonen van Bilha en Zilpa"
zoals mede daaruit een neiging tot overmoed voortvloeide (Gen 37:2):
(Gen 37:2):

104

ÑÑãÅ âçÅ
de zonen van Bilha

(Gen 37:2):

ÑêãÜ âçÅ

184

ôéÖâ

156

de zonen van Zilpa
(Gen 37:2):

Joseph

____

444
- het wereldse in het zeer grote = 400 + het het wereldse in
het grote = 40 + het wereldse in het kleine = 4
(Gen 37:2):

ïÄ ìèç ÄÖÑÖ òÄëÅ ÖâáÄ ïÄ Ñèì ÑâÑ Ñçî Ñìîè èÅî òÅ
ÑêãÜ âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ

3652

= 44 x 83

een zoon van 17 jaar was hij verzorgend zijn broeders bij het
vee en hij een knaap met de zonen van Bilha en de zonen van
Zilpa

- een "knaap met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa" = 444 en
de hieruit ontstane bloeddaad (óÉ) = 44 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

En daarbij ging Jakob niet vrijuit. Want pas stoorde hij zich aan die verkeerde invloed als
in de tweede droom ook hij werd voorgesteld te buigen voor zijn zoon Joseph:
(Gen 37:10):

444

ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ

en hij (Jakob) sprak tot hem (Joseph) wat (moet) deze droom!

Volgens getalwaarden was Jakobs te weinig corrigerende liefde voor de helft = 1 x 2361
oorzaak van Josephs fouten en de gevolgen ervan = 2 x 2361:
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(Gen 37:7):

òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï ÑçÑÖ ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí
Öçâãè ñãåï ñãåÑ ÖâáÄ Öã ÖìåÄâÖ [8] âïåãÄã

4722

= 2 x 2361

2361

= 1 x 2361

verhief zich mijn schoof en ook stond hij en zie: stelden zich
rondom op jullie schoven en bogen zich voor mijn schoof [8]
En spraken tot hem zijn broeders: beslist wil je koning zijn
over ons
- Josephs naïeviteit en overmoed en de gevolgen
(Gen 37:4):

ÖïÄ ÖÄçîâÖ ÖâáÄ ãäå óÑâÅÄ ÅÑÄ ÖïÄ âä ÖâáÄ ÖÄìâÖ
óãîã ÖìÅÉ Öãäâ ÄãÖ

en zagen zijn broeders dat hem liefhad hun vader meer dan al
zijn broeders en zij haatten hem en niet vermochten zij te spreken hem in vrede
- Jakobs te eenzijdige voorkeur

Ook was de haat tegen Joseph het gevolg van het niet goed zijn zonen uitgelegde of gepresenteerde en aldus voor de verkeerde helft begrepen hemd passiem voor Joseph.
Want iedere voortbrengsel en uiting heeft de dubbele waarde van het goed of verkeerd
opgevat kunnen worden en zonder uitleg van intentie kan men niet bijvoorbaat begrip
naar bedoeling verwachten:
(Gen 37:31):

1276

ïçïäÑ ïÄ

= 2 x 638

het hemd
(Gen 37:19):

638 = 1 x 638

ÑÜãÑ ïÖåãáÑ ãèÅ

deze heer der dromen
- het door Jakobs zonen slechts naar de verkeerde uitleg begrepen hemd

Zeker bij Josephs vertellen van dromen was een juist begrip van het priesterhemd (=> boven) nauwelijks nog te verwachten:
(Gen 37:3):

ãäå óÑâÅÄ ÅÑÄ ÖïÄ âä ÖâáÄ ÖÄìâÖ [4] óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ
ÖïÄ ÖÄçîâÖ ÖâáÄ

3123

óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá
âã

3123

en hij maakte voor hem een hemd passiem [4] En zagen zijn broeders
dat hem liefhad hun vader meer dan al zijn broeders en zij haatten hem
(Gen 37:9):

ik droomde nog een droom en zie: de zon en de maan en elf sterren
buigende voor mij

Ook had hij de verkeerde invloed van de zonen van Bilha en Zilpa geen halt toegeroepen,
als zo niet alleen Josephs verkeren bij die zonen maar ook Josephs dromen vertellen en
Jakobs voorliefde en het hemd passiem naar het gedrag van die zonen riekten:
(Gen 37:2):

Äç Öèåî óÑâãÄ ìåÄâÖ [6]... ÑêãÜ âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ ìèç
ÑÜÑ óÖãáÑ

10960

ÑêãÜ âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ

1096

een knaap bij de zonen van Bilha en bij de zonen van Zilpa ... (Jakobs
voorliefde + het hemd passiem) [6] En hij sprak tot hen: hoort toch deze
droom
(Gen 37:2):

de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa
- Bilha's en Zilpa's zonen en Josephs dromen vertellen en Jakobs voorliefde
en het hemd passiem = 10960 samengevat in Bilha's en Zilpa's zonen = 1096

En zo wordt die invloed als eveneens een negatief geestelijke factor = 1 in de afkeer tegen Joseph van zijn broeders = 4 voorgesteld:
(Gen 37:18):

ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ óÑâãÄ Åìíâ óìàÅÖ íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ
ÄÅ ÑÜãÑ ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ [19]

4384

= 4 x 1096

ÑêãÜ âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ

1096

= 1 x 1096

en zij zagen hem van verre en voordat hij naderde tot hen daar
handelden met list tegen hem om om te brengen hem [19] En zij
spraken tegen elkaar: zie deze heer der dromen komende
(Gen 37:2):

bij de zonen van Bilha en bij de zonen van Zilpa
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Jakob had de omgang van Joseph met deze zonen te weinig in goede banen geleid, als
qua getalwaarden het verlies van zijn zoon = 18130 ook in die verkeerde invloed = 1813
is samengevat:
(Gen 37:30):

óáçïÑã òÄåâÖ ... [35] ... ÖççâÄ ÉãâÑ ìåÄâÖ ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ
ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ

18130

ÖâÅÄ âîç ÑêãÜ âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ ìèç ÄÖÑÖ

1813

en hij (Ruben) keerde terug naar zijn broeders en sprak: de knaap is niet
meer ... [32-34] (Jakobs leed) [35] ... maar hij weigerde zich te laten
troosten en sprak: want ik zal afdalen tot mijn zoon rouwend naar de onderwereld
(Gen 37:2):

en hij een knaap met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa de vrouwen van zijn vader

Zoals mede dientengevolge zijn zonen de bedoelingen van hun vader voor de verkeerde
helft hadden begrepen (=> boven: 1276 en 638) zo begreep ook Joseph ze voor de verkeerde
helft:
(Gen 37:2):

âçÅ ïÄÖ ÑÑãÅ âçÅ ïÄ ìèç ÄÖÑÖ òÄëÅ ÖâáÄ ïÄ Ñèì
[3] óÑâÅÄ ãÄ Ñèì óïÅÉ ïÄ ôéÖâ ÄÅâÖ ÖâÅÄ âîç ÑêãÜ
Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ âä ÖâçÅ ãäå ôéÖâ ïÄ ÅÑÄ ãÄìîâÖ

5650

= 2 x 2825

âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï ÑçÑÖ

2825

= 1 x 2825

verzorgende zijn broeders bij het vee en hij een knaap met de
zonen van Bilha en de zonen van Zilpa ... [3] En Israël had lief
Joseph meer dan al zijn zonen want een zoon van zijn ouderdom (was) hij hem
(Gen 37:7):

en zie stelden rondom op jullie schoven en bogen voor mijn schoof
- Jakobs voorkeur voor Joseph door Joseph opgevat als dat hij alles kon zeggen
(Gen 37:3):

Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ âä ÖâçÅ ãäå ôéÖâ ïÄ ÅÑÄ ãÄìîâÖ
óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ

3084

= 2 x 1542

ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá ÉÖè óãáâÖ

1542

= 1 x 1542

en Israël had lief Joseph meer dan al zijn zonen want een zoon
van zijn ouderdom hij hem en hij maakte hem een hemd passiem
(Gen 37:9):

en hij droomde nog een andere droom en vertelde hem aan zijn
broeders en hij sprak
- Jakobs voorkeur voor Joseph door Joseph opgevat als dat hij alles kon zeggen

Want na de eerste droom had zijn vader hem moeten uitleggen dat gezichten Gods wanneer gezichten Gods zijnde voor hem en niet voor anderen zijn bestemd. En verder voldeden Josephs dromen niet op voorhand aan de voorwaarde "wanneer gezichten Gods
zijnde", waar in dezen zelfs zijn vader voor hem boog en niet alleen niet vermeld wordt
dat de godsman Jakob dat ooit gedaan zou hebben maar het tegendeel beschreven is (=>
47e hfdst). Ook de tegenstander weet in zekere mate van de bedoelingen Gods en spreekt
tot een ieder (=> 3e hfdst). Want niet moeilijk voor hem was te voorzien in dit geval dat
gezien het geestelijk hoge niveau van Jakob en zijn voorvaderen die kwaliteiten in een
nog heidens donkere wereld vroeg of laat op zouden vallen. En voor wat de persoonlijke
inbreng betreft bracht de voorkeur van zijn vader Joseph welhaast in een gemoedstoestand om zo te dromen als hij deed. Men zal leren onderscheiden tussen rein en onrein
en zo ook tussen wijsheid en dwaasheid. En soms ook ontvangt de mens een Woord
Gods om naar een toekomst toe te groeien waar hij op het moment nog niet klaar voor
is. Alleen spot en ergernis oogst men dan wanneer tegen een overmacht zoals in dit geval qua leeftijd een superieure omgeving men zelfverheffende woorden spreekt:
(Gen 37:2):

1374

ÑâÑ Ñçî Ñìîè èÅî òÅ

= 2 x 687

zoon van zeventien jaar (was) hij
(Gen 37:9):

687 = 1 x 687

óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ
en elf sterren

- de elf sterren = "zijn broeders" qua "helderheid" dichter bij de eenheid Gods = 1 dan de nog onrijpe Joseph = "een zoon van 17 jaar" = 2
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Zelfs wanneer een boodschap Gods zijnde zijn onverstandig uitgesproken woorden Gods
veelal naar wereldse gedachte uitgesproken woorden:
(Gen 37:9):

ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ
âã óâÖáïîå óâÅäÖä

3440

= 40 x 86

en hij sprak: zie ik droomde nog een droom en zie: de zon en de
maan en elf sterren zich neerwerpend voor mij
- de boodschap van de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 uitgesproken
naar wereldse gedachte = (4)0

Aldus keerde het verkeerd begrepen hemd passiem zich in het tegendeel ook voor Jakob:
(Gen 37:3):

ÑîèÖ Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ âä ÖâçÅ ãäå ôéÖâ ïÄ ÅÑÄ ãÄìîâÖ
óâéê ïçïä Öã

3084

ÖçÄëå ïÄÜ ÖìåÄâÖ óÑâÅÄ ãÄ ÖÄâÅâÖ óâéêÑ ïçïä ïÄ ÖáãîâÖ
Äç ìäÑ

3084

Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä ïÄ Öïçïä ïÄ

3360

ÑãÄî

336

en Israël had lief Joseph meer dan al zijn zonen want een zoon van
zijn ouderdom hij hem en hij maakte hem een hemd passiem
(Gen 37:32):

en zij zonden het hemd passiem en zij brachten tot hun vader en zij
spraken: dit vonden wij. Bestudeer toch
(Gen 37:23):

zijn hemd, het hemd passiem welke op hem
(Gen 37:35):

naar de onderwereld (zou Jakob afdalen)
- Jakobs ongeluk = 336 in het hemd voor zijn zoon = 3360 samengevat

- en was eveneens zijn ellende voor de helft het gevolg van zijn fout:
(Gen 37:32):

ñçÅ ïçïäÑ Äç ìäÑ ÖçÄëå ïÄÜ ÖìåÄâÖ óÑâÅÄ ãÄ ÖÄâÅâÖ
ÑìâäâÖ [33] Äã óÄ ÄÖÑ

2540

= 2 x 1270

1270

= 1 x 1270

en zij brachten tot hun vader en spraken: dit vonden wij. Herken
toch het hemd van uw zoon dit of niet [33] En hij herkende het
(Gen 37:3):

ÖâçÅ ãäå ôéÖâ ïÄ ÅÑÄ ãÄìîâÖ

en Israël had lief Joseph meer dan al zijn zonen

Jakob berispte Joseph eerst bij de tweede ook hem een ondergeschikte rol toebedelende
droom, maar zijn halve berispen geldt beide dromen:
(Gen 37:7):

ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ

888

= 2 x 444

ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ

444

= 1 x 444

en zie verhief zich mijn schoof en ook stond hij
(Gen 37:10):

en hij sprak tot hem wat (moet) deze droom!
- Josephs eerste droom = 888 en Jakobs halve corrigeren = 444
(Gen 37:9):

ìêéâÖ [10] âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ
Öã ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ

3482

= 2 x 1741

ÑëìÄ ñã ïÖáïîÑã ñâáÄÖ ñåÄÖ âçÄ ÄÖÅç ÄÖÅÑ

1741

= 1 x 1741

de zon en de maan en elf sterren zich nederwerpend voor mij
[10] en hij vertelde tegen zijn vader en tegen zijn broeders en
schold hem zijn vader en hij sprak tot hem:
(Gen 37:10):

soms met zekerheid zullen wij komen ik en je moeder en je
broeders om zich neer te werpen voor jou ter aarde?
- Josephs zich verheffen = 3482 en Jakobs halve corrigeren = 1741

En een halfslachtig corrigeren doet eerder vooroordelen bevestigen dan onverstand keren
(Gen 37:10):
en schold hem zijn vader en hij sprak tot hem: soms met zekerheid zullen wij komen ik en je moeder en je broeders om zich neer te werpen voor jou ter aarde? En
benijdden hem zijn broeders
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(Gen 37:6):

âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî

1562

= 1 x 1562

3124

= 2 x 1562

hoort toch deze droom welke ik droomde
(Gen 37:10):

[11] ÑëìÄ ñã ïÖáïîÑã ñâáÄÖ ñåÄÖ âçÄ ÄÖÅç ÄÖÅÑ
ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ ÖâáÄ ÖÅ ÖäçíâÖ
zouden werkelijk komen ik en je moeder en je broeders om
voor jou neer te werpen ter aarde? [11] En benijdden hem
zijn broeders maar zijn vader bewaarde het woord

- verdeelde reactie = 2 op Jakobs corrigeren van Josephs dromen vertellen = 1
(Gen 37:10):

ñâáÄÖ ñåÄÖ âçÄ ÄÖÅç ÄÖÅÑ ïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ
ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ [11] ÑëìÄ ñã ïÖáïîÑã

3370

Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ âä

337

en hij sprak tot hem: wat deze droom welke je droomde. Soms echt zouden komen ik en je moeder en je broeders om zich neder te werpen voor
jou ter aarde? [11] En benijdden hem zijn broeders
(Gen 37:3):

want een zoon van de ouderdom (was) hij hem
- Jakobs slechts de vooroordelen van Josephs broeders bevestigende
"corrigeren" = 3370 samengevat in Jakobs voorkeur = 337

Aldus werd zijn corrigeren mede tot kern = 1 niet van beter gedrag maar van rouw:
(Gen 37:34):

1264

ÖâçïåÅ íî óîâÖ

= 4 x 316

en hij legde een zak om zijn lendenen
(Gen 37:10):

316 = 1 x 316

ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ

en schold hem zijn vader

Maar reeds voor Josephs dromen lag Jakobs te eenzijdige voorkeur aan de basis van Josephs noodlot:
(Gen 37:5):

78

ÖâáÄã ÉÇâÖ
en hij vertelde aan zijn broeders

- want reeds voor het vertellen ervan haatten zij Joseph vanwege die voorkeur:
(Gen 37:4):

780

ÖïÄ ÖÄçîâÖ

en zij haatten hem (nog voor het vertellen van zijn dromen)

