
GENESIS
ii

9 SCHETSEN
(Hoofdstukken 11 : 27-25 : 11)

door
Ds. I. DE WOLFF

1971

UITGAVE:
BOND VAN GEREFORMEERDE MEISJESVERENIGINGEN 
IN NEDERLAND — THEO THIJSSENPLEIN 26, UTRECHT



INHOUD

Woord vooraf en literatuuropgave...............................................  5

Schets 8: Abram uit Ur der Chaldeeën geleid
(Gen. 11 : 27-12 : 3 )..........  7

Schets 9: Abram in het land der belofte
(Gen. 12 : 4-14 : 24)..........  14

Schets 10: Gods verbond met Abram I, (Gen. 1 5 ) ...................  22

Schets 11: De greep naar het verbondszaad (Gen. 16)............ 28

Schets 12: Gods verbond met Abram II, (Gen. 17, 18)............ 33

Schets 13: God een wreker van het kwaad (Gen. 19, 20) . 40

Schets 14: Isaac geboren. Tweeërlei zaad.
Verbond met Abimelech (Gen. 21) ....................... 46

Schets 15: Abrahams geloofsbeproeving
Nahors geslacht. Sara’s dood. (Gen. 22, 23)..........  53

Schets 16: Isaacs huwelijk. Abrahams tweede huwelijk
Zijn dood en graflegging. (Gen. 24, 25 : 1-11 . . .  61



WOORD VOORAF

Bij dit tweede deel van de schetsen over het boek Genesis, waarin 
de hoofdstukken 11:27-25 :12 aan de orde komen, willen we uit 
het woord vooraf in deel I het volgende overnemen: Voor allen moet 
vaststaan dat we hier te doen hebben met de openbaring Gods, en 
dat deze door de dienst van Mozes is gegeven door de Heilige Geest, 
die de overgeleverde verhalen zo deed samenvoegen, beschrijven met 
zo’n gedachtengang, historische orde en zelfs woordenkeus, dat we, 
gelijk als in de ganse Schrift, van woord tot woord, in keuze en volg
orde te doen hebben met Gods eigen Woord, dat uit dat geschrevene 
en uit wat de Schrift er elders van openbaart, verklaard moet wor
den. Want: „Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift 
een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voort
gekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest ge
dreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1 :20, 
21).

Bij het maken van een inleiding gaat dan ook vooraf het nauwkeu
rig lezen van het desbetreffende gedeelte uit de Bijbel. Daarna leze 
men de schets. Er is getracht zoveel mogelijk dat Bijbelgedeelte ver- 
klarenderwijs te vertellen, zo nodig op bepaalde teksten nader in te 
gaan, ook de prediking van de Heere Christus als de komende Ver
losser aan te wijzen alsmede de boodschap die er voor ons in ligt. 
Want: „Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, 
tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de recht
vaardigheid is” (2 Tim. 3.16). Uiteraard kan daarbij ook (soms met 
oordeel des ondersoheids) gebruik worden gemaakt van andere lite
ratuur. Men denke zich de stof goed in en schrijve dan de inleiding 
(zonder overschrijving!), waarin kort en krachtig de hoofdzaken wor
den samengevat. Daarbij wordt er natuurlijk van uitgegaan, dat elk 
lid van de vereniging de schets tevoren nauwkeurig heeft gelezen. 
De aantekeningen (in de inspringende gedeelten) lenen zich meer 
voor bespreking dan voor een inleiding.
De bijgevoegde vragen zijn slechts hulpmiddelen om de bespreking 
op gang te brengen. Uiteraard is men daaraan niet gebonden. Toe
gegeven zij, dat sommige wellicht voor velen niet al te gemakkelijk 
zijn. Het antwoord zal men doorgaans wel vinden in een Bijbelver



klaring. Men mag er ook om vragen aan de plaatselijke predikant 
of aan de schrijver.

Enige literatuur:
De kanttekeningen van de Statenbijbel.
De Korte Verklaring.
De Bijbel voor het Nederlandse volk.
J. C. Sikkel, Genesis.
C. van der Waal, Sola Scriptura I.
I. de Wolff, De Geschiedenis der Godsopenbaring.

April 1971 I. DE WOLFF
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I

SCHETS 8

Abram uit Ur der Chaldeeën geleid

(Gen. 11 : 27-12 : 3)

De geschiedenis van Terah
Aan het einde van de lijst van vrome geslachten in erfelijke linie uit 
Sem, die de heilige traditie zuiver bewaard hebben, wordt als laatste 
het gezin van Terah bijgesohreven, wiens meest bekende zoon Abram 
was (later Abraham genoemd), - en dan stappen we over op wat we 
plegen te noemen „de geschiedenis van Abraham”.
Nauwelijks hebben we aandacht voor de leeftijden, die genoemd 
worden. Tellen we ze bij elkaar dan zouden ze geleefd hebben 
binnen 292 jaren, gerekend vanaf de zondvloed tot de geboorte van 
Abram. Maar we hebben al gezien, dat in de bijbelse geslachtslijsten 
sommige of zelfs vele geslachten worden overgeslagen en we hebben 
ermee te rekenen, dat dit ook in Gen. 11 het geval is, althans zijn 
kan. Gaan we uit van de gegevens die door opgravingen in het 
midden-Oosten zijn verkregen, dan bestond er reeds 8 eeuwen vóór 
Abraham een Babylonisch rijk. En hoeveel zullen dan de eeuwen 
zijn geweest vanaf de zondvloed tot Abraham?
Geslachten kwamen en stierven. Volken gingen op zoek naar andere 
woongebieden vanwege ontstane bevolkingsdichtheid. Oorlogen 
brandden los en verbonden werden gesloten. Offers werden ontsto
ken, al spoedig voor góden van menselijke fantasie, gemaakte beel
den en eindelijk voor zon, maan en sterren. Het hele wereldleven 
werd gehuld in duisternis van het heidendom. De God-vergetende 
mens legde zich met al zijn energie toe op de cultuur en . . . .  geen 
Godswoord brak zich baan, geen profeet stond meer op om nieuwe 
dingen te verkondigen. Als Abraham geboren wordt staan in Egypte 
reeds vele pyramiden en in het Tweestromenland zijn dan reeds tal 
van steden verrezen, gebouwd om de zikkurats (tempeltorens) met 
hun afgodische culten. Een van de beroemdste was die van Ur, de 
stad van de maan-vereerders, waar bij elke nieuwe maan de honder
den in plechtige processie de zikkurat beklommen om op hoog ni
veau zich neer te buigen voor de eerste zichtbaar geworden maan
sikkel.
In zo’n tijd leefde Terah.
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Na het bereiken van de 70-jarige leeftijd gewon hij drie zonen: 
Abram, Nahor en Haran. Laatstgenoemde stierf bij zijn vader „in 
het land zijner geboorte”, in Ur der Chaldeeën”. Hij liet drie kin
deren na: Lot, Milka en Jiska. Dat Ur de geboorteplaats van Haran 
en niet van Terah genoemd wordt, wijst er op, dat deze van elders 
afkomstig was en niet tot het geslacht van de Ur-bewoners behoorde. 
Terah was een zoon der vlakte, een herdersvorst, die tijdens zijn 
zwervend leven in tenten had gewoond (vgl. 9 : 27; 46 : 34; Hebr. 
11 : 9) naar de traditie van zijn geslacht, maar later zijn intrek bin
nen de stadsmuren had genomen, zoals later Lot in Sodom. Dat het 
gezin van Terah vasthield aan de godsdienst van zijn vaderen on
danks zijn wonen in Ur kan daaruit blijken, dat Abram en Nahor 
beide trouwden binnen het gezinsverband: Abram met zijn halfzuster 
Sarai (20 : 12) en Nahor met zijn nichtje Milka, dochter van zijn 
overleden broer.
En toch is Terah’s gezin, hoewel het zich niet vermengen wilde met 
de heidenen, niet gevrijwaard gebleven van afgodische besmetting, 
zoals uit Joz. 24 : 2 duidelijk blijkt (vgl. ook 31 : 19).
Maar dan lezen we, dat Terah, die het initiatief nam om uit-Ur weg 
te trekken, Abram, Lot en Sarai nam en hen deed wegtrekken in 
westelijke richting naar Ranaan. En gekomen in het gebied van Ha
ran in N.O.-Syrië, waar zij een geschikt woongebied vonden, sloegen 
zij er hun tentenkamp op en bleven zij daar. Ook Terah die mee
getrokken was vestigde er zich en later lezen we, dat ook Nahor er 
is komen wonen (24 : 10, 15).
En dit is dan het grote keerpunt geworden.

