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Genesis hoofdstuk XXXVIII
a. Thema's van dit hoofdstuk
Juda zou de erfopvolger van het godsvolk worden en dat vanwege zijn zelfopofferende
daad om zijn vader te redden (=> 44e hfdst). Zelfs werden Juda en zijn stam de toonaangevende kern van het joodse volk, maar vaak kent een hoog geestelijk potentieel een tegenovergesteld begin van ongewone geesteloosheid. Zo leidde dat potentieel bij de vader
van het priestervolk = Levi aanvankelijk tot extremisme (=> 34e hfdst) terwijl het vaak ook
tot het tegenovergestelde van extremisme doet komen. Want de basis van het gevoel
voor geestelijke werkelijkheid is afkeer van onechtheid en van onwerkelijkheid en van
valse vroomheid en van zelfstrelende eigen goedheid en die weerzin doet ook menigeen
met geestelijke aanleg zich in de armen van wereldse frivoliteit werpen. Overeenkomstig
dit hoofdstuk van de thora was dat bij Juda het geval. Want waar na de verkoop van Joseph hij evenals zijn broeders in een situatie van bedrog ten opzichte van zijn vader verkeerde (Gen 38:5):
en hij (Juda) verbleef in Kezib
ÅâÜä

- Kezib

ÅÜä

- leugen, valsheid

==> en hij (Juda) was in een leugen

vraag is of het eerste woord "in full" met jod (â) en het tweede woord "defect" zonder jod is geschreven
of dat overeenkomstig menige interpretatie van namen in de thora van klinkerverandering in het tweede
woord als naam sprake is. In het eerste geval kan de niet met de jod overeenstemmende punctering van
het eerste woord voor leugen ÅÜä naar "kazab" een aanwijzing zijn dat het hebreeuws niet volledig naar
de oorspronkelijke uitspraak is onthouden, als mogelijkerwijs zij een lange tijd een door niemand meer
gesproken taal is geweest

- wilde Juda niet voortgaan met de schijn op te houden. En zo "daalde hij af weg van zijn
broeders" (Gen 38:1) en waar "afdalen" in de thora veelal staat voor "gaan naar Egypte in
het zuiden" en Egypte in de thora staat voor het "nog wereldse doen en denken", stortte
Juda zich in het wereldse leven. En daarbij was overeenkomstig vele getalwaarden "Hira"
zijn leermeester, met welke Hira hij uiteindelijk algeheel naar het zuiden = "thimnata"
(Gen 38:12) van het inwisselen van geestelijke attributen voor zinnelijkheid af zou dalen.
Uiteraard wordt leugen geen waarheid door uit afkeer van huichelarij erop los te leven.
Slechts trekt men dan op met "de koning van het zuiden" tegen de "koning van het noorden" (=> 14e hfdst) oftewel ook dan is de leugen evenals die van de noorderling een
slechts beter lijkende. Zolang men in leugen volhardt kan men zich geestelijk niet ontwikkelen en dat geldt zowel voor de "huichelende noorderling" als voor de "meer eerlijk
lijkende zuiderling". Waar de kilheid van de vrome of anderszins moralistiche noorderling
de mens naar de gelijkenis Gods doet verstarren, doet het gemakkelijke omgaan met
morele waarden de zuiderling zijn mens zijn naar de gelijkenis Gods vergeten. In het
eerste hoofdstuk van de thora zijn de waarden van het mens zijn vervat in het "zowel
mannelijk als vrouwelijk zijn van de mens", waarbij de woorden voor mannelijk en vrouwelijk tezamen dezelfde getalwaarde als het woord "de hemelen" hebben (=> 1e hfdst).
Eerst man en vrouw tezamen vormen het hemelse en gebrek aan geestelijke waarden uit
zich derhalve steeds ook in niet aan de waarden van man en vrouw beantwoordende
zienswijzen van de relatie man-vrouw. Bij de noorderling is van herkennen geen sprake
voor zover religieuze en anderszins idealistische opvattingen de geestelijke warmte tussen man en vrouw en hun lichamelijke natuurlijkheid verdringen. En bij de zuiderling is
van herkennen geen sprake voor zover gebrek aan morele waarden het samenzijn van
man en vrouw om alleen materiële aangelegenheden van geld en macht en plezier en velerlei bijzaak doet draaien:
grafopschriften als "wij hielden allebei van paarden", "wij hielden allebei van lekker eten", "wij waren allebei gek op uitgaan, verre reizen, lange wandelingen, snelle auto's enz" getuigen van het laatste

- en het lichamelijke tot losbandigheid doet worden. Uiteraard zijn de summier opgesom3
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de kenmerken niet streng op noorderling en zuiderling te verdelen, als de tegenstelling
een schijntegenstelling is (=> 14e hfdst).
Thema van dit hoofdstuk is dat het niet zien van de waarden van de vrouw door de man
en omgekeerd alle doen en laten doortrekt en alle vrucht vervormt. De geestelijke ontwikkeling begint bij het "herkennen" van de vrouw door de man en omgekeerd (=> 4e/5e
hfdst) en dat als gezegd omdat de geest van een ieder zowel mannelijk als vrouwelijk is.
Bij uitsluiting van de helft van de eigen wezenlijkheid kan men zich niet ontwikkelen en
ook zinnelijke losbandigheid gaat aan de geestelijke waarden van man en vrouw voorbij.
In dit hoofdstuk van de thora wordt derhalve het gebrek aan geestelijke ontwikkeling van
de op dat moment "zuiderling" zijnde Juda zichtbaar in zijn omgaan met en zienswijze
van vrouwen en de dienovereenkomstige daaruit voortkomende vruchten, waartoe volgende getalwaarden als inleidend voorbeeld mogen dienen:
(Gen 38:15):

Ñïéä âä ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ
Ñâçê

1341

=

9 x 149

- hoer

149 =

1 x 149

- hoerenloon

en zag haar Juda en hij hield haar voor een
hoer want zij had bedekt haar gezicht
(Gen 38:20):
(Gen 38:7):

óâÜèÑ âÉÇ

bokje van de geiten

___________________

ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ
ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ

1490

= 10 x 149

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in
de ogen van Jahwe en liet sterven hem Jahwe
- Juda's zien van vrouwen als seksobject plus het bijbehorende hoerenloon gelijk aan het slecht zijn van Juda's eerstgeborene Er = "Er als
voortgekomen uit Juda's zienswijze van vrouwen"

b. Thamar
Juda hield Thamar voor rechtvaardiger dan zichzelf (Gen 38:26). Dat wil echter niet zeggen
dat Thamar rechtvaardig was:
(Gen 38:14):

986

ôãèïïÖ
en zij verhulde zich

(Gen 38:24):

986

ôìîïÖ

en zij zal verbrand worden
- Thamars daad om zich als hoer te verhullen = 986 voldoende om te sterven = 986

Want weliswaar maakte zij ten tijde van haar daad qua waarheidsgehalte de geestelijke
één = 1 ten opzichte van de zich in een leugen bevindende Juda = 4 uit:
(Gen 38:25):

ïåïáÑ âåã Äç ìäÑ ìåÄïÖ ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã
ÑãÄÑ ÑàåÑÖ óâãâïêÑÖ

3748

= 4 x 937

de man aan welke deze (dingen toebehoren) van hem (ben) ik
zwanger en zij sprak: herken toch van wie deze zegelring en
snoer en staf (zijn)
(Gen 38:21):

937 = 1 x 937

ñìÉÑ ãè óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ

de (tempel)hoer, zij aan de twee bronnen/ogen langs de weg
- de identificatie van Juda = 4 t.o.v. die van Thamar = 1

En ook volgens volgende getalwaarde stond zij in die tijd dichter bij de eenheid Gods = 1
dan de naar het wereldse = 2 afdalende Juda:
(Gen 38:1):

âåãÉè îâÄ Éè àâÖ ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ

1280

= 2 x 640

en daalde af Juda weg van zijn broeders en hij week af tot een
adulamietische man
(Gen 38:6):

640 = 1 x 640

ìåï

Thamar
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Maar desondanks was in de tijd van haar daad Thamar niet rechtvaardig en zelfs niet
rechtvaardiger dan Onan welke God liet sterven. Want deze wilde geen zaad geven omdat dan het eerstgeboorterecht alsnog op zijn broeder Er en diens vrouw Thamar en niet
op hem over zou gaan = zelfzuchtigheid:
(Gen 38:6):

ìèã ÑîÄ

606

èìÜÑ ÑâÑâ Öã Äã âä òçÖÄ èÉâÖ

606

een vrouw voor Er (en niet voor Onan = Thamar)
(Gen 38:9):

en wist Onan dat niet voor hem zou zijn het zaad

En Thamar beging haar daad om niet alleen het eerstgeboorterecht maar ook de heersersstaf voor een zoon van haar op te eisen = zelfzuchtigheid, als de door haar verlangde
staf van Juda het symbool van de erfdrager en hoofd van de familie is (=> onder)
(Gen 38:9):

èìÜÑ ÑâÑâ Öã Äã âä òçÖÄ èÉâÖ

606

ñÉâÅ ìîÄ ñàå

606

en wist Onan dat niet voor hem zou zijn het zaad
(Gen 38:18):

jouw staf welke in jouw hand (vraagt Thamar als borg)

- Ruth (ïÖì) = 606 (=> onder)

Evenals bij de strijd tussen Rachel en Lea (=> 30e hfdst) was het haar niet alleen om nageslacht en niet alleen om het eerstgeboorterecht maar om de met de staf verbonden hegemonie te doen, als naar getalwaarde haar actie = 6060 in de staf = 606 is samengevat:
(Gen 38:16):

ìåÄâÖ [17] âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä
ñáãî Éè òÖÅìè òïï óÄ ìåÄïÖ òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ

6060

ñÉâÅ ìîÄ ñàå

606

want niet wist hij dat zijn schoondochter zij (was) en zij sprak: wat geef je mij
dat je zult komen tot mij [17] en hij sprak: ik zal zenden een bokje van de geiten van het kleinvee en zij sprak: wanneer jij geeft een pand tot jouw zenden
(Gen 38:18):

jouw staf welke in jouw (Juda's) hand (vraagt Thamar)

Want de staf was overeenkomstig Gen 49:10 het aan de geestelijke erfopvolger door te
geven symbool van het dragen van de belofte:
Ñàå - de staf
(Gen 49:10): àÅî - de scepter
(Gen 38:18):

54
311
________

ÑÉÖÑâ - Juda
(Gen 49:10): Ñãî
- Sjela
(Gen 38:1):

365

30
335
_______

365

-de van Juda op Sjela over te gane scepter (Gen 49:10) samen met de door
Thamar verlangde staf identiek aan Juda + Sjela

Aldus deed Thamar hetzelfde als de voor God onrechtvaardige Onan deed:
(Gen 38:19):

Ñã áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [23] ... Ñâãèå Ñêâèë ìéïÖ ñãïÖ

13040

ÖâáÄã èìÜ òïç âïãÅã

1304

en zij ging heen en ontdeed haar sluier van haar ... [23] En sprak Juda:
zij neme (het pand) aan zich
(Gen 38:9):

om niet te geven zaad aan zijn broeder
- de door Thamar zich toegeëigende staf = 13040 samengevat in
Onans poging om zich de erfenis toe te eigenen = 1304

Nu is qua getalwaarde het door Juda beloofde bokje = "dit bokje" = 39 weliswaar gelijk
aan de leugen waarin Juda verkeerde = 39. Echter was Juda's onbetrouwbaarheid niet
van die aard dat hij een bokje achterover zou drukken:
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(Gen 38:25):

78

ñâåá
haar schoonvader

(Gen 38:5):
(Gen 38:23):

ÅâÜä

39

Kezib, een leugen

___ af

ÑÜÑ âÉÇÑ

39

dit bokje

- bij "Juda zonder leugen" = "haar schoonvader Juda = 78 min Juda's
leugenachtigheid = 39" blijft het beloofde bokje = 39 over

Alleen de zegelring als pand was derhalve voldoende geweest om naderhand zich voor
hem mee te kunnen vrijwaren. En derhalve omdat Thamar de staf van de hegemonie
verlangde was op dat moment zij zelfs even slecht als haar gestorven man Er:
(Gen 38:16):

ìåÄâÖ [17] âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä
[18] ñáãî Éè òÖÅìè òïï óÄ ìåÄïÖ òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ
ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ ñãâïêÖ ñåïá ìåÄïÖ ñã òïÄ ìîÄ òÖÅìèÑ Ñå ìåÄâÖ

9970

ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ

997

want niet wist hij dat zijn schoondochter zij ... [18] en hij sprak wat het pand
welke ik zal geven jou en zij sprak: je zegelring en je snoer en jouw staf welke
in je hand
(Gen 38:7):

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe
- Thamars bedrog tot verkrijgen van de macht = de staf = 9970 samengevat in het slecht zijn van haar man Er = 997

Het gaat hierbij om de "Thamar van dat moment", want niet staat vermeld dat zij een
Kanaänietische was. En gezien het bovenstaande wist Thamar dat de bond Gods verbonden was aan de erfenis van het land Kanaän. Zoals Lea om de geestelijke erfenis had gestreden zo is ook Thamar voor die erfenis niet onverschillig geweest. Haar naam betekent
behalve "palm" echter ook "zij is/was weerspannig":
- (tammer)

ìåï

- zij is/was weerspannig (Ñìå - 3. p. f. hif.)

Want ook met het goede voor ogen kan men verkeerde daden begaan. En zoals omwille
van de zaak Gods aanvankelijk Lea zich voor haar zuster uitgaf zo trachtte ook Thamar
op verkeerde wegen zich het goede toe te eigenen. Als gezegd was dat haar trachten om
de bond Gods met het godsvolk via haar nageslacht om te leiden. Want Ruben had "het
bed van zijn vader bestegen" en Simeon en Levi hadden gemoord. Joseph was verdwenen en zo was te verwachten dat de bond op Juda over zou gaan. En daarom vertegenwoordigt Juda's staf de bond Gods, als de getalwaarde van het door Thamar gevraagde
onderpand "en jouw staf in jouw hand" in het 18e vers gelijk is aan die van de "bond":
(Gen 38:18):

ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ

612

ïâìÅ

612

en jouw staf welke in jouw hand
(de) bond

Thamars handelen leek gerechtvaardigd omdat Juda haar om meerdere van de beste jaren van haar leven had bedrogen:
(Gen 38:17):

328

òÖÅìè

= 41 x 8

(het) pand
(Gen 38:15):

ÅâÜäÅ
41

in een leugen (verkeerde Juda)

- de vader (ÅÄÑ) = 8 (van Er verkerend) in een leugen (ÅâÜäÅ) = 41 (zie ook onder)

Vanwege zijn bedriegelijkheid meende zij hem te mogen bedriegen:
(Gen 38:17):

òÖÅìè

328

îáä

328

(het) pand
(Lev 19:11):

liegen, loochenen
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- en hem zijn zegelring te mogen nemen:
(Gen 38:18):

468

ñåïá

= 12 x 39

jouw zegelring
(Gen 38:5):

39

ÅâÜä

=

1 x 39

Kezib (= "een leugen")
- Juda's zegelring en het uiterste = 12 (=> 6e hfdst) aan leugen = 39

En vanwege zijn gebrek aan rouw om zijn gestorven vrouw = "zijn zich troosten" = "zijn
gaan naar hoeren" (=> onder) meende zij ook zijn snoer te mogen nemen:
(Gen 38:18):

546

ñãâïêÖ

en jouw (gedraaide) snoer
- van patal (ãïê) = "verdraaid zijn", "verkeerd zijn"
(Gen 38:12):

546

ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ

en troostte zich Juda en ging op naar de scheerders van zijn schapen hij
- Juda's gebrek aan rouw = 546 (=> onder) en zijn verdraaiingen = 546

En zo bestond Thamars "rechtvaardig zijn" uit het "de bedrieger mogen bedriegen" en
meende zij zelfs hem zijn eigen erfgenaamschap voor een zoon van haar af te mogen nemen:
(Gen 38:1):

ÖïÄ ÑïÉãÅ ÅâÜäÅ ÑâÑÖ...[5] ... ÑÉÖÑâ ÉìâÖ ÄÖÑÑ ïèÅ âÑâÖ [1]

13800

ñã òïÄ ìîÄ òÖÅìèÑ Ñå

1380

en het was om de tijd dat afdaalde Juda ... (Juda's verwekken van Er en Onan
en Sjela) [5] ... en hij was in een leugen als zij baarde hem
(Gen 38:18):

wat het pand welke ik zal geven jou
- Juda's afdalen t/m verkeren in een leugen = 13800 samengevat
in het te geven pand = 1380
(Gen 38:13):

138

ñâåá ÑçÑ
zie: je schoonvader
- Juda's onbetrouwbaarheid = 13800 in het pand = 1380 en het pand =
1380 in Juda zelf = 138 samengevat

Want Juda's erfgenaamschap hield in zijn eigen reeds in de kiem hoog geestelijk ongeveinsde en toen het tot redden van zijn vader op handelen en niet op vrome woorden
aankwam tot ontplooiing komende waarachtige karakter, ondanks dat de "vader van Sjela" = 8 op dat moment nog in een leugen = 41 verkeerde:
(Gen 38:17):

328

òÖÅìè

= 41 x 8

(het) pand
- het moederschap (óÄ) = 41 van de andere zijde = 8

(zie ook boven)

Met andere woorden omvatte het pand zowel hem als de geestelijke erfenis = het land
van belofte Kanaän:
(Gen 38:13):

ñâåá ÑçÑ

138

òèçä

190

Kanaän

____

òÖÅìè

328

zie: je schoonvader

(Gen 38:17):

(het) pand

Thamar wilde derhalve met haar list beslag op zowel de materiële als de geestelijke erfenis leggen:
het materiële Israël (ãÄìîâ) = 541
het geestelijke Israël (ãÄìîâ) = 541