Wanneer van een groep eenden men er steeds één meer brood dan de anderen geeft, zal
de bevoordeelde worden uitgestoten. En zo deed ook Jakobs te sterke voorkeur een
zondvloed zowel over Joseph als over zichzelf komen:
(Gen 9:11):

78

ãÖÅå

een zondvloed

Een mens kan over wezenlijke geestelijke vermogens beschikken en toch nog van onrijp
gedrag en denken getuigen. En zo had Jakob Josephs onrijpheid ook onderschat:
(Gen 37:5):

[6] ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ óãáâÖ
ÑçÑÖ [7] âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî óÑâãÄ ìåÄâÖ
óÇÖ âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ
ÑÅëç

5416

= 4 x 1354

Ñçî Ñìîè èÅî òÅ

1354

= 1 x 1354

en droomde Joseph een droom en hij vertelde aan zijn broeders
... [7] ... en zie verhief zich mijn schoof en ook bleef hij staan
(Gen 37:2):

een zoon van zeventien jaar (was Joseph)
- Josephs onrijpheid als kern = 1 van het vertellen van zelfverheffende dromen aan veel oudere broeders = 4
(Gen 37:1):
(Gen 37:2):
(Gen 37:2):

Åíèâ
ôéÖâ

- Jakob
- Joseph

182
156
________

338

ìèç ÄÖÑÖ

en hij was (nog) een knaap
- Jakob mede in Josephs nog onrijpe gedrag verdisconteerd
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Zelfs vat die nog onrijpe leeftijd = 1354 de hinderlaag tegen Joseph (=> onder) = 13540
samen:
(Gen 37:16):

ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ [20] ... îíÅå âäçÄ âáÄ ïÄ ìåÄâÖ
Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑäìçÖ

13540

Ñçî Ñìîè èÅî òÅ

1354

...

en hij sprak: mijn broeders ik zoekende ... [20] En nu komt en wij
brengen hem om ... en zien wij wat zal worden zijn dromen
(Gen 37:2):

een zoon van zeventien jaar

En qua getalwaarde is Jakobs overschatten van Josephs nog prille geestelijke vermogens
ook als ondertoon in het spreken van zijn zonen tegen hun vader terug te vinden:
(Gen 37:32):

ñçÅ ïçïäÑ

947

Ñìîè èÅî

947

het hemd van uw zoon
(Gen 37:2):

zeventien

Aldus was Jakobs leed mede het gevolg van de zijn zoon te vroeg opgezette kroon:
(Gen 37:2):

1354

Ñçî Ñìîè èÅî òÅ
een zoon van zeventien jaar

(Gen 37:34):

Öâïãåî Åíèâ èìíâÖ

1354

ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ óãáâÖ

1418

ÖâÅÄ ÖïÄ ñÅâÖ ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ

1418

en verscheurde Jakob zijn klederen
(Gen 37:5):

en droomde Joseph een droom en hij vertelde aan zijn broeders en zij
voeren voort nog te haten hem
(Gen 37:35):

en hij sprak: want ik zal afdalen naar mijn zoon leed dragend naar de
onderwereld. En beweende hem zijn vader
(Gen 37:7):

óÇÖ âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ
âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï ÑçÑÖ ÑÅëç

4852

= 2 x 2426

ôéÖâ ôìà ôìà ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä

2426

= 1 x 2426

wij schoven bindend temidden van het veld en zie verhief zich
mijn schoof en ook bleef hij staan en zie: omringden haar jullie
schoven en bogen zij neder voor mijn schoof
(Gen 37:33):

hemd van mijn zoon! Een wild boos dier verslond hem. Beslist
is verscheurd Joseph!
- Jakobs leed voor de helft gevolg van de door hem onderschatte onrijpheid van Joseph

De te hoge inschatting van het niveau van een pupil door zijn leermeester komt vaak ook
voort uit het aanzien van gecopieerd gedrag en denken voor rijpheid door de laatste:
(Gen 37:13):

ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ

728

= 4 x 182

Åíèâ

182

= 1 x 182

Israël tot Joseph
(Gen 37:1):

Jakob
- de leeroverdracht "Israël tot Joseph" vooral nog bestaande uit de factor Jakob =
"gecopieerd en nog niet eigen gemaakte geestelijke bagage"

Josephs vertellen van dromen kwam voor de helft voort uit Jakobs fout en dienovereenkomstig was de jalouzie van de broeders slechts voor de helft het gevolg van Josephs
vertellen van dromen:
(Gen 37:5):

ÖâáÄã ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ óãáâÖ

412

= 2 x 206

206

= 1 x 206

en droomde Joseph een droom en hij vertelde aan zijn broeders
(Gen 37:11):

ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ

en benijdden hem zijn broeders

De andere helft kwam voort uit Jakobs fout als deze ook nog als volgt wordt weergegeven:
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(Gen 37:3):

ãäå óÑâÅÄ
óÖãá ôéÖâ
âïåãÄ Ñåí
ÑçÑÖ ÑÅëç

ÅÑÄ ÖïÄ âä ÖâáÄ ÖÄìâÖ [4] óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ
óãáâÖ [5] óãîã ÖìÅÉ Öãäâ ÄãÖ ÖïÄ ÖÄçîâÖ ÖâáÄ
ÑçÑÖ ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ ÑçÑÖ [7]...
óÇÖ

9320

en hij maakte hem een hemd passiem [4] En zagen zijn broeders dat
hem liefhad hun vader meer dan zijn broeders en zij haatten hem en
niet vermochten zij hem aan te spreken tot vrede [5] En droomde Joseph een droom ... [7] En zie wij schoven bindend temidden van het
veld en zie: stond op mijn schoof en ook bleef hij staan en zie
(Gen 37:33):

932

âçÅ ïçïä
het hemd van mijn zoon
- Jakobs en Josephs fout = 9320 samengevat in "het hemd van
mijn zoon" = 932

Laatste getalwaarde is die van de boom van kennis van goed en kwaad welke centraal
staat in de materiële wereld:
(Gen 2:9):

932

èìÖ ÅÖà ïèÉÑ öè

boom van de kennis van goed en kwaad

Dat Jakob een priesterhemd voor zijn nog niet volledig rijpe zoon maakte was derhalve
niet van werelds doen en denken verstoken:
(Gen 2:33):

1440

âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ

= 12 x 120

en hij herkende haar en sprak: het hemd van mijn zoon
- het uiterste der materie = 12 x het uiterste der materie in het groot = 120

Zo ook had Jakob moeten weten dat klikken (Gen 37:2) en "priester zijn" niet samengaat.
En zeker komt klikken een klikspaan zelden ten goede:
(Gen 37:25):

ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ ... [28] ...ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ ÑçÑÖ ÖÄìâÖ
Ñåâìëå ôéÖâ ïÄ ÖÄâÅâÖ ôéä óâìîèÅ óâãÄèåîâã

13860

óÑâÅÄ ãÄ Ñèì óïÅÉ ïÄ ôéÖâ ÄÅâÖ

1386

en zij zagen en zie een karavaan Ismaëlieten komend ... [28] ... en zij
verkochten Joseph aan de Ismaëlieten voor 20 zilverling en zij brachten Joseph naar Egypte
(Gen 37:2):

en bracht Joseph hun verkeerde spreken bij hun vader
- Josephs noodlot = 13860 ook samengevat in Josephs klikken = 1386
(Gen 37:23):

ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ
óâéêÑ ïçïä ïÄ Öïçïä

4488 = 4 x 1122

Ñèì óïÅÉ ïÄ

1122 = 1 x 1122

en het was als kwam Joseph tot zijn broeders daar stripten
af zij Joseph zijn hemd, het hemd passiem
(Gen 37:2):

het verkeerde/boze spreken (van de zonen van Bilha en Zilpa)
- het klikken mede als negatief geestelijk factor = 1 in
het ontdoen van Joseph van het priesterhemd = 4

Aldus had ook Jakob in deze kwestie fouten gemaakt. Maar als uiteengezet was zijn voorkeur van geestelijke aard en was geen verheerlijken van zijn zoon. En zo is in het volgende Josephs meerwaarde in de ogen van zijn vader = "Josephs waarde" = 1784 min
de waarde van zijn andere zonen = 1561 = 223 = de getalwaarde van "de maan" =
"eveneens een licht ontvangend en mee om de zon draaiend hemellichaam = 223 en niet
de zon zelf":
(Gen 37:3):

óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ

1784

= 8 x 223

óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ

1561

= 7 x 223

een zoon van de ouderdom (=> boven) hij voor hem en hij
maakte voor hem een hemd passiem
(Gen 37:9):

de zon en de maan en elf sterren
(Gen 37:9):

_________________

223 = 1 x 223

áìâÑ

de maan
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En wel degelijk had Jakob evenals zijn vrouwen hart ook voor de overige zonen welke "in
Sjichem weidden". Daar hadden twee van hen moorden begaan (=> 34e hfdst) en zo hadden zij zorgen om hun veiligheid aldaar. Waar Jakob de maan in Josephs droom interpreteert als de reeds gestorven moeder van Joseph (Gen 37:10) geeft het volgende deel uit
het 13e vers Jakobs zorg en de zorg van hun moeders om hen weer:
(Gen 37:9):

874 = 1 x 874

áìâÑÖ îåîÑ

de zon en de maan
- beeld van Jakob en zijn vrouwen in Josephs droom
(Gen 37:13):

1748

ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ óäîÅ óâèì

= 2 x 874

en sprak Israël tot Joseph: niet soms je broeders weidend
in Sjichem?
- Jakobs zorg en die van zijn vrouwen om hun zonen = 2 x

De broeders van Joseph hadden die zorg niet onderkend doordat zij alleen zijn meer geliefd zijn zagen. En daarom dekt ondanks de fout van hun vader de daad tegen Joseph
niet hun onrechtvaardigheidsgevoelens. Derhalve geeft volgende getalwaarde weer dat
bij aftrekken van de feitelijke daad tegen Joseph = 1804 van het miskennen van Josephs
wezen = "het afstrippen van Josephs met het hemd gesymboliseerde wezen" = 2255 de
zorg van hun vader ook voor hen = 451 overbleef:
(Gen 37:23):

Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ

2255

( 5 x 451)

óâå ÖÅ òâÄ íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ ÖÑáíâÖ

1804

( 4 x 451)

en zij stripten af Joseph zijn hemd
(Gen 37:24):

en zij namen hem en smeten hem in de put. En de put
(was) leeg. Niet in hem water
(Gen 37:13):

_________________________

451

óÑâãÄ ñáãîÄÖ

( 1 x 451)

en ik (Jakob) wil je sturen naar hen (om naar hen om te zien)

En overeenkomstig het 11e vers was er tevens van jalouzie sprake en wel daar genoemd
omdat na Jakobs berisping "zouden soms jouw broeders voor jou moeten buigen" zij aan
het respect van hun vader ook voor hen niet hadden mogen voorbijzien. Jalouzie echter
doet de ogen ook sluiten voor al het goede, anders dan Juda en Ruben er nog enigszins
oog voor hadden:
(Gen 37:7):

ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ ÑçÑÖ

1205

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ

1205

en zie wij waren schoven bindend temidden van het veld
(Gen 37:27):

maar onze hand niet zij tegen hem want onze broeder, ons vlees hij
- Juda's weten omtrent dat wat hen ook had verbonden
(Gen 37:7):

ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå ÖçáçÄ ÑçÑÖ

1205

= 5 x 241

en zie wij waren schoven bindend temidden van het veld
(Gen 37:21):

241 = 1 x 241

óÉâå ÖÑãëâÖ

en hij (Ruben) redde hem uit hun hand
- Rubens weten omtrent ook het geestelijke = één deel
t.o.v. het uiterlijke = vier (materiële) delen

Jalouzie verwoest de liefde en bij handelen naar deze = 4 verwordt het geestelijke = 1
tot leugen en gehuichel:
(Gen 37:20):

Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ
Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ ÖñïãäÄ Ñèì

3752

= 4 x 938

en nu: komt en wij brengen om hem en werpen hem in een
van de bronnen en wij zeggen een wild beest een boze heeft
hem gevreten en wij zullen zien wat wordt van zijn dromen
(Gen 37:35):

Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ

938 = 1 x 938

en stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om hem te
troosten
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En dat was met Juda's "meer morele oplossing" (=> onder) niet anders, waar als vaak uiteengezet zowel de één-vier-verhouding als de één-twee-verhouding het materiële ten
opzichte van het geestelijke tot uitdrukking brengen:
(Gen 37:27):

óâçâÉå óâîçÄ ÖìÅèâÖ [28] ÖâáÄ ÖèåîâÖ ÄÖÑ ÖçìîÅ

1876

= 2 x 938

ons vlees (is) hij en luisterden zijn broeders [28] En trokken
voorbij de midianitische mannen (= Juda's plannen worden uitgevoerd)
(Gen 37:35):

Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ

938 = 1 x 938

en stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om te troosten hem
- Juda's oplossing = 2 x 938 slechts liggend tussen
moord = 4 x 938 en gehuichel = 1 x 938

Het toegeven aan afgunst noopt tot gehuichel en leugen:
(Gen 37:28):

982

ìÖÅÑ òå ôéÖâ ïÄ ÖãèâÖ

en zij brachten omhoog Joseph uit de put
- de werkelijkheid
(Gen 37:32):

982

ÖçÄëå ïÄÜ ÖìåÄâÖ óÑâÅÄ ãÄ ÖÄâÅâÖ

en zij brachten tot hun vader en spraken: dit (het hemd passiem) vonden wij
- valse voorstelling van zaken

Zowel de direkte tekst van Jakobs afwijzen van troost (Gen 37:35) als de getalwaarden geven dan ook weer dat Jakob van begin af aan geweten heeft omtrent het werkelijk gebeurde. Want hij wist zowel van de haat van zijn zonen tegen Joseph:
ôéÖâ

156

ÑÅâÄ

18

Joseph
vijandschap
(Gen 37:32):

ïÄÜ ÖìåÄâÖ óÑâÅÄ ãÄ ÖÄâÅâÖ óâéêÑ ïçïä ïÄ ÖáãîâÖ
ÖçÄëå

2808

= 18 x 156

en zijn zonden het hemd passiem en brachten naar hun vader
en spraken: dit vonden wij

- de vijandschap = 18 tegen Joseph = 156 geeft in getalwaarden
Jakobs indruk op de voorstelling van zaken van zijn zonen weer

- als van het aanstootgevende van Josephs vertellen van dromen en wist zelfs dat het direkt op hun afgunst genoemde "weiden van vee in Sjichem" een valstrik (=> onder) was
geweest:
(Gen 37:10):

ÖÅ ÖÄçíâÖ [11] ...ïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ
ïÄ ïÖèìã ÖâáÄ ÖäãâÖ [12] ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ ÖâáÄ
óäîÅ óÑâÅÄ òÄë

6312

= 4 x 1578

óáçïÑã òÄåâÖ Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ

1578

= 1 x 1578

en hij sprak tot hem wat deze droom welke je droomde ... [11]
en benijdden hem zijn broeders en zijn vader bewaarde het
woord [12] En gingen zijn broeders om te weiden het vee van
hun vader in Sjichem
(Gen 37:35):

en stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om te troosten
hem maar hij weigerde zich te laten troosten
- Jakobs inzicht = 1 = "zijn afwijzen van de troost van zijn
kinderen" vanwege het "weiden van vee in Sjichem op
Josephs aanstoot gevende vertellen van dromen" = 4
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(Gen 37:8):

[11] ... ÖâìÅÉ ãèÖ Öâïåãá ãè ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ
ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ

11984 = 4 x 2996

en zij voeren voort nog te haten hem vanwege zijn dromen en
vanwege zijn woorden ... (2e droom en Jakobs berispen) ...
[11] En benijdden hem zijn broeders en zijn vader bewaarde
het woord
(Gen 37:35):

ìåÄâÖ óáçïÑã òÄåâÖ Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ
ÖâÅÄ ÖïÄ ñÅâÖ ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä

2996 = 1 x 2996

en stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om te troosten
hem maar hij weigerde zich te laten troosten en hij sprak: want
ik zal afdalen naar mijn zoon rouwend naar de onderwereld en
beweende hem zijn vader
- idem
(Gen 37:33):

Öâïãåî Åíèâ èìíâÖ [34] ôéÖâ ôìà ôìà ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá

2848

= 4 x 712

een wild dier verslond hem, met zekerheid is verscheurd Joseph
[34] En scheurde Jakob zijn klederen
(Gen 37:9):

712 = 1 x 712

ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ
zie ik droomde nog een droom
- Jakobs weten = 1 vanwege Josephs dromen vertellen
omtrent wie en wat Joseph verscheurde = 4

(Gen 37:8):

Öâïåãá ãè ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ

1600

= 4 x 400

en zij voeren voort nog te haten hem vanwege zijn dromen
(Gen 37:34):

400 = 1 x 400

íî

zak (Jakobs zak van rouw)
- Jakobs rouw als kern = 1 van de haat van Josephs broeders = 4
houdt Jakobs weten omtrent de oorzaak van zijn rouw in

Twee van zijn zonen hadden de bevolking van Sjichem uitgemoord en vreemd was geweest om daar te gaan weiden:
(Gen 37:33):

1440

âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ

= 4 x 360

en hij herkende het en sprak: het hemd van mijn zoon
(Gen 37:12):

360 = 1 x 360

óäî

Sjichem
- Sjichem als kern van Jakobs weten = 1 omtrent het werkelijk gebeurde = 4

En daarom en omdat in Sjichem zij mensen omgebracht hadden, heeft Jakob gedacht dat
zijn andere zonen Joseph omgebracht oftewel "met zekerheid verscheurd hadden":
(Gen 37:17):

Åìíâ óìàÅÖ íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ [18] òïÉÅ óÄëåâÖ ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ
ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ [19] ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ óÑâãÄ
ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ [20] ÄÅ ÑÜãÑ ïÖåãáÑ

7340

ôéÖâ ôìà ôìà

734

en ging Joseph achter zijn broeders en hij vond hen in Dothan .... (de samenzweringsplannen) ... [20] En nu komt dat wij ombrengen hem en werpen hem in één
van de putten
(Gen 37:33):

met zekerheid is verscheurd Joseph
- de moordplannen van Jakobs zonen = 7340 samengevat in
Jakobs zekerheid dat zij Joseph verscheurd hadden = 734

En ook Ruben heeft dat gedacht:
(Gen 37:20):

812

ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ

en nu komt en wij willen ombrengen hem
- de door Ruben gehoorde plannen (Gen 37:21)
(Gen 37:29):

812

ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ

en hij (Ruben) verscheurde zijn klederen

- want bij een aanval door wilde dieren zal men niet snel een bebloed kledingstuk zonder
lichaamsresten zoals botten terugvinden:
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(Gen 37:20):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ

1063

= 1 x 1063

2126

= 2 x 1063

en wij zullen zeggen: een wild boos dier heeft hem verslonden
(Gen 37:29):

ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ
ÖâÉÇÅ

en keerde terug Ruben naar de put en zie: geen Joseph in de
put en hij verscheurde zijn klederen
- Rubens weten omtrent het moordvoorstel = 1063 en dat
minstens de twee broeders met bloed aan hun handen ertoe
in staat waren = 2 x 1063

Hij en zijn vader wisten dat twee van Josephs broeders van een nog vergaand wereldse
instelling = 2 x 2 x ...:
òÖèåî

466

Sjimeon

âÖã

Levi

46
____

512

=2x2x2x2x2x2x2x2x2

- tot moord in staat waren (Gen 34:25). En zij allen hadden in feite ook Joseph vermoord.
f. Oorsprong van de dromen
Duidelijk moge zijn dat Josephs dromen niet zoals veelal gedacht een ingeving Gods waren. Als uiteengezet weet de tegenstander tot op zekere en logisch na te gane hoogte
van de plannen Gods en wendt zoals ook slechte mensen deze kennis tot macht en misbruik aan. Want ook slechte mensen trachten anderen hun succes te ontnemen wanneer
zij het aan zien komen. En zij trachten de aanleg en roeping van anderen onwerkzaam te
maken terwij ze hen te vroeg en op de verkeerde wijze ermee voor de dag proberen te
laten komen. Menigeen is aldus reeds "afgebrand" nog voor hij tot een zinvolle toepassing van zijn gaven en ontwikkelingen heeft kunnen aanrijpen. Aldus wendde de tegenstander de talenten van de nog "een knaap zijnde Joseph" aan om de bloeddaden van
zijn broeders uit te lokken als met de gezamenlijke getalwaarden van de eerste negen
verzen van dit hoofdstuk in samenhang met nog eens de gezamenlijke getalwaarden van
de laatste vier van deze eerste negen verzen (vs 6 t/m vs 9) eenduidig is weergegeven:
(Gen 37:1):

ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá ÉÖè óãáâÖ [9]... öìÄÅ Åíèâ ÅîâÖ
ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã
âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè

30844 = 44 x 701

ÄÅ ÑÜãÑ ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ

701

óÉ

44

En woonde Jakob in het land ... (Jakobs voorkeur voor Joseph en
Josephs dromen) ... [9] En hij droomde nog een droom en hij vertelde hem zijn broeders en hij sprak: zie ik droomde nog een droom
en zie de zon en de maan en elf sterren buigende voor mij
(Gen 37:19):

zie deze heer van dromen komende
bloed, bloeddaden
- het voorspel van Jakobs voorliefde voor Joseph en van diens twee dromen
= 30844 = "zie deze heer der dromen komende" = 701 x bloeddaden = 44
(Gen 37:6):

óãáâÖ [9]... âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî óÑâãÄ ìåÄâÖ
óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá ÉÖè
âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè
15796 = 44 x 359
en hij sprak tot hen: hoort toch deze droom welke ik droomde ...
[9] En hij droomde nog een droom en hij vertelde hem zijn broeders en hij sprak: zie ik droomde nog een droom en zie de zon en
de maan en elf sterren buigende voor mij

359

òàî

satan
- voorspel van Josephs twee dromen = 15796 = bloeddaden = 44 x de satan = 359
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g. De niet lichamelijke moord
Het mens zijn is gelijk aan het zijn naar de gelijkenis Gods en aldus is het op welke wijze
ook een mens van zijn waarde beroven gelijk aan het ombrengen van een mens. Netter
dan lichamelijke moord is vaak alleen dat men zijn handen niet vuil maakt en schijnbaar
niet het risico loop om berecht te worden. Het woord schijnbaar slaat er op dat bij het
vanuit haat of afgunst of slechts op grond van vermoedens een mens van zijn levensdoel
beroven men de eigen geest erbij inboet. Zoals de broeders van Joseph met diens verkoop zichzelf buiten het godsland Kanaän plaatsten (=> onder) zo blijft men in zijn geestelijke ontwikkeling stilstaan zolang men geen schoon schip maakt. Men loopt de geestelijke rijkdom mis tot welke te verwerven dit leven dient en welke als enig goed over de
grenzen van de tijdelijkheid heen is mee te nemen. Liever zal men een lagere plaats innemen dan concurrerenden en mededingers en beter zijnden monddood te maken, door
laster uit te schakelen, op oneigenlijke gronden te ontslaan of door andere valstrikken
ten val te brengen. Want anderen de vervulling van levensdoel onmogelijk maken is gelijk aan het anderen als slaaf aan de tegenstander uitleveren (=> onder) en niet een ieder
is bij machte om als Joseph zich aan verslavingen te onttrekken.
Een mens van zijn bestemming beroven door hem door valse beschuldiging of door doodzwijgen of door karaktermoord of door lichamelijke aantasting uit te schakelen is gelijk
aan moord:
(Gen 37:20):

ìîÄä âÑâÖ [23]... Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá
ïçïä Öâãè ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ
ìîÄ óâéêÑ
een wild dier verslond hem en wij willen zien wat worden zijn dromen
... (Rubens voorkomen van moord) [23] En het was als kwam Joseph
tot zijn broeders daar stripten af zij Joseph zijn hemd het hemd passiem welke op hem

(Gen 37:20):

13760
= 160 x 86

1376

ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ Öäã

gaat (= komt) en wij vermoorden hem en werpen hem in één van de
putten
- haat en het afstrippen van Josephs hemd vanwege haar betekenis (=> boven) als moord en karaktermoord = 13760 samengevat
in het lichamelijk willen vermoorden van Joseph = 1376

Iedere aanslag op de waarden van een mens is een aanslag op de gelijkenis Gods en de
eerste getalwaarde is daarom gelijk aan het voor Josephs verkoop ontvangen geld (ôéä Gen 37:28) = 160 maal de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86 = 13760. Ook volgens volgende getalwaarden dekte Juda's voorstel om "Joseph uit de put halen en hem te verkopen" = 982 niet
Rubens eis om geen bloed te vergieten = 1473, waar het "om hem te doden" = 491 over
bleef:
(Gen 37:22):

óÉ Öäêîï ãÄ òÅÖÄì óÑãÄ ìåÄâÖ

1473

= 3 x 491

en sprak tot hen Ruben: niet vergiet bloed!
(Gen 37:28):

982 = 2 x 491

ìÖÅÑ òå ôéÖâ ïÄ ÖãèâÖ
en zij trokken op Joseph uit de put

(Gen 37:18):

_________________

-

491 = 1 x 491

ÖïâåÑã

om hem te doden
=> het ophalen om te verkopen gelijk aan het ophalen om te doden

Het verkopen van Joseph was ondanks het "hem uit de put trekken en hem omhoogbrengen" = "een afzien van hem te vermoorden" een bloeddaad tegen God:
(Gen 37:28):

ìÖÅÑ òå ôéÖâ ïÄ ÖãèâÖ ÖäîåâÖ

1364 = 44 x 31

en zij trokken uit en brachten omhoog Joseph uit de put
- bloeddaad (óÉ) = 44 tegenover God (ãÄ) = 31

Onterecht derhalve menen steeds velen dat op nettere manieren iemand tot zwijgen
brengen niet immoreel is. Immers kan theoretisch het slachtoffer zijn leven op andere
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wegen verder leiden waar in de praktijk echter een mens niet met een druk op de knop
op een ander programma over kan schakelen. En derhalve was de daad van de broeders
van Joseph een bloeddaad tegen God en was daarmee anders dan dat zij haar voor gerechtvaardigd hielden. Want zij slachtten een bokje van de geiten. En waar dit in de thora voorschrift is om na een zonde met God weer in het reine te komen (=> 36e hfdst), diende het hen niet tot spijt maar om hun daad te maskeren:
(Gen 37:5):

óÑâÅÄ òÄë ïÄ ïÖèìã ÖâáÄ ÖäãâÖ [12]... óÖãá ôéÖâ óãáâÖ
óäîÅ

24310

en droomde Joseph een droom ... [12] En gingen zijn broeders om te
weiden het vee van hun vader in Sjichem
(Gen 37:31):

2431

óÉÅ ïçïäÑ ïÄ ÖãÅàâÖ óâÜè ìâèî ÖàáîâÖ

en zij slachtten een bokje van de geiten en doopten het hemd in het bloed
- de door Josephs dromen opgewekte haat en hun samenzweren
= Sjichem (=> onder) = 24310 samengevat in het "met een
schuldoffer de daad maskeren" = 2431

Ook zij meenden zonder bloedvergieten een mededinger uit te kunnen schakelen zonder
voor God schuldig te worden. En zo hadden zij het geitebokje niet als schuldoffer nodig
omdat naar hun idee zij met hun daad de sabbat er niet bij hadden ingeboet:
(Gen 37:31):

óâÜè ìâèî

707

ïÅîÑ

707

bokje van de geiten
(Ex 16:29):

de sabbath

Met de geitebok als schuldoffer schoven zij derhalve de schuld door naar Joseph en naar
hun vader= "het dopen van Josephs door Jakob gemaakte hemd in het bloed van de geitebok". Want volgens hen hadden Joseph met zijn dromen en hun vader met het serieus
nemen ervan hen tot hun daad gedwongen:
(Gen 37:7):

ÖÄçíâÖ [11]... âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï ÑçÑÖ
ÖâáÄ ÖÅ

15952 = 4 x 3988

en zie stelden rondom jullie schoven en bogen voor mijn schoof ...
(de geschiedenis van de dromen en het serieus nemen door hun
vader) [11] En benijdden hem zijn broeders
(Gen 37:31):

ïÄ ÖãÅàâÖ óâÜè ìâèî ÖàáîâÖ ôéÖâ ïçïä ïÄ ÖáíâÖ
óÉÅ ïçïäÑ

3988 = 1 x 3988

en zij namen het hemd van Joseph en zij slachtten een bokje van
de geiten en doopten het hemd in het bloed
- het dopen van het hemd in het bloed als rechtvaardiging van
de broeders = 1 omdat het dreigende overheerst worden hen
"tot hun daad had gedwongen"= 4

Met het in het bloed van het schuldoffer gedoopte hemd schoven zij de schuld door naar
de met dat hemd beklede en naar de maker of opdrachtgever van dat hemd en dat is zoals veelal nette en minder nette moordenaars zich tot ingrijpen genoodzaakt wanen. Echter gaven de broeders met dat besmeuren met bloed toe dat zij een bloeddaad hadden
begaan.
Getalwaarden benadrukken dat ook vanuit gezichtspunt van het bevredigen van haat- en
jalouziegevoelens het niet lichamelijk ombrengen niet minder immoreel is dan lichamelijke moord. Want volgens dezen hadden de broeders met vanwege zijn dromen Joseph te
verkopen in plaats van te vermoorden hun gram:
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(Gen 37:5):

ÖâáÄã ÉçâÖ

78

en hij vertelde aan zijn broeders

- ten volle en zonder enig erbarmen = "voor 20 zilverstuk":
(Gen 37:4):

ÖïÄ ÖÄçîâÖ

780

ôéä óâìîè

780

- 5 x Joseph (ôéÖâ) = 156 = 780 (=> boven)

en zij haatten hem
(Gen 37:28):

twintig zilver(stuk)

- gehaald:
(Gen 9:11):

ãÖÅå

78

(=> boven)

een zondvloed

Josephs voorgetrokken worden en zijn dromerij hadden zij ook zonder lichamelijke moord
volledig vergolden:
(Gen 37:3):

ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ [10]... óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ

21520

ôéä óâìîèÅ óâãÄèåîâã ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ

2152

en hij maakte voor hem een hemd passiem ... (Jakobs voorliefde en Josephs dromen ... [10] En hij vertelde aan zijn broeders en aan zijn vader
(Gen 37:28):

en zij verkochten Joseph aan de Isjmaëlieten voor 20 zilver(stuk)
- Jakobs voorliefde en Josephs dromen = 21520 samengevat = volledig vergolden met Josephs verkoop voor twintig zilverstuk = 2152

Zelfs met zijn klikken hadden zij finaal afgerekend:
(Gen 37:2):

ÉÖè óãáâÖ [9] ... [3] óÑâÅÄ ãÄ Ñèì óïÅÉ ïÄ ôéÖâ ÄÅâÖ
ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá

21640

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã

2164

en bracht Joseph hun slechte woorden tot hun vader ... (Jakobs
voorliefde en Josephs eerste droom) ... [9] En hij droomde nog een andere droom en vertelde hem aan zijn broeders en hij sprak: zie ik
droomde nog een droom en zie
(Gen 37:27):

komt! Dat we verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze hand niet zal
zijn tegen hem want onze broeder, ons vlees hij

- niet alleen Jakobs voorliefde en Josephs dromen maar ook Josephs klikken = 21640 samengevat = volledig vergolden met de
verkoop van Joseph = 2164