Abram geroepen naar het land Kanaan
Het vervolg van de geschiedenis begint in hoofdstuk 12 met de roe
ping van Abram: „Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws 
vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal”.
Lettend op de vertel-orde geschiedde deze roeping in Haran. Maar 
het valt op, dat de Schrift overigens een nauw verband legt met Ur, 
zo in 15 : 7 „Ik ben de HEERE, die u uit Ur der Chaldeeën heb uit
geleid” (vgl. ook Neh. 9 :7), en vooral in Hand. 7 :2-4, waar Ste- 
fanus op grond van de Schriftgegevens heeft uitgesproken (en zo was 
ook de Joodse traditie), dat God verscheen aan Abram toen hij nog 
in Mesopotamië woonde (waar Ur gelegen was), „voordat hij in 
Haran ging wonen”, en dat hij daar het bevel kreeg om weg te trek
ken.
Het één schijnt met het ander niet te kloppen.
Nu is het in de statenvertaling zo opgelost, dat er maar één roeping 
is uitgegaan, nl. in Ur, en de grondtekst van 1 2 :1  wordt dan ook zo
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weergegeven: de HEERE nu had tot Abram gezegd, - nl. vroeger, 
in Ur.
Er pleit echter meer voor (ook om taalkundige reden) om te lezen 
zoals het in de nieuwe vertaling staat: „De HEERE nu zeide tot 
Abram”, dus in Haran.
Dat wil dus zeggen, dat er een tweevoudige roeping is geweest, eerst 
in Ur en daarna in Haran.
De eerste keer, in Ur, was er een Goddelijke verschijning en luidde 
het bevel: „Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom her
waarts naar het land dat ik u wijzen zal” (Hand. 7 : 3). Letterlijk 
staat in de grondtekst: „hierheen, naar het land dat ik u wijzen zal” ; 
het bevel was kort en krachtig. In dat land was God, die er zijn 
knecht verwachtte. Dat wijst er op, dat de weg voor Abram was be
reid en dat God a.h.w. gereed stond om hem in dat vreemde land 
te ontvangen, wat wel erg geruststellend moet zijn geweest, maar 
dat ons tevens leert, hoe niet Terah maar de HEERE van meet af 
alles beschikte, leidde en toebereidde. Dat de tocht in westelijke 
richting moest zijn lag voor de hand, want naar het Oosten liep de 
weg naar het water van de Perzische Golf, zuidelijk strekte zich de 
Arabische woestijn uit en in ’t Noorden lag het gebergte. En wel 
werd de naam van dat land nog niet genoemd, maar de HEERE zou 
het zelf aanwijzen. En die Goddelijke roeping is de reden geweest, 
waarom Terah volgens Gen. 11 Abram, Lot en Saraï dééd wegtrek
ken. Ongetwijfeld heeft Abram die Goddelijke verschijning aan de 
huisgenoten meegedeeld en we zien, hoe Terah zijn vaderlijke leiding 
gaf.
De tweede keer, dat God riep was in Haran. Als Stefanus zegt, dat 
het was na de dood van Terah, moet dat zo verstaan worden, dat 
Genesis 11 eerst de geschiedenis van Terah afrondde met de ver
melding van zijn dood en dat daarna het verhaal van de (tweede) 
roeping werd gegeven, want een vergelijking van 11: 26 met 12: 4 
en 11:32 leert ons, dat Terah nog 60 jaar na Abrams vertrek uit 
Haran heeft geleefd, ongeveer tot kort voor Isaacs huwelijk. Men 
lette er ook op, dat de HEERE ditmaal zei: „Ga!” en geen blote 
herhaling laat horen van het vroeger gesproken „hierheen”. Hij 
was nog steeds a.h.w. de wachtende God, die Abram beval om ver
der te trekken. En ditmaal wordt er aan toegevoegd: „en uit uws 
vaders huis”. Terah moest achterblijven met wat hem toebehoorde. 
En het doel van dit alles was: „om u dit land in bezit te geven” 
(15 : 7).
Maar in Haran werd nog meer geopenbaard, nl. de zegen die de 
HEERE over Abram brengen zou (12 : 2, 3).
Het eerste deel van deze zegening luidt: Ik zal u tot een groot volk
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maken en u zegenen. Waar dat zegenen betrekking op zou hebben 
wordt in het volgende gezegd, nl. in
het tweede deel: en uw naam groot maken, wat op zijn rijke bete
kenis wijst, nl. dat hij persoonlijk tot een zegen voor velen zijn zou: 
gij zult tot een zegen zijn.
Het derde deel werkt dit nog nader uit: lk  zal zegenen wie u zege
nen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, terwijl er nog aan toege
voegd wordt: en in u zullen alle geslachten van de aardbodem geze
gend worden. Hij zou universele betekenis hebben.
Op te merken is nog, dat de nieuwe vertaling geeft: en met u zullen 
alle geslachten.. . .  gezegend worden. Wij houden ons hier aan de 
statenvertaling, welke geeft: in u. Dat is de meest gebruikelijke ver
taling en zegt toch nog iets meer dan wanneer er gezegd wordt: met 
u.
We vinden in die zegening een verrassende voortgang in de open
baring Gods.
Want in de eerste plaats stroomt het woord der zegening als een 
overvloedige regen op een dorstig land. Wel heeft Noach met zijn 
zonen óók zegen ontvangen en houdt de spreuk van Sem verband 
met toekomstige zegen (9 : 1, 26). Maar de rechtstreekse uitspraak: 
,,ik zal u zegenen” komt tevoren in de Schrift nog niet voor. En 
bovendien betrof de zegening van Noach en de zijnen nog slechts het 
natuurlijke leven.
En vervolgens moeten we erop letten, dat die zegen verbonden is 
aan een persoon, aan Abram. Deel hebben aan de zegen Gods is 
dus alleen mogelijk door het deelhebben aan Abram. En dat gold 
niet slechts voor Saraï en Lot en zijn huispersoneel e.a. uit die tijd, 
maar het geldt ook ons, ja, alle gelovigen, want „in u zullen alle ge
slachten van de aardbodem gezegend worden” . . . .  in u. Er moet dus 
een geestelijke gemeenschap zijn met Abram.
Nu, zonder tegenspreken: „Abraham weet van ons niet en Israël 
kent ons niet” (Jes. 63 : 16). Maar hoe zullen wij dan in de innigste 
geméénschap met hem kunnen leven? Ja, de vraag is, of hier niet 
een belofte is gesproken, die in een mens niet vervuld kan worden, 
ook in Abram niet.
Maar laten we eens verder lezen. Na Abrams offer op de Moria 
sprak God: „In uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend 
worden” (22 : 18). En zo wordt tot Isaac gezegd: „in uw zaad zullen 
alle volken der aarde gezegend worden” (26 : 4). En ook tot Jakob 
zegt de HEERE het: „in u en in uw zaad” . . . .  (28 : 14). We zien dus 
dat de belofte wordt voortgeplant van vader op kind en zelfs op een 
talrijk volk in verre toekomst (26 : 4; 28 : 14; vgl. 27 : 29 slot). Toch 
wijst het „in u” niet op een heel volk, maar op een persoon, bij
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Abram, en primair ook bij Isaac en Jakob („in u en in uw zaad”). 
Duidelijk blijkt dat weer als Jakob Juda zegent (49 : 8, 10) uit wie 
Silo zou voortkomen; deze benaming betekent misschien: de recht
hebbende.
We begrijpen al wel, wie telkens met de persoon bedoeld wordt, in 
wiens gemeenschap wij de beloofde zegen zullen ontvangen. Paulus 
heeft het helder en klaar uitgesproken: „Zo is de zegen van Abra
ham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus” (Gal. 3 : 14).
De belofte aan Abraham, die verder gedragen werd naar Isaac en 
Jakob gold Christus.
Ze is messiaans.
Toen God tot Abram sprak zag Hij op de komende Messias. Op 
hem, die voor ons tot een vloek is geworden vanwege de zonde, is 
de zegen neergedaald voor ons. Hij is geworden een fontein van 
zegen voor allen, die in Christus zijn ingeplant door de Heilige 
Geest, door het geloof, en nu in hem, d.i. in zijn gemeenschap, leven.