= 4 x 541
= 1 x 541
_____________________

(Gen 38:16):

âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä

2705

= 5 x 541

want niet wijst hij dat zijn schoondochter zij en zij sprak: wat geef
je me dat je komt tot mij
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Want voor wat het geestelijke betreft valt ook het volgende op:
ôãÄ

111

ñïãä ìåï

1110

aleph (= de goddelijke initiaal => 1e hfdst)
(Gen 38:24):

Thamar jouw schoondochter
- Thamar en de aanspraken op godsherkenning als voorbode
van de latere aanspraken van haar nageslacht

Het geestelijke is echter niet met list en bedrog zich toe te eigenen en zo zou Thamars
nageslacht niet de hoogste trede richting de eenheid Gods betekenen als vele menen.
Want het met de van Thamar afstammende David beginnende messianisme behelst weliswaar veel godvrezendheid maar is als indirekte weg tot God een trede weg van en niet
een trede richting de eenheid Gods (=> onder):
(Gen 38:14):

ôâèëÅ éäïÖ

738

= 1 x 738

ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã ìåÄã

1476

= 2 x 738

en zij bedekte zich met een sluier
(Gen 38:25):

te zeggen: van de man van welke deze (dingen zijn) van hem (ben)
ik zwanger
- Thamars list = 1 en de vrucht daarvan = 2 een stap weg van de eenheid Gods = van 1 naar 2 en niet een stap dichterbij = van 2 naar 1

Juda meende dat eerst het bekend worden van het verlies van de attributen van zijn
waarde aan een hoer een catastrophe zou betekenen (Gen 38:23):
en sprak Juda zij moge houden (het pand) voor zich opdat niet wij worden tot spotternij
Zo ook stuurt hij zijn vriend om het pand terug te halen en vraagt deze bij de bevolking
niet naar een hoer (Gen 38:15: ÑçÖÜ) maar naar de tempelhoer (Gen 38:21: ÑîÉí) of letterlijk
naar "de geheiligde". Want in veel oude culturen bedreven priesteressen "heilige" vruchtbaarheidsriten in de vorm van prostitutie en waren in aanzien:
(Gen 38:14):

1720

Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ

= 4 x 430

welke langs de weg naar het zuiden
(Gen 38:21):

430 = 1 x 430

ÑîÉíÑ ÑâÄ

waar (is) de geheiligde (= de tempelprostituee)
- de tempelprostituee voor "geheiligd" = 1 gehouden langs de
"weg naar het zuiden" = de weg naar werelds leven = 4

Echter was Thamars afhandig maken van zijn staf de catastrophe en wel de zondvloed in
het groot:
(Gen 38:23):

830

Ñã áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ
en sprak Juda zij moge houden (het pand) voor zich
- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83 in het groot = 830

(Gen 38:23):

ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ

1826

âÉÇÑ

22

= 22 x 83

zie ik zond dit bokje en jij niet vond haar
het bokje

- het niet voor het pand in te wisselen bokje = 22 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

En dat merkte hij eerst als "na ongeveer drie maanden" het hem werd medegedeeld:
(Gen 38:24):

83

ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ

en werd medegedeeld aan Juda

Termijnen van drie tijdseenheden staan in de thora meestal voor de eerste drie scheppingsdagen van de geestelijke zijde van de schepping (=> 1e hfdst) en zo ook hier voor het
verborgene totaan het openbaar worden:
8
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(Gen 38:20):

10830

ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä âÑâÖ [24] ... ÑÄëå ÄãÖ
en niet vond hij haar (Thamar) ... (het zoeken naar de hoer) [24] en het
was (na) ongeveer drie maanden dat medegedeeld werd aan Juda

(Gen 38:24):

1083

óâîÉá îãîåä âÑâÖ

en het was (na) ongeveer drie maanden
- de tijd van Juda's niet herkennen van Thamar en haar list
= 10830 samengevat in de drie maanden = 1083

- en daarmee voor wat Juda in zijn lichtzinnige verblindheid uit handen had gegeven:
(Gen 38:22):

áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [23] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ
âÑâÖ [24] ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã
ìåÄã ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä

6060

ñÉâÅ ìîÄ ñàå

606

en ook de mensen van de plaats zeiden: niet was hier een (tempel) hoer [23]
En sprak Juda: zij moge nemen aan zich opdat niet wij worden tot een schande. Zie ik zond dit bokje en jij niet vond haar. [24] En het was na ongeveer
drie maanden en werd medegedeeld aan Juda te zeggen
(Gen 38:18):

jouw staf welke in jouw hand (is)
- het proces van Juda's onwetendheid totaan zijn tot besef komen
in drie maanden = 6060 samengevat in de staf = 606 als object
van zijn tot besef komen
(Gen 38:21):

ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄâÖ ñìÉÑ ãè óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ ÑâÄ
âîçÄ óÇÖ ÑâïÄëå Äã ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ãÄ ÅîâÖ [22] ÑîÉí
áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [23] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ
ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã
ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä âÑâÖ [24]

9092

= 4 x 2273

ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ ñãâïêÖ ñåïá ìåÄïÖ

2273

= 1 x 2273

waar de (tempel)hoer zij bij Enajiem aan de weg. En zij spraken: niet was hier een (tempel)hoer [22] En hij keerde terug
naar Juda en hij sprak: niet vond ik haar en ook de mensen van
de plaats zeiden niet was hier een (tempel)hoer [23] En sprak
Juda: zij moge nemen aan zich opdat niet wji worden tot een
schande. Zie ik zond dit bokje en jij niet vond haar [24] En het
was na ongeveer drie maanden en werd medegedeed aan Juda
(Gen 38:18):

en zij sprak: je zegelring en je snoeren en jouw staf welke in jouw
hand
- het uit handen gegeven pand als kern = 1 van Juda's tot
besef komen na drie maanden van onwetendheid = 4

Met het uit drie delen bestaande pand had Juda zichzelf driemaal de tegenstander (òàî)
= 359 in handen gegeven:
(Gen 38:18):

ñåïá

468

jouw zegelring

ñãâïê

540

jouw snoer

ñàå

jouw staf

69
_____

1077
òàî

= 3 x 359

359

satan, de tegenstander

En inderdaad lijkt tot in deze tijd de oorspronkelijke en als enige werkelijkheidsgehalte
hebbende messiasgedachte voorgoed ondergesneeuwd geraakt te zijn door het weliswaar
niet ongeestelijke maar wel een vertroebelende factor tussen God en de mens in gebracht hebbende nageslacht van Thamar. Gelukkig is het oorspronkelijke naar de natuur
van de schepping en kan niet ontvreemd worden. En zo was daar reeds Juda's derde
zoon Sjela van een betere geest dan zowel zijn volle broeders als zijn latere halfbroeders,
als hij "en zijn nageslacht" = "alle mensen van eenzelfde geest" zich aan de eenheid
Gods zouden houden:
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(Gen 38:10):

ÖïÄ óÇ ïåâÖ Ñîè ìîÄ ÑÖÑâ âçâèÅ èìâÖ

2236

= 2 x 1118

òÅ ÉãïÖ ÉÖè ôéïÖ

1118

= 1 x 1118

en was slecht in de ogen van Jahwe wat hij (Onan) deed en hij
liet sterven ook hem
(Gen 38:5):

en zij voer voort nog en zij baarde een zoon (= Sjela)
- de terugkeer uit werelds doen en denken = 2 naar de
eenheid Gods = 1 in de vorm van Juda's derde zoon Sjela

Uit Thamar zou David voortkomen en op hem zijn de messiasverwachtingen van joden en
christenen gebaseerd. Geen sterke mannen en superkoningen hoe godsvrezend misschien ook en geen verlichte personen van welke soort en pluimage ook kunnen echter
een schakel tussen God en de mens zijn, want als tussen twee mensen kan het kontakt
tussen mens en schepper alleen afhangen van de houding en instelling en sym- of antipathieën van een ieder zelf. Sjela zou zijn zoon "Er" noemen (1. Chr 4:21 => onder) oftewel
hij zou alsnog voor nageslacht op naam van Juda's eerstgeborene zorgen. En dit niet op
de voorgrond stellen van de eigen IK zoals Abel deed (=> 4e hfdst) is de enige weg voor
een ieder om tot een persoonlijke band met God te komen. Na Juda zou dan ook de
scepter op Sjela overgaan (Gen 49:10):
niet zal wijken de scepter van Juda en de ordening aangevende van tussen zijn
voeten (= van zijn zaad) totdat komt Sjela (verbasterd naar Sjilo omgepuncteerd)
Hierbij verwijst de "ordening aangevende" naar de ordening der schepping, waar zij inhoudt het toegroeien naar de volheid van de oorspronkelijke scheppingsgedachten achter
al het bestaande = "het op de zevende dag van onze geschiedenis (=> 1e/2e hfdst) worden
van al het op de eerste zes dagen planmatig geschapene" = "het geheiligd worden van
de schepping door de tijd" (Gen 2:3) = "het gezalfd oftewel gemesjiacht worden van mens
en dier en ding" tot alles de glans zal uitstralen en de liefelijke geur zal verspreiden - in
de thora symbolisch met het "ingesmeerd zijn met olie" weergegeven - zoals op de eerste zes dagen alles planmatig werd geschapen:
=>
(Gen 49:10):

áîå

(masjach)

= insmeren, zalven

Ñãâî ÄÅâ

358

áâîå

358

zal komen Sjela
mesjiach (= bijv. naamwoord, geen zelfstandig naamwoord), gezalfd

Sjela was onzelfzuchtig door voor nageslacht voor zijn eerstgeboren broeder Er te zorgen, waar bij Onan zijn IK middelpunt van alles was:
(Gen 49:8):

èìÜ óíÑÖ

428

= 4 x 107

òçÖÄ

107

= 1 x 107

en doe opstaan zaad (voor je broeder)
(Gen 49:4):

Onan

- Onan als in zijn ogen de feitenlijke waarde = 1 van ook zijn zaad

Sjela zou de waarden van de mens naar de gelijkenis Gods naleven, anders dan zijn
broeders dat niet deden als oorzaak van hun dood:
(Gen 38:11):

ÖâáÄä

45

ÖïÄ óÇ

450

óÉÄ

45

(dat hij niet sterve) als zijn broeders

(Gen 38:10):

(en hij liet sterven) ook hem

de mens

=> en liet God de geestelijk gestorven mens ook lichamelijk sterven
Met het lichtzinnige prijs geven van de staf was niet alleen Juda zelf = "zijn mens zijn":
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(Gen 38:25):

1620

ÑãÄÑ ÑàåÑÖ óâãâïêÑÖ ïåïáÑ âåã

= 36 x 45

van wie deze zegelring en snoeren en staf (zijn)
(Gen 38:18):

ñÉâÅ

36

óÉÄ

45

in jouw hand
de mens
- de "mens in jouw (Juda's) hand" nu in die van Thamar

- maar ook de bond Gods met hem zoek geraakt:
(Gen 38:18):

612 = 1 x 612

ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ

en jouw staf welke in jouw hand

612 = 1 x 612

ïâìÅ
(Gen 38:21):

(de) bond

__________________

ñìÉÑ ãè óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ ÑâÄ ìåÄã

1224

= 2 x 612

te zeggen (op zoek naar het terughalen van het pand): waar de (tempel)hoer, zij aan de twee bronnen/ogen langs de weg?
- met de "staf in Juda's hand" = 612 ook de bond Gods met
Juda = 612 zoek geraakt = 2 x 612

En zo had Thamar gemeend met het pand de erfenis van het land Kanaän van de belofte
= 1 voor eigen nageslacht veilig gesteld te hebben:
(Gen 38:17):

ñáãî Éè òÖÅìè

760

= 4 x 190

òèçä

190

= 1 x 190

een pand tot jouw zenden
Kanaän
- het godsland Kanaän als kern = 1 van het gevraagde pand = 1

En zo zette de vrucht van Juda's afdalen zich voort:
(Gen 38:3):

ìè Öåî ïÄ ÄìíâÖ òÅ ÉãïÖ

1826

= 22 x 83

1826

= 22 x 83

en zij baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er
- Juda's geesteloze eerstgeborene
(Gen 38:23):

ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ

zie ik stuurde dit bokje (om de staf terug te halen) en jij niet vond
je haar
- de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83 in volledigheid = 22 (naar de 22
letters van het hebreeuwse alfabet) vanwege de verloren staf

Want met haar zwanger worden van hem leek overeenkomstig de betekenis van de staf
zij het eerstgeboorterecht en de hegemonie voor haar nageslacht veilig gesteld te hebben en gezien haar methodes was daarmee de erfenis als geestelijke erfenis in principe
verloren gegaan:
(Gen 38:16):

Ñã áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ [23] ...ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ

24840

ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã ìåÄã Ñâåá ãÄ Ñáãî ÄâÑÖ ïÄëÖå ÄÖÑ

2484

ik wil tot je gaan want niet wist hij dat zijn schoondochter zij ... [23] en sprak
Juda: zij moge nemen (het pand) tot zich
(Gen 38:25):

en zij naar buiten gebracht wordend en zij stuurde naar haar schoonvader
te zeggen: van de man van welke dezen van hem ik zwanger
- Thamars zwanger zijn van Juda = 2484 vat de ontvreemding van
de staf van de erfdrager = 24840 samen

Ondanks en dwars door alle tot op heden overheersende overtuiging in het kielzog van
Thamars "overwinning" zal echter de scepter altijd in handen zijn en blijven van de tallozen welke in toewijding tot God leven. En dat is ook wanneer naar theorie men bemiddelaars huldigt en in de praktijk men bewuster of onbewuster een direkte band met zijn
schepper heeft. Want een indirekte band met God willen aangaan is gelijk aan het willen
onderhouden van een intieme relatie door twee mensen via een derde. De scepter van de
zichzelf niet onthoudende toewijding tot God = "de scepter sinds Abel" (=> 4e hfdst) heerst
in het verborgene en zal uiteindelijk algeheel overwinnen.
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Door zijn leugen tegenover Thamar en zijn algehele slechte gedrag tegenover vrouwen
verloor Juda zijn staf:
(Gen 38:11):

ìåÄâÖ [23] ...ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî Öïãä ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ
ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï ÑÉÖÑâ

49170

[19] Öã ìÑïÖ ÑâãÄ ÄÅâÖ Ñã òïâÖ ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ ñãâïêÖ ñåïá
Ñâãèå Ñêâèë ìéïÖ ñãïÖ óíïÖ

4917

en sprak Juda tot Thamar zijn schoondochter: blijf weduwe in het huis
van je vader (tot Sjela volwassen is) ... [23] En sprak Juda: zij moge nemen (het pand) tot zich opdat niet wij worden tot schande. Zie ik stuurde
dit bokje (tevergeefs om het pand terug te halen)
(Gen 38:18):

jouw zegelring en jouw snoer en jouw staf welke in je hand en hij gaf haar
en hij ging tot haar en zij werd zwanger van hem [19] En zij stond op en
ging heen en verwijderde de sluier weg van haar
- Juda's bedrog en lichtzinnigheid = 49170 samengevat in het verlies
van de staf = 4917

- als uiteengezet dat bij misachten van de helft van zijn mens zijn men geen erfgenaam
van geestelijk goed kan zijn. Ja door dat verlies = 4917 werd nu hij gegijzeld door een
door hem misachte vrouwen en wel door één welke vanwege haar oneerbare optreden
geen moeder van heilsgeschiedenissen maar een veroordeelde had moeten zijn = 4917:
(Gen 38:18):

[19] Öã ìÑïÖ ÑâãÄ ÄÅâÖ Ñã òïâÖ ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ ñãâïêÖ ñåïá
Ñâãèå Ñêâèë ìéïÖ ñãïÖ óíïÖ

4917

ÑçÑ óÇÖ ñïãä ìåï ÑïçÜ ìåÄã ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä âÑâÖ
ôìîïÖ ÑÖÄâëÖÑ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ óâçÖçÜã ÑìÑ

4917

jouw zegelring en jouw snoer en je staf welke in jouw hand en hij gaf haar
en hij ging tot haar en zij werd zwanger van hem [19] En zij stond op en
ging heen en verwijderde de sluier weg van haar
(Gen 38:24):

en het was ongeveer drie maanden en werd medegedeeld Juda zeggende: hoereerde Thamar jouw schoondochter en ook zie zwanger van haar
hoererijen. En sprak Juda: breng haar naar buiten opdat zij verbrand worde
- Thamars ontvreemden = 4917 gelijk aan een veroordeling naar
de rechtsnormen van die tijd = 4917

- zie ook boven 986 en 986. Thamar ging vrijuit omdat Juda's eigen fouten een veroordeling blokkeerden:
(Gen 38:15):

Ñâçê Ñïéä âä ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ

1341 =

9 x 149

en zag haar Juda en hij hield haar voor een hoer want zij had
bedekt haar gezicht
(Gen 38:16):

Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ
âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ

3427 = 23 x 149

en hij week af naar haar de weg in en hij sprak: welaan toch ik
wil komen tot jou want niet wist hij dat zijn schoondochter zij
en zij sprak: wat geef je mij dat jij zal komen tot mij
(Gen 38:20):
(Gen 38:24):

149 =

óâÜèÑ âÉÇ

1 x 149

een bokje van de geiten (= het hoerenloon)

_________________

ñïãä ìåï ÑïçÜ ìåÄã ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä âÑâÖ
ôìîïÖ ÑÖÄâëÖÑ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ óâçÖçÜã ÑìÑ ÑçÑ óÇÖ

4917 = 33 x 149

en het was ongeveer na drie maanden en werd medegedeeld
aan Juda te zeggen: hoereerde Thamar je schoondochter en
ook zie zij is zwanger van haar hoererijen. En sprak Juda:
breng naar buiten haar opdat zij verbrand zal worden