En omgekeerd is Josephs tweede droom = 4725 in hun nijd en samenspannen tot en met
Juda's afzien van direkte moord uitvergroot weergegeven = 47250:
(Gen 37:9):

óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá ÉÖè óãáâÖ
âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè

4725

âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [26] ... ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ
Öäã [27] ÖåÉ ïÄ ÖçâéäÖ ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç

47250

en hij droomde nog een andere droom en vertelde hem zijn broeders en
hij sprak: zie ik droomde nog een droom en zie: de zon en de maan en
elf sterren zich neerwerpend voor mij
(Gen 37:11):

en benijdden hem zijn broeders ... (hun samenzweren en voorstel tot
moord) [26] en sprak Juda tot zijn broeders: welk voordeel dat wij ombrengen onze broeder en bedekken zijn bloed? [27] Komt (voorstel om
Joseph te verkopen)

Vanaf het eerste moment van het in zicht komen van de Isjmaëlieten was hen duidelijk
dat hun haat en afgunst zij volledig op "nettere wijze" konden vergelden:
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(Gen 37:3):

Öã ÑîèÖ Öã ÄÖÑ óâçíÜ òÅ âä ÖâçÅ ãäå ôéÖâ ïÄ ÅÑÄ ãÄìîâÖ
óâéê ïçïä

3084

ÖÅîâÖ [25] óâå ÖÅ òâÄ íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ ÖÑáíâÖ
ÑçÑÖ ÖÄìâÖ óÑâçâè ÖÄîâÖ óáã ãäÄã

3084

en Israël had lief Joseph meer dan al zijn zonen want een zoon van zijn
ouderdom hij hem en hij maakte hem een hemd passiem
(Gen 37:24):

en zij namen hem en wierpen hem in de put en de punt leeg, niet in
haar water [25] En zij zetten zich neder om te eten brood en zij sloegen op hun ogen en zij zagen en zie

Zelfs was gewinzucht een motief = een geestelijk element = 1 geweest bij de verkoop
van Joseph:
(Gen 37:25):

[26] Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ àãÖ âìëÖ ïÄäç óâÄîç
ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

3288

= 4 x 822

dragende specerijen en balsam en mirre gaande om af te
dalen naar Egypte [26] En sprak Jehuda tot zijn broeders:
wat het gewin dat wij vermoorden onze broeder
(Gen 37:25):

822 = 1 x 822

àãÖ âìëÖ ïÄäç

specerijen en balsam en mirre
- koopwaar als motief = 1 in Juda's plan om Joseph te verkopen = 4

- als niet zelden ook zulke "praktische voordelen" een rol spelen bij het op nettere wijzen
met mensen afrekenen. In dit hoofdstuk van de thora is eenduidig weergegeven dat ook
vanwege zulke berekening men met methodes als van Juda zijn handen niet minder vuil
maakt:
(Gen 37:18):

ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ [19] ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ
Öäã ÑïèÖ [20] ÄÅ ÑÜãÑ

3288

ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [26] Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ àãÖ âìëÖ ïÄäç óâÄîç
ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ

3288

en zij smeedden plannen tegen hem om hem om te brengen [19] En zij
zeiden tegen elkaar: zie die heer der dromen komende [20] En nu: komt!
(Gen 37:25):

dragende specerijen en balsam en mirre gaande om af te dalen naar Egypte
[26] En sprak Jehuda tot zijn broeders: wat het gewin dat wij vermoorden onze broeder
- afzien van het direkte ombrengen vanwege gewin = 3288 gelijk
aan het lichamelijk willen ombrengen = 3288
(Gen 37:18):

ÖïÄ ÖãäçïâÖ óÑâãÄ Åìíâ óìàÅÖ íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ
ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ [20]... ÖïâåÑã
ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ

en zij zagen hem van verre en voordat hij naderde hen daar
spanden zij samen tegen hem om hem te doden ... [20]
En nu komt dat wij ombrengen hem en werpen hem in één
der putten en zeggen: een wild dier verslond hem
(Gen 37:24):

ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [26] ... óâå ÖÅ òâÄ íì ìÖÅÑÖ
ÖåÉ ïÄ ÖçâéäÖ ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ
Öäã [27]

en de put (was) leeg, niet in haar water (= niet ombrengen) ...
[26] en sprak Juda tot zijn broeders wat het voordeel dat wij
ombrengen onze broeder en bedekken zijn bloed [27] Komt
(Gen 37:27):

... ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã
ôéä óâìîèÅ óâãÄèåîâã ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ ... [28]

[27] Komt en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze hand niet zal zijn tegen hem ... [28] ... en zij verkochten
Joseph aan de Isjmaëlieten voor twintig zilver(stukken)

7304 = 2 x 44 x 83
(1)

7304 = 2 x 44 x 83
(2)

7304 = 2 x 44 x 83
(3)

= 4 x 1826

- het verkopen = 7304 (2) en 7304 (3) gelijk aan het ombrengen (1) = 7304 = 2 x bloed (óÉ) = 44 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

Na lichamelijke moord = 7304 = 4 x 1826 (=> 1) zouden zij dan ook op dezelfde wijze de
schuld op Joseph en hun vader hebben afgeschoven = 1 als na de verkoop van Joseph =
7304 = 4 x 1826 (=> 2 en 3) zij deden:
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(Gen 37:32):

1826

óâéêÑ ïçïä ïÄ ÖáãîâÖ
en zij stuurden het hemd passiem
- het eigen geweten schoonpraten" als geestelijk element = 1

Ook de gevolgen van een "beter handelen" als van Juda voor derden zijn vaak gelijk aan
die van moord:
(Gen 37:27):

óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã

959

óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè ãÅÄïâÖ

959

komt en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten
(Gen 37:34):

en hij rouwde om zijn zoon vele dagen

Als uiteengezet heeft Jakob van begin af aan van oorzaak en gevolg en daarmee van hun
feitelijke aan Joseph begane moord geweten:
(Gen 37:7):

âïåãÄ Ñåí

626

èìíâÖ [34] ôéÖâ ôìà ôìà ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä ìåÄâÖ
óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè ãÅÄïâÖ ÖâçïåÅ íî óîâÖ Öâïãåî Åíèâ

6260

verhief zich mijn schoof
(Gen 37:33):

en hij sprak: hemd van mijn zoon. Een wild dier verslond hem, met zekerheid is verscheurd Joseph [34] En scheurde Jakob zijn klederen en
deed een zak aan zijn lendenen en hij rouwde om zijn zoon vele dagen
- Josephs zelfverheffing = 626 uitvergroot in Jakobs rouw = 6260

Uiteraard heeft Jakob de werkelijkheid niet waar kunnen hebben en heeft hij zich tegen
beter weten aan de versie van het gebeuren van zijn zonen vastgeklampt.
h. En vond hem een man
In de thora heeft iedere zin diepere bedoeling voor zover niet van meestal duidelijk te
herkennen latere toevoegingen sprake is (=> 14e, 28e, 36e hfdst). En zo speelt ook de vluchtige ontmoeting van Joseph met de man in Sjichem een rol en speelt de verandering van
weideplaats door de broeders van Joseph een rol. Want getalwaardes geven aan dat hun
daad tegen Joseph geen gelegenheidsdaad was. Hun vaders zorg om hen wanneer zij het
vee zouden weiden in Sjichem was te voorspellen, want zij hadden daar mensen vermoord (=> 34e hfdst). En daarom volgt de vermelding dat juist dat zij deden direkt op de
vermelding van hun nijd (Gen 37:11) na de tweede droom van Joseph:
(Gen 37:12):

ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ [13] óäîÅ óÑâÅÄ òÄë ïÄ ïÖèìã ÖâáÄ ÖäãâÖ

2750

ÖÑÇìÑçÖ

275

en gingen zijn broeders om te weiden het vee van hun vader in Sjichem [13]
En sprak Israël tot Joseph
(Gen 37:20):

en wij willen ombrengen hem
- het weiden in Sjichem en Jakobs zorg dientengevolge = 2750
samengevat in het plan om Joseph om te brengen = 275

Hun vader zou zich zorgen maken en Joseph zou in opdracht van zijn vader hen trouw en
toegewijd (=> boven) zoeken. Aldus lokten zij hem naar Sjichem en van Sjichem naar Dothan:
(Gen 37:17):

456

òïÉÅ
in Dothan

(Gen 37:17):

456

ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ

en ging Joseph achter zijn broeders aan

Gezien Jakobs vroegere verblijf aldaar was Sjichem vruchtbare grond (Gen hfdst. 34), waarom daar genoeg volk voor het ontstaan van een stad was. En zo had "een man Joseph
gevonden" (Gen 37:17) en "had deze de broeders horen zeggen". Oftewel de broeders hadden ervoor gezorgd dat iedereen aldaar van hun verandering van reisbestemming afwist.
En omdat de ronddolende Joseph (Gen 37:15) niet snel opgaf zou deze al spoedig iemand
opvallen:
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(Gen 37:13):

ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì Äç ñã Öã ìåÄâÖ [14] âççÑ Öã ìåÄâÖ

1824

= 4 x 456

en hij sprak: zie hier ben ik [14] en hij sprak tot hem: ga toch,
zie naar het welzijn van je broeders
(Gen 37:17):

ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ

456 = 1 x 456

òïÉÅ

456 = 1 x 456

en ging Joseph achter zijn broeders aan (naar Dothan)
(Gen 37:17):

in Dothan
- Josephs trouw als kern = 1 van de opgezette val = 4

Joseph zou met zekerheid omtrent de nieuwe verblijfplaats = Dothan op de hoogte worden gebracht en daarom is qua getalwaarde in de vraag van de man aan Joseph = 1792
het slagen van de samenzwering = 17920 samengevat:
(Gen 37:31):

óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå óâçÉåÑÖ [36]... óÉÅ ïçïäÑ ïÄ ÖãÅàâÖ
óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖêã

17920

îíÅï Ñå ìåÄã îâÄÑ ÖÑãÄîâÖ

1792

en zij doopten het hemd in bloed ... [36] En de Midianieten verkochten hem naar Egypte aan Potiphar overste van de farao overste van de
slachters
(Gen 37:15):

en vroeg hem de man zeggende: wat zoek je?

Dothan ligt in de woestijn (Gen 37:22) en daar weidt men geen kuddes. Maar wel was er
niemand aanwezig om verkeerde daden op te merken, als aldus er sprake was van een
daad met voorbedachten rade (Gen 37:18):
en/maar zagen zij hem van verre (= maar reeds lang voordien hadden zij hem in het vizier).
En/want voordat hij naderde/zou naderen tot hen daar handelden zij arglistig
om te doden hem
En zo vat het versdeel van het arglistige handelen = 2075 de voorgeschiedenis van haat
en dromen = 20750 samen:
(Gen 37:5):

ìèÇâÖ ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ [10]... ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ
âçÄ ÄÖÅç ÄÖÅÑ ïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ
ÑëìÄ ñã ïÖáïîÑã ñâáÄÖ ñåÄÖ

20750

ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ óÑâãÄ Åìíâ óìàÅÖ

2075

en zij voeren voort nog te haten hem ... [10] En hij vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders en schold hem zijn vader en sprak tot hem: wat
deze droom welke je droomde zouden echt komen ik en je moeder en je
broeders om zich neer te buigen voor jou ter aarde?
(Gen 37:18):

en voordat hij zou naderen tot hen daar handelden zij arglistig om te
doden hem

Het "gaan van de broeders naar Sjichem" volgt aldus als plan van samenzwering (blauw)
direkt op de vermelding van de afgunst van de broeders (rood) na de door zijn vader
slechts half gecorrigeerde (=> boven) tweede droom van Joseph:
(Gen 37:10):

ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ [11] ... ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ
[13] óäîÅ óÑâÅÄ òÄë ïÄ ïÖèìã ÖâáÄ ÖäãâÖ [12] ìÅÉÑ
ñáãîÄÖ Ñäã óäîÅ óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ
óÑâãÄ âççÑ Öã ìåÄâÖ

9290

en schold hem zijn vader ... [11] En benijdden hem zijn broeders
maar zijn vader bewaarde het woord [12] En gingen zijn broeders om te weiden het vee van hun vader in Sjichem [13] En
sprak Israël tot Joseph soms niet jouw broeders weidend in Sjichem.
Ga en ik wil zenden jou naar hen en hij sprak tot hem: hier ben ik
(Gen 37:18):

929

ÖïÄ ÖãäçïâÖ

en zij spanden samen tegen hem
- de tweede droom en het op Jakobs zorg gebaseerde Sjichemplan = 9290 samengevat in het samenspannen = 929

Want als uiteengezet hoort het deel van het schelden van Joseph door zijn vader in beide
laatste citaten bij de voorgeschiedenis van de haat van Josephs broeders omdat half be29
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rispen vooroordelen doet bevestigen. Zo ook werd Jakob het aanmatigende vertellen van
dromen:
(Gen 37:9):

778 = 1 x 778

ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ

zie ik droomde nog een droom en zie

- pas te bont als in de dromen ook hemzelf een ondergeschikte rol werd toebedeeld:
(Gen 37:5):

[6] ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ óãáâÖ
ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî óÑâãÄ ìåÄâÖ

2334

en droomde Joseph een droom en hij vertelde aan zijn broeders
en zij voeren voort nog te haten hem [6] En hij sprak tot hen:
hoort toch deze droom
(Gen 37:9):

ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ ÉÖè óÖãá âïåãá ÑçÑ ìåÄâÖ
ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ [10] âã óâÖáïîå óâÅäÖä
ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ

= 3 x 778

(eerste droom)

4668

en hij sprak zie ik droomde nog een droom en zie de zon en de
maan en elf sterren zich neerwerpende voor mij [10] En hij vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders en schold hem zijn vader en hij sprak tot hem: wat (moet) deze droom

= 6 x 778

(tweede droom)

- pas de droom met ook Jakob in ondergeschikte rol te bont = 6 x
Josephs dromen = 778 in plaats van 3 x 778 om te berispen

En hun vader had de droom ter harte genomen (Gen 37:11) oftewel deze serieus genomen,
waarom ondanks Jakobs ergernis zij opnieuw als "elf sterren" alleen stonden:
(Gen 37:7):

2759

âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï
omringden jullie schoven en verbogen zich voor mijn schoof
- alleen van de schoven van de broeders is in deze droom sprake

(Gen 37:9):

ìåÄâÖ ÖâÅÄ ÖÅ ìèÇâÖ ... [10] âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ
ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå Öã

2759

en elf sterren zich neerwerpend voor mij [10] ... en schold hem zijn vader
en sprak tot hem: wat deze droom
- Jakobs berisping van Joseph maakt voor de broeders niets uit:
zij als elf sterren = 2759 en als elf schoven = 2759

Meerdere getalwaarden geven het handelen met voorbedachten rade weer:
(Gen 37:20):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ
Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ

3215

= 5 x 643

en laten wij ombrengen hem en werpen hem in een der putten
en wij zullen zeggen: een wild boos dier vrat hem en laten wij
zien wat zullen worden zijn dromen
(Gen 37:17):

643 = 1 x 643

òïÉÅ óÄëåâÖ

en hij vond hen in Dothan
- hun plannen = 5 x 643 berustend op de factor dat ook
"in Dothan Joseph hen zou vinden" = 643
(Gen 37:15):

Öäã ÑïèÖ [20] ... îíÅï Ñå ìåÄã îâÄÑ ÖÑãÄîâÖ
Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ
ÖÑïãäÄ

14500 = 4 x 3625

en vroeg hem de man zeggende: wat zoek je ... [20] en nu:
gaat en wij vermoorden hem en werpen hem in één van de
putten en zullen zeggen: een woest dier verslond hem
(Gen 37:17):

ÑçâïÉ Ñäãç óâìåÄ âïèåî âä ÑÜå Öèéç îâÄÑ ìåÄâÖ
òïÉÅ óÄëåâÖ ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ

3625 = 1 x 3625

en sprak de man: zij braken op van hier want ik hoorde hun
spreken: laten wij gaan naar Dothan. En ging Joseph achter
zijn broeders en hij vond hen in Dothan
- het plan van samenzweren = 4 berustend op het weten = 1
dat ook naar Dothan Joseph hen zou volgen

Ook volgende getalwaarden geven het vooropgezette plan van Josephs broeders met als
hiertoe opeengehoopte haat het dromen van Joseph weer:
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(Gen 37:14):

òÖìÅá

266

Hebron
(Gen 37:5):
(Gen 37:12):

óãáâÖ

- Josephs gestuurd worden vanuit Hebron

94

en hij droomde

____

óäî

360

- Josephs eerste dromen = 94

Sjichem
(Gen 37:9):
(Gen 37:17):

óãáâÖ

- de valstrik in Sjichem

94

en hij droomde

____

òïÉ

454

- Josephs tweede dromen = 94

Dothan
(Gen 37:17):

- Josephs verkocht worden

òïÉÅ óÄëåâÖ ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ ÑçâïÉ Ñäãç óâìåÄ âïèåî âä
ÖïâåÑã ÖïÄ ÖãäçïâÖ óÑâãÄ Åìíâ óìàÅÖ íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ [18]
Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑäìçÖ ... [20] ...