Abraham de vader der gelovigen
We hebben vroeger al gezien, dat de schrijver van Genesis zijn boek 
heeft ingedeeld in 10 delen vanaf 2 :4 ,  en dat al deze delen het op
schrift dragen: „Dit is de geschiedenis (toledooth) van. . . . ”. Leest 
het nog maar eens na in het begin van de 4de schets.
Opvallend is, dat zo’n opschrift niet staat boven hfdst. 12. We zouden 
daar verwachten: Dit is de geschiedenis van Abram. Maar dat ont
breekt nu juist, en dit kan geen vergissing zijn. Eigenlijk is die „ge
schiedenis” al begonnen in de geschiedenis van Terah (11 : 27-32). 
En ze loopt zonder nieuw opschrift door in de volgende hoofdstuk
ken 12 tot 25 : 11.
Het eigenlijke motief zullen we daarin te zien hebben, dat Abraham 
in de Schrift niet zozeer de betekenis heeft van stamvader van Is
raël, maar vooral die van de vader der gelovigen . Anders gezegd: 
zijn eigenlijke betekenis is niet genealogisch bepaald zoals bij Terah, 
Isaac, Jakob e.a. maar religieus’, hij is niet zozeer vader van de 
Joden, bij wie er de vleselijke afstamming is zonder meer, maar 
vader van allen die uit eenzelfde geloof, als Abraham had, leven. 
Abraham is „onze vader”, „van allen die geloven”, uit Joden en 
heidenen (Rom. 4 : 1, 11b, 12, 16, 17; Gal. 3 : 7; Joh. 8 : 39, 40, 44). 
Wie uit het geloof zijn, zijn de ware kinderen van Abraham (Gal. 
3 :7-9). „Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abra
ham en naar de belofte erfgenamen” (Gal. 3 : 29). Terecht wordt hij 
dus in ons doopsformulier genoemd de vader van allen die geloven, 
welke benaming aan niemand anders toekomt. Hier beslist dus niet
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de bloedband, maar de geloofsband. Zo leert ons het nieuwe testa
ment en ook reeds het oude, zoals we in ’t vervolg nog zien zullen.