- Juda's doodvonnis = 4917 gelijk aan zijn eigen verkeerd handelen = 4917

En in het verlengde hiervan geldt tot op de dag van vandaag dat het uit Thamar voortgekomene eigenlijk tegen de leer Gods indruist (Deut 30:12-14, Ex 20:4), dit echter niet meer is
te stoppen. Als gezegd echter is sterker dan Thamar en haar methodes de natuur van de
mens naar de gelijkenis Gods welke dwars door de overheersende religieuze theorieën en
vaak ook wanneer hijzelf deze aanhangt tot een individuele band met zijn schepper
komt.
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c. Juda's afdalen
Door de wandaad tegen Joseph verkeerden Jakobs zonen in een leugen en als uiteengezet gedacht Juda anders dan zijn broeders zich niet beter voor te doen dan hij was. Aldus
uit afkeer van gehuichel daalde Juda af weg van het "een religieus betere mens zijn" =
"één van de sterren zijn van het huis Israël" = 12 x 103
(Gen 38:1):

ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ ÄÖÑÑ ïèÅ âÑâÖ

1236

óâÅäÖäÑ

103

= 12 x 103

en het was om die tijd (van de verkoop van Joseph) dat afdaalde
Juda weg van zijn broeders
(Gen 15:5):

de sterren
- de twaalf stammen Israëls niet als het zand aan de oever van
de zee maar als de sterren des hemels (=> 22e hfdst) = 12 x 103

En aldus gaf hij zich met zulk een weinige interesse nog voor geestelijke zaken aan werelds leven over dat hij zijn waarden = "zijn staf" omwille van een vluchtig plezier uit
handen gaf:
(Gen 15:18):

ñÉâÅ ìîÄ ñàåÖ ñãâïêÖ ñåïá ìåÄïÖ ñã òïÄ ìîÄ òÖÅìèÑ Ñå ìåÄâÖ

3910

ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ

391

en hij sprak: wat het pand welke ik zal geven jou en zij sprak: jouw zegelring en jouw snoeren en jouw staf welke in jouw hand (is)
(Gen 15:16):

en hij sprak: welaan nu ik wil komen tot jou
- Juda's identiteit en de staf van de geestelijke erfenis = 3910
samengevat in = "in ruil voor" een kortstondig plezier = 391

Ook de "eerlijkheid" van de zuiderling is echter geen waarheid. Met haar schiet men tekort in het leven naar de volledige werkelijkheid:
(Gen 38:1):

ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ ÄÖÑÑ ïèÅ âÑâÖ

1236

en het was om die tijd (van de verkoop van Joseph) dat afdaalde Juda weg
van zijn broeders
(Gen 38:20):

1236

ÑîÄÑ Éâå òÖÅìèÑ ïáíã

om (terug) te nemen het pand uit de hand van de vrouw
- Juda's te simpele "eerlijkheid" = 1236 en het te simpele idee om uit
handen gegeven waarde "gewoon weer terug te halen" = 1236

Een "sluier" = 6194 is voldoende zelfs om de "naar het zuiden afzakkende mens" te kunnen misleiden = 6194:
(Gen 38:14):

óâçâè áïêÅ ÅîïÖ ôãèïïÖ ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ
Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ

6194

en zij verwijderde de kleren van haar weduwschap van haar en bedekte
zich met een sluier en zij verhulde zich en zij zat bij de opening van de
twee ogen welke langs de weg naar het zuiden
(Gen 38:16):

âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ
óÄ ìåÄïÖ òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ ìåÄâÖ [17] âãÄ ÄÖÅï
ñáãî Éè òÖÅìè òïï

6194

ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ

252

ôâèëÅ

252

welaan nu ik wil komen tot jou want niet wist hij dat zijn schoondochter zij
en zij sprak: wat geef je mij dat jij komt tot mij [17] en hij sprak: ik wil
zenden een bokje van de geiten van het kleinvee en zij sprak: wanneer jij
geeft een pand tot jouw zenden
(Gen 38:15):

en zag haar Juda
(Gen 38:14):

door een sluier
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(Gen 38:16):

331

ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ
en hij week af naar haar naar de weg

(Gen 38:15):

331

ÑÅîáâÖ

en hij schatte in haar/hield haar voor (voor een hoer)
- het onvermogen tot juist inschatten = 331 van de afwijkende mens = 331

Want op listen van de tegenstander kan alleen die realiteitszin antwoord zijn welke met
een op de werkelijkheid Gods ingericht leven is verbonden. De "gewoon eerlijk erop los
levende mens" wordt niet vanwege zijn "oprechtheid" verschoond. En waar meestal op
kritieke momenten hij het met zijn "zich niet anders voordoen" wat minder nauw neemt
zoals in het geval van Juda's belofte aan Thamar omtrent zijn zoon Sjela, wordt hij door
aldus gemaakte tegenstanders zeker niet verschoond. En zo komt hij bij volharden in
surrogate waarheidsgevoelens niet aan de hogere bedoelingen Gods toe. Want dieptepunt van Juda's afdalen:
(Gen 38:1):

539 = 1 x 539

âåãÉè îâÄ Éè

tot een adullamietische man (week Juda af)
(Gen 38:1):

1078

Ñïçåï Ñãè ñâåá

= 2 x 539

jouw schoonvader trok op naar het zuiden
- Juda's steeds verdere afdalen weg van de eenheid
Gods = 1 richting Egypte = het wereldse = naar het zuiden = 2

- was niet Juda's affaire met Thamar maar vanwege haar streven naar de hegemonie het
voordringen van haar zoon Perez:
(Gen 38:1):

ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ

716

öìê Öåî

716

en daalde af Juda weg van zijn broeders
(Gen 38:29):

zijn naam Perez (= doorbraak in de zin van elleboogwerk)

En als uiteengezet bracht dit de bedoelingen Gods met Juda als de nieuwe hoopdrager
van Jakobs zonen (=> boven) in gevaar:
(Gen 38:25):

ÑàåÑÖ

65

ÑâãÄ ÄÅâÖ

65

en de staf
(Gen 38:18):

en hij ging tot haar (Thamar)

Juda's "niet beter willen zijn" = "zijn weggaan van zijn broeders" = "zijn toevlucht zoeken tot mensen van weinig geest (=> 10e hfdst: de Kanaänieten)" was er de oorzaak van dat
in zijn eigenlijke opdracht = "de joodse geest en ziel" hij gebonden raakte door de geest
van Thamar en Perez:
(Gen 38:23):

ÑíÉë ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ìäâÖ [26] ... ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï
âçåå

13420 = 4 x 3355

[2] Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ
âçèçä îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ

3355 = 1 x 3355

zij neme (het pand) tot zich opdat niet wij worden tot schande ...
[25] (Thamars onthulling) [26] En herkende Juda (het pand) en
hij sprak: zij is rechtvaardig meer dan ik
(Gen 38:1):

en daalde af Juda weg van zijn broeders en hij boog af tot een addulamitische man en zijn naam Hira [2] en zag daar Juda een
dochter van een kanaänitische man
- Juda's afbuigen als kern = 1 van zijn gebonden raken = 4

Oftewel zijn "gewoon eerlijk zijn en openlijk het niet zo nauw nemen" = 3355 was de
"deur op een kier" voor de tegenstander:
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(Gen 38:17):

òÖÅìè òïï óÄ ìåÄïÖ òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ ìåÄâÖ
ñáãî Éè

3355 = 1 x 3355

ÑâïÄëå Äã ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ãÄ ÅîâÖ [22] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã
ìåÄâÖ [23] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ
Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï ÑÉÖÑâ
ÑïÄëå

6710 = 2 x 3355

en hij sprak: ik wil zenden een bokje van de geiten van het vee. En
zij sprak: wanneer jij geeft een pand tot jouw zenden
(Gen 38:21):

niet was hier een (tempel)hoer [22] En hij keerde terug tot Juda en
sprak: niet vond ik haar en ook de mensen van de plaats zeiden:
niet was jier een (tempel)hoer [23] En sprak Juda: zij moge nemen
aan zich opdat niet wij worden tot schande. Zie ik zond dit bokje en
jij niet vond haar

- Juda's verlies van de pand = 2 als verdere stap weg van de eenheid Gods = 1

Door diens ingevingen liet Thamar als niet zelf de tegenstander zijnde zich leiden en liet
Juda zich misleiden. Want ook in het idee van de zuiderling van "tenminste geen huichelaar te zijn" kan geen heiliging zijn gelegen, als afwijken de weg bijster doet raken en tot
verdere afwijken doet komen:
(Gen 38:1):

îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ [2] Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ
èÖî ÖåîÖ âçèçä

3367 = 1 x 3367

Ñãî ãÉÇ âä ÑïÄì âä Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ óâçâè áïêÅ ÅîïÖ
ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ [15] ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ
ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ [16] Ñâçê Ñïéä âä

6734 = 2 x 3367

en hij week af naar een man een Adulamiet en zijn naam Hira [2]
En zag daar Juda de dochter van een kanaänietische man en zijn
naam Sjua
(Gen 38:14):

en zij ging zitten aan de ingang van Enajiem welke aan de weg
naar het zuiden want zij zag dat was groot geworden Sjela en zij
niet was gegeven hem tot vrouw [15] En zag haar Juda en hij hield
haar voor een hoer wat zij had bedekt haar gezicht [16] En hij
week af naar haar naar de weg

- Juda's steeds verdere afdalen richting het wereldse = van één naar twee

Of nu een mens van huis uit immoreel is zoals in het algemeen de Kanaänieten het waren (=> 9e hfdst) of dat hij vanwege aversie tegen huichelachtig gedrag met de eerste optrekt zoals Juda tot de Kanaänieten ging: afwijken doet de deur voor de sluwheid van de
tegenstander openen:
(Gen 38:18):

Äã ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ãÄ ÅîâÖ [22] ... Öã ìÑïÖ ÑâãÄ ÄÅâÖ
ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ ÑâïÄëå

13468 = 4 x 3367

en hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem ... (het vergeefse terughalen van het pand) [22] en hij keerde terug tot Juda
en sprak: niet vond ik haar en ook de mensen van de plaats zeiden: niet was hier een (tempel)hoer
(Gen 38:1):

îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ [2] Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ
èÖî ÖåîÖ âçèçä

3367 = 1 x 3367

en hij week af naar een man een Adulamiet en zijn naam Hira [2]
En zag daar Juda de dochter van een kanaänietische man en zijn
naam Sjua
- Juda's afwijken als oorzaak = 1 van Thamars zich toeëigenen van zijn zaad = "het verlies van de staf" = 4
(Gen 38:1):

îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ [2] Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ
èÖî ÖåîÖ âçèçä

3367 = 1 x 3367

ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ îÅãïÖ Ñâãèå Ñêâèë ìéïÖ ñãïÖ óíïÖ

3367 = 1 x 3367

en hij week af naar een man een Adulamiet en zijn naam Hira [2]
En zag daar Juda de dochter van een kanaänietische man en zijn
naam Sjua
(Gen 38:19):

en zij stond op en ging en verwijderde de sluier van haar en zij
deed aan de klederen van haar weduwschap
- Thamars slagen = haar onopgemerkt kunnen wegkomen = 3367
gelijk aan Juda's afwijken naar de Kanaänieten = 3367
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(Gen 38:21):

ñìÉÑ ãè óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ ÑâÄ ìåÄã Ñåíå âîçÄ ïÄ ãÄîâÖ
Äã ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ãÄ ÅîâÖ [22] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄâÖ
[23] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ ÑâïÄëå
Ñã áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

7420 = 4 x 1855

Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ

1855 = 1 x 1855

en hij vroeg de mensen van de plaats te zeggen: waar de (tempel-)
hoer welke te Enajiem aan de weg en zij spraken niet was hier een
(tempel)hoer [22] En hij keerde terug naar Juda en sprak: niet vond
ik haar en ook de mensen van de plaat zeiden: niet was hier een
(tempel)hoer [23] En zei Juda: zij neme (het pand) aan zich
(Gen 38:1):

en daalde af Juda weg van zijn broeders en hij week af tot een man
een Adulamiet en zijn naam Hira
- Juda's afwijken als oorzaak = 1 van het verlies van de staf = 4

Juda hield niet de schijn op en was daarmee eerlijker dan Thamar. Maar als gezegd was
Thamar ten tijde van Juda's afdalen geestrijker dan Juda, als in zijn afwijken hij zelfs
"naar de weg terugkeerde" als hij "naar Thamar als hoer ging" (Gen 38:16):
en hij week af naar haar naar de weg (ñìÉÑ ãÄ)
Thamar was in die tijd geestrijker dan Juda wanneer ook niet zij het op geestrijke wijze
in daden omzette. En zo ging ze "aan de opening van de twee ogen langs de weg naar
het zuiden" zitten:
en zij ging zitten aan de ingang/opening van Enajiem/de twee ogen welke aan de
weg naar Thimna/het zuiden
(Gen 38:14):

áïê
óâçâè
Ñïçåï
òåï

opening, ingang
Enajiem, de twee ogen, de twee bronnen
Thimnatha, naar het zuiden
het zuiden
==>>

en zij ging met geöpende ogen letten op Juda's afzakken naar het zuiden
Zij zag Juda's verblinding = "zijn verkeren in een leugen" = "zijn steeds verdere gaan
naar het zuiden" en wist het te benutten:
(Gen 38:14):

Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ óâçâè áïêÅ ÅîïÖ

3098

ñáãî Éè òÖÅìè òïï óÄ ìåÄïÖ òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ

3098

en zij zat aan de opening van de twee ogen welke langs de weg naar
het zuiden
(Gen 38:17):

ik wil zenden een bokje van de geiten van het kleinvee en zij sprak:
wanneer jij geeft een pand tot jouw zenden

In letterlijke zin wist zij omtrent Juda's zedenloze leven en speelde zij daarop in. Zoals
steeds in de thora echter is hier niet alleen sprake van letterlijke gebeurtenissen. Niet zat
of niet alleen zat een Thamar lijfelijk langs de weg naar Thimna maar vanwege zijn
steeds verdere afzakken = "zijn gaan naar het zuiden" = "zijn gaan naar Thimna" werd
een Juda of een stam of geestelijke stroming Juda kwetsbaar voor de sluwheid van een
Thamar of stam of geestelijke stroming Thamar. Voor de zuiderling "gewoon menselijk"
en derhalve door hem niet voor verkeerd gehouden gedrag zoals het gaan naar prostituees (=> onder) maakt nochtans kwetsbaar voor bedrog:
(Gen 38:14):

ôãèïïÖ ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ

3096

òïï Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ
âãÄ ÄÖÅï âä âã

3096

en zij deed af de klederen van haar weduwschap weg van haar en bedekte
zich met een sluier en zij verhulde zich
(Gen 38:16):

en hij sprak: welaan nu. Ik wil komen tot jou want niet wist hij dat zijn
schoondochter zij en zij sprak: wat geef je mij dat je komt tot mij

- Thamars inspelen = 3096 op Juda's "gewoon eerlijk doen" = 3096
met als winst de open deur van "wat geef je mij"
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- en maakt een mens chanteerbaar. Want mag ook de wereldse mens het gaan naar
prostituees niet voor oneerbaar houden zo wekt wel degelijk zijn spot- en lachlust wanneer iemand zich de attributen van zijn eer en aanzien door een dame van lichte zeden
laat ontnemen:
(Gen 38:12):

1576

Ñïçåï âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ

= 2 x 788

hij en Hira zijn vriend de Adullamiet naar het zuiden
(Gen 38:23):

788 = 1 x 788

ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï

ze neme aan zich opdat niet wij worden tot gespot
- het "omwille van gezichtsverlies afstaan" als verkeerde reactie op
chantage vanwege het om willen draaien van het "oneervolle gaan
van één naar twee" in een "eervol gaan van twee naar één "

ÜÖÅ
ÜÖÅ

- spot, hoon
- (verbum): verachten, geringschatten

Aldus loert in vorm van door hem te inspireren mensen de tegenstander met geöpende
ogen langs de weg naar het zuiden om de naïeveling op de hiaten tussen zijn voorstellingen van goed zijn en de ordening Gods in te vangen. Ook in dit hoofdstuk hervat de auteur van dit boek de afkortingstaal van de thora omdat alleen met haar universeel verstrekkende verschijnselen kort en bondig zijn weer te geven.
Niet eerst bij Juda's gaan naar Thimna = "zijn weer verdere gaan naar het zuiden" derhalve maar vanaf zijn afwijken weg van zijn broeders werden de verkeerdheden van Juda
en van zijn zonen beloerd "langs de weg naar het zuiden":
(Gen 38:9):

... ÖâáÄã èìÜ òïç âïãÅã ÑëìÄ ïáîÖ ÖâáÄ ïîÄ ãÄ ÄÅ óÄ ÑâÑÖ
ÑçÑ ìåÄã ìåïã ÉÇâÖ [13] Ñïçåï âåãÉèÑ

17200

Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ

1720

en het was als hij kwam tot de vrouw van zijn broeder dat hij bedierf ter
aarde om niet te geven zaad aan zijn broeder ... (Onans sterven, Juda's
bedriegen van Thamar en "zich troosten" na de dood van zijn vrouw) [13]
En werd medegedeeld aan Thamar zeggende zie:
(Gen 38:14):

welke langs de weg naar het zuiden
- de verkeerdheden van Juda en zijn vrucht en het attent maken van Thamar
op dezen = 17200 samengevat in het zich bevinden "langs de weg naar het
zuiden" = 1720

En aldus zag door Juda's geestelijke verblinding:
(Gen 38:21):

óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ ÑâÄ ìåÄã

895

Ñïçåï

895

te zeggen: waar (is) de (tempel)hoer zij in Enajiem
(Gen 38:12):

naar het zuiden (naar Thimna)
- Juda's en Hira's verkeerde waarnemen = 895 gelijk aan het
gaan naar het zuiden = 895
(Gen 38:21):