10950

âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ

1095

want ik hoorde de sprekenden: laten wij gaan naar Dothan en ging Joseph
achter zijn broeders en hij vond hen in Dothan [18] En zij zagen hem van
verre en zij handelden met list om hem om te brengen ... [20] ... en wij
willen zien wat zullen worden zijn dromen
(Gen 37:6):

deze droom welke ik droomde
- de valstrik en moordplannen = 10950 samengevat in Josephs dromen = 1095

Ook als volgt wordt weergegeven dat het door de broeders uitgelokte heenzenden van
Joseph door hun vader "voor altijd moest zijn":
(Gen 37:14):

365

ÖÑáãîâÖ

en hij zond hem
- Jakobs heenzenden voor alle 365 dagen van het jaar = voor altijd

- oftewel nogmaals dat zijn "heenzenden weg uit Hebron naar Sjichem" voor altijd =
"voor alle 365 dagen van het jaar" moest zijn:
(Gen 37:14):

òÖìÅá íåèå ÖÑáãîâÖ

881

òÖìÅá íåèå

516

weg van het dal van Hebron

____ (weg = af)

Ñåäî

365

en hij zond hem weg van het dal van Hebron
(Gen 37:14):
(Gen 37:14):

naar Sjichem

De list = de negatief geestelijke kern = 1 achter het laten zenden van hun vader = 4 was
aldus "het plan Sjichem":
(Gen 37:14):

òÖìÅá íåèå ÖÑáãîâÖ ìÅÉ âçÅîÑÖ

1460

= 4 x 365

en breng terug bericht. En hij zond hem weg van het dal van
Hebron
(Gen 37:14):

365 = 1 x 365

Ñåäî

naar Sjichem

Als uiteengezet kwam de haat tot hun smeden van moordplannen voort uit hun angst
voor overheersing door Joseph, als het gedeelte vanaf die angst tot en met het uitgelokte
heenzenden van Joseph = 19960 samengevat is in het versdeel omtrent die angst voor
overheersing = 1996:
(Gen 37:8):

ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì Äç ñã Öã ìåÄâÖ [14] ... ÖçÅ ãîåï ãÖîå
òÄëÑ óÖãî ïÄÖ

19960

ÖçÅ ãîåï ãÖîå óÄ Öçâãè ñãåï ñãåÑ

1996

een heersen wil je heersen over ons ... (de nijd en het gaan naar Sjichem) [14] en hij sprak tot hem: ga toch, zie het welzijn van je broeders en het welzijn van het vee
(Gen 37:8):

een koning zijn wil je koning zijn over ons of een heersen wil je heersen
over ons
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En waar het hemd passiem voor hen een koningsgewaad was (=> boven), is het moordplan
ook in de getalwaarde van dat siergewaad samengevat:
(Gen 37:16):

[20] ... óâèì óÑ ÑêâÄ âã Äç ÑÉâÇÑ îíÅå âäçÄ âáÄ ïÄ ìåÄâÖ
ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ

10600

óâéê ïçïä

1060

en hij sprak: mijn broeders ik zoekende. Vertel toch mij waar zij weidend
(zijn) ... [20] En nu: komt en laten wij ombrengen hem
(Gen 37:3):

het hemd passiem
- het arglistige plan = 10600 samengevat in het hemd passiem = 1060

Het hemd passiem = 1060 is echter weer in de dromen van Joseph = 106 samengevat:
(Gen 37:3):

1060

óâéê ïçïä
het hemd passiem

(Gen 37:6):

106

ÑÜÑ óÖãáÑ
deze droom

- als de dromen van Joseph = 106 als bevestiging voor zijn broeders van dat hemd als
koningsgewaad = 1060 het arglistige plan = 10600 samenvatten. Aldus waren Josephs
dromen het sluitstuk in de opgezette val middels de weg "van Sjichem naar Dothan":
(Gen 37:12):

360

óäî

Sjichem
(Gen 37:9):
(Gen 37:17):

94

óãáâÖ

en hij droomde

____

òïÉ

454

(=> boven)

Dothan

De beginletters van Sjichem en Dothan vormen het woord voor "demon" = Éî, als al dan
niet mede ten gevolge van fouten van anderen gekoesterde haat en jalouzie ontvankelijk
voor de listigheid van de tegenstander (=> 3e hfdst) maakt. Want overeenkomstig die listigheid stuurden de broeders Joseph naar de oude tegenstanders van hun voorvader Jitzak = Isjmaël en Midian (=> 25e hfdst), terwijl overeenkomstig volgende getalwaarden beiden een verbond tegen Jitzak en zijn nakomelingen waren aangegaan:
(Gen 37:25):

1110

óâãÄèåîâ ïáìÄ

= 2 x 555

een karavaan Isjmaëlieten
(Gen 37:28):

555 = 1 x 555

óâçâÉå óâîçÄ

midianitische lieden
- Midian = 555 met als nakomeling van Abraham aanspraken op de
geestelijke erfenis als deel van Ismaëls stoet = 2 x 555 met als nakomeling van Abraham aanspraken op het eerstgeboorterecht

Hun haat en jalouzie had de tegenstander Éî de deur geöpend en geïnspireerd door diens
listigheid hadden de broeders Joseph naar de tegenstander Gods gestuurd:
(Gen 37:17):

ÑçâïÉ Ñäãç

574

óâáÅàÑ ìî

574

laten wij gaan naar Dothan
(Gen 37:36):

overste van de slachters (= de beulen)
- áÅà = slachten zoals van dieren, moorden, ombrengen

- en dat heeft meestal verstrekkendere gevolgen dan te overzien. Want in deze getalwaarde 574 is dezelfde niet door de broeders voorziene "gang naar de onderwereld" (Gen
37:35) van hun vader = 5740 samengevat:
(Gen 37:34):

[35] óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè ãÅÄïâÖ ÖâçïåÅ íî óîâÖ Öâïãåî Åíèâ èìíâÖ
âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ óáçïÑã òÄåâÖ Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ
en verscheurde Jakob zijn klederen en hij deed een zak om zijn lendenen en hij
rouwde om zijn zoon vele dagen [35] En stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om hem te troosten maar hij weigerde zich te laten troosten. En hij sprak:
want afdalen zal ik naar mijn zoon
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5740

Zo ook:
(Gen 37:2):

156

ôéÖâ
Joseph

(Gen 37:13):
(Gen 37:35):

ãÄìîâ

541

Israël

____

ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä

697

want ik zal afdalen tot mijn zoon rouwend naar de onderwereld

Sommigen der broeders en waarschijnlijk alleen Sjimeon en Levi wilden Joseph ombrengen en Ruben wilde Joseph alleen heimelijk terugbrengen. En Juda had al voor het verschijnen van de Isjmaëlieten beraamd om hem naar Egypte te verkopen als volgende getalwaarden weergeven dat in een Dothan aan de handelsroute naar Egypte er net zo veel
gelegenheid hiertoe als tot onopgemerkte moord was:
(Gen 37:20):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ

2108

Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ àãÖ âìëÖ ïÄäç óâÄîç óÑâãåÇÖ

2108

ÄÖÑ ÖçìîÅ ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ

2108

en wij werpen hem in een der putten en zeggen een wild boos dier heeft
hem verslonden (= de gelegenheid tot moord)
(Gen 37:25):

en hun kamelen dragend specerijen, balsem en mirre gaande om af te dalen
naar Egypte (= de gelegenheid tot verkoop)
(Gen 37:27):

en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze hand niet zal zijn tegen
hem want onze broeder ons vlees (is) hij (= Juda's klaargelegde plan)

Het deel van de samenzwering om "op te breken vanuit Sjichem" = 238 had derhalve
voor Juda de koopmansweg "van Gilead naar Egypte" = (147 - 385) = -238 als doel:
(Gen 37:25):

ÉèãÇå

147

Ñåâìëå

385

naar Egypte

____

ÑÜå Öèéç

238 -

van Gilead
(Gen 37:25):
(Gen 37:17):

zij zijn opgebroken van hier
- de schakel in het moordplan "zij zijn opgebroken van hier" = 238 als
sluitstuk in Juda's plan om langs de karavaanweg tussen Gilead en
Egypte = 385 - 147 = 238 Joseph te verkopen

Oftewel voor Juda was het samenzweren kern = 1 van zijn plan om Joseph te verkopen
en zo van begin af aan niet van het plan om hem te vermoorden:
(Gen 37:25):

âìëÖ ïÄäç óâÄîç óÑâãåÇÖ ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ
ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [26] Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ àãÖ

3716

= 4 x 929

een karavaan Isjmaëlieten komende van Gilead en kamelen dragende specerijen en balsam en mirre gaande om omlaag te brengen naar Egypte [26] En sprak Juda tot zijn broeders
(Gen 37:18):

929 = 1 x 929

ÖïÄ ÖãäçïâÖ

en zij spanden samen tegen hem

Want ook de aan zekerheid grenzende uitvoerbaarheid van dat plan lag vanwege het weiden in Sjichem in de zorg van zijn vader omsloten:
(Gen 37:14):

Ñåäî ÄÅâÖ òÖìÅá íåèå ÖÑáãîâÖ

1265

= 1 x 1265

ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ

1265

= 1 x 1265

een karavaan Isjmaëlieten komende van Gilead

___________________

ìÅÉ âçÅîÑÖ òÄëÑ óÖãî ïÄÖ ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì

2530

en hij zond hem uit het dal van Hebron en hij ging naar Sjichem
(Gen 37:25):
(Gen 37:14):

= 2 x 1265

zie naar het welzijn van je broeders en het welzijn van het
vee en breng terug mij bericht
- het misbruik maken van Jakobs zorg = 2530 voor Juda bestaande uit het
wegzenden uit Hebron = 1265 plus een karavaan uit Gilead = 1265

Hetzelfde is natuurlijk ook als volgt te duiden:
33
Het boek Bresjith - een uitleg van Jakob ben Luria. Copyright © Jitzak Luria Academie - www.luriaacademie.eu

(Gen 37:14):

ìÅÉ âçÅîÑÖ òÄëÑ óÖãî ïÄÖ ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì

2530

= 2 x 1265

Ñåäî ÄÅâÖ òÖìÅá íåèå ÖÑáãîâÖ

1265

= 1 x 1265

en hij zond hem uit het dal van Hebron en hij ging naar Sjichem

___________________

ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ

1265

zie naar het welzijn van je broeders en het welzijn van het
vee en breng terug mij bericht
(Gen 37:14):
(Gen 37:25):

= 1 x 1265

een karavaan Isjmaëlieten komende van Gilead
- de rest van Josephs gang = de opdracht = 2530 min Josephs gezonden worden = 1265 = naar Juda's plan Josephs verkoop aan de Isjmaëlieten = 1250

- als de interpretatie juist is zolang zij de elementen naar hun bedoeling duidt. Als uiteengezet had Juda zijn oplossing onterecht voor een geestrijkere aangezien:
(Gen 37:26):

343

ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

=7x7x7

en sprak Juda tot hen

- Juda's "sabbatoplossing"= 7 x 7 x 7
(Gen 37:26):

èëÅ Ñå

207

ìÖÄ

207

ÖâáÄ Öã ÖìåÄâÖ [8] âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï
Öçâãè ñãåï ñãåÑ

3834

= 2 x 1917

1917

= 1 x 1917

ÖâáÄ ÖäãâÖ [12] ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ ÖâáÄ ÖÅ ÖÄçíâÖ
óäîÅ óÑâÅÄ òÄë ïÄ ïÖèìã

3148

= 2 x 1574

ÖåÉ ïÄ ÖçâéäÖ ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå

1574

= 1 x 1574

wat het voordeel? (om Joseph te vermoorden)
(Gen 1:3):

licht, het geestelijke licht
(Gen 37:7):

omringden jullie schoven en bogen voor mijn schoof [8] en zij
spraken tot hem zijn broeders: soms als koning wil je koning
zijn over ons
(Gen 37:26):

ÖçâéäÖ ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ
ÖåÉ ïÄ
en sprak Juda tot zijn broeders: wat het voordeel dat wij ombrengen onze broeder en bedekken zijn bloed?

- Josephs gedroom = 2 x 1917 in Juda's plan "slechts voor de
helft" gewroken = 1 x 1917
(Gen 37:11):

en benijdden hem zijn broeders en zijn vader bewaarde de zaak
[12] En gingen zijn broeders om te weiden het vee van hun vader in Sjichem
(Gen 37:26):

wat het voordeel dat wij ombrengen onze broeder en bedekken
zijn bloed?
- de valstrik van het gaan naar Sjichem "slechts voor de helft" uitgevoerd

En zo was die "geestrijkere oplossing" = 1 kern van eenzelfde uitkomst als wanneer zij
Joseph lichamelijk hadden omgebracht. Want resultaat was in beide gevallen dat hun vader zijn zoon dood waande = 4:
(Gen 37:33):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ

2200

= 4 x 550

550

= 1 x 550

en hij herkende haar en sprak: hemd van mijn zoon. Een boos dier
heeft verslonden hem
(Gen 37:26):

èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

en sprak Juda tot zijn broeders: wat het voordeel

Juda's betere oplossing leverde afgetrokken van de oorspronkelijke moordplannen hetzelfde resultaat van een gebroken vader op:
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(Gen 37:19):

[20] ÄÅ ÑÜãÑ ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ
ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ Öäã ÑïèÖ

3188

= 4 x 797

ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã

1594

= 2 x 797

komt en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze hand
niet zal zijn tegen hem want onze broeder

_________________ -

ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ óáçïÑã òÄåâÖ

1594

en zij spraken tot elkaar: zie deze heer der dromen komend
[20] En nu komt en wij willen doodslaan hem en werpen hem
in een der putten
(Gen 37:27):

(Gen 37:35):

= 2 x 797

en hij weigerde zich te laten troosten en hij sprak: want ik zal
afdalen tot mijn zoon leed dragend naar de onderwereld

- als het vanuit haat en jalouzie uitschakelen van een mens in elk opzicht moord is.
i. Het aanwenden van de principes van een mens tot zijn val
Vaak ontdoet men zich van een mens met verantwoordelijkheidsgevoel door juist van
zijn principes gebruik te maken. Men wendt ze aan tot creëren van hen uitsluitende situaties of doet beroep op hun hulpvaardigheid om hen in de val te lokken. Waar de tegenstander slechts gelooft in zelfzucht en niet in toewijding (=> 3e hfdst) maakt met zulk een
handelen men zich echter tot verlengstuk van deze. En zo was dat hier niet anders als
eveneens de toewijding van Joseph tot zijn ongeluk werd aangewend:
(Gen 37:19):

ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ ÄÅ ÑÜãÑ

1331

= 11 x 11 x 11

en zij zeiden tegen elkaar: zie deze heer der dromen
komende

- Josephs doorzettende zorg om hen te vinden = "naar het Heilige der
Heiligen in kwadraatvorm = 11 x 11 x 11" tegen hem misbruikt

Elf maal elf maal elf geeft hier Josephs zorg naar de heiligheid Gods = "het heiligdom
Gods in kwadraatvorm" voor zijn elf broeders weer, waarmee overigens Benjamin aangegeven is als mede bij de verkoop van Joseph aanwezig geweest te zijn (=> 45e hfdst).
Eveneens Jakobs zorg om hen = het geestelijke element = 1 werd als kern van hun valstrik = 4 aangewend:
(Gen 37:17):

ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ ÑçâïÉ Ñäãç óâìåÄ âïèåî âä ÑÜå Öèéç
òïÉÅ óÄëåâÖ ÖâáÄ

3052

= 4 x 763

laten wij optrekken van hier want ik hoorde hun spreken: laten
wij gaan naar Dothan en ging Joseph achter zijn broeders en hij
vond hen in Dothan
(Gen 37:13):

763 = 1 x 763

óäîÅ óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ

soms niet jouw broeders weidende in Sjichem
- Jakobs zorg om zijn zonen vanwege Sjichem als tot de door
hen opgezette valstrik = 4 misbruikt geestelijke element = 1

Op het "pad van deze zorg om hen = 1 x 763 naar het misbruik = 4 x 763" ging Joseph
zijn noodlot = 2 x 763 tegemoet:
(Gen 37:15):

1526

îâÄÑ ÖÑãÄîâÖ ÑÉîÅ Ñèï ÑçÑÖ

= 2 x 763

en zie: ronddwalende in het veld en vroeg hem de man

- als het aanwenden van zijn principes en die van zijn vader tot hun nadeel ook als volgt:
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(Gen 37:13):

óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ
âççÑ Öã ìåÄâÖ óÑâãÄ ñáãîÄÖ Ñäã óäîÅ

2662

= 2 x 1331

en sprak Israël tot Joseph: soms niet jouw broeders weidende in Sjichem? Ga en ik wil zenden
jou naar hem. En hij sprak tot hem: hier ben ik
(Gen 37:19):

(Gen 37:25):

ïÖåãáÑ ãèÅ ÑçÑ ÖâáÄ ãÄ îâÄ ÖìåÄâÖ
ÄÅ ÑüãÑ

- Jakobs en Josephs zorg

1331

= 1 x 1331 - misbruik van

en zij zeiden tegen elkaar: zie deze heer der
dromen komende

__________________ -

ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ ÑçÑÖ

1331

deze = af

= 1 x 1331

en zie: een karavaan van Isjmaëlieten
komende van Gilead

- het noodlot

- en als volgt in getalwaarden is uitgedrukt:
(Gen 37:33):

ìêâàÖêã óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå óâçÉåÑÖ [36] ... ôéÖâ ôìà ôìà
óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé

10220

ñâáÄ óÖãî ïÄ ÑÄì

1022

verscheurd verscheurd (is) Joseph ... (Jakobs rouw) [36] en de Midianieten verkochten hem naar Egypte aan Potiphar de overste van de farao,
vorst van de slachters
(Gen 37:14):

zie naar het welbevinden van je broeders
- het door zijn zonen over Jakob gebrachte leed = 10220 samengevat
in zijn zorg om hen = 1022

Ook Juda's "betere oplossing" (=> boven) = 1331 was eenzelfde misbruik maken van de
zorg en toewijding van het te maken slachtoffer:
(Gen 37:26):

óîâÖ Öâïãåî Åíèâ èìíâÖ [34]... ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå
ÖâçïåÅ íî

26620

óÑâãÄ ñáãîÄÖ Ñäã óäîÅ óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ
âççÑ Öã ìåÄâÖ

2662

wat het voordeel dat wij ombrengen onze broeder ... (Juda's "betere voorstel") ... [34] En verscheurde Jakob zijn klederen en legde een zak om
zijn lendenen
(Gen 37:13):

en sprak Israël tot Joseph: soms niet jouw broeders weidende in Sjichem?
Ga en ik wil zenden jou naar hem. En hij sprak tot hem: hier ben ik
- ook Juda's oplossing en haar gevolgen = 26620 samengevat in
Jakobs en Josephs zorg = 2662

En zo is Juda's plan zelfs in de vorm van een davidster terug te vinden in welke Juda's
voorstel als in het midden van die ster tussen de driehoek van haat en de driehoek van
Josephs verkoop naar Egypte opgespannen is weergegeven:
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(Gen 37: 4):

óÖãá ôéÖâ óãáâÖ [5] óãîã ÖìÅÉ Öãäâ ÄãÖ ÖïÄ ÖÄçîâÖ
ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã ÉÇâÖ

2913

= 3 x 971

ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖêã óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå óâçÉåÑÖ
óâáÅàÑ

2913

= 3 x 971

en zij haatten hem en niet vermochten zij hem te spreken tot
vrede [5] En droomde Joseph een droom en hij vertelde zijn broeders en zij voeren voort nog te haten hem
(Gen 37:36):

en de Midianieten verkochten hem naar Egypte aan Potiphar,
hofambtenaar van de farao, overste van de slachters
(Gen 37: 26):

971 = 1 x 971

ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå

wat het voordeel dat wij vermoorden onze broeder

Met andere woorden was zijn ogenschijnlijk meer sabbatachtige oplossing = 7 x 7 x 7 (=> boven) in het de sabbat =
"de 7e dag" vertegenwoordigende midden van die ster (=>
1e hfdst) niet meer dan een tussen haat en misdaad opgespannen wangedrocht. En als gezegd was er bij zijn
schijnbaar humanere oplossing niet anders dan bij de
moordplannen van Sjimeon en Levi en zelfs bij het "reddingsplan" van Ruben (=> onder) sprake van samenzwering
met gebruikmaking van de zorg van hun vader en van Joseph, als die zich van goddelijke waarden bedienende arglist op meerdere wijzen in getalwaarden tot uitdrukking is
gebracht:
(Gen 37:11):

óäîÅ óÑâÅÄ òÄë ïÄ ïÖèìã ÖâáÄ ÖäãâÖ [12] ìÅÉÑ ïÄ ìåî ÖâÅÄÖ
óäîÅ óâèì ñâáÄ ÄÖãÑ ôéÖâ ãÄ ãÄìîâ ìåÄâÖ [13]

4690

îâÄ ÖÑÄëåâÖ

469

ÑçâïÉ

469

en zijn vader bewaarde het woord (van Josephs 2e droom) [12] en gingen zijn
broeders om te weiden het vee van hun vader in Sjichem [13] En sprak Israël tot Joseph: soms niet jouw broeders weidende in Sjichem
(Gen 37:15):

en vond hem een man
(Gen 37:17):

naar Dothan
- Jakobs zorg vanwege Sjichem = 4690 in de valstrik = 469 samengevat

Van hun plan "naar Dothan" = 1 x 469 hadden zij echter de gevolgen voor hun vader niet
voorzien, als het verlies van een geliefde een mens voorgoed kan veranderen en dat ook
voor zijn omgeving:
(Gen 37:17):

ÑçâïÉ

469

= 1 x 469

Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ

938

= 2 x 469

naar Dothan
(Gen 37:35):

en stonden op al zijn zonen en al zijn dochters om hem te troosten
- hun plan = 1 x 469 had niet alleen Joseph maar ook hun vader naar
Dothan = 2 x Dothan = 2 x 469 gestuurd => hij liet zich niet troosten

Zij hadden Joseph vanwege zijn door hen gehate wezen uit hun midden verwijderd =
"het uittrekken van het hemd passiem" = 1 x 4338, maar daarmee verdween ook de
kleurrijk levenslustige verschijning van hun vader uit hun midden = twee van het hemd
passiem ontdanen = 2 x 4338:
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(Gen 37:23):

Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ

4338

= 1 x 4338

8676

= 2 x 4338

en zij trokken uit Joseph zijn hemd het hemd passiem welke op
hem

\

(Gen 37:32):

[33] Äã óÄ ÄÖÑ ñçÅ ïçïäÑ Äç ìäÑ ÖçÄëå ïÄÜ ÖìåÄâÖ
ôìà ôìà ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ
ãÅÄïâÖ ÖâçïåÅ íî óîâÖ Öâïãåî Åíèâ èìíâÖ [34] ôéÖâ
óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè
en zij spraken: dit vonden wij. Onderken toch het hemd van uw
zoon deze of niet [33] En hij herkende haar en sprak: hemd van
mijn zoon. Een wild dier verslond hem. Beslist is verscheurd Joseph [34] En verscheurde Jakob zijn klederen en legde een zak
aan zijn lendenen en hij rouwde over zijn zoon vele dagen

Miskenning en achtergesteld zijn of zich achtergesteld wanen zal een mens voor en met
God uitvechten en niet op andere nooit de zaak recht doende wijzen oplossen. Want altijd doen anders verdriet en geen blijdschap en beklemming en geen bevrijding en onwaarheid en geen waarheid hun intrede als het ook na "oplossen van het probleem Joseph" het geval was:
(Gen 37:27):

959

óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã

komt en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten
- oplossing van "het probleem Joseph"
(Gen 37:32):

959

ÄÖÑ ñçÅ ïçïäÑ
soms het hemd van uw zoon dit?
- het liegen en huichelen

(Gen 37:34):

959

óâÅì óâåâ ÖçÅ ãè ãÅÄïâÖ

en hij rouwde om zijn zoon vele dagen
- het verdriet

En dat was anders dan na de berisping van Joseph door zijn vader zij hadden gehoopt.
Want volgens volgende getalwaarden hadden zij gemeend dat hun vader het verdwijnen
van Joseph spoedig "in evenwicht met diens overmoed zou kunnen accepteren":
(Gen 37:9):

âã óâÖáïîå óâÅäÖä ìîè ÉáÄÖ áìâÑÖ îåîÑ ÑçÑÖ

2471

âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ [33] Äã óÄ ÄÖÑ ñçÅ ïçïäÑ

2471

en zie de zon en de maan en elf sterren zich neerwerpend voor mij
(Gen 37:32):

het hemd van je zoon dit of niet? [33] en hij herkende haar en sprak:
het hemd van mijn zoon!
- de aanleiding voor Jakobs berispen van Joseph = 2471 gelijk
aan het Jakob in kennis stellen van Josephs verdwijning = 2471
(Gen 37:14):

òÖìÅá íåèå

516

Ñåäî

365

naar Sjichem

____

ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå

151

weg van het dal van Hebron
(Gen 37:14):
(Gen 37:10):

wat (moet) deze droom!
- Josephs verdwijning = (516 - 365) = 151 gelijk aan Jakobs berisping = 151

En dat is niet in tegenspraak met de bevestiging van de vooroordelen van de broeders
door Jakobs halve berispen als boven uiteengezet, als het bevestigd zien van voordelen
niet de afgunstige hoop hoeft te verdrijven dat toch de begunstigde is begonnen te vallen:
(Gen 37:24):

íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ

1510

ÑÜÑ óÖãáÑ Ñå

151

en zij wierpen hem in de put. En de put was leeg
(Gen 37:10):

wat (moet) deze droom!
- de daad van de broeders = 1510 als naar hun hoop samengevat
in Jakobs berispen = 151
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En zo hadden zij vooral het misnoegen van hun vader over Joseph en minder zijn liefde
voor hem gezien en hadden gedacht Joseph als "het vee van hun vader" te kunnen verkopen. En door dat niet zien van goddelijke waarden = 1 veroorzaakten zij het ongeluk
van hun vader = 4:
(Gen 37:35):

óâçÉåÑÖ [36] ÖâÅÄ ÖïÄ ñÅâÖ ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä
óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå

2400

= 4 x 600

want ik zal afdalen tot mijn zoon leed dragend naar de onderwereld en beweende hem zijn vader [36] En de Midianieten verkochten hem naar Egypte
(Gen 37:12):

600 = 1 x 600

óÑâÅÄ òÄë ïÄ

het vee van hun vader
- het liefdeloze zien van de mens van alleen de 6e scheppingsdag (600) als
negatief geestelijke kern = 1 van het veroorzaken van zieleleed = 4

Ook Jakobs dochter* en zelfs Benjamin (=> 46e hfdst) waren van het plan op de hoogte geweest, als Joseph ook hen zijn dromen had verteld:
(Gen 37:35):

ÖâïçÅ

468

ÖâáÄ ãÄÖ ÖâÅÄ ãÄ ìêéâÖ

468

zijn dochters*
(Gen 37:10):

en hij (Joseph) vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
- tot het geestelijke volk behorende vrouwen in de thora als
mannen beschouwd (=> 6e hfdst)
* ook één zoon of dochter wordt vaak in meervoud vermeld (b.v. Gen 36:25, Gen 46:23)

Echter zou groter dan Jakobs verdriet de uiteindelijke vreugde zijn dat met Josephs gang
naar de wereld Egypte een begin gemaakt werd met het gaan ook van de wereldse mens
uit een verscheurd denken = 2 terug naar de eenheid Gods = 1:
(Gen 37:33):

ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä ìåÄâÖ ÑìâäâÖ

2200

= 2 x 1100

Ñèìê éâìé ìêâàÖêã

1100

= 1 x 1100

en hij herkende haar en sprak: hemd van mijn zoon. Een
boos dier heeft verslonden hem
(Gen 37:36):

naar Potiphar ambtenaar van de farao
- Josephs verslonden worden = 2 om met als opening naar
de farao de "egyptische mens" = "de wereldse mens" terug naar de eenheid Gods = 1 te brengen

j. Ruben
Alleen Ruben leek rechtvaardig gehandeld te hebben, terwijl echter hij uit angst handelde. Uit angst voor zijn broeders had hij hun plannen niet openlijk afgewezen, als het "en
hoorde Ruben" (Gen 37:21) slechts op de moordplannen betrekking heeft. En uit angst voor
zijn eigen zieleheil wilde hij Joseph redden (=> onder), als een halfslachtig handelend
mens hij was:
(Gen 37:16):

ÑÜå Öèéç îâÄÑ ìåÄâÖ [17] óâèì óÑ ÑêâÄ âã Äç ÑÉâÇÑ
ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ ÑçâïÉ Ñäãç óâìåÄ âïèåî âä
íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ [18] òïÉÅ óÄëåâÖ

5182 = 2 x 2591

vertel toch mij waar zij weidende [17] en sprak de man: zij braken op van hier want ik hoorde de sprekenden: laten wij gaan
naar Dothan en ging Joseph achter zijn broeders en hij vond hen
in Dothan [18] En zij zagen hem van verre (= zij hadden hun plannen klaar)

(Gen 37:22):

ÖÅ Öáãîï ãÄ ÉâÖ ìÅÉåÅ ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ

2591 = 1 x 2591

werpt hem in deze put welke in de woestijn maar een hand niet
steekt uit naar hem (zegt Ruben)

- Rubens slechts halve optreden = 1 x 2591 tegen de samenzweringsplan van zijn broeders = 2 x 2591
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Aldus trachtte hij Joseph heimelijk te redden en sprak hij in het algemeen over "laat ons
niet een ziel doodslaan" (Gen 37:21) = "laten we niemand doodslaan" in plaats van ronduit
Joseph te verdedigen. De reddingsplannen van onzekere mensen zijn snel tot mislukken
gedoemd en de woorden van zulke mensen hebben veelal weinig impact en zo ook de
reddingsplannen en woorden van Ruben. Want voor wat het laatste betreft besloten eerst
op Juda's voorstel en niet op de zijne de anderen Joseph niet te vermoorden (Gen 37:26):
(Gen 37:3):

óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ

1477

= 7 x 211 - het gehate hemd = Josephs

en hij maakte hem een hemd
passiem
(Gen 37:21):