Vragen
1. Moet het uit geloofsgebrek verklaard worden, dat Abram zich in 

Haran vestigde?
2. Zie je de voortgang in de openbaring als je Gen. 12 : 3 („in u”) 

vergelijkt met Gen. 3 : 15?
3. Op welke wijze komt de zegen van Christus (aan Abraham be

loofd) tot de heidenen en waarin bestaat zij?
4. Wie leggen zo heel sterk nadruk op de vleselijke afstamming 

van Abraham? Noem eens enkele voorbeelden. Gebeurt het ook 
onder ons wel, dat er geroemd wordt óver-, en zelfs wel ver
trouwd wordt óp vleselijke afstamming van gelovige voorouders?
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SCHETS 9

Abram in het land der belofte

(Gen. 12 : 4-14 : 24)

Trektocht door Kanaan
Gehoorzaam aan de Goddelijke roeping maakte Abram zich gereed 
voor het vertrek uit Haran. Hij „nam” Saraï en Lot (die zich blijk
baar nauw aan zijn oom Abram verbonden voelde) en vanzelf ook 
al de have die zij bezaten en de slaven en slavinnen, die zij zich ver
worven hadden. Dit wijst er op, dat niet Terah de leiding had zoals 
bij het vertrek uit Ur maar Abram, die op het punt stond zijns 
vaders huis voor altijd te verlaten en nu voortaan zelfstandig han
delde;.
Door Gods voorzienigheid geleid ging de tocht in de richting van 
Kanaan. De route liep waarschijnlijk na het oversteken van de bo
venloop van de Eufraat langs de grote karavaanweg die naar Da
mascus en verder naar het zuiden voerde. Als dit zo was boog hij 
bij Damascus af in westelijke richting om vanuit het noorden het 
later-zo-genoemde Galilea binnen te trekken, want we lezen, dat hij 
in Kanaan aangekomen „het land doortrok” tot hij in de buurt van 
Sichem kwam, waar hij zijn tent opsloeg in de schaduw van de 
terebint Moré (letterlijk: de waarzeggers-terebint), onder welke boom 
(die enige gelijkenis vertoont met een eik) in de vóórtijd blijkbaar 
heidense priesters hun duistere praktijken uitoefenden.
Het was daar dat de HEERE aan Abram verscheen (waarbij we wel 
te denken hebben aan een teken van de Goddelijke tegenwoordig
heid, bv. vuur of een menselijke gestalte) en Hij hem de belofte gaf: 
„Aan uw zaad zal ik dit land geven”.
Nü wist dan Abram, dat dit het land was, dat de HEERE hem wij
zen zou.
Opmerkelijk is, dat de HEERE niet sprak: aan ü, maar: aan uw 
zaad. De belofte behelsde niet slechts het land, maar ook het zaad. 
We zullen nog wel zien, dat die beide steeds samen de inhoud van 
Gods beloften aan Abram geweest zijn. Het scheen eigenlijk wel iets 
onmogelijks. Het land werd bewoond door een overal verspreide 
bevolking, die in haar verdere uitgroei al een grote voorsprong op 
de kinderloze Abram had. Maar Abram moest leren leven uit het
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geloof. En dit toonde hij thans in het bouwen van een altaar „voor 
de HEERE die hem verschenen was”. Tevens zien we, hoe het aan 
afgoden gewijde land thans aan de HEERE geheiligd werd.
Kort daarop trok Abram verder in zuidelijke richting, naar het ge
bied tussen Bethel en Ai, waar hij een ruimere plaats vond voor zijn 
talrijk vee. Mogelijk vond hij het daar ook veiliger, omdat door die 
streek geen hoofdwegen liepen zoals bij Siohem. En ook zat hij daar 
dichter bij de Jordaanvlakte. In elk geval heeft Abram daar wat lan
ger vertoefd.
Ook daar bouwde hij een altaar. Het nieuwe in de geschiedbeschrij- 
ving is, dat hij daar de naam des HEEREN aanriep. Vergelijking 
met 4 : 26 laat zien, dat we hebben te denken aan de instelling van 
een kamp-cultus, een geregelde gebeds- en offerdienst voor heel zijn 
huis, dus inclusief zijn slaven en slavinnen. Het is niet uitgesloten, 
dat van zulke godsdienstoefeningen tijdens de lange tocht (vanuit 
Haran meer dan 1000 km) en de waarschijnlijke spreiding van de 
karavaan niets tereoht kon komen. Het altaar als cultuscentrum heeft 
hier dus een enigszins andere zin dan het altaar bij Sichem.'
En na verloop van tijd is Abram verder getrokken naar het Zuider- 
land (de Nègeb) met z’n uitgestrekte steppen. Hoe lang hij daar 
rondgezworven heeft, weten wc niet. Als we in aanmerking nemen, 
dat Abram 75 was, toen hij uit Haran trok, en 86 toen Ismaël ge
boren werd (12 : 4 en 16 : 16), mogen we heel deze tijd van zijn 
langzame tochten met zijn talrijk vee en van zijn verblijf bij Bethel 
en in het Zuiderland toch wel op ongeveer 6 jaren schatten.