ÑîÉíÑ ÑâÄ

430

ÑâÅÄ ïâÅ

430

waar (is) de (tempel)hoer
(Gen 38:11):

(in) het huis van haar vader

- Juda's niet herkennen van Thamar = 430 ook nadien wederom
in het huis van haar vader = 430

- Thamar "met geöpende ogen" Juda's kwetsbare plekken:
(Gen 38:14):

óâçâè áïêÅ

670

ÅâÜäÅ ÑâÑÖ

67

bij de opening van de twee bronnen/ogen
(Gen 38:5):

en hij (Juda) was in een leugen
- Thamars zien van de gelegenheid = 670 samengevat in Juda's
verkeren in een leugen = 67
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(Gen 38:1):

1800

âåãÉè îâÄ Éè àâÖ ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ ÄÖÑÑ ïèÅ âÑâÖ
en het was in die tijd dat afdaalde Juda weg van zijn broeders en afweek
tot een adulamietische man

(Gen 38:14):

180

óâçâè

Enajiem, de twee ogen
- Juda's afdalen = 1800 samengevat in het zien van Thamar = 180

Zij wist van Juda's gebrek aan geest = "zijn weinig liefdevolle reaktie op de dood van zijn
vrouw ten gevolge van zijn zienswijze van vrouwen in het algemeen" (=> boven) en van
zijn verdere afdalen dientengevolge naar het zuiden. Oftewel zij wist van zijn na de dood
van zijn vrouw niet meer te bevredigen alleen lichamelijke behoefte en opzoeken derhalve van prostituees = "zijn zich troosten door te gaan naar het zuiden" en zij speelde op
die geesteloosheid in:
(Gen 38:12):

ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ óâåâÑ ÖÅìâÖ
ÉÇâÖ [13] Ñïçåï âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè
Ñïçåï Ñãè ñâåá ÑçÑ ìåÄã ìåïã

6896

= 4 x 1724

ôãèïïÖ ôâèëÅ éäïÖ

1724

= 1 x 1724

en werden veel de dagen en stierf de dochter van Sjua de vrouw
van Juda en troostte zich Juda en ging op naar de scheerders van
zijn kleinvee hij en Hira zijn vriend de Adullamiet naar het zuiden.
[13] En werd verteld aan Thamar te zeggen: zie jouw schoonvader
gaande naar het zuiden
(Gen 38:14):

en zij bedekte zich met een sluier en zij verhulde zich
- Thamars inzichtige reactie = 1 op Juda's gebrek aan liefdevollerouw en zijn "zich troosten door te gaan naar het zuiden" = "zijn
gaan naar prostituees" = 4

Op dat punt van zijn blindheid = "zijn gaan naar het zuiden" vermomde zij zich:
(Gen 38:13):

1000

Ñïçåï Ñãè

= 4 x 250

(hij) gaande naar Thimnatha (wordt Thamar medegedeeld)

(Gen 38:14):

250 = 1 x 250

ôâèë

de sluier
- de sluier als Thamars inzichtige antwoord = 1 op Juda's
gaan naar het zuiden = zijn gaan naar prostituees = 4

- om de staf van de macht als pand te verkrijgen:
(Gen 38:14):

Ñïçåï ñìÉ ãè

1219

òÖÅìè òïï óÄ

1219

langs de weg naar het zuiden (naar Thimna)
(Gen 38:17):

wanneer je geeft een pand (mag je tot me komen)

Overeenkomstig volgende getalwaarden behoort hoerenloon uitsluitend tot werelds reilen
en zeilen:
(Gen 38:17):

òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ

380

óâìëå

380

bokje van de geiten van het kleinvee
Mizraiem (= Egypte)

- oftewel is aan deze geen geestelijk element toe te kennen. De naar het zuiden = "naar
het in de thora symbool voor het wereldse doen en denken staande Egypte (óâìëå) =
380" afzakkende van het religieuze afkerige Juda had echter geen moeite om zijn geestelijke waarden vertegenwoordigende staf en snoer en zegelring als onderpand voor deze
te geven. En daarmee gaf hij de helft teveel uit handen:
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(Gen 38:17):

ñáãî Éè òÖÅìè

760

= 2 x 380

380

= 1 x 380

een pand tot jouw zenden (van het bokje verlangt Thamar)
(Gen 38:17):

òÄëÑ òå óâÜè âÉÇ

bokje van de geiten van het kleinvee
- met de materiële en geestelijke waarden van de zegelring en
snoer en staf als onderpand = 2 x 380 voor het alleen materiële hoerenloon = 380 de geestelijke helft = 380 te veel gegeven

(zie ook boven)

Maar reeds Juda's eerstgeborene Er was een vrucht van Juda's afdalen oftewel van het
zelf nemen (=> 4e hfdst) van een vrouw:
(Gen 38:2):

ÑáíâÖ

129

= 1 x 129

ÑÉÖÑâ ìÖäÅ

258

= 2 x 129

en hij nam haar
(Gen 38:7):

de eerstgeborene van Juda
- Juda's eerstgeborene = 2 ten gevolge van het zelf nemen
één van de stappen verder weg van de eenheid Gods = 1

De vriendelijk en leuk en joviaal en tolerant zijnde mens van plezier is veelal door velen
bemind en wel omdat zijn "leven en laten leven" anderen niet op hun gedrag aanspreekt.
Echter ontbreken aan deze zuiderling evenals aan de streng moralistische noorderling de
goddelijke waarden zolang zij niet tot de niet vrijblijvende daad komen om de eerzuchtige en hebberige grote IK op te geven. Het laatste is een zaak van het hart, van overgave
en toewijding en daarmee een zaak zowel niet van de zich op niets vastleggende zuiderling als van de kil harteloze noorderling. En zo was ook Juda's eerstgeborene "Er" alleen
de materiële helft van de volledige mens, oftewel hij was alleen de in de thora voor het
vleselijke lichaam staande "huid":
(Gen 38:3):

ìè

Er

- ìÖè

(or in full)* = huid

270

= 6 x 45

- de mens (óÉÄ) = 45 welke niet aan de sabbat = 7 toekomt = 6
* de puncteringen werden eerst in veel latere tijden toevoeging

En daarom was voor God de binnenkant van deze zoon slecht, want het omgekeerde van
de buitenkant = "de huid ìè" is "de binnenkant èì"= slecht":
(Gen 38:7):

ìè

Er

(Gen 38:7):

èì

slecht

En ook het egoïsme van Juda's zoon Onan was de geestelijke vrucht = 1 van Juda's "afbuigen" = "van de weg afgaan naar de Kanaänieten" en "verkeren in een leugen" = 4:
(Gen 38:1):

ÅâÜäÅ ÑâÑÖ... [5] ... Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ
ÖïÄ ÑïÉãÅ

12564 = 4 x 3141

en hij boog af naar een man een adullamietische en zijn naam
Hira ... [5] ... en hij was in een leugen als zij baarde hem (Sjela)
(Gen 38:9):

èìÜ òïç âïãÅã ÑëìÄ ïáîÖ ÖâáÄ ïîÄ ãÄ ÄÅ óÄ ÑâÑÖ
ÖâáÄã

3141 = 1 x 3141

en het was als hij ging naar de vrouw van zijn broeder daar bedierf hij (het zaad) ter aarde om niet te geven zaad aan zijn broeder

Zoals Abrams en Sarais verkeerde beslissing om via Hagar tot nageslacht te willen komen tot in deze tijd zijn gevolgen heeft (=> 16e hfdst), zo zou ook Juda's afdalen tot in deze tijd zijn gevolgen hebben. Want de scepter gaat over op een ieder welke gehoor geeft
aan zijn geweten = "zijn zijn naar de gelijkenis Gods" en zou zo ook van de latere onzelfzuchtige Juda op zijn onzelfzuchtige zoon Sjela overgaan (=> boven). De scepter en het
"gezalfde" is derhalve zaak van het zich onder de geest Gods stellen van een ieder afzonderlijk, maar door Thamars idee van realisatie van het goddelijke door uiterlijke ingrepen
zou hun betekenis tot in deze tijd overschaduwd worden door een feitelijk aan dit idee
gelijk zijnde messiasgedachte. En in dat opzicht valt zelfs het volgende op:
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(Gen 38:18):

606

ñÉâÅ ìîÄ ñàå
jouw staf welke in jouw (Juda's) hand (verlangt Thamar)

(Rth 1:4):

606

ïÖì

Ruth (= grootmoeder van David)

- als het idee van een godsrijk gerealiseerd door de ingrepen van een geestelijk en al dan
niet ook lichamelijk sterke mens zich in Thamars nageslacht oftewel zich bij de nakomelingen van Perez voortzette (=> 49e hfdst en "HgP"):
(Gen 38:29):

ñâãè ïëìê Ñå ìåÄïÖ ÖâáÄ Äëâ ÑçÑÖ ÖÉâ Åâîåä âÑâÖ
öìê Öåî ÄìíâÖ öìê

3610

= 19 x 190

en het was als terugtrekkend zijn hand en zie kwam uit zijn
broeder en zij sprak: wat doorbrak je voor jou een doorbraak
(= Perez). En men noemde zijn naam Perez

= 5 x 722

- de geest van Thamars de hand (ÉâÑ) = 19 leggen op het godsland
Kanaän (òèçä) = 190 reeds bij geboorte Perez en Zerah meegegeven

Want als te zien was was Thamar in die tijd zeer veel geestrijker dan Juda en meende zij
ook de toekomst van het geestelijke Kanaän op haar wijze weg van haar weinig geestrijke schoonvader te kunnen redden. Alles bestaat uit vier materiële delen en één geestelijk
deel (=> 1e/2e hfdst) en zo zijn van bovenstaand citaat de geest en sfeer van het voordringen één vijfde deel van 3610 = 722. En dat is de getalwaarde van het volgende citaat:
(Gen 38:16):

ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ

722

en hij week af naar haar de weg in en sprak: welaan nu ik wil komen tot jou

Oftewel door Juda's "het niet zo nauw nemen" als Thamar wist:
(Gen 38:25):

Ñâåá

63

Äç ÑÅÑ

63

haar schoonvader
(Gen 38:16):

welaan nu (ik wil tot je komen)

- en daarmee door Juda's "het niet zo nauw nemen" als open deur voor haar misleiding:
(Gen 38:15):

Ñâçê Ñïéä

630

Äç ÑÅÑ

63

zij had bedekt haar aangezicht
(Gen 38:16):

welaan nu (ik wil tot je komen)
- Thamars zich verhullen = 630 samengevat in de lichtzinnigheid
van haar schoonvader = 63

- ontstond de tot in deze tijd voortlevende vertroebeling van religieus inzicht:
(Gen 38:16):

ìåÄâÖ [23] ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ ÑâïÄëå Äã
ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî ÑçÑ ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï ÑÉÖÑâ

5200

ìîÄ ÖâáÄ Äëâ ìáÄÖ [30] öìê Öåî ÄìíâÖ öìê ñâãè ïëìê Ñå ìåÄïÖ
áìÜ Öåî ÄìíâÖ âçîÑ ÖÉâ ãè

5200

niet vond ik haar en ook de mensen van de plaats zeiden: niet was hier een
(tempel)hoer [23] En sprak Juda: zij neme aan zich opdat niet wij worden
tot spot. Zie ik zond dit bokje en jij niet vond je haar
(Gen 38:29):

en zij (de vroedvrouw) sprak: wat doorbrak jij voor jou een doorbraak en zij
noemde zijn naam Perez (= een doorbraak) [30] en nadien kwam uit zijn broeder welk aan zijn hand de scharlaken draad en men noemde zijn naam Zerach

- Juda's verlies van de staf = 5200 en het voordringen van Perez = 5200
(Gen 38:30):

ìáÄÖ

215

eerste woord van vers

áìÜ

215

laatste woord van vers

en daarna (na Perez)
Zerach
- de geest van voordringen en van achtergesteld zijn

En waar Hira Juda's leraar (=> onder) was, wordt hetzelfde ook als volgt uitgedrukt:
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(Gen 38:29):

2088

öìê ñâãè ïëìê Ñå ìåÄïÖ ÖâáÄ Äëâ

= 4 x 522

ging uit zijn broeder en zij sprak: wat doorbrak jij voor jou een
doorbraak
(Gen 38:12):

522 = 1 x 522

ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ

hij en Hira zijn vriend (gingen naar het zuiden)
- Juda's en Hira's afdalen als oorzaak = 1 van Thamars geest van voordringen

Ook de niet zelden desastreuze gevolgen van het religieuze onbegrip tot in deze tijd zoals
symbolisch weergegeven met het voordringen van Thamar wordt in dit hoofdstuk van de
thora voorspeld met het "zich als eerste naar buiten willen wringen" door de kinderen
van Thamar bij hun geboorte":
(Gen 38:29):

öìê ñâãè ïëìê Ñå ìåÄïÖ ÖâáÄ Äëâ ÑçÑÖ

2154

òàî

359

= 6 x 359

en zie kwam uit zijn broeder en zij sprak: wat doorbrak je voor jou
een doorbraak (= Perez)
satan
- 6 x de tegenstander = 359

Bij deze getalwaarde blijft de sabbatdag = de 7e dag verschoond van deze tegenstander.
Ook de kinderen van Thamar worden namelijk bij het met 70 zielen tot de wereld uittrekkende godsvolk opgesomd (=> 46e hfdst) en ondanks hun neiging tot geestelijke hegemonie is uit hun latere koningschap ook veel geestelijks voortgekomen. Desondanks wordt
op vele wijzen in dit hoofdstuk weergegeven dat het verlangen naar koningen en sterke
mannen en alles voor een ieder volbrengende godsvertegenwoordigers voortkomt uit het
"afdalen weg van de oorspronkelijke leer":
(Gen 38:1):

ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ

716

öìê Öåî

716

en daalde af Juda weg van zijn broeders
(Gen 38:29):

(zie ook boven)

zijn naam Perez

Al afdalende had Juda een vrouw van de Kanaänieten genomen en die kanaänietische
geest van voordringen:
de Kanaänieten bezetten Kanaän voordat God het het godsvolk gaf (=> 9e hfdst)

- was de oorzaak = 1 van de latere en hier in de kiem ontstane neiging om koning en
zelfs voorgoed uitverkoren koning ook in geestelijke zaken te willen zijn = 4:
(Gen 38:28):

Åâîåä âÑâÖ [29] ÑçîÄì Äëâ ÑÜ ìåÄã âçî ÖÉâ ãè ìîíïÖ
Öåî ÄìíâÖ öìê ñâãè ïëìê Ñå ìåÄïÖ ÖâáÄ Äëâ ÑçÑÖ Öéâ
öìê

6036

= 4 x 1509

ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ

1509

= 1 x 1509

en zij bond aan zijn hand een rode draad te zeggen deze kwam
uit het eerst [29] En het was als terugtrekkend zijn hand dat kwam
uit zijn broeder en zij sprak: wat doorbrak je voor jou een doorbraak en zij noemde zijn naam Perez (= doorbraak)
(Gen 38:12):

dochter van Sjua de vrouw van Juda

In huize Juda heerste een door de kanaänietische invloed vertroebelde geestelijke atmosfeer = 12050 en dienovereenkomstig dacht en handelde Thamar, als in haar wijze van
aanpak = 1205 deze sfeer is samengevat:
(Gen 38:2):

ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ [7]... ÑâãÄ ÄÅâÖ

12050

ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã

1205

en hij (Juda) ging tot haar (tot de dochter van Sjua) ... [7] en was Er de eerstgeborenen van Juda slecht in de ogen van Jahwe
(Gen 38:25):

van de man van welke deze (dingen zijn) van hem (ben) ik zwanger

Omdat Juda's kanaänietische vrouw niet geestelijk was ingesteld, wordt haar naam "twee
maal niet" en daarmee "nadrukkelijk niet" in de thora vermeld. Alleen de naam van haar
vader wordt genoemd en deze doet Juda's verkeerde keuze kennen als dezelfde welke
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Esau maakte. Want evenals zijn "oom" (=> 26e hfdst) had hij van de Kanaänieten een
dochter als vrouw genomen:
(Gen 38:2):

èÖî

376

Öîè

376

Sjua
Esau
- dezelfde letters en (derhalve) dezelfde getalwaarde

- terwijl uit "allen van Jakobs huis" hij een vrouw had kunnen nemen (Gen 35:2):
Jakob en zijn zonen en allen van zijn huis
Niet had Juda een kanaänietische hoeven nemen, waar de Kanaänieten naar de geest
van Kanaän = die van de tegenstander Gods (=> 9e + 10e hfdst) waren. Telt men derhalve
die laatste onzichtbare = 1 bij de getalwaarde van de naam Sjua = 376 op = 377, verkrijgt met de bijeengetelde getalwaarde van de namen van de eerste twee God onwelgevallige kinderen van Juda:
Er

270

èÖî

(Sjua)

376

Onan

107

de ene onzichtbare tegenstander

(=> 14e hfdst)

1

________

________

377

377

- Ernan en Onan als produkt van Sjua + de tegenstander

Daarom ook vat het slecht zijn en sterven van Er = 1490 niet alleen het hem aangaande
maar het hele gedeelte vanaf Juda's nemen van de dochter van Sjua tot en met het
slecht zijn en sterven van Er = 14900 samen:
(Gen 38:2):

... ÑâãÄ ÄÅâÖ ÑáíâÖ èÖî ÖåîÖ âçèçä îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ
ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ [7]

14900

ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ

1490

en zag daar Juda de dochter van een kanaänitische man en zijn naam
Sjua en hij nam haar en ging tot haar ... [7] en was Er de eerstgeborene
van Juda slecht in de ogen van Jahwe en liet sterven hem Jahwe
(Gen 38:7):