îêç Öçäç Äã ìåÄâÖ

en hij sprak: niet laat ons ombrengen een ziel
(Gen 37:27):

ÖçìîÅ ÖçâáÄ

om te brengen gehate wezen

844 = 4 x 211 - Rubens te algemene niet
_________________

overtuigende woorden

633 = 3 x 211 - het ontbrekende element

onze broeder, ons vlees

middels Juda's woorden

En voor wat het eerste betreft trokken anders dan met kuddes hij had kunnen voorzien
en derhalve anders dan hij irreëel hoopte zijn broeders niet meteen verder (Gen 37:25) en
konden vele onvoorziene gebeurtenissen een uit angst geboren en daarmee slechts op
vage hoop gebaseerd reddingsplan doorkruisen:
(Gen 37:30):

ÖççâÄ ÉãâÑ ìåÄâÖ ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ

797 = 1 x 797

en hij keerde terug naar zijn broeders en hij sprak: de knaap
niet meer is hij
- Rubens afwezigheid ondanks boze plannen
(Gen 37:25):

797 = 1 x 797

ÑçÑÖ ÖÄìâÖ óÑâçâè ÖÄîâÖ

en zij hieven op hun ogen en zij zagen en zie

_________________ +

- de niet door Ruben voorziene karavaan
(Gen 37:27):

ÖçâáÄ âä ÖÅ âÑï ãÄ ÖçÉâÖ óâãÄèåîâã ÖçìäåçÖ Öäã

1594

= 2 x 797

komt en wij verkopen hem aan de Isjmaëlieten en onze hand
niet zal zijn tegen hem want onze broeder
- de verkoop als resultaat van de eerste twee componenten

En zo was overeenkomstig volgende getalwaarden Rubens plan "als uit te rekenen" tot
mislukken gedoemd = 1239 gelijk aan 1239:
(Gen 37:36):

óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå óâçÉåÑÖ

1239

ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ

1239

en de Midianieten verkochten hem naar Egypte
(Gen 37:29):

geen Joseph in de put en hij scheurde zijn klederen

Juda's voorbedachte plannen (=> boven) doorkruisten Rubens weifelachtige reddingsplannen:
(Gen 37:26):

ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

1314

ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ

1314

en sprak Juda tot zijn broeders: welk voordeel dat wij ombrengen
onze broeder
(Gen 37:29):

en keerde terug Ruben naar de put en zie: geen Joseph in de put

De wat oudere Ruben wilde Joseph redden omdat reeds hij oog had ook voor zijn betere
bedoelingen = "het verzorgen van zijn broeders" (=> boven):
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(Gen 37:2):

ñãåÑ ÖâáÄ Öã ÖìåÄâÖ [8] ... òÄëÅ ÖâáÄ ïÄ Ñèì
Öçâãè ñãåï

18804 = 4 x 4701

verzorgende zijn broeders bij het vee ... (het klikken en
de eerste droom) [8] En spraken tot hem zijn broeders: wil
je soms absoluut koning zijn over ons?
(Gen 37:22):

ÉâÖ ìÅÉåÅ ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ óÉ Öäêîï ãÄ
ÖâÅÄ ãÄ ÖÅâîÑã óÉâå ÖïÄ ãâëÑ òèåã ÖÅ Öáãîï ãÄ

4701 = 1 x 4701

niet zullen jullie vergieten bloed. Werpt hem in deze put welke
in de woestijn en de hand niet legt aan hem - om te redden hem
uit hun hand om terug te brengen hem naar zijn vader
- Rubens inzicht = 1 in de situatie van een niet alleen aanmatigende maar ook verzorgende Joseph = 4

En dat hadden eerst in tweede instantie ook zijn broeders, maar dan wel als gezegd op
de woorden van Juda en niet op die van Ruben:
(Gen 37:13):

âççÑ Öã ìåÄâÖ óÑâãÄ ñáãîÄÖ Ñäã

914

= 2 x 457

ÖâáÄ ÖèåîâÖ

457

= 1 x 457

kom en ik wil sturen jou naar hen en hij sprak tot hem: hier ben ik
(Gen 37:27):

en luisterden zijn (Juda's) broeders
- wending in de goede richting = 2 => 1 vanwege Josephs zorgzaamheid

Overeenkomstig de eerste verzen van het hoofdstuk echter haatte ook Ruben evenals Juda hun broeder Joseph = 4 en daarvan waren zowel zijn falen als Juda's "humanere ideeën" de negatief geestelijke vrucht = 1:
(Gen 37:3):

óÑâÅÄ ÅÑÄ ÖïÄ âä ÖâáÄ ÖÄìâÖ [4] óâéê ïçïä Öã ÑîèÖ
óãáâÖ [5] óãîã ÖìÅÉ Öãäâ ÄãÖ ÖïÄ ÖÄçîâÖ ÖâáÄ ãäå
ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ ÖâáÄã ÉÇâÖ óÖãá ôéÖâ

5256

= 4 x 1314

ÖçâáÄ ïÄ ÇìÑç âä èëÅ Ñå ÖâáÄ ãÄ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

1314

= 1 x 1314

ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ

1314

= 1 x 1314

en hij maakte hem een hemd passiem [4] En zagen zijn broeders
dat hem liefhad hun vader meer dan al zijn broeders en zij haatten hem en niet vermochten zij hem te spreken tot vrede [5] En
droomde Joseph een droom en hij vertelde zijn broeders en zij
voeren voort nog (meer) te haten hem
(Gen 37:26):

en sprak Juda tot zijn broeders: welk voordeel dat wij ombrengen
onze broeder
(Gen 37:29):

en keerde terug Ruben naar de put en zie: geen Joseph in de put

Voor wat Ruben betreft is dat ook als volgt uitgedrukt:
(Gen 37:7):

ÖâáÄ Öã ÖìåÄâÖ [8] âïåãÄã òâÖáïîïÖ óäâïåãÄ ÑçâÅéï ÑçÑÖ
Öçâãè ñãåï ñãåÑ

3900

ÑÄìçÖ ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá ÖçìåÄÖ ïÖìÅÑ ÉáÄÅ ÖÑäãîçÖ ÖÑÇìÑçÖ
òÅÖÄì èåîâÖ [21] Öâïåãá ÖâÑâ Ñå

3900

òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ [29] Ñåâìëå ôéÖâ ïÄ ÖÄâÅâÖ
ÉãâÑ ìåÄâÖ ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ [30] ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ
ÖççâÄ

3900

en zie: omringden jullie schoven en bogen voor mijn schoof [8] En spraken tot hem zijn broeders: soms beslist wil je koning zijn over ons?
(Gen 37:20):

en wij brengen hem om en werpen hem in een van de putten en wij zullen zeggen: een wild dier verslond hem en wij willen zien wat worden
zijn dromen [21] En hoorde Ruben
(Gen 37:28):

en zij brachten Joseph naar Egypte [29] En keerde terug Ruben naar de
put en zie: geen Joseph in de put en hij scheurde zijn klederen [30] En
hij keerde terug naar zijn broeders en sprak: de knaap niet meer (is) hij
- de angst ook van Ruben voor overheersing = 3900 gelijk aan de
moordplannen van de anderen = 3900 en gelijk aan het mislukken van zijn reddingspoging = 3900

Ruben had nog wel Joseph zijn "zelfverheffing" kunnen vergeven maar hem en zijn broeders voor hem te laten buigen in zijn dromen was ook hem te ver gegaan:
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(Gen 37:6):

ÖçáçÄ ÑçÑÖ [7]âïåãá ìîÄ ÑÜÑ óÖãáÑ Äç Öèåî óÑâãÄ ìåÄâÖ
ÑçÑÖ ÑÅëç óÇÖ âïåãÄ Ñåí ÑçÑÖ ÑÉîÑ ñÖïÅ óâåãÄ óâåãÄå

4064

ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ óÉ Öäêîï ãÄ òÅÖÄì óÑãÄ ìåÄâÖ
ÖÅ Öáãîï ãÄ ÉâÖ ìÅÉåÅ

4064

en hij sprak tot hen: hoort toch deze droom welke ik droomde [7] En
zie wij schoven bindend temidden van het veld en zie: verhief zich
mijn schoof en ook stond hij en zie: (jullie schoven enz.)
(Gen 37:22):

en sprak tot hen Ruben: niet zullen jullie vergieten bloed. Werpt hem in
deze put welke in de woestijn maar een hand niet zullen jullie uitstrekken
naar hem
- Rubens wil tot redden van Joseph = 4064 gelijk aan Josephs "zelfverheffing" = 4064 zonder het deel "en jullie schoven omringden mijn schoof
en bogen voor mijn schoof"

Ook de oudste reeds wat rijpere Ruben kwam door haat niet los van zijn IK = 61 (=> onder) en kwam aldus niet aan een juist handelen = "een handelen naar de leer Gods" toe.
En daarom ontbrak de hulp van de Alenige = 1 bij het ten uitvoer brengen van zijn plannen:
ÑìÖï
thora (= de leer Gods)
(Gen 37:30):

ÄÅ âçÄ ÑçÄ âçÄÖ ÖççâÄ ÉãâÑ ìåÄâÖ
en hij sprak: de knaap niet hij (is) en ik
waarheen ik gaande?

611
610
____ -

1

- ontbreken van de Alenige

Niet omwille van Joseph maar uit angst voor zijn zieleheil had hij gehandeld en zo is zijn
kommer over Josephs verdwijning in zijn "nog niet geöfferde ik" = "de nog grote IK" (=>
4e hfdst) = 610 samengevat:
(Gen 37:30):

ÄÅ âçÄ ÑçÄ âçÄÖ ÖççâÄ ÉãâÑ ìåÄâÖ

610

âçÄ

61

en hij sprak: de knaap niet hij (is) en ik waarheen ik gaande?
(Gen 37:30):

ik

Want evenals Juda vanuit zorg om zijn sabbatsheil had gehandeld (7 x 7 x 7 => boven) betrof Rubens kommer zijn eigen persoon:
(Gen 37:29):

òâÄ

61

âçÄ

61

niet (was Joseph)
(Gen 37:30):

ik

- en was volgens getalwaarden zij de zorg om zijn geheiligd blijven op de zevende dag:
(Gen 37:29):

427

ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ

= 7 x 61

niet (was) Joseph in de put
- Rubens ik = 61 en de sabbat = 7

Want mede door ook zijn haat had hij gefaald om Joseph tot zijn vader terug te brengen:
(Gen 37:8):

ÉÖè óãáâÖ [9] ÖâìÅÉ ãèÖ Öâïåãá ãè ÖïÄ Äçî ÉÖè ÖêéÖâÖ
ÑçÑ ìåÄâÖ ÖâáÄã ÖïÄ ìêéâÖ ìáÄ óÖãá

3530

ÖÅâîÑã

353

ÄÅ âçÄ ÑçÄ âçÄÖ ÖççâÄ ÉãâÑ

353

en zij voeren voort nog (meer) te haten hem vanwege zijn dromen en
vanwege zijn woorden [9] En hij droomde nog een andere droom en
vertelden hem aan zijn broeders en hij sprak: zie
(Gen 37:22):

om hem terug te brengen
(Gen 37:29):

de knaap niet meer (is) hij en ik waarheen ik gaande?
- de niet door Ruben bestreden maar ook door hem gekoesterde haat = 3530
als doorkruising van zijn plannen = "om hem terug te brengen" = 353 en
als oorzaak van zijn falen = 353 in deze samengevat
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En door zijn haat had hij mede Josephs wezen miskend = "het afstrippen van het hemd
passiem":
(Gen 37:23):

ïçïä ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä
ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ [29] ... Öâãè ìîÄ óâéêÑ

22550

Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ

2255

als kwam Joseph tot zijn broeders daar stripten af zij Joseph zijn hemd
het hemd passiem welke op hem ... [29] En keerde terug Ruben naar
de put
(Gen 37:23):

daar stripten af zij Joseph zijn hemd
- zowel de daad van Rubens broeders als Rubens afwezigheid = 22550
samengevat in het afstrippen van het hemd passiem = 2255

Geen hulp van boven is te verwachten wanneer met niet een onverdeeld hart men het
goede wil doen. En als uiteengezet had Ruben van Josephs betere bedoelingen geweten:
(Gen 37:16):

1200

îíÅå âäçÄ âáÄ ïÄ ìåÄâÖ

en hij sprak: mijn broeders (ben) ik zoekende
- Josephs zorg voor Jakobs volledige nageslacht = 12 stammen (=> boven)
(Gen 37:30):

120

ÄÅ âçÄ ÑçÄ

waarheen ik gaande?
- Rubens schuldgevoelens

Zijn plan tot redding was gericht op zelfbehoud en daarmee ongeestelijk van aard = 4,
als eerst Juda later van geest = 1 zou getuigen door met zelfopoffering (=> 44e hfdst) Benjamin en zijn vader te willen redden:
(Gen 37:30):

ÄÅ âçÄ ÑçÄ

120

= 4 x 30

ÑÉÖÑâ

30

= 1 x 30

waarheen ik (Ruben) gaande?
(Gen 37:26):

Juda

Ruben vroeg zich af "waarheen te gaan" omdat vanuit angst met alleen een halfslachtige
oplossing in gedachte:
(Gen 37:17):

ÖâáÄ ìáÄ ôéÖâ ñãâÖ ÑçâïÉ Ñäãç óâìåÄ âïèåî âä ÑÜå Öèéç
íáìå ÖïÄ ÖÄìâÖ [18] òïÉÅ óÄëåâÖ

4030

ÖâÅÄ ãÄ ÖÅâîÑã

403

zij braken op van hier want ik hoorde de zeggenden laten wij gaan naar
Dothan. En ging Joseph achter zijn broeders en hij vond hen in Dothan
[18] En zij zagen hem van verre (= zij hadden het van tevoren beraamd)
(Gen 37:22):

om terug te brengen hem naar zijn vader
- de samenzwering = 4030 samengevat in Rubens reddingsplan = 403

- de valstrik niet te verhinderen = "Joseph door zijn vader weg van Hebron te laten sturen" en na het horen van moordplannen blijvend halfslachtig in te grijpen:
(Gen 37:14):

òÖìÅá íåèå ÖÑáãîâÖ

881

óÉ Öäêîï ãÄ

881

en hij stuurde hem weg van het dal van Hebron
(Gen 37:22):

niet zullen jullie vergieten bloed
- de valstrik = 881 en een voortgezet halfslachtig ingrijpen = 881

- ook hem slechts het liegen van zijn broeders restte:
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(Gen 37:22):

ãÄ ÉâÖ ìÅÉåÅ ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ óÉ Öäêîï ãÄ
óâçâÉå óâîçÄ ÖìÅèâÖ [28] óÉâå ÖïÄ ãâëÑ òèåã ÖÅ Öáãîï

21650

Äã óÄ ÄÖÑ ñçÅ ïçïäÑ Äç ìäÑ ÖçÄëå ïÄÜ ÖìåÄâÖ

2165

niet zullen jullie vergieten bloed; werpt hem in deze put welke in de
woestijn maar een hand niet legt aan hem - opdat te redden hem uit
hun hand ... [28] En trokken voorbij de midianietische mannen
(Gen 37:32):

en zij spraken: dit vonden wij. Herken toch: het hemd van uw zoon
dit of niet?
- de doorkruiste plannen van Ruben = 21650 samengevat in de leugen = 2165

Want als uiteengezet heeft ook Ruben gemeend dat zijn broeders Joseph hadden omgebracht. En dat hij had geweten maar niet openlijk had durven ingrijpen belastte zijn geweten:
(Gen 37:29):

ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ [30] ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ
ìåÄâÖ

1870

ÄÅ âçÄ ÑçÄ âçÄÖ

187

geen Joseph in de put en hij scheurde zijn klederen [30] En hij keerde
terug tot zijn broeders
(Gen 37:30):

en ik, waarheen ik gaande
- Rubens mede schuldig worden = 1870 samengevat in Rubens
vraag "waarheen te gaan" = 187