Naar Egypte
Na verloop van tijd brak er een zware hongersnood uit, zoals we 
daar ook van lezen in de geschiedenissen van Isaac en Jakob. Deze 
plaag wordt in de Schrift doorgaans genoemd als een uiting van 
toorn Gods over een volk, en we zullen ook hier er zo over te den
ken hebben. Toch willen we de nadruk leggen op de geloofsbeproe- 
ving voor Abram. Zijn verblijf in Kanaan was allerminst zonder 
moeite: als een zwerver is hij van plaats tot plaats getrokken in een 
bewoond land, waarvan hij toch de erfgenaam was, en nu die hon
gersnood, die ook buiten Kanaans grenzen zo zwaar was, dat hij er 
zich niet kon handhaven. Toch dacht hij er niet aan om terug te 
keren naar zijns vaders huis (Hebr. 11 : 15), en we hebben dit te zien 
als een uiting van zijn geloof. Liever trok hij dan maar naar Egypte. 
Het was hem niet onbekend, dat daar het gevaar van vrouweroof 
bijzonder dreigde. Eigenlijk was dat er overal, al heeft hij er blijkens 
de Schriftgegevens slechts tweemaal mee van doen gehad. Uit 20 : 13 
blijkt, dat Abram van-meet-af aan Saraï de liefdedienst heeft ge
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vraagd om zich op alle plaatsen desgevraagd bekend te maken als 
zijn zuster. Als een getrouwde vrouw geroofd werd, bracht men de 
echtgenoot gewoonlijk om het leven om wraakneming te voorko
men; was de vrouw ongehuwd dan werd haar vader of broer, onder 
wiens bescherming zij stond, met rijke geschenken begiftigd. Het 
feit, dat Abram bij de grens van Egypte het vroegere verzoek nog 
eens met klem herhaalde, wijst er op, dat hij het gevaar bijzonder 
acuut achtte. Egypte was zoveel machtiger dan de koninkjes van 
de kleine stadsstaatjes. En wel was Saraï, die 10 jaar jonger dan 
Abram was (17 : 17), al ongeveer 70 jaar, maar haar uiterlijke 
schoonheid was nog niet vergaan, wat wel met de langere levens
duur in die tijd en met de kinderloosheid verband hield.
Wat Abram vreesde is inderdaad gebeurd. Aangeprezen bij Farao 
werd Saraï naar het hof gevoerd en dank zij haar houding om 
Abrams leven te redden schonk de koning hem een rijkdom aan 
vee, slaven en slavinnen.
Maar de HEERE sloeg Farao en zijn huis met zware plagen. Welke 
die waren wordt niet vermeld, evenmin hóé Farao te weten kwam, 
dat de oorzaak was gelegen in het roven van Abrams huisvrouw, 
misschien door een droom of een ingeving van zijn hofpriesters. 
Waar het hier op aan komt is, dat de HEERE verlossend ingreep. 
Toen ontbood Farao Abram en vroeg hij hem verwijtend, waarom 
deze zo jegens hem gehandeld had. Maar hij durfde geen wraak 
nemen en ook eiste hij de geschenken niet terug. Hij gaf Saraï aan 
haar man terug en dan zond hij hem weg en liet hij hem met zijn 
vrouw en al wat hij had het land uitzetten als ongewenste vreemde
ling.
De houding van Abram is in deze geschiedenis niet die van een 
geloofsheld. Tot de hoogte van wat in hoofdstuk 22 wordt verhaald 
kwam hij in Egypte niet. Het is op zichzelf niet verboden om een list 
te baat te nemen en niet altijd geboden om de volle waarheid te 
zeggen, maar in dit geval zette hij zijn huwelijk op het spel, waar
door een ander tot de zonde van overspel zou zijn vervallen als God 
niet had ingegrepen. Anderzijds is ook Farao allerminst vrij te plei
ten in het roven van vrouwen en soms doden van de echtgenoten, 
hoe sterk ook de bekoring was, die speciaal van semietische vrouwen 
met haar blankere huidteint op de donkerkleurige Egyptenaren uit
ging.
Toch spreekt de Schrift geen uitdrukkelijk oordeel uit, noch over 
Abram (al tekent ze wel Abram als schuldenaar die zich niet weet 
te verantwoorden), noch over Farao (al spreekt zij wel van Gods 
straffen over deze man met zijn zondige praktijk).
Wat de Schrift hier predikt is Gods genade over Abram en daarom
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zijn verlossing uit deze nood; en we zien hier als in een spiegel het 
leven der kerk in al haar zwakheden waardoor ze zonder Gods 
kracht en het gebed „Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van de boze” niet bestaan kan.
Maar ook komt hier de tyrannieke macht van Egypte in het ge
zichtsveld, dat eens moordenaarshanden zal uitstrekken naar het 
heilige zaad en dat zich nu al vergreep aan het huwelijk van Abram, 
waarover Gods toorn werd opgewekt. En we zien ook hier het 
grimmige staan van de satan tegenover de kerk-vrouw (Opb. 12 : 1-4) 
Abrams ongelovigheid is verzoend geworden vanwege het zaad, 
Christus, die naar het vlees eens zou geboren worden om zijn leven 
te geven tot een losprijs.
Van Farao kan dit niet gezegd worden.
Waarom dit verschil?
Vanwege Gods vrijmachtig welbehagen!

Lot van Abram gescheiden
Uit Egypte getrokken begon nu weer het zwervend leven in het Zui- 
derland, waar - alhoewel het niet wordt vermeld - het ergste van de 
hongersnood voorbij was.
Niet zonder bedoeling wordt ook melding gemaakt van Abrams 
vrouw en al zijn bezit, en afzonderlijk wordt Lot genoemd, die met 
Abram meetrok. We kunnen er uit opmaken, dat deze met zijn toe
genomen bezittingen een meer zelfstandige positie heeft ingenomen. 
Dit spreekt van rijkdom. Met name wordt ervan over Abram ge
sproken: hij was „zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud”. Later 
lezen we van Lot, dat ook hij „schapen en runderen en tenten” had. 
Dit laatste wijst op de veelheid van zijn herders en huispersoneel. De 
veestapel was bij beide zeer toegenomen, goud en zilver waren door 
handelsbedrijvigheid verkregen, en vergeten we ook de rijke geschen
ken van Farao niet. Alles sprak van zegen, die als een werkende 
kracht met name Abram zeer rijk maakte.
En zo werd in de rustige gang van het herdersleven van pleister
plaats tot pleisterplaats getrokken door het Zuiderland met als uit
eindelijke bestemming de plaats bij Bethel, waar het altaar nog stond, 
waarbij de godsdienst weer werd voortgezet.
Echter begonnen schaduwen te vallen over de onderlinge verhouding. 
Het land was daar te beperkt voor de zeer toegenomen veestapel. En 
het zou ook niet baten om gezamenlijk verder het land in te trekken. 
De Schrift herinnert opnieuw aan de inheemse bevolking, waar 
Abram met Lot zich toch niet tussen zou kunnen wringen. Welis
waar lag niet ver van de tentenkampen de vruchtbare Jordaanvlakte; 
men kon er iets van zien vanaf het gebergte bij Ai; maar hoewel de