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe en liet
sterven hem Jahwe

Als uiteengezet uit het gebrek aan waarden van de niet of vaag religieus zijnde zuiderling
zich met name in hoe het ene geslacht met het andere omgaat en daartoe behoort wat
Juda betreft reeds zijn nemen van een Kanaänietische. Een goed uitzien en andere uiterlijk materiële voordelen bepaalden zijn keuze en overeenkomstig het eerste zocht hij na
overlijden van zijn echtgenote naar vervangende lichamelijkheid. En om dat zien van
vrouwen als lustobject voor hem en zijn zoon:
(Gen 38:2):

... ÑâãÄ ÄÅâÖ ÑáíâÖ èÖî ÖåîÖ âçèçä îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ
ìåï ÑåîÖ ÖìÖäÅ ìèã ÑîÄ ÑÉÖÑâ áíâÖ [6]

13410

Ñâçê Ñïéä âä ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ

1341

en zag daar Juda de dochter van een kanaänitische man en zijn naam
Sjua en hij nam haar en ging tot haar ... [6] En nam Juda een vrouw voor
Er zijn eerstgeborenen en haar naam Thamar
(Gen 38:15):

en zag haar Juda en hij hield haar voor een hoer wat zij had bedekt haar
gezicht
- Juda's "nemen van vrouwen" = 13410 samengevat in het zien van vrouwen
als hoer = 1341. Het "bedekt zijn van Thamars gezicht" hierbij als symboliek
voor Juda's niet herkennen van de feitenlijke waarden van de vrouw

- vond Thamar het niet te ver gaan om met Juda dienovereenkomstig om te gaan:
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(Gen 38:6):

ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ... [12] ... ìèã ÑîÄ ÑÉÖÑâ áíâÖ
ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ

20840

óâçÖçÜã ÑìÑ ÑçÑ óÇÖ ñïãä ìåï ÑïçÜ

2084

en nam Juda een vrouw voor Er ... [12] ... en stierf de dochter van Sjua
de vrouw van Juda en troostte Juda zich en ging op naar de scheerders
van zijn schapen
(Gen 38:24):

hoereerde Thamar jouw schoondochter en ook zie: zwanger zij van haar
hoererijen
- Juda's "nemen van een vrouw voor Er" t/m zijn weinige rouw om de
dood van zijn vrouw = 20840 samengevat in Thamars "hoereren" = 2084

Als uiteengezet is de geestelijke ontwikkeling samengevat in het herkennen van de
vrouw door de man en van de man door de vrouw. Juda's niet van geestelijke waarden
uitgaande keuze en zienswijze van vrouwen was er derhalve de oorzaak = 1 van dat alle
door het pand gesymboliseerde geestelijke waarden hij erbij inschoot:
(Gen 38:23):

ÑãÄ ìîÄ îâÄã ... [25] ... ÜÖÅã ÑâÑç òê Ñã áíï

9688

= 4 x 2422

ÄÅâÖ ÑáíâÖ èÖî ÖåîÖ âçèçä îâÄ ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ [2]
ÑâãÄ

2422

= 1 x 2422

zij neme (het pand) aan zich opdat niet wij te schande worden ...
[25] ... de man van welke deze (het pand) is
(Gen 38:2):

en zag daar Juda de dochter van een kanaänitische man en zijn
naam Sjua en hij nam haar en ging tot haar

- Juda's niet kiezen van vrouwen naar hun wezenlijkheid als oorzaak = 1
van zijn algehele verlies van de met het pand gesymboliseerde waarden = 4

Juda's "zich troosten" = "het gaan naar hoeren" direkt op de dood van zijn vrouw geeft
aan dat zinnelijkheid en niet liefde zijn huwelijkskeuze had bepaald. En verder had Juda's
snelle gang naar een Kanaänietische en zijn gefixeerd zijn op Er te maken met de angst
om alleen en zonder nageslacht te blijven, als ook zulke aspecten de huwelijkskeuze van
veel "zuiderlingen" kenmerken. Een vrouw vinden in het heidense Kanaän was moeilijk
voor een zoon van Israël, evenals voor Lots dochters moeilijk was geworden om nog een
man te vinden (=> 19e hfdst). Dezelfde getalwaarden geven dan ook het gedrag van Juda
en van Lots dochters weer als moest de schepping nog bij hen beginnen:
(Gen 38:2):

âçèçä îâÄ ïÅ

913

ïâîÄìÅ

913

dochter van een kanaänitische man
(Gen 1:1):

in den beginne (= eerste woord van de thora)

Vooral bij weinig geestelijk geörienteerde mensen bestaat vaak het idee dat "in hun kinderen zij voortleven", welke gedachte hen in feite aan het begin van een van het grote
geheel afgegrensde kleine eigen wereld stelt en hen uit angst voor het verdwijnen in het
niets tot slechte keuzes van een huwelijkspartner doet komen. Zulke angst = 913 zal niet
snel tot geestelijke vrucht doen komen:
(Gen 38:2):

913 = 1 x 913

âçèçä îâÄ ïÅ

dochter van een kanaänietische man
(Gen 38:3):

1826

ìè Öåî ïÄ ÄìíâÖ òÅ ÉãïÖ

= 2 x 913

en zij baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er
- de slechte Er als een stap weg van de eenheid Gods = 1
richting het wereldse = 2

Zelfs bracht zij Juda ertoe dat hij voor Er een vrouw nam en na de dood van Er hij Onan
nakomelingschap voor hem wilde laten verwekken. Uit al dat haastige zelf tot stand
willen brengen vloeide weer de haast van Thamar voort, terwijl vanwege Juda's zoon Sjelah als geestelijk potentiële erfdrager al dat eigen organiseren overbodig was. Echter
evenals Jitzak zijn zoon Jakob en Jakob zijn zoon Juda in geestelijk opzicht onderschatte,
zo onderschatte Juda zijn jongste zoon Sjelah als geestelijke erfdrager. En met name van
dit feit wordt Juda's zich "in een leugen bevinden" als oorzaak genoemd als het direkt op
Sjela's geboorte wordt vermeld (Gen 38:5):
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en zij ging voort te baren een zoon en noemde zijn naam Sjela. En hij (Juda) verkeerde in Kezib als zij baarde hem
===>>
en zij ging voort te baren een zoon en noemde zijn naam "in vrede/volkomenheid leven". Maar hij verkeerde in een leugen als zij baarde hem
Zelfs de kanaänietische moeder van Sjela zag wat Juda niet zag = "echter hij verkeerde
in een leugen", als deze opmerking op het in dit vers genoemde baren van Sjela en op de
van inzicht getuigende naamsgeving van zijn moeder slaat:
(Gen 38:5):

ÅâÜäÅ

41

in Kezib (= in een leugen)
- moeder(schap) (óÄ) = 41

Juda was gefixeerd op zijn eerstgeborene Er als voortzetting van de lijn, als ook alleen
deze zoon hij benoemt. De volgende zonen krijgen hun naam van zijn vrouw, als waren
zij voor Juda niet meer belangrijk.
De mens neigt er van nature toe om onzelfzuchtige niet zichzelf opdringende mensen
voor minder capabel te houden dan egoïstische en zichzelf als groot en sterk presenterende mensen. Zo overschaduwde Esaus kracht de geestelijke potentie van Jakob in Jitzaks ogen en zo onderschatte ook Juda de geestelijke capaciteiten van zijn zoon Sjela:
(Gen 38:5):

Ñãî

335

= 5 x 67

67

= 1 x 67

Sjela
- Sjela's lichamelijke existentie = 4 x 67 plus Sjela's
geestelijke existentie = 1 x 67 = 5 x 67
(Gen 38:5):

ÅâÜäÅ ÑâÑÖ
en hij verkeerde in een leugen
- Juda's blindheid voor Sjela's geestelijke existentie = 1 x 67

Zo ook verwachtte Juda van Sjela een gelijke gedrag als van Onan en als van zichzelf:
(Gen 38:12):

ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ

912

ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê ìåÄ âä

912

en hij trok op naar de scheerders van zijn schapen, hij en Hira zijn vriend
(Gen 38:11):

want hij dacht: opdat niet hij (Sjela) sterve ook hij
- Juda's rouwloze gedrag = 912 (=> boven) geprojecteerd op Sjela = 912

- en dat daarom hij zou sterven als Onan. En derhalve onthield hij Sjela niet aan Thamar
omdat deze een "femme fatale" zou zijn:
(Gen 38:8):

ãÄ ÄÅ óÄ ÑâÑÖ èìÜÑ ÑâÑâ Öã Äã âä òçÖÄ èÉâÖ [9] ñâáÄã èìÜ
ìåÄâÖ [11] ... ÖâáÄã èìÜ òïç âïãÅã ÑëìÄ ïáîÖ ÖâáÄ ïîÄ
ìåÄ âä âçÅ Ñãî ãÉÇâ Éè ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî Öïãä ìåïã ÑÉÖÑâ
ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê

10100

ÑëìÄ ïáîÖ

1010

zaad voor zijn broeder [9] En wist Onan dat niet voor hem was het zaad en
en het was als hij kwam tot de vrouw van zijn broeder dat hij bedierf ter
aarde om niet te geven zaad aan zijn broeder ... (Onans sterven) ... [11] En
sprak Juda tot Thamar zijn schoondochter: blijf weduwe (in) het huis van je
vader tot is groot geworden Sjela mijn zoon want hij dacht: opdat niet sterve
ook hij als zijn broeder
(Gen 38:9):

en hij bedierf ter aarde
- Onans daad t/m Juda's angst om Sjela = 10100 samengevat in
Onans bederven (van zijn zaad) ter aarde = 1010

Door zijn afdalen naar het zuiden onderkende Juda de geest van zijn derde zoon Sjela
niet evenals hij de geest van zijn schoondochter Thamar niet onderkende:
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(Gen 38:16):

Ñå ìåÄïÖ ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ
óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ ìåÄâÖ [17] âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï

3660

= 4 x 915

welaan toch: ik wil gaan tot jou. Want niet wist hij dat zijn
schoondochter zij. En zij sprak: wat geef je me dat jij komt tot
mij [17] En hij sprak: ik wil zenden een bokje van de geiten
(Gen 38:5):

915 = 1 x 915

ÖïÄ ÑïÉãÅ ÅâÜäÅ ÑâÑÖ

en hij verkeerde in een leugen als zij verwekte hem (= Sjela)
- Juda's blindheid als geestelijke kern = 1 van het niet herkennen van zijn eigen schoondochter

Had Juda de geestelijke kwaliteit van zijn zoon Sjela en het gebrek aan deze van zijn
zoon Er gezien, had hij zich niet blijven focussen op de laatste en op diens vrouw Thamar. Dan was hij niet blijven investeren in een nageslacht dat vanwege zijn slechtheid
geen goede erfdrager kon zijn. Qua getalwaarden worden aldus al Juda's al dan niet bij
weten verrichte inspanningen met betrekking tot Er en diens vrouw Thamar in de listige
Thamar en het slecht zijn van Er samengevat:
(Gen 38:6):

ÖìÖäÅ ìèã ÑîÄ ÑÉÖÑâ áíâÖ

994 = 14 x 71

ñâáÄã èìÜ óíÑÖ

497 =

7 x 71

497 =

7 x 71

en nam Juda een vrouw voor Er zijn eerstgeborene
(Gen 38:8):

en verwek zaad voor je broeder (Er)
(Gen 38:27):
(Gen 38:7):

óâåÖÄï

tweelingen (door Juda bij Thamar verwekt)

__________________

ìÖäÅ ìè âÑâÖ [7] ìåï ÑåîÖ
ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ

1988

= 28 x 71

en haar naam Thamar. [7] En was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe

Zoals vaak zijn getalwaarden op meerdere wijzen uit te leggen terwijl de strekking gelijk
blijft. Dat komt omdat zij een vanuit meerdere gezichtspunten te benaderen alomvattend
beeld van werkelijkheden geven. Zo zijn bovenstaande getalwaarden ook te interpreteren
als dat Juda alleen voor Er een vrouw = 994 = 2 x 497 nam. En waar de lijn via de eerstgeborene voort te zetten hem een obsessie was, moest Onan zaad voor zijn eerstgeborene geven = 1 x 497. En uit die mislukking = 994 - 497 = 497 kwam ongewild het nakomelingschap uit zijn eigen lendenen voort = "de tweeling" van Thamar = 497:
(Gen 38:6):

ÖìÖäÅ ìèã ÑîÄ ÑÉÖÑâ áíâÖ

994

= 14 x 71

ñâáÄã èìÜ óíÑÖ

497

=

en doe opstaan zaad voor je broeder

__________________

óâåÖÄï

497

en nam Juda een vrouw voor Er zijn eerstgeborene
(Gen 38:8):
(Gen 38:27):

=

7 x 71
7 x 71

tweeling (van Thamar)

De faktor 71 is in beide duidingen die van Juda's gebrek aan geest:
(Gen 38:16):

ÑâãÄ àâÖ

71

ñâãÄ ÄÖÅÄ

71

en hij boog af naar haar (Thamar)
(Gen 38:16):

ik wil komen tot jou (tot Thamar als hoer)

Vanuit ongeest is geen geest voort te brengen want de geest Gods doet het keren:
(Gen 38:10):

ÖïÄ óÇ ïåâÖ Ñîè ìîÄ ÑÖÑâ âçâèÅ èìâÖ

2236

= 26 x 86

en was slecht in de ogen van Jahwe wat hij (Onan) deed en hij
liet sterven ook hem
- de muur van Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86

Volgende getalwaarden geven aan dat de vader van het latere de oorspronkelijke messiasgedachte overschaduwende geslacht = "Perez" voortkwam uit Juda's niet zien van
enerzijds Sjela's geestelijke kwaliteiten = 1 en van anderzijds het slechts wereldse gedrag van Er en Onan = 4:
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(Gen 38:7):

[8] ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ
èìÜ óíÑÖ ÑïÄ óÅâÖ ñâáÄ ïîÄ ãÄ ÄÅ òçÖÄã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ
ÄÅ óÄ ÑâÑÖ èìÜÑ ÑâÑâ Öã Äã âä òçÖÄ èÉâÖ [9] ñâáÄã
ÑëìÄ ïáîÖ ÖâáÄ ïîÄ ãÄ

6092

= 4 x 1523

âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä

1523

= 1 x 1523

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe
en liet sterven hem Jahwe [8] En sprak Juda tot Onan: ga tot de
vrouw van je broeder en bega het zwagerhuwelijk met haar en
doe opstaan zaad voor je broeder [9] En wist Onan dat niet voor
hem was het zaad en het was als hij ging tot de vrouw van zijn
broeder dat hij bedierf (het) ter aarde
(Gen 38:26):

want omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon
- Thamars zwangerschap vanwege Juda's niet zien van de juiste 4:1 -verhouding

Het "de eerste willen zijn" in de zin van het meer en belangrijker willen zijn dan anderen
doet een mens tussen God en de medemens in staan. Want leiding geven is niet een belangrijker of meer zijn maar een sturen voor zover men over meer inzicht op zijn terrein
van kennis en kunde beschikt. Al wat daar bovenuit gaat voorbijgaat is "heersen" en
heersen druist tegen het luisteren van de medemens naar zijn geweten in. Aldus was het
voordringen van Perez en Zerach voorbode van het latere idee dat een betere mens voor
de medemens heil moet bewerkstelligen. En dat voordringen = "zich tussen God en de
mens dringen" kwam mede voort uit het niet geven van Thamar aan de Sjela van een
andere geest:
(Gen 38:26):

... âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä âçåå ÑíÉë ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ìäâÖ
áìÜ Öåî ÄìíâÖ âçîÑ ÖÉâ ãè ìîÄ ÖâáÄ Äëâ ìáÄÖ [30]

14930

âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè

1493

en herkende Juda en sprak: zij is rechtvaardig meer dan ik want omdat niet
ik gaf haar aan Sjela mijn zoon ... (Thamars tweeling en het voordringen
van beiden) [30] En daarna kwam uit zijn broeder welke aan zijn hand het
scharlaken en hij noemde zijn naam Zerach
(Gen 38:26):

omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon
- de geest van voordringen = 14930 samengevat in het niet geven
van Thamar an Sjela = 1493

Evenals de op zich verkeerde en toch voor velen een secundaire weg tot God gebracht
hebbende affaire Isjmaël (=> 21e hfdst) onomkeerbaar was geworden zo was de op zich
verkeerde en toch voor velen een secondaire weg tot God gebracht hebbende affaire Perez onomkeerbaar geworden:
(Gen 38:23):

âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä... [26] ... Ñã áíï ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

15230

âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä

1523

en sprak Juda: zij neme (het pand waaronder de staf) aan zich ... (het niet meer
kunnen veroordelen van Thamar vanwege Juda's eigen fouten) [26] ... want
omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon
(Gen 38:26):

want omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon
- het niet geven van Thamar aan Sjela = 1523 als samenvatting van
het onomkeerbaar worden van Thamars aanspraken op de staf = 15230

Eerst na Thamars extreme daad zag Juda in dat direkt of indirekt uit Er de geestelijke
erfdrager = 1 niet voort kon komen. Zelfs was de door hem verwekte Perez te beschouwen als een alsnog ontstane vrucht van Thamar en de door God verworpen Er, als deze
Perez de geest van Thamar en Er wederom verbindt:
(Gen 38:6):
(Gen 38:6):
(Gen 38:29):

ìåï
ìè

- Thamar
- Er

öìê

- Perez

640
270
________

370

Zo ook:
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(Gen 38:6):

ìåï

- Thamar

(Gen 38:29):

öìê

- Perez

(Gen 38: 9):

640
370
___________

1010

ÑëìÄ ïáîÖ

en hij (Onan) bedierf (het zaad) ter aarde

Met andere woorden zou met Thamars list het voor Juda voorbij geweest zijn:
(Gen 38:29):
(Gen 38:1):