Hoe ook had hij zijn vader kunnen zeggen van alles van aanvang aan geweten te hebben
en dat eerst op het laatste moment hij Joseph heimelijk had willen redden! Aldus is het
terugkeren van Ruben naar zijn broeders en hun daden = 24260 samengevat in het
noodgedwongen deelgenoot worden van hun voorstelling van zaken = 2426:
(Gen 37:23):

ïÄ ôéÖâ ïÄ ÖàâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä âÑâÖ Öïçïä
ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ [29]... Öâãè ìîÄ óâéêÑ ïçïä ïÄ Öïçïä
ãÄ ÅîâÖ [30] ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ
ÖâáÄ

24260

ôéÖâ ôìà ôìà ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá âçÅ ïçïä

2426

en het was als kwam Joseph tot zijn broeders dat zij stripten af Joseph zijn hemd het hemd passiem welke op hem ... (de verkoop van
Joseph) [29] En keerde terug Ruben tot de put en zie: geen Joseph
in de put en hij verscheurde zijn klederen [30] En hij keerde terug
naar zijn broeders
(Gen 37:33):

het hemd van mijn zoon! Een boos wild dier verslond hem. Met zekerheid is verscheurd Joseph
- het "terugkeren van Ruben tot zijn broeders en hun daden" = 24260
samengevat in de valse voorstelling van zaken = 2426
(Gen 37:24):

òâÄ ÑçÑÖ ìÖÅÑ ãÄ òÅÖÄì ÅîâÖ [29] ... ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ
ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ [30] ÖâÉÇÅ ïÄ èìíâÖ ìÖÅÅ ôéÖâ

19020

Äã óÄ ÄÖÑ ñçÅ ïçïäÑ Äç ìäÑ ÖçÄëå ïÄÜ

1902

en zij wierpen hem in de put ... (de verkoop van Joseph) ... [29] En
keerde terug Ruben tot de put en zie: geen Joseph in de put en hij
verscheurde zijn klederen [30] En hij keerde terug tot zijn broeders
(Gen 37:32):

dit vonden wij: erken toch het hemd van uw zoon deze of niet
- het "terugkeren van Ruben tot zijn broeders en hun daden" = 19020
samengevat in de valse voorstelling van zaken = 1902

Het is als zovelen in tijden van oorlogen en dictaturen vanuit angst meedoen met terreur
en onderdrukking. Waar vaak er geen eenduidig oordeel over valt uit te spreken pleit het
ook niet het geweten vrij. Aldus slachtten direkt op Rubens "en ik waarheen zal ik gaan"
(Gen 37:30) de broeders een geitebok (Gen 37:31) om de daad te rechtvaardigen (=> boven),
oftewel ook Ruben schoof de schuld af. En die methode om met het geweten in het reine
te komen is eveneens vaak bij al dan niet vrijwillig gecollaborateerd hebbende mensen
waar te nemen, waar hun slachtoffers "het er ook naar gemaakt hadden". Verder trachtten zij daarom met het in bloed gedoopte priesterhemd de leugen van Josephs verscheurd zijn door een wild dier voor hun vader "geloofwaardig" te maken omdat men
minder snel slechtheid zoekt waar heiligheid verwacht wordt. Zo begaan in metaforische
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zin monniken gehuld in capuchongewaad moorden op nietsvermoedende slachtoffers en
smokkelen priesters verboden zaken in bijbels. Waar tot schenden van het hemd passiem
hun vader hen niet snel in staat zou achten zou hij hen niet snel verdenken. En zo liep
Ruben anders dan hij gemeend had zonder kleerscheuren Joseph te kunnen redden de
grootste schade op, dwaalde ook hij namelijk verder weg van de eenheid Gods = 1 richting de dubbelheid van een leugenachtige wereld = 2:
(Gen 37:30):

ÄÅ âçÄ ÑçÄ âçÄÖ

187

= 1 x 187

ÖâáÄ ãÄ ÅîâÖ

374

= 2 x 187

en ik, waarheen ik gaande
(Gen 37:30):

en hij keerde terug tot zijn broeders
- het "terugkeren naar zijn broeders" als een weggaan van de
eenheid Gods = 1 richting een leugenachtige wereld = 2

Buiten de geest Gods om blijft alleen het uiterste aan materiële mogelijkheden = 120 (=>
6e hfdst) over en deze lieten geen geestrijker "waarheen te gaan" over:
(Gen 37:30):

120

ÄÅ âçÄ ÑçÄ

waarheen ik gaande?

Rubens halfslachtige ingrijpen had niets uitgehaald:
(Gen 37:22):

óÉâå ÖïÄ ãâëÑ òèåã

826

ìêâàÖêã óâìëå ãÄ

826

met als doel te redden hen uit hun hand
(Gen 37:36):

naar Egypte naar Potiphar

- en zo vat Jakobs rouw om een dode zoon ook Rubens mislukte ingrijpen samen:
(Gen 37:22):

ãÄ ÉâÖ ìÅÉåÅ ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ óÉ Öäêîï ãÄ
âÑâÖ [23] ÖâÅÄ ãÄ ÖÅâîÑã óÉâå ÖïÄ ãâëÑ òèåã ÖÅ Öáãîï
ïçïä ïÄ Öïçïä ïÄ ôéÖâ ïÄ àâîêâÖ ÖâáÄ ãÄ ôéÖâ ÄÅ ìîÄä
íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ ÖÑáíâÖ [24] Öâãè ìîÄ óâéêÑ
óâå ÖÅ òâÄ

11610

ÖâÅÄ ÖïÄ ñÅâÖ ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä

1161

niet vergiet bloed werpt hem in deze put welke in de woestijn en een
hand niet legt aan hem - om te redden hem uit hun hand en terug te
brengen hem naar zijn vader ... [24] en zij namen hem en wierpen
hem in een put en de put leeg, niet in hem water
(Gen 37:35):

want ik zal afdalen naar mijn zoon rouwend naar de onderwereld. En
beweende hem zijn vader

Uiteindelijk echter kan niets een andere uitwerking hebben dan de plannen Gods mede te
realiseren (=> boven) en in die zin was ook Ruben een instrument Gods. Want als uiteengezet was Joseph voorbestemd om voor het afdalen van de thora tot de wereld Egypte
(=> 46e hfdst) de weg te banen:
(Gen 37:21):

òÅÖÄì èåîâÖ

685

Ñèìê éâìé

685

en hoorde Ruben
(Gen 37:36):

de overste van de farao
- Rubens horen van de moordplannen effent mede de weg
voor Joseph naar de farao

Rubens ingrijpen was niet zijn goede daad maar was uitsluitend = "God maal Jahwe de
Eeuwige" het ingrijpen Gods:
(Gen 37:22):

ÉâÖ ìÅÉåÅ ìîÄ ÑÜÑ ìÖÅÑ ãÄ ÖïÄ ÖäâãîÑ óÉ Öäêîï ãÄ
ÖÅ Öáãîï ãÄ

3472

= 31 x 112

niet zullen jullie vergieten bloed. Werpt hem in deze put welke in
de woestijn maar een hand niet zullen jullie uitstrekken naar hem
- God (ãÄ) = 31 x Jahwe Elohiem (óâÑãÄ ÑÖÑâ) = 112
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- en mede middels de als uiteengezet eveneens niet voor hem pleitende ingreep van Juda
redde God Joseph om een begin te maken met terugkeer van de "wereld Egypte" = 2
naar het "Kanaän als eenheidsland Gods" = 1. Want daartoe had Joseph de omgekeerde
weg van Kanaän naar Egypte te gaan:
(Gen 37:20):

èåîâÖ [21] Öâïåãá ÖâÑâ Ñå ÑÄìçÖ ÖÑïãäÄ Ñèì Ñâá
óÉâå ÖÑãëâÖ òÅÖÄì

2518

= 2 x 1259

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé

1259

= 1 x 1259

ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ ÑçÑÖ ÖÄìâÖ óÑâçâè ÖÄîâÖ
Ñåâìëå ÉâìÖÑã óâäãÖÑ àãÖ âìëÖ ïÄäç óâÄîç óÑâãåÇÖ

4170

= 2 x 2085

óâáÅàÑ ìî Ñèìê éâìé ìêâàÖêã óâìëå ãÄ

2085

= 1 x 2085

óâãÄèåîâã ôéÖâ ïÄ ÖìäåâÖ

1370

= 2 x 685

een wild dier verslond hem en wij willen zien wat worden zijn
dromen [21] En hoorde Ruben en hij redde hem uit hun hand
(Gen 37:36):

ambtenaar van de farao, overste van de slachters

En al Josephs broeders waren ongewild hiertoe een instrument Gods:
(Gen 37:25):

en zij hieven op hun ogen en en zij zagen en zie een karavaan
Isjmaëlieten kwam van Gilead en kamelen dragende specerijen
en balsam en mirre gaande om omlaag te brengen naar Egypte
(Gen 37:36):

naar Egypte naar Potiphar ambtenaar van de farao overste van
de slachters
(Gen 37:28):

en zij verkochten Joseph aan de Isjmaëlieten
(Gen 37:36):

685 = 1 x 685

Ñèìê éâìé

de overste van de farao

Zij waren instrument Gods tegen hun wil en bedoelingen, als hun daad tevens henzelf
maar dan in geestelijk opzicht uit het land Kanaän verdreef. Want zelfs een zinsdeel als
"en zij zetten zich om brood te eten" heeft betekenis:
(Gen 37:25):

óáã ãäÄã ÖÅîâÖ

483

òèçä öìÄÅ

483

en zij zetten zich om te eten brood
(Gen 37:1):

in het land Kanaän (woonde Jakob en dus zijn huis met hem)

Oftewel nog tot en met het alleen Joseph in de put werpen:
(Gen 37:24):

ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ

991

óÑâçâè ÖÄîâÖ óáã ãäÄã ÖÅîâÖ

991

en zij wierpen hem in de put
(Gen 37:25):

en zij zetten zich om te eten brood en hieven op hun ogen

- en totaan het verschijnen van de Isjmaëlieten:
(Gen 37:24):

óáã ãäÄã ÖÅîâÖ [25] óâå ÖÅ òâÄ íì ìÖÅÑÖ ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ
óÑâçâè ÖÄîâÖ

2660

òÖìÅá

266

en zij wierpen hem in de put en de put leeg, niet in haar water. [25] En
zij zetten zich om te eten brood en hieven op hun ogen
(Gen 37:14):

Hebron
- het voor de wandaad tegen Joseph nog in de geest en sfeer van
het Hebron der aartsvaderen zitten om brood te eten = 2660 in
de naam "Hebron" = 266 samengevat

- en zelfs nog tot en met het verschijnen van dezen:
(Gen 37:1):

òèçä öìÄÅ ÖâÅÄ âìÖÇå öìÄÅ Åíèâ ÅîâÖ

1554

ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ ÑçÑÖ ÖÄìâÖ

1554

en woonde Jakob (en dus zijn hele huis) in het land van het verwijlen van
zijn vaderen in het land Kanaän
(Gen 37:25):

en zij zagen en zie een karavaan Isjmaëlieten kwam van Gilead
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- zaten zij neer nog in de geest en sfeer van het land Kanaän van hun vader. En dat was
het laatste moment ook voor hen. Want met hun verkoop van Joseph naar Egypte maakten die geest en sfeer van het godsland Kanaän (òèçä) = 190 = de geest en sfeer van
hun vader Jakob (Åíèâ) = 182 plaats voor die van misdaad en gehuichel en verdriet:
(Gen 37:25):

ÉâìÖÑã ... ÉèãÇå ÑÄÅ óâãÄèåîâ ïáìÄ ÑçÑÖ ÖÄìâÖ
Öåáçã ÖâïçÅ ãäÖ ÖâçÅ ãä ÖåíâÖ [35] ... Ñåâìëå
ñÅâÖ ÑãÄî ãÅÄ âçÅ ãÄ ÉìÄ âä ìåÄâÖ óáçïÑã òÄåâÖ
ÖâÅÄ ÖïÄ

34580 = 190 x 182

en zij zagen en zie een karavaan Isjmaëlieten kwam van Gilead ... om neerwaarts te brengen naar Egypte ... (de verkoop van Joseph) [35] En stonden op al zijn zonen en al zijn
dochters om te troosten hem maar hij weigerde zich te laten
troosten en sprak: want ik zal afdalen naar mijn zoon rouwend naar de onderwereld en beweende hem zijn vader

Het hele "nageslacht van Jakob" = 12 x Jakob (Åíèâ) = 182 = "Joseph en zijzelf als Jakobs twaalf zonen" verkochten de Midianieten naar "de overste van de wereld":
(Gen 37:36):

Ñèìê éâìé ìêâàÖêã óâìëå ãÄ ÖïÄ Öìäå

2184 = 12 x 182

zij verkochten hem naar Egypte naar Potiphar de ambtenaar
van de farao

Ook al Josephs broeders daalden derhalve af in de "wereld Egypte" en dat op schadelijkere wijze dan Joseph. Want zij werden uit het Eden Gods verdreven, van welk Eden het
land Kanaän het voorbeeldland is.
k. De put
Ondanks de boosheid van Josephs broeders was Josephs gang naar Egypte bestemming
Gods:
(Gen 37:3):

ÑìÅÑ ÖïÄ ÖäãîâÖ

991

íì ìÖÅÑÖ

519

en zij wierpen hem in de put
en de put
(Gen 37:28):

(was)

- vernietigende opzet van de broeders

leeg

óâìáé óâçâÉå

____

- voorziening Gods (geen verdrinking)

472

- verschil = voorbestemde plannen
Gods

midianitische kooplieden

Aldus was zowel Josephs redding:
(Gen 37:28):

ìÖÅÑ òå ôéÖâ ïÄ

860

óâÑãÄ

86

Joseph uit de put
de Eeuwige

- als zijn gaan naar Egypte voorbestemd plan Gods:
(Gen 37:28):

óâå ÖÅ òâÄ

159

óâçâÉåÑ

159

niet in haar (was) water
(Num 25:17):

de Midianieten

Vaak moet een mens eerst in de problemen komen = "in de put raken" = "de put als
diepste punt van het leven" om zich van de eigen onmacht bewust te worden. Eerst ziende dat men "geen baas over zichzelf kan zijn" kan de schepper zijn leven naar de voor
hem geschikte bestemmingen leiden:
(Ex 17:6):

Åìá

- verwoesting, woestenij
- de Horeb (waar Israël de tien woorden ontving)

Joseph had met zijn dromen vertellen er een puinhoop = "de put" van gemaakt en zo
kwamen als instrument Gods "de Midianieten van de puinhopen":
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(Gen 37:36):

óâçÉåÑÖ

155

ÉèãÇå ÑÄÅ

155

en de Midianieten
(Gen 37:25):

komende van Gilead

ÉèãÇå ÑÄÅ

- komende van (= å ÑÄÅ) de puinhopen (= ÉèãÇ)

- om hem naar zijn hogere bestemming = Egypte te brengen.
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Appendix

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

letter

naam,
teken

getalwaarde

letter

Ä

Aleph
hoofd

1

ã

Å

Beth
huis

2

å (ó )

Mem
water

40

Ç

Gimmel
kameel

3

ç (ò )

Nun
vis

50

É

Daleth
deur

4

é

Sameg
slang

60

Ñ

He
venster

5

è

Ajin
oog

70

Ö

Waw
haak

6

ê (ô )

Pee
mond

80

Ü

Zajin
zwaard

7

ë (ö)

Tsadee
vishaak

90

á

Cheth
afsluiting

8

í

Kof
oog van
naald

100

9

ì

Resch
schedel

200

10

î

Schin
tand

300

20

ï

Taw
teken X

400

Teth

à

baarmoeder

Jod
hand

â
ä (ñ )

Kaf
hand in
beweging

naam,
teken
Lamed
ossenstok

getalwaarde
30
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