17



Schrift er niet uitdrukkelijk van spreekt is uit het verhaal toch wel 
op te maken, dat Abram wat huiverig was om zich daar te vestigen, 
daar het hem wel ter ore gekomen zal zijn, hoe diep verdorven de 
aangrenzende bevolking was. „De mannen van Sodom waren zeer 
slecht en zondig tegenover de HEERE” (vs. 13). Abram zal er zijn 
personeel, dat met de kudden uitzwierf, niet aan hebben willen 
wagen.
Er bleef niet anders over dan dat de beide herdersvorsten elk een 
eigen kant uit zouden gaan. Telkens braken twisten uit tussen de 
herders van Abram en die van Lot en we krijgen de indruk, dat het 
tussen die twee ook niet altijd pais en vree meer was. En zou het 
zover moeten komen, dat het zwaard zou getrokken worden? Zou 
Abram zijn erfenis moeten beschermen door geweld? Neen, niet 
door bloed, maar door geloof is hij een inwoner geweest in Kanaan. 
Van hem is dan ook de voorslag om uiteen te gaan. En in het geloof, 
dat eens Kanaan aan zijn geslacht zou toebehoren, deed hij de edel
moedige daad, dat hij Lot de eerste keus liet. En Lot koos. . . .  de 
vlakte met haar aantrekkelijke schoonheid. Ofschoon hij een recht
vaardige was, kon een materialistische trek hem niet ontzegd wor
den. Hij achtte de morele gevaren niet en zelfs ging hij tenslotte in 
Sodom wonen, een kwaad dat z’n straf zou meebrengen (hoofdstuk 
19).
Maar de HEERE troostte Abram, die door het verlies van zijn 
trouwe metgezel al verder in het isolement gedreven werd. Voor de 
derde maal kreeg hij een belofte die, vergeleken met de vorige twee 
(12 : 1-3; 12 : 7), meer dan een blote herhaling was. Nieuw is, dat 
Abram en zijn zaad al het land, zover Abram het van zijn hoge 
standplaats zien kon, zou ontvangen (waarbij is op te merken, dat 
Abram het kreeg in belofte); evenzo, dat het een eeuwige bezitting 
zijn zou, en dat zijn nakomelingschap talrijk zijn zou als het stof der 
aarde. Aanvankelijk zou die belofte vervuld worden in de oudtesta
mentische geschiedenis, maar Abram heeft ook al iets geweten (Hebr. 
11 : 10) van de vólle vervulling, die we kennen uit het nieuwe tes
tament, dat het eeuwigheidslicht in deze belofte laat uitstralen. Ver
geten we niet dat Abram getekend wordt als vader aller gelovigen. 
Het Kanaan van de belofte en het ontelbaar vele zaad wijzen uitein
delijk heen naar de eeuwigheidsbedéling (vgl. Opb. 21, 22 e.a.). En 
de bezegeling van die belofte binnen de toenmalige schaduwachtige 
begrenzing verkrijgt Abram in de bevoegdheid om het hele land door 
te trekken.. . .  als erfgenaam.
Dan breekt Abram op en gaat hij zich metterwoon vestigen bij de 
terebinten van Mamre in de buurt van Hebron. De satanische aan
slag op Abrams geloofsleven was verijdeld. Ook zien we, dat het

18



tóén Gods tijd was om Lot van hem te scheiden, die wel tot Abrams 
geloofsgemeenschap behoorde maar toch niet van Abrams zaad was.

Abram bevrijdt Lot
Na verloop van tijd, waarschijnlijk een drietal jaren na deze gebeur
tenissen, werd Lot slachtoffer van een uitgebroken oorlog.
Sodom en de andere steden van de Pentapolis (de 5-stedenbond) in 
de dusgenoemde „Streek”, waarschijnlijk ten zuiden van de Dode 
zee, waren 12 jaar dienstbaar geweest aan Kedor-Laomer, koning 
van Elam (het westelijke deel van het later zogenoemde Perzië), doch 
daarna tot opstand gekomen. Met Amrafel (Sinear), Ar joch (Bllazar) 
en Tideal (met zijn vreemdelingenlegioen) - de namen staan in alfa
betische orde - is Kedor-Laomer op strafexpeditie getrokken, waarbij 
hij tevens verscheidene andere volkjes en steden afstrafte. Waar
schijnlijk was er algemeen een opstand van de onderworpen gebie
den tegen zijn gezag geweest; en als we de route bekijken vanaf het 
land van de Eufraat en Tigris naar het overjordaanse gebied en 
verder tot bij de Golf van Eilath vanwaar handelsschepen langs de 
Arabische kusten voeren, dan ligt de gedachte voor de hand, dat 
hij de handelsweg naar het zuidelijke zeegebied wilde veilig stellen. 
Daarna boog de route in westelijke richting en zo naar het noorden 
tot hij al strijdend bij de Dode zee kwam. En zo werd de Streek vol
komen geïsoleerd, waar de laatste slag zou worden geleverd.
Intussen wachtte men daar de aanval niet af, maar trokken de 5 
koninkjes naar het dal Siddim met z’n vele asfaltputten, waar zij een 
militair-gunstige positie innamen. Toch verloren zij de slag. De ko- 
ningen van Sodom en Gomorra vielen zelf in een put, hetzij zij zich 
erin wilden verbergen of dat zij er per ongeluk in terecht kwamen; 
de koning van Sodom wist er uit te komen, die van Gomorra is er in 
omgekomen. Hun steden, die wel de grootste zullen zijn geweest (van 
de andere wordt geen melding gemaakt) werden geplunderd en de 
hele bevolking met al de have werd weggevoerd. . . .  ook Lot.
Maar dan verschijnt Abram op het oorlogstoneel.
Hij woonde nog steeds bij Hebron op het gebied van Mamre, de 
broer van Eskol en Aner, met welke vorstjes hij in goede nabuur
schap leefde.
Zodra hij vernam wat er gebeurd was, - een ooggetuigeverslag van 
een vluchteling, - verzamelde hij zijn manschappen, een mobiel le
gertje van 318 getrainde jonge mannen, die in Haran in het tenten
kamp geboren waren en op wie hij rekenen kon, zijn kampveilig- 
heidsdienst, en trok hij in bondgenootschap met zijn naburen en hun 
mannen de vijand, die op de thuisreis was, in ijlmarsen achterna. 
Bij Dan in het hoge noorden achterhaalde hij ze. En onder de be-
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scheming van de nachtelijke duisternis overviel hij het omsingelde 
kamp en werd Kedor-Laomers leger in de pan gehakt, waarna de 
vluchtelingen tot voorbij Damascus werden achtervolgd en al de 
weggevoerden met hun have werden bevrijd, ook Lot.
De betekenis van deze episode wordt aangewezen door de benamin
gen, die de Schrift hier aan Abram en Lot geeft. Abram wordt in 
Gen. 14 (de enige keer in de geschiedenis over hem) als Hebreër aan
geduid, niet als zoon van Terah. Het woord Hebreër is ontegenzeg
gelijk afgeleid van Heber, die in de tijd van de spraakverwarring en 
de verstrooiing der volken zijn zoon Péleg gewon, in wie de heilige 
linie werd voortgezet en die met zijn nakomelingen het heilige zaad 
van de gezegende Sem was (10 : 21, 25, vgl. 11 : 15-17), in tegenstel
ling met de Arabische volken, die uit Hebers andere zoon, Joktan, 
waren. Was in Terahs huis de religie verbasterd geworden, bij Heber 
werd ze zuiver bewaard. Later komt die benaming nog voor bij Is
raël en allen die tot Israels religieuze kring behoorden (Ex. 1 : 15w. 
1 Sam. 14:21 e.a.); aan de reine betekenis uit Genesis heeft die 
naam dan al ingeboet. En Lot wordt Abrams broeder genoemd, dat 
hier óók in religieuze zin is te verstaan. Hij was niet uit Abrams ge
slacht, wel behoorde hij tot Abrams geloofsgemeenschap. En alzo 
wordt de strijd van Abram gekarakteriseerd als een bevrijdingsoor
log, niet bedoeld ten aanzien van Sodom, maar om het behoud van 
zijn mede-gelovige en diens huis.

Melchizedek

Op de terugweg via Salem (Jeruzalem) naar het zuidelijker gelegen 
Hebron vond in het dal Schavé (waarschijnlijk het later-genoemde 
Kedrondal, 2 Sam. 18 : 18, waar eveneens de naam Koningsdal 
voorkomt) de ontmoeting plaats met Melchizedek, de koning van 
Salem, die er Abram tegemoet trok met brood en wijn, symbool van 
een vorstelijk eerbewijs; bovendien was hij een priester van God de 
allerhoogste. Als we lezen, dat hij Abram zegende wijst het erop, 
dat hij Abrams meerdere was; dit kwam ook daarin uit, dat de 
aartsvader hem de tienden van de totale buit schonk, die naar oor
logsrecht aan de overwinnaar toeviel.
Daar kwam ook de koning van Sodom Abram tegemoet. Als deze 
de vrijgevigheid van Abram bemerkte, bood hij op geraffineerd 
sluwe wijze aan, dat Abram de buit zou behouden en dat hijzelf zijn 
volk zou terugontvangen, uiteraard voor de nieuwe vestiging van 
zijn koningschap. Abram heeft deze verzoeking doorzien en weigerde 
dan ook zeer beslist, opdat niet ééns gezegd zou worden, dat hij 
Abram had rijk gemaakt. De aartsvader verwachtte alles van zijn 
God, wiens eer hier in het geding kwam. Was hij niet krachtens de
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belofte de erfgenaam? Abram wist Gods tijd af te wachten. Slechts 
de tienden voor Melchizedek en de onkosten en het deel van zijn 
bondgenoten bedong hij. En bovendien: Sodoms koning had als ver
liezer geen verdeling van mensen èn have voor te stellen!
In Hebr. 7 : 1-3 wordt geopenbaard, dat Melchizedek in zijn priester
schap de Zoon Gods is gelijk gesteld met betrekking tot het eeuwig 
priesterschap, natuurlijk niet als persoon. Hij had het priesterschap 
immers niet door erfopvolging, niet van zijn vader of moeder, noch 
te bewijzen uiit zijn geslachtsrekening; er wordt geen datum van 
ambtsaanvaarding genoemd noch wordt van ambtsoverdracht bij 
zijn sterven gesproken zoals later bij Aaron (Num. 20 : 25, 26). In 
Melchizedek wordt een flits van het eeuwig priesterschap van Chris
tus getoond, die het nog bezit in de hemel ten goede voor ons.
Op te merken is nog, dat de mening is voorgedragen, dat het verhaal 
van Gen. 14 reeds in Melchizedeks tijd zou zijn opgeschreven en in 
Salem bewaard is gebleven waarna het bij de verovering van de 
Jebusburcht aan David in handen is gevallen en dat hem geïnspireerd 
heeft om door de drijving van de Geest Ps. 110 te schrijven. In Ps. 
110 : 7 zouden we dan de tekening van Abram zien, terwijl de 
Psalm en zo ook de volkerenslag van Gen. 14 zou heenwijzen naar 
de eindtijd (vgl. Ps. 110 : 1, 2, 3, 5, 6).

Vragen
1. (bij 12 : 7): ziet de belofte van zaad en land alleen op Kanaan 

en Israël?
2. (idem): geldt ook van ons, dat we tegen de schijn der dingen 

moeten leven uit het geloof zoals Abram?
3. (bij 12 : 8): welke lering ligt er voor ons in, dat Abram een cul- 

tuscentrum bouwde?
4. (Hebr. 11 :9): waarin bestaat óns vreemdelingschap? Was 

Abrams bondgenootschap met Mamre, Eskol en Aner niet in 
strijd met zijn vreemdelingschap?'

5. (12:13): was het een leugen, dat Abram en Saraï zich als broer 
en zuster voordeden?

6. (12 :18,19): was het verwijt van Farao billijk?
7. (bij 13 : 8, 9): ligt er in het voorstel tot scheiding lering voor 

ons?
8. (bij Hebr. 6 : 20): wat is het verschil in betekenis tussen het 

priesterschap van Melchizedek en dat van Aaron?
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SCHETS 10

Gods verbond met Abram (I)

(Gen. 15)

Belofte en teken
Na de spectaculaire overwinning op de koningen van het Oosten en 
de bevrijding van Lot, waarbij Abram zich betoond heeft in zijn 
geloofskracht, was er een inzinking ingetreden. Duidelijk blijkt dit 
uit het spreken van de HEERE: „Vrees niet, Abram, ik ben uw 
schild; uw loon zal zeer groot zijn”.
De eerste woorden schijnen er wel op te wijzen, dat Abram vreesde, 
dat de verslagen koningen met een nieuwe legermacht zouden te
rugkeren en vreselijk wraak zouden nemen. Zon hij op middelen om 
een eventuele aanval het hoofd te kunnen bieden? Men zou het kun
nen afleiden uit het bemoedigend woord, dat de HEERE een schild 
voor hem was, dat hem beschermen zou.
Maar we krijgen toch ook de indruk, dat Abram in zijn moedeloos
heid bedrukt was over zijn eenzaam, kinderloos, bestaan, zodat de 
toekomst voor hem als in nevelen gehuld was. ’t Komt wel meer 
voor, dat tijden van hooggestemd geestelijk leven gevolgd worden 
door diepe depressies; hoogten en diepten liggen bij elkaar. (Mozes, 
Elia, Petrus). Doch de HEERE zette zijn troostend spreken voort: 
„uw loon zal zeer groot zijn”.
Wat dat loon zijn zou, wordt niet gezegd. Vandaar Abrams vraag: 
„Heere, HEERE, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heenga, 
en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliëzer 
zijn”. En hij vervolgt: „Zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en 
nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn”.
Het is duidelijk, dat Abram in zijn gedeprimeerde gemoedstemming 
zeker niet het minst met de voortzetting van zijn geslacht bezig was. 
God had een-en-andermaal zaad beloofd, maar hij had het niet ge
kregen, en hij woonde nu al een kleine tien jaar in Kanaan en de 
jaren van de ouderdom gingen komen. Het benauwde hem, dat een 
slaaf uit Damascus de hele erfenis zou krijgen en zijn eigen naam 
met hem zou verdwijnen.
Het was de HEERE niet onbekend, maar als een Vader vergunt hij 
het, dat zijn kind aan al z’n bezwaamis lucht geeft. We mogen ook
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wel zeggen, dat de HEERE de klacht heeft uitgelokt door van loon 
te spreken, opdat er ruimte zou komen voor het ontvangen van 
een nieuwe openbaring.
Zeer positief klinkt het nu: „Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar 
uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn.”
„Uw lijfelijke zoon” is een uitdrukking die feitelijk al in het woord 
zaad besloten ligt, maar door zo te spreken wordt sterker geaccen
tueerd, dat het niet een vreemde zal zijn, maar een zoon, die Abram 
zelf verwekken zou.
En de HEERE voegde er een t e k e n  aan toe, dat van de sterren
hemel, die in het Oosten voller met sterren bezaaid toeschijnt dan in 
de westerse dampkring. Zo zou het zaad zijn, ontelbaar in menigte. 
En Abram geloofde in de HEERE. Hij vertrouwde op zijn woord, 
dat als een scheppend spreken de vlam van het geloof weer helder 
deed uitslaan. En de Heilige Geest voegt er in zijn openbarend ver
tellen aan toe: „En hij rekende het hem toe als gerechtigheid”. Dat 
wil dus ook zeggen, dat Abram door zijn geloof gerekend werd als 
een rechtvaardige, die recht stond voor God, wat later in het betoog 
van Rom. 4 :1 -5  zo’n belangrijke bewijsplaats zou zijn voor het feit, 
dat een mens niet een rechtvaardige voor God is vanwege zijn goede 
werken, maar alleen door zijn geloof in God en zijn Woord. Boven
dien wijst Paulus er ook op, dat dit aan de besnijdenis vooraf ging, 
zodat Abram niet slechts vader is van Joden, maar ook van heide
nen, die zonder eerst het sacrament te hebben ontvangen tot geloof 
komen.
Waarschijnlijk de volgende morgen ging de HEERE voort met zich 
aan Abram te openbaren: „Ik ben de HEERE, die u uit Ur der 
Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven”. En weer 
lokte God zijn knecht uit, uit te spreken wat in diens hart leefde, 
’t Ging nu niet over de nakomelingschap, maar over het land, dat 
het tweede deel van de belofte was, die de HEERE al een-en-ander- 
maal heeft doen horen.
Ditmaal lezen we niet van een klacht. Eindigde de openbaring de 
vorige avond met de triumf van het Godsvertrouwen, zodat de 
Schrift het getuigenis geeft, dat Abram in de HEERE geloofde, dan 
kan het niet anders of van een nieuwe klacht kan dan de volgende 
morgen, als de HEERE zijn openbaring voortzet, geen sprake zijn. 
De uitspraak van de Schrift „en hij geloofde in de HEERE en hij 
rekende het hem toe als gerechtigheid” beheerst zowel het voorgaan
de als het volgende. En als we lezen, dat Abram een teken vraagt, 
waaraan hij zal weten, dat hij het land zal bezitten, dan is dat niet 
de uiting van nieuwe twijfel, maar het steun zoeken voor zijn geloof, 
dat zich zo zwak betoond heeft. Zelfs een gelovige als Abram kon
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niet zonder tekenen. Maar is dat ook bij ons niet zo? Hebben wij niet 
de tekenen van doop en avondmaal gekregen, opdat ze voor ons 
zouden zijn als krukken onder de oksels om ons te steunen bij onze 
wankelende schreden? Abram kréég het teken. In Gods gunst. Heeft 
Hij het niet zelf uitgelokt om door het teken voort te gaan met zijn 
openbaring?
Abram moest een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige 
ram, een tortelduif en een jonge duif nemen. Men lette er op, dat 
hier diersoorten worden genoemd, die later ook in Israels offerwet
ten voorkomen. Het driejarige wijst op jonge levenskracht.
Wat Abram ermee doen moest wordt niet gezegd. Hij zal het wel be
grepen hebben. Hij moest alles klaar maken voor een verbondsslui- 
ting. Waarschijnlijk was die praktijk reeds in zwang, zoals ze in haar 
taai bestaan zelfs nog in het eind van het tijdperk der koningen voor
kwam (Jer. 34 : 18). Voor de oosterling gold, dat bloed het cement 
van het verbond is. Abram slachtte die dieren dan ook behalve dat 
de duiven wegens de geringheid intact werden gelaten terwijl de 
andere dieren in twee stukken werden gehouwen, en dan legt Abram 
de delen en de duiven in twee rijen tegenover elkaar. Daartussen lag 
bloed. Verbondmakende partijen plachten oudtijds ter bezwering van 
hun wederzijdse plichten over het bloedpad te gaan, tussen de stuk
ken door. En wee wie het gesloten verbond verbrak, want dat eiste 
zijn bloed.
Na deze handeling wachtte Abram af, want wat er verder gebeuren 
zou was hem nog niet geopenbaard. Het was echter geen lijdelijk af
wachten, maar een vermoeiende activiteit, daar roofvogels kwamen 
aangevlogen om zich te storten op het aas. Abram echter was tot de 
avond bezig om ze te verjagen en wat een offer voor de HEERE 
was tegen schending te bewaren.
Als de zon op het punt van ondergaan was, viel op Abram een diepe 
slaap, van God gezonden. En in de slaap, die hem geheel isoleerde 
van zijn omgeving om één-en-al oor te zijn, viel een angstwekkende 
dikke duisternis op hem. God legde zijn hand op zijn vriend en be
waarde de afstand tussen zich, de heilige, en het bevende schepsel. 
Wat de HEERE toen sprak vinden we in 15 : 13-16. Abrams nako
melingen zullen vreemdelingen zijn in een vreemd land en vierhon
derd jaar verdrukt worden en daarna met grote have uittrekken als 
God de verdrukkers richten zal. Abram zelf zal in vrede heengaan 
en in goede ouderdom begraven worden. Pas het vierde geslacht zal 
naar Kanaan terugkeren, want de maat der zonde van de inheemse 
Amorieten was nog niet vol; ook in dat uitstel betoonde God zijn ge
duld en zijn rechtvaardigheid.
Intussen was de zon ondergegaan en was er in de natuur een dikke
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duisternis. We zullen wel hebben aan te nemen, dat Abram ontwaakt 
was. En dan ziet hij het teken van de verschijning Gods, namelijk 
een ronde bak-oven waarboven dichte rook als uit een schoorsteen 
opwalmde en daarin de gloed van een brandende fakkel. Licht in de 
rook. Het lichtende vuur als teken van zijn heiligheid en de rook als 
tempering ervan omdat de mens de volle openbaring van Gods hei
ligheid niet verdragen kan. En in dat teken ging de HEERE tussen 
de stukken