öìê
- Perez
ÑÉÖÑâ - Juda

370
30
________

400
- laatste letter van het hebreeuwse alfabet Taw (ï) = 400 en teken van het einde der dingen

Reeds lang echter was gezorgd voor een zoon in welke de geest van Abraham en Jitzak
en de geest van Jakob = Israël:
(Gen 38:5):

Ñãî Öåî ïÄ

1082

ãÄìîâ

541

= 2 x 541

en zijn naam Sjela
Israël

- en die van de latere Juda zich voort zou zetten en welke de legale vrucht van hem en
zijn eigen vrouw was:
(Gen 38:26):

ÑïèÉã ÉÖè ôéâ ÄãÖ

776

= 4 x 194

ÑâãÄ ÄÅâÖ ÑáíâÖ

194

= 1 x 194

en niet voer hij voort nog haar (Thamar) te kennen
(Gen 38:2):

en hij (Juda) nam haar (zijn eerste vrouw) en kwam tot haar
- Juda's enig overgebleven vrucht Sjela met geest = 1
t.o.v. de vrouw van Er = Thamar

Deze zou als enige God welgevallige legale nakomeling van Juda drager van de scepter
worden (Gen 49:10):
niet zal weggenomen worden de staf van Juda en de verordenende van tussen zijn
voeten totdat zal komen Sjela en naar hem het luisteren van de volkeren
(Gen 49:10):

Ñãâî ÄÅâ

358

áâîå

358

zal komen Sjela
mesjiach, het gezalfde

(=> boven)

Niet zal zijn het luisteren van de volkeren op een sterke man zoals men later mede door
wegpuncteren van de gelijkheid Sjela (Ñãî) en Sjela (Ñãâî) tot Sjela en Sjilo:
defect geschreven (Gen 38:5):
in full geschreven (Gen 49:10):

Ñãî
Ñãâî

(Ñãî = Ñãâî)

ÉÖÉ
ÉâÖÉ

(ÉÖÉ = ÉâÖÉ)

- de scepter op David (ÉÖÉ en ÉâÖÉ):
+/- 800 maal in de thenach defect geschreven:
+/- 300 maal in de thenach in full geschreven:

- en op een al dan niet werkelijke nakomeling (HgP - JbL) wederom van David heeft willen
laten overgaan. Maar met Sjela zal het horen der volkeren zijn op het geweten, op de in
iedere mens gelijk zijnde gelijkenis Gods. Het "mesjiach" = bijvoeglijk naamwoord en
geen zelfstandig naamwoord en reeds daarmee geen persoon:
(Lev 4:3):

áâîåÑ òÑäÑ

(hac'cohen ham'mesjiach) - de gezalfde priester

- de priester als persoon en zijn gezalfd zijn als bijvoeglijk naamwoord
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- omvat alles en een ieder wat en welke naar de bij het scheppen bedoelde waarden
Gods is geworden en is de eindbestemming van alles en een ieder. Het kan derhalve niet
beperkt zijn tot één enkele persoon - zie omtrent dit thema verder het boek "Het grote
Palindroom" - Jakob ben Luria (HgP - JbL).
d. Het gaan naar prostituees
De Thenach (Jos 6:25) en het latere Nieuwe Testament bevatten menige begripsvolle tekst
ten aanzien van prostituees en dat is op zich begrijpelijk. Want vaak hadden en hebben
nog steeds in menige land en situatie alleenstaande vrouwen weinig andere mogelijkheid
om in het levensonderhoud van zichzelf en van hun kinderen te voorzien:
de mens zal echter in zijn nood op God vertrouwen en van hem verwachten

In sommige religieuze kringen is daardoor het idee ontstaan dat ook het gaan naar prostituees vaak een uit de nood van al dan niet alleenstaande mannen voortvloeiende noodzakelijkheid is. Niet zelden wordt het gaan naar de rosse buurt als begrijpelijk en eerbaar
geacht en het in dit hoofdstuk beschreven gedrag van de latere icoon van het joodse volk
= Juda en van de "grootmoeder" van David = Thamar is hieraan in zoverre debet als dat
men de essentie niet begrijpt. Want het gaan naar prostituees wordt in dit hoofdstuk
juist op meerdere wijzen eenduidig als verkeerd zijnde weergegeven. Zo wordt qua getalwaarde het "zien van vrouwen als vee" als kern = 1 van het hoeren lopen = 4 aangegeven:
(Gen 38:16):

ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ

588

= 4 x 147

ÖçÄë

147

= 1 x 147

en hij boog af naar haar tot de weg en sprak
(Gen 38:12):

zijn kleinvee (hier schapen)

En zo ook wordt Juda's gaan naar prostituees = 1740 samengevat in "de scherenden
(part.) van zijn schapen" = 174:
(Gen 38:15):

Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ [16] Ñâçê Ñïéä âä ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ

1740

ÖçÄë âÜÜÇ

174

en hij hield haar voor een hoer want zij had bedekt haar gezicht [16] En hij
boog af naar haar van de weg en zei: welaan nu!
(Gen 38:12):

de scherenden (scheerders) van zijn schapen

- en worden hij en zijn vriend in factoren van "de scherenden van schapen" in één adem
met dezen genoemd:
(Gen 38:12):

ÖçÄë âÜÜÇ

174

= 1 x 174

ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ

522

= 3 x 174

hij en Hira zijn vriend

_________________

ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ

696

de scheerders van zijn schapen

= 4 x 174

de scheerders van zijn schapen hij en Hira zijn vriend

Oftewel Juda ontblootte vrouwen zoals scheerders de schapen van hun wol ontdoen. Het
laatste citaat vormt één geheel met het versdeel dat Juda "zich troostte over de dood
van zijn vrouw" (Gen 38:12):
en stierf de dochter van Sjua, de vrouw van Juda. En troostte zich Juda en hij ging
op naar de scheerders van zijn kleinvee (schapen)
Als gezegd "troostte Juda zich" door nu zijn lichamelijke behoeftes bij prostituees te zoeken. Oftewel de hemelse eenheid "mannelijk en vrouwelijk":
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(Gen 1:27):

390

ÑÅíçÖ ìäÜ
mannelijk en vrouwelijk

(Gen 1:1):

390

óâåî

de hemelen

- was bij Juda = 30 voor alleen lichamelijke liefde = 13 = 13 x 30 = 390 vervangen:
(Gen 38:12):

390

ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ

= 13 x 30

en hij ging op naar de scheerders van zijn schapen
- de "liefde" (ÑÅÑÄ) = 13 van Juda (ÑÉÖÑâ) = 30

Het openbaar worden van Juda's van weinig rouw getuigende daad en zijn veroordeling
van zichzelf in deze = 5340 wordt dan ook samengevat in zijn gebrek aan rouw = 534:
(Gen 38:25):

ìäÑ ìåÄïÖ ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã ìåÄã Ñâåá ãÄ Ñáãî ÄâÑÖ
ÑíÉë ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ìäâÖ [26] ÑãÄÑ ÑàåÑÖ óâãâïêÑÖ ïåïáÑ âåã Äç
âçåå

5340

ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ

534

en zij, zij zond naar haar schoonvader om te zeggen: de man van welke dezen,
van hem ik zwanger. En zij sprak: herken toch van wie deze zegelring en dit
snoer en deze staf [26] en herkende Juda en hij sprak: zij is rechtvaardig meer
dan ik
(Gen 38:12):

en troostte zich Juda en hij ging op naar de scheerders van zijn schapen

En die "rouw" wederom wordt samengevat in het woord voor "een leugen":
(Gen 38:12):

ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ

390

ÅâÜä

39

en hij ging op naar de scheerders van zijn schapen
(Gen 38:5):

Kezib, een leugen
- Juda's weinig van rouw getuigende "gang naar de scheerders van
zijn schapen" = "zijn hoereren" = 390 samengevat in "een leugen" = 39

Het "bokje van de geiten" was dan ook het loon voor de diensten waarmee Juda "zich
troostte":
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ óáçâÖ

144

óâÜè âÉÇ

144

en troostte Juda zich (over de dood van zijn vrouw)
(Gen 38:17):

bokje van de geiten (het hoerenloon)
- het hoerenloon = 144 voor Juda's "zich troosten" = 144

Juda's gezicht op vrouwen was als die op vee en aldus sloeg hij als loon voor de door
hem verlangde liefde van vrouwen een "geitje van de bokken" voor. Ook volgens volgende getalwaarde heeft het gebruik maken van prostituees = "zich troosten" niets met liefde te maken, anders dan sommigen denken:
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ óáçâÖ

12 x 12

ÑÅÑÄ

13

(144)

en troostte Juda zich (over de dood van zijn vrouw)
liefde
- het uiterste der materie = 12 (=> 6e hfdst) reikt niet aan de liefde = 13

Integendeel verstikt het de liefde, als dan ook het gemeenschappelijke verleden van hem
en zijn gestorvene Juda erg snel achter zich had gelaten:
kinderen van Juda en zijn gestorven vrouw:

Er
Onan
Sjela

(ìè)
(òçÖÄ)
(Ñãî)

270
107
335
________

(Gen 38:18):

712

Öã ìÑïÖ ÑâãÄ ÄÅâÖ

en hij (Juda) ging tot haar (Thamar) en zij werd zwanger van hem
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Getuige de door haar aan haar tweede zoon gegeven naam heeft deze vrouw derhalve
weinig blijdschap van Juda ervaren:
òçÖÄ

- (Onan)

leugens, bedriegerijen, ongelukken, ellendes (óçÖÄ)

- en moet getuige haar naamgeving ook aan de derde zoon "Sjela" haar verlangen naar
rust en vrede:
Ñãî

- (Sjela)

in vrede leven

- groot zijn geweest:
(Gen 38:4):

òçÖÄ Öåî ïÄ ÄìíïÖ

1561

Ñãî Öåî ïÄ ÄìíïÖ

1789

en zij noemde zijn naam Onan
(Gen 38:5):

en zij noemde zijn naam Sjela

_____

3350

= Sjela (Ñãî) = 335 in het groot

Volgens volgende getalwaarden was rondom het verwekt en geboren worden van Sjela
het verschil tussen Juda en zijn vrouw dat de laatste anders dan de eerste niet alleen
vanuit lust ook binnen het huwelijk leefde:
(Gen 38:5):

1789

Ñãî Öåî ïÄ ÄìíïÖ

en zij noemde zijn naam Sjela
(Gen 38:5):

915

ÖïÄ ÑïÉãÅ ÅâÜäÅ ÑâÑÖ

en hij was in een leugen als zij baarde hem (Sjela)
(Gen 38:21):

______ af (= verschil)

874

ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã

niet was hier een (tempel)hoer
- de betere geest van Sjela het gevolg van de niet alleen lichamelijke gevoelens van Juda's vrouw bij het gemeenschap hebben

Bij Juda was dat van begin af aan anders. Want volgende getalwaarden geven aan dat
zijn slechte zonen en hun sterven en zijn miskennen van de enig betere zoon vanwege
zijn verkeren in een leugen mede een voortbrengsel waren van zijn "hoereren ook binnen
het huwelijk", als dezen = 20620 zijn samengevat in Thamars vraag aan hem naar het
hoerenloon = 2062:
(Gen 38:3):

ìîÄ ÑÖÑâ âçâèÅ èìâÖ [10] ... ìè Öåî ïÄ ÄìíâÖ òÅ ÉãïÖ ìÑïÖ
ÖïÄ óÇ ïåâÖ Ñîè

20620

âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå ìåÄïÖ

2062

en zij werd zwanger en zij baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er ...
(geboorte Onan en Sjela bij Juda's verkeren in een leugen en het omkomen van Er) [10] En het was kwaad in de ogen van Jahwe wat hij deed en
hij liet sterven ook hem (Onan)
(Gen 38:16):

en zij (Thamar) sprak: wat geef je mij dat je zult komen tot mij

Aldus geeft het 38e hoofdstuk van de thora weer dat het gaan naar prostituees en zelfs
het alleen lichamelijk zich uitleven binnen het huwelijk een van geest verstoken gedrag
is. Want Juda's hoerenloon = 144 geeft de "waarde" ervan weer als zijnde van alleen een
uiterste van het uiterste aan materieel gehalte = 12 x 12 (=> 6e hfdst). Een vrouw was
voor Juda een vooral lichamelijk object = "alleen het materiële" en aldus "troostte hij
zich" door "te gaan naar het zuiden" oftewel door ter vervanging van zijn vrouw naar een
prostituee te gaan. En die geest was de geest van het kanaänietische Adullam van zijn
vriend Hira:
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ óáçâÖ

144

óãÉè

144

en troostte Juda zich (over de dood van zijn vrouw)
(Gen 38:1):

= 12 x 12

Adullam

Deze Hira was zijn "leraar" in wereldse wijsheid:
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Ñìâá
ÑìâÑ

= Hira
= horeh

= leraar, ((de) onderwijzende) (hifil part. van Ñìâ)

getuige bijbelse duiding van namen raakten ook toen namen verbasterd door het vele uitspreken zoals
door het wegvallen van klinkers en medeklinkers en door klankverandering, hier van de á (cheth) in de
naar klank verwante Ñ (he)

- en zo ook de inspirator tot Juda's gaan naar prostituees:
(Gen 38:12):

âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ

681

ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ

681

hij en Hira zijn vriend de Adulamiet (zakken af naar Timna = "naar het zuiden")
(Gen 38:15):

en zag haar Juda (op die reis) en hij hield haar voor een hoer

Aldus was hij ook zijn vertrouweling in het afhandelen van het hoerenloon (Gen 38:20-23).
In "afzakken naar het zuiden" was Hira de persoon met het geestelijke overwicht:
(Gen 38:12):

âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ

669

= 3 x 223

Ñìâá

223

= 1 x 223

en Hira zijn vriend de Adulammiet
Hira

- de "voor drie tellende Hira = 223" = 3 x 223

En door zijn heidense invloed = "de Adullamiet" (=> 12 x 12) was Juda de geestelijke
waarden van zijn staf en snoeren en zegel uit het oog verloren:
(Gen 38:25):

1540

ÑãÄÑ ÑàåÑÖ óâãâïêÑÖ ïåïáÑ
deze zegelring en snoeren en staf

(Gen 38:1):

154

âåãÉè

de Adullamiet
- Juda's geestelijke waarden = 1540 samengevat in de ongeestelijk
Adullamiet = 154

- oftewel hij wisselde ze in voor hoererei. En daarmee was ook de vrucht van Hira's "lessen" = "de zwangerschap van Thamar" er één van Juda en van Hira:
(Gen 38:12):

ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ

631

ÑçàÅÅ óâåÖÄï ÑçÑÖ

631

en hij ging op naar de scheerders van zijn schapen, hij en Hira
(Gen 38:27):

en zie tweelingen in haar buik

En gezien de som van deze getalwaarden 631 en 631 was zelfs het voordringen en ellebogenwerk van Thamars nageslacht de vrucht van leerling en van leraar:
(Gen 38:29):

1262

ìåÄïÖ ÖâáÄ Äëâ ÑçÑÖ ÖÉâ Åâîåä âÑâÖ

= 2 x 631

en het was als terugtrok hij zijn hand en zie kwam uit zijn broeder
en zij sprak
- en sprak de vroedvrouw de afkeurende woorden op het zien van
de weerslag van de geest van Juda en Hira = 2 x 631

De lessen van "de leraar Hira" staan overeenkomstig meerdere getalwaarden aan de basis van Juda's verkeerde gedrag, als Onan voor alle dagen van de week inclusief de sabbatdag mede een voortbrengsel van diens slechte invloed was:
(Gen 38:4):

1561

òçÖÄ Öåî ïÄ ÄìíïÖ

- 7 x Hira (Ñìâá) = 223

en zij noemde zijn naam Onan

- en als gezegd het voordringen van Thamars kinderen mede een gevolg van de slechte
invloed van Hira was:
(Gen 38:29):

669

ÑçîÄì Äëâ ÑÜ
deze kwam uit het eerst

(Gen 38:12):

669

âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ

en Hira zijn vriend de Adulammiet
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niet alleen Perez maar ook Zerach maakten aanspraak op het eerder zijn. Anders dan bij de tweeëiïge
tweeling Jakob en Esau (=> 25e hfdst) worden bij een ééneiïge tweeling beiden tegelijk ontvangen. In Jos
7:1 wordt als nakomeling van Zerach de dief Achan vermeld welke Israël in het ongeluk stortte. Evenals
bij Dathan als kleinzoon van de van het eerstgeboorterecht ontheven Ruben ("TeC") speelt het terugkomen door latere generaties op vermeend hun voorouders aangedaan onrecht vaak een rol bij opstand en
wandaad. Zerach stak zijn hand uit voor aanspraken:
(Gen 38:29): Éâ òïâÖ
en hij gaf (stak uit) een hand

480

(Gen 38:29): âçî ÖÉâ ãè
aan zijn hand een scharlaken draad

480

- voor alle 365 dagen van het jaar:
365

(Gen 38:30): âçîÑ
de scharlaken draad

- maar werd van begin af aan door Perez overvleugeld. Uiteraard is ook hier in symbolische zin sprake
van vroegtijdige door ouderlijke invloeden ontstane karaktertrekken en volksaardeigenaardigheden en
van het soort mens welke "oud doet wat hij jong geleerd heeft" in plaats van als volwassene zijn ontwikkeling aan te gaan

Zelfs koos door Hira's invloed Juda zelf vrouwen uit in plaats van zich hierin te laten leiden:
(Gen 38:1):

âåãÉè

154

ÑÉÖÑâ áíâÖ

154

de Adullamiet
(Gen 38:6):

en nam Juda (hier een vrouw voor Er)

De lessen van Hira culmineerden in Juda's gevoelloos gedrag ten aanzien van zijn gestorven vrouw als volgens volgende getalwaarden zijn "zich troosten onder begeleiding van
zijn vriend" zelfs twee keer zo erg was als het gedrag van zijn gestorven zoon Er:
(Gen 38:7):

528 = 1 x 528

ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè

Er de eerstgeborene van Juda
(Gen 38:12):

ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ

1056

= 2 x 528

en troostte zich Juda en hij ging opwaarts naar de scheerders van
zijn schapen, hij en Hira zijn vriend

Hira was Juda's introducent in werelds leven. En doordat een blinde Juda leidde kon Thamar hem misleiden:
(Gen 38:12):

ÖÑèì ÑìâáÖ

510

= 2 x 255

255

= 1 x 255

en Hira zijn vriend

(Gen 38:19):

Ñêâèë

haar sluier
- Thamars inzicht ten opzichte van die van Juda's raadgever in de relatieve
verhouding van het godsland Kanaän (òèçä) = 1 x 190 t.o.v. het wereldse
Egypte (óâìëå) = 2 x 190

Voor Juda was het huwelijk de vervanging van een bordeel geweest als Thamar wist. En
zo op de mededeling omtrent Juda's "gaan naar het zuiden" = 2110 wist zij hoe en met
wat haar plan ten uitvoer te brengen = 2110:
(Gen 38:12):

Ñïçåï âåãÉèÑ ÖÑèì ÑìâáÖ ÄÖÑ ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ

2110

ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ

2110

en troostte zich Juda en hij ging naar de scheerders van zijn schapen hij
en Hira zijn vriend de Adulammiet naar Timnatha (= "naar het zuiden")
(Gen 38:14):

en zij legde af de klederen van haar weduwschap van haar en bedekte zich
met een sluier

Vanwege de omgang met zijn eigen vrouw wist Thamar hoe hem te misleiden:
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ ïîÄ

731

ÑâãÄ àâÖ [16] Ñâçê Ñïéä âä

731

de vrouw van Juda
(Gen 38:15):

want zij had bedekt haar gezicht [16] en hij boog af naar haar
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Geen eerbaarheid en geen geestelijke aspecten zijn derhalve in het gaan naar prostituees
gelegen. Waar dan ook Juda een hoer had gezien = 4 had de gemiddelde mens met
reeds meer geest = 1 er geen gezien:
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ [15] ... ÖçÄë âÜÜÇ ãè ãèâÖ ÑÉÖÑâ óáçâÖ
ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ [16] ... ÑçÖÜã ÑÅîáâÖ
ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç

14620 = 4 x 3655

en "troostte zich Juda en ging naar de scheerders van zijn schapen" ... [15] En zag haar Juda en hij hield haar voor een hoer ...
[16] En hij boog af naar haar van de weg en sprak: welaan nu, ik
wil komen tot jou
(Gen 38:21):

ãè óâçâèÅ ÄÖÑ ÑîÉíÑ ÑâÄ ìåÄã Ñåíå âîçÄ ïÄ ãÄîâÖ
ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄâÖ ñìÉÑ

3655 = 1 x 3655

en hij vroeg de mensen van de plaats te zeggen: waar de (tempel)hoer welke te Enajiem langs de weg. En zij spraken: niet was
hier een hoer
- Juda's zienswijze van vrouwen = 4 en de blijk van Juda's
geestelijke blindheid = 1

Prostitueren en het gaan naar prostituees vertroebelen de geestelijke vermogens, als Juda zijn staf van de geestelijke erfenis tot "sabbat van de tempelhoer" maakte:
(Gen 38:21):

ÑîÉíÑ

414

= 6 x 69

69

= 1 x 69

de geheiligde (vrouw), de (tempel)hoer
(Gen 38:18):

ñàå

jouw staf

Oftewel werd omgekeerd de tempelhoer tot zevende dag van zijn reilen en zeilen:
(Gen 38:25):

Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã ìåÄã Ñâåá ãÄ Ñáãî ÄâÑÖ ïÄëÖå ÄÖÑ
ÑìÑ âäçÄ

2484

zij naar buiten gebracht wordend daar zij zond naar haar schoonvader te zeggen: van de man welke dezen (behoren) hem ik (ben)
zwanger
(Gen 38:21):

= 6 x 414
(= 36 x 69)

414 = 1 x 414

ÑîÉíÑ
de (tempel)hoer

(=

6 x 69)

En daardoor moest hij zich door Thamar laten gezeggen:
(Gen 38:25):

Äç ìäÑ

276

= 4 x 69

69

= 1 x 69

herken toch
(Gen 38:18):

ñàå

jouw staf
- herken toch de geestelijke waarde = 1 van jouw staf

In al deze getalwaarden is de geestelijke erfenis = "jouw staf" = 69 de factor oftewel het
subject van bederf. Terecht was derhalve Juda bevreesd om tot een schande te worden:
(Gen 38:23):

ÜÖÅã

45

óÉÄ

45

tot een schande
de mens
- het mens zijn tot schande wordend bij het hoereren

e. Juda's en Thamars waarheid
Bij de geboorte van Sjela bevond Juda zich in Kezib = "in een leugen":
(Gen 38:5):

ÅâÜäÅ

- Å = "in" en ÅâÜä = "leugen"

in Kezib

En zo is dan ook wat Juda denkt niet naar dat wat hij zegt:
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(Gen 38:11):

957

ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ
en sprak Juda tot Thamar

(Gen 38:11):

957

ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê ìåÄ âä

want hij dacht: opdat niet zal sterven ook hij als zijn broeders

Volgens Thamar was derhalve haar handelen naar recht en waarheid, als het bedrog van
"Juda's spreken tot Thamar" = 957 Thamars daad = 9570 samenvat:
(Gen 38:14):

óâçâè áïêÅ ÅîïÖ ôãèïïÖ ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ
ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ Ñãî ãÉÇ âä ÑïÄì âä Ñïçåï ñìÉ ãè ìîÄ
ÑâãÄ àâÖ [16] ... ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ [15]

9570

ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

957

en zij deed weg de klederen van haar weduwschap van haar en bedekte
zich met een sluier en zij verhulde zich en zette zich bij de ingang van Enajiem welke aan de weg naar Thimnata want zij zag dat groot geworden was
Sjela en zij niet niet gegeven was hem tot vrouw [15] En zag haar Juda ...
[16] En hij boog af naar haar
(Gen 38:11):

en sprak Juda tot Thamar

Verder was weliswaar volgens Deut. 25:5-6 alleen de "zwagerplicht" hogere opdracht,
terwijl echter gemakkelijk in het "ga tot de vrouw van je broeder" rechtvaardiging = 1 te
zien is om een schoonvader nageslacht voor zijn gestorven zoon te laten verwekken = 4:
(Gen 38:14):

ôãèïïÖ ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ

3096

= 4 x 774

en zij deed weg de klederen van haar weduwschap van haar en
bedekte zich met een sluier en zij verhulde zich
(Gen 38:8):

774 = 1 x 774

ñâáÄ ïîÄ ãÄ ÄÅ

ga tot de vrouw van je broeder

Juda zijnerzijds dacht naar recht = 1 tot Thamar gesproken te hebben, waar na het sterven van Er hij reeds een tweede zoon = 2 aan haar had gewijd = "en sprak Juda tot
Onan":
(Gen 38:7):

[8] ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ
òçÖÄã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

1914

= 2 x 957

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe en liet sterven hem Jahwe [8] En sprak Juda tot Onan
(Gen 38:11):

957 = 1 x 957

ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

en sprak Juda tot Thamar

Thamars "waarheid" was dat het haar niet geven aan Sjela haar als vrouw op een dood
spoor had gezet (=> onder): = "de zondvloed in veelvoud". En Juda's "waarheid" was "opdat Sjela niet sterve als zijn broeders"= "de zondvloed in veelvoud":
(Gen 38:14):

ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ Ñãî ãÉÇ âä

1328

= 16 x 83

want was groot geworden Sjela en zij niet was gegeven hem tot
vrouw
- nogeens en nogeens de zondvloed = 2 x 2 x 2 x 2 x de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

Onan zou echter sterven en Sjela niet omdat de eerste een mens zonder geest = 4 en de
laatste een mens met geest was = 1 (=> boven). Het volgende geeft die verhouding in de
verdraaide vorm van Juda's miskenning van Sjela vanwege zijn "verkeren in een leugen"
(=> boven) weer:
(Gen 38:4):

òçÖÄ Öåî ïÄ ÄìíïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ìÑïÖ

2744

= 4 x 686

en zij werd nogmaals zwanger en baarde een zoon en zij noemde
zijn naam Onan
(Gen 38:11):

686 = 1 x 686

ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê

opdat niet sterve ook hij (Sjela) als zijn broeder/broeders

Als gezegd zou naar Juda's idee Sjela hetzelfde doen als Onan. Niet alleen Juda echter
maar ook Thamar verkeerde in een leugen. Want Juda's zienswijze was geen onlogische
en dat inziende had zij op God moeten vertrouwen. In plaats daarvan bewandelde zij de
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van de eenheid Gods = 1 wegleidende weg van altijd wereldse handelwijzen zijnde eigen
methodes en oplossingen = 2:
(Gen 38:11):

686 = 1 x 686

ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê

opdat niet sterve ook hij (Sjela) als zijn broeders
(Gen 38:14):

1372

Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ

= 2 x 686

en zij deed weg de klederen van haar weduwschap van haar

Want dat Juda haar tot vrouw had moeten nemen als logischerwijs haar actie impliceerde
en ook indirect overeenkomstig volgende versdeel zij had verwacht (Gen 38:26):
echter niet voer hij voort nog haar te kennen
- was eveneens geen waarheid (Lev 18:15):
de naaktheid van je schoondochter niet zal je ontbloten. De vrouw van je zoon zij,
niet zal je ontbloten haar naaktheid
Voor haar gelijk pleit echter dat Juda haar bedriegelijk had laten wachten en uiteindelijk
zijn eigen vrouw stierf. En zo leek haar poging om hem zich toe te eigenen bijna als door
de omstandigheden opgedrongen te zijn:
(Gen 38:11):

[12] ÑâÅÄ ïâÅ ÅîïÖ ìåï ñãïÖ ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê
ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ óâåâÑ ÖÅìâÖ

5604

= 4 x 1401

âçÅ Ñãî ãÉÇâ Éè ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî

1401

= 1 x 1401

opdat niet sterve ook hij als zijn broeders en ging Thamar en
bleef in het huis van haar vader [12] En werden veel de dagen
en stierf de dochter van Sjua de vrouw van Juda
(Gen 38:11):

blijf weduwe in het huis van je vader tot groot geworden zal zijn
Sjela mijn zoon
- het haar voor niets op Sjela laten wachten en de dood van Sjua's dochter
in Thamars ogen de rechtvaardiging = 1 om zelf zijn vrouw te worden

Ja hiertoe leek het haar voor niets laten wachten op Sjela = 1138 op Juda's "gaan naar
het zuiden" = "zijn troost zoeken bij prostituees" = 1138 als "een deksel op de bijbehorende pot" te passen:
(Gen 38:11):

ÑâÅÄ ïâÅ ÅîïÖ

1138

Ñïçåï Ñãè ñâåá ÑçÑ

1138

en zij (Thamar) bleef/wachtte in het huis van haar vader
(Gen 38:13):

zie jouw schoonvader opgaande naar het zuiden

Volgende tekstdelen van de gelijke getalwaarde 12384 worden slechts gescheiden door
het woord "béni" = "mijn zoon". In de eerste tekst is Juda ogenschijnlijk Thamar nog ter
wille en wacht Thamar en in de tweede is van zijn bedrog en van Thamars "oplossing"
sprake. Er tussenin staat aldus <mijn zoon> als Juda's gelijk en <zijn zoon> als Thamars
gelijk:
(Gen 38:7):

[11] ...ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ
Ñãî ãÉÇâ Éè ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî Öïãä ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van Jahwe en
liet sterven hem Jahwe ... (Onans niet geven van zaad en sterven)
[11] En sprak Juda tot Thamar zijn schoondochter: blijf weduwe in het
huis van je vader tot dat groot geworden is Sjela
(Gen 38:11):

âçÅ

12384
= 12 x 12 x 86

62 = 2 x God (ãÄ) = 31

mijn zoon
(Gen 38:11):

... ÑâÅÄ ïâÅ ÅîïÖ ìåï ñãïÖ ÖâáÄä ÄÖÑ óÇ ïÖåâ òê ìåÄ âä
ôâèëÅ éäïÖ Ñâãèå ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ ìéïÖ [14]

want hij sprak: opdat niet sterve ook hij zoals zijn broeders en ging
Thamar en zij bleef in het huis van haar vader ... [14] En zij deed af de
kleren van haar weduwschap weg van haar en bedekte zich met een
sluier
(de drie teksten vormen één geheel)

12384
= 12 x 12 x 86
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Tussen beide gelijks van een "uiterste = 12 x het uiterste = 12 aan beroep op de Eeuwige (óâÑãÄ) = 86" staat "mijn zoon" = 2 x God (ãÄ) = 31. Oftewel Juda meende vanwege
het niet willen verliezen van zijn laatste zoon recht voor God te staan en Thamar meende
vanwege het zonder "zijn zoon" Sjela voorgoed weduwe te blijven recht voor God te
staan. En zo stond Sjelah exact tussen Juda en Thamar in als ook de getalwaardes van
de drie namen het aangeven:
(Gen 38:1):
(Gen 38:5):
(Gen 38:6):

ÑÉÖÑâ - Juda
Ñãî
- Sjelah
ìåï
- Thamar

-

30
335
640

=>

30 + 305 = 335

=>

640 - 305 = 335

En dezen geven tegelijk aan dat bij beiden de voorhuid in de weg stond om tot beter
handelen ten aanzien van Sjela te komen, oftewel beiden vertoonden het gedrag van een
onbesnede:
Ñãìè

- (arla) = voorhuid

305

En dat gold zeker voor Juda:
(Jos 15:10):

495

Ñçåï
Thimna (zonder de locatief "tha"), het zuiden

190

òèçä

Kanaän

Ñãìè

____

- (arla) = voorhuid

305

- verschil tussen het godsland Kanaän en "het zuiden" van Juda's
afzakken = de voorhuid = 305

Minstens Thamar meende aldus zelfs niet alleen gerechtvaardigd te zijn om te handelen
zoals ze deed:
(Gen 38:16):

îãîåä âÑâÖ [24]... ÄÖÑ Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ
ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá

28140

âçÅ Ñãî ãÉÇâ Éè ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî Öïãä ìåïã ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ

2814

welaan toch ik wil komen tot jou want niet wist hij dat zijn schoondochter
zij (was) ... [24] En het was na ongeveer drie maanden dat werd medegedeeld aan Juda
(Gen 38:11):

en sprak Juda tot Thamar zijn schoondochter: blijf weduwe in het huis van
je vader tot groot geworden is Sjela mijn zoon
- Thamars misleiding tot het moment van onthulling = 28140 samengevat in Juda's misleiding van Thamar = 2814

- maar ook bij goddelijke opdracht zelf in te moeten grijpen als steeds velen zichzelf aanpraten voor God te moeten handelen. Want als uiteengezet zou volgens Thamar Juda's
eerste huwelijksleven = 676 ook op haar en Juda = 676 passen en zo leek volgens volgende getalwaarde een dienovereenkomstig eigen handelen welhaast hogere opdracht te
zijn:
(Gen 38:2):

ìÑïÖ [3] ÑâãÄ ÄÅâÖ

676

= 26 x 26

ÑÉÖÑâÖ ìåï

676

= 26 x 26

en hij ging tot haar [3] En zij (Juda's eerste vrouw) werd zwanger
Thamar en Juda
- Jahwe (ÑÖÑâ) = 26 x Jahwe (ÑÖÑâ) = 26

Het een lijkt vaak op het andere en in dit geval op het volgens Deut 25:5 niet verkeerde:
(Gen 38:8):

961

ñâáÄã èìÜ óíÑÖ ÑïÄ óÅâÖ

= 31 x 31

en bega de zwagerplicht aan haar (Thamar) en richt op zaad voor
je broeder
- God (ãÄ) = 31 x God (ãÄ) = 31

Alle begrijpelijke en toch verkeerde beweegredenen zijn echter in het licht Gods te doorzien en zo zal men zich niet tot niet waterdicht met de waarheid = "de werkelijkheid"
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strokende rechtvaardigingen laten verleiden. Weliswaar leek Thamar in haar recht te
staan om in plaats van de haar beloofde maar onthouden Sjela Juda zelf als man op te
eisen:
(Gen 38:5):

ÑïÉãÅ ÅâÜäÅ ÑâÑÖ Ñãî Öåî ïÄ ÄìíïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ôéïÖ [5]
ÖïÄ

3822

ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ óâåâÑ ÖÅìâÖ [12] ÑâÅÄ ïâÅ ÅîïÖ

3822

en zij ging voort nog en baarde een zoon en noemde zijn naam Sjela.
En hij was in een leugen als zij baarde hem
(Gen 38:11):

en zij bleef in het huis van haar vader (als gevolg van Juda's leu gen) [12] en
werden de dagen veel en stierf de dochter van Sjua, de vrouw van Juda
- de Thamar onthouden Sjela = 3822 gelijk aan haar weduwschap
plus het sterven van Juda's vrouw = 3822
(Gen 38:12):

ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ

2355

óâçÖçÜã ÑìÑ ÑçÑ óÇÖ ñïãä ìåï ÑïçÜ ìåÄã

2355

en stierf de dochter van Sjua de vrouw van Juda
(Gen 38:24):

te zeggen: hoereerde Thamar je schoondochter en ook zie zij is zwanger
van haar hoererijen
- Thamars zich eigen maken van Juda = 2355 gelijk aan het sterven van Juda's vrouw = 2355

En weliswaar leek niet in te zien waarom Onan als de broeder van haar gestorven man
wel en de vader van haar gestorven man niet plaatsvervangend echtgenoot zou kunnen
zijn, als Thamars strikken en "schaakmat zetten" van Juda = 27440 in de existentie van
Onan = 2744 is samengevat:
(Gen 38:19):

ÑÉÖÑâ ìäâÖ [26] ...ÑïÖçåãÄ âÉÇÅ îÅãïÖ Ñâãèå Ñêâèë ìéïÖ ñãïÖ
âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä âçåå ÑíÉë ìåÄâÖ

27440

òçÖÄ Öåî ïÄ ÄìíïÖ òÅ ÉãïÖ ÉÖè ìÑïÖ

2744

en zij (Thamar) ging heen (om Juda te bedriegen) ... [26] ... en hij spak: zij is
rechtvaardig meer dan ik want omdat niet ik gaf haar aan Sela mijn zoon
(Gen 38:4):

en zij werd zwanger nogmaals en baarde een zoon en zij noemde zijn naam
Onan

Oftewel leek weliswaar niet verkeerd om aan degene welke haar reeds genomen d.w.z.
als vrouw voor Er = 760 zich met haar pand = 760 als vrouw te verbinden:
(Gen 38:6):

ìèã ÑîÄ ÑÉÖÑâ áíâÖ

760

ñáãî Éè òÖÅìè

760

en nam Juda een vrouw voor Er (= Thamar)
(Gen 38:17):

een pand tot jouw zenden

Want weliswaar was inderdaad Thamar geen hoer:
(Gen 38:22):

ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ ÑâïÄëå Äã

2299

ÑïèÉã ÉÖè ôéâ ÄãÖ âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä

2299

niet vond ik haar en ook de mensen van de plaats zeiden: niet was hier
een (tempel)hoer
(Gen 38:26):

want omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon. En niet voer voort hij
nog te kennen haar
- het niet vinden van een hoer = 2299 gelijk Juda's rechtvaardigen en verdere "verschonen" van Thamar = 2299

- als zij gewacht had tot het volwassen worden van Sjela als de tijd van haar gebonden
zijn als vrouw aan deze:
(Gen 38:11):

ñãïÖ

456

Ñãî ãÉÇâ Éè

456

en zij (Thamar) ging heen (naar het huis van haar vader)
(Gen 38:11):

tot volwassen zou zijn Sjela

- oftewel als de tijd van "Juda's schoondochter zijn":
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(Gen 38:11):

456

Öïãä
zijn schoondochter

- en derhalve:
(Gen 38:26):

456

ÑíÉë ìåÄâÖ

en hij (Juda) sprak: zij (Thamar) is rechtvaardig

En zo was weliswaar inderdaad zij rechtvaardiger dan Juda:
(Gen 38:25):

Äç ìäÑ ìåÄïÖ ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã

2128

= 8 x 266

van de man van welke dezen van hem ik zwanger en zij
sprak: herken toch
(Gen 38:26):

(Gen 38:26):

266 = 1 x 266

ÑÉÖÑâ ìäâÖ

en herkende Juda

__________________ af

âçÅ Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä âçåå ÑíÉë

1862

= 7 x 266

zij is rechtvaardig meer dan ik want omdat niet ik gaf
haar tot vrouw mijn zoon
(Gen 38:22):

âÑâÖ [24] ... ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã ÖìåÄ óÖíåÑ âîçÄ óÇÖ
ÑçÑ óÇÖ ñïãä ìåï ÑïçÜ ìåÄã ÑÉÖÑâã ÉÇâÖ óâîÉá îãîåä
ôìîïÖ ÑÖÄâëÖÑ ÑÉÖÑâ ìåÄâÖ óâçÖçÜã ÑìÑ

9540

= 4 x 2385

2385

= 1 x 2385

en ook de mensen van de plaats zeiden: niet was hier een (tempel)hoer ... [24] en het was ongeveer drie maanden en werd medegedeeld aan Juda te zeggen: hoereerde Thamar jouw schoondochter en ook zie zij is zwanger van haar hoererijen. En sprak Juda: brengt haar naar buit en zij worde verbrand
(Gen 38:26):

Ñãîã Ñâïïç Äã òä ãè âä âçåå ÑíÉë ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ìäâÖ
âçÅ

en erkende Juda en hij sprak: zij is rechtvaardig meer dan ik want
omdat niet ik gaf haar aan Sjela mijn zoon
- het zoeken naar de niet te vinden hoer en de beschuldiging van hoererij = 4 herroepen met Juda's erkennen van
de reden van Thamars daad = 1

En zo was weliswaar meer waarheid = "richting de eenheid Gods" = 1 haar bedrogen zijn
door Juda dan dat zij een met hoerenloon te betalen vrouw was = 2:
(Gen 38:23):

ÑïÄëå Äã ÑïÄÖ ÑÜÑ âÉÇÑ âïáãî

1766

= 2 x 883

ik zond dit bokje en jij niet vond jij haar (de hoer)
(Gen 38:11):

883 = 1 x 883

ñâÅÄ ïâÅ ÑçåãÄ âÅî

blijf weduwe in het huis van je vader

En zo paste weliswaar Thamars actie in geestelijk opzicht = 1 zelfs bij Juda's vooral door
uiterlijkheden bepaalde keuzes voor vrouwen (=> boven):
(Gen 38:1):

ïÅ ÑÉÖÑâ óî ÄìâÖ [2] Ñìâá ÖåîÖ âåãÉè îâÄ Éè àâÖ
ÑáíâÖ èÖî ÖåîÖ âçèçä îâÄ

3496

= 4 x 874

en hij week af tot een adullamietische man en zijn naam Hira
[2] en zag daar Juda de dochter van een kanaänietische man
en zijn naam Sjua en hij nam haar
(Gen 38:21):

874 = 1 x 874

ÑîÉí ÑÜÅ ÑïâÑ Äã

niet was hier een (tempel)hoer
- Thamars actie geen hoererij maar in geestelijk opzicht = 1
passend bij Juda's keuze van vrouwen = 4

En zo was weliswaar het om Thamars toekomst als huwelijkspartner gedaan en scheen
haar dat als de persoonlijke zondvloed in veelvoud toe:
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(Gen 38:1):

13280

ÖïÄ ÑïÉãÅ ÅâÜäÅ ÑâÑÖ ... [5] ... ÖâáÄ ïÄå ÑÉÖÑâ ÉìâÖ
en daalde af Juda weg van zijn broeders ... (Juda's zonen) [5] ... en hij was
in een leugen als zij baarde hem (Sjela)

(Gen 38:14):

1328

ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ Ñãî ãÉÇ âä

want was groot geworden Sjela en zij niet was gegeven hem tot vrouw
- Juda's gehele nageslacht en zijn bedrieglijkheid = 13280 samengevat in zijn onthouden aan Thamar van haar laatste kans op een man
- 1328 = 2 x 2 x 2 x 2 x 83 = 2 x 2 x ... de zondvloed (ãÖÅåÑ) = 83

En aldus was weliswaar Thamar in een noodsituatie en vloeide haar aktie mede voort uit
het misbruikt zijn:
(Gen 38:13):

ÑâãÄ àâÖ [16]... ÖçÄë ÜÇã Ñïçåï Ñãè ñâåá ÑçÑ ìåÄã
Öïãä âä èÉâ Äã âä ñâãÄ ÄÖÅÄ Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ
ÄÖÑ

12460 = 4 x 3115

te zeggen: zie jouw schoonvader trekt op naar het zuiden om te
schren zijn schapen ... (Thamars zich verkleden) [16] En hij boog
af naar haar naar de weg en sprak: welaan nu ik wil komen tot
jou want niet wist hij dat zijn schoondochter zij (was)
(Gen 38:9):

3115 = 1 x 3115

ÖâáÄã èìÜ òïç âïãÅã ÑëìÄ ïáîÖ ÖâáÄ ïîÄ ãÄ ÄÅ óÄ

als hij kwam tot de vrouw van zijn broeder daar bedierf hij ter aarde om niet te geven zaad aan zijn broeder
- Thamars misbruikt zijn mede motief = 1 tot haar aktie = 4

En zo handelde Thamar weliswaar ook omwille van haar gestorven man Er:
(Gen 38:25):

Äç ìäÑ ìåÄïÖ ÑìÑ âäçÄ Öã ÑãÄ ìîÄ îâÄã ìåÄã Ñâåá ãÄ Ñáãî ÄâÑÖ
âçåå ÑíÉë ìåÄâÖ ÑÉÖÑâ ìäâÖ [26] ÑãÄÑ ÑàåÑÖ óâãâïêÑÖ ïåïáÑ âåã

5340

ÖìÖäÅ ìèã

534

en zij zond naar haar schoonvader te zeggen: van de man welke dezen van hem
ik ben zwanger. En zij sprak: herken tot van wie deze zegelring en snoeren en de
staf (zijn) [26] En herkende Juda en hij sprak: zij is rechtvaardig meer dan ik
(Gen 38:6):

voor Er zijn eerstgeborene
- Thamars daad = 5340 samengevat in "voor Er zijn (Juda's) eerstgeborene" = Thamars man = 534
(Gen 38:6):

300 = 4 x 75

ìèã

voor Er
(Gen 38:18):

75 = 1 x 75

ñàåÖ
en jouw staf

- de geestelijke erfenis = de staf = 1 omwille van haar gestorven man Er
(Gen 38:14):

ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ Ñãî ãÉÇ âä

1328 = 4 x 332

want was groot geworden Sjela en zij niet was gegeven hem tot vrouw
(Gen 38:9):

332 = 1 x 332

ÖâáÄã èìÜ

zaad voor zijn broeder
- het onzelfzuchtige element = 1 van Thamars teleurstelling = 4
(Gen 38:14):

ÑÅîáâÖ ÑÉÖÑâ ÑÄìâÖ [15] ÑîÄã Öã Ñçïç Äã ÄÖÑÖ Ñãî ãÉÇ âä
Äç ÑÅÑ ìåÄâÖ ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ [16] Ñâçê Ñïéä âä ÑçÖÜã

3320

ÖâáÄã èìÜ

332

want was groot geworden Sjela en zij niet was gegeven hem tot vrouw [15]
en zag haar Juda en hij hield haar voor een hoer want zij had bedekt haar
gezicht [16] en hij week uit naar haar naar de weg en hij sprak welaan nu
(Gen 38:9):

zaad voor zijn broeder
- Thamars teleurstelling en haar bedrog = 3320 samengevat in het
onzelfzuchtige element = 332

Echter is en blijft in het licht Gods beschouwd boven geciteerde handeling 2355 ter vervanging van Juda's gestorven vrouw = 2355 een afstotelijke:
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(Gen 38:12):

2355

ÑÉÖÑâ ïîÄ èÖî ïÅ ïåïÖ
en stierf de dochter van Sjua de vrouw van Juda

(Gen 38:24):

2355

óâçÖçÜã ÑìÑ ÑçÑ óÇÖ ñïãä ìåï ÑïçÜ ìåÄã

te zeggen: hoereerde Thamar jouw schoondochter en ook zie: zij is zwanger
van haar hoererijen

- en was daarmee haar daad een van geest verstokene:
(Gen 38:24):

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

óâçÖçÜã ÑìÑ ÑçÑ óÇÖ

en ook zie: zij is zwanger
van haar hoererijen
- Thamars "oplossing" als een uitsluitend materialistisch
van geest verstokene = 2 x 2 x ...

Oftewel haar daad was voor God net zo min te rechtvaardigen als die van Onan:
(Gen 38:16):

óâÜè âÉÇ áãîÄ âäçÄ ìåÄâÖ [17] âãÄ ÄÖÅï âä âã òïï Ñå

2236

ÖïÄ óÇ ïåâÖ Ñîè ìîÄ ÑÖÑâ âçâèÅ èìâÖ

2236

wat geef je me dat jij komt tot mij? [17] en hij sprak: ik zal zenden een
bokje van de geiten
(Gen 38:10):

en was slecht in de ogen van Jahwe wat hij (Onan) deed en hij liet sterven ook hem

Oftewel haar misleiden van Juda wanneer ook uit verbittering en teleurstelling voortkomend was op dat moment weerspannigheid:
(Gen 38:15):

ñìÉÑ ãÄ ÑâãÄ àâÖ [16] Ñâçê Ñïéä âä

991

ìåï ÑåîÖ

991

want zij had bedekt haar gezicht [16] En hij week af naar haar naar de weg
(Gen 38:6):

en haar naam (was) Thamar

ìåï

(tammer)

- zij was weerspannig

(van: Ñìå)

ìåï

(tammer)

- zij was verbitterd/bedroefd

(van: ììå)

Ook Onan zal zijn gedrag "anders hebben kunnen uitleggen", maar zijn naar wereldse
opvattingen = 2 te begrijpen daad was en bleef verkeerd in het niet tweeduidige licht van
de waarheid Gods = 1:
(Gen 38:10):

Ñîè ìîÄ

876

= 2 x 438

ÑÖÑâ âçâèÅ èì

438

= 1 x 438

wat hij (Onan) deed
(Gen 38:7):

slecht in de ogen van Jahwe

Thamar verkeerde in een noodsituatie maar in zulken zal men zoals omtrent prostitutie in
het algemeen gezegd op de Almachtige en niet op eigen mank gaande oplossingen vertrouwen. En ook Juda volgde begrijpelijke redenaties maar desalnietemin ontstonden
verschrikkelijke dingen ook uit zijn bedriegen van Thamar. De mens zal zich door God en
niet door omstandigheden laten leiden, hoezeer soms ook de laatsten radikale eigen
maatregelen lijken te rechtvaardigen.
f. en de zoon van Sjela was Er
Vreemd nu is dat Er als zoon van Sjela wel in het boek Chronieken wordt vermeld (1 Chron
4:21) en in de thora niet is te vinden. Waar de chroniekboeken klaarblijkelijk veel later en
waarschijnlijk eerst na de babylonische gevangenschap zijn samengesteld uit grotendeels
de andere bijbelboeken:
aanvullingen zijn hoofdzakelijk beperkt tot de "jongere tijd" van de koningen

- moet wel deze in geestelijk opzicht zo belangrijke mededeling (=> boven) ooit in de thora
hebben gestaan en dan logischerwijs in dit hoofdstuk als inderdaad getalwaarden het
vrijwel eenduidig bevestigen:
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(Gen 38:7):

ÑÖÑâ ÖÑïåâÖ ÑÖÑâ âçâèÅ èì ÑÉÖÑâ ìÖäÅ ìè âÑâÖ

1490

= 2 x 745

en was Er de eerstgeborene van Juda slecht in de ogen van
Jahwe en liet sterven hem Jahwe
(Gen 38:31):

745 = 1 x 745

ìè ÑÉÖÑâ òÅ Ñãî òÅÖ

en de zoon van Sjela de zoon van Juda (was) Er
- Sjela's daad doet het nageslacht van Juda terugkeren uit de dubbelheid van werelds doen en laten = 2 tot de eenheid Gods = 1

Het tweede citaat is overgenomen uit 1 Chronieken 4:21 met dien verstande dat de
aldaar vanwege het opsommen van meerdere zonen benutte meervoudsvorm "zonen"
(bené - âçÅ) is teruggebracht tot de enkelvoudsvorm "zoon" (òÅ) en het citaat zoals bij
wisseling van thema gebruikelijk met een waw (Ö) = "en" begint.
Vrijwel zeker eindigde het 38e hoofdstuk met dit "31e vers", terwijl de rest van 1 Chronieken 4:21 of ergens anders in de thora heeft gestaan of op latere geslachtsregisters
en/of aanspraken is gebaseerd. Het vrijwel definitieve bewijs van de oorspronkelijkheid
van dit "31e vers" vormen de verzen 8 t/m 15 van het 46e hoofdstuk van Genesis, waar
met de daar genoemde namen en Dina meegerekend men op 32 zielen en niet op 33 zielen als het daar vermelde aantal van Lea's nageslacht uitkomt. Eerst met de waarschijnlijk ook in dat hoofdstuk weggelaten Er als zoon van Sjela komt men op 33 zielen als het
vermelde aantal nakomelingen van Lea.
Een verklaring voor het ooit weglaten van dit vers kan natuurlijk zijn dat men deze voor
een vergissing heeft gehouden. Immers sterft de broeder van Sjela en "is dan op het einde de zoon van Sjela. Waarschijnlijker is echter dat in het kader van het wegpuncteren
van Sjela naar Sjilo in Gen 49:10 men dit vers te graag als vergissing heeft afgedaan. De
scepter moest voor de nakomeling van Juda Perez en voor diens "kleinzoon" David voorspeld zijn en ongetwijfeld waren sommigen met de betekenis van Er als zoon van Sjela
op de hoogte. Beslist wisten er dat vanaf Kaïn en Abel het om het loslaten van de eigen
grote IK en daarmee het om onzelfzuchtigheid gaat. Zij wisten derhalve dat de scepter
door zijn zelfopoffering voor zijn vader Jakob eerst op Juda en dan vanwege zijn onzelfzuchtige zorgen voor nageslacht voor zijn broeder Er op Sjela over zou gaan. Gelukkig
waren zoals steeds de schriftbewaarders te gewetensvol om teksten volledig weg te werpen of onherstelbaar te veranderen en zo is ook hier de oorspronkelijke tekst zoals in de
chroniekboeken herstelbaar bijbehouden.
De geest van Juda en van Sjela zal eens zijn die van alle dagen = "van alle dagen van
het jaar" = 365 dagen:
(Gen 38:11):

ÑÉÖÑâ

30

Juda

Ñãî

Sjela

335
____

365
Geen aanpassing aan het woord Gods hoe hardnekkig en langdurig ook volgehouden zal
dat kunnen verhinderen.
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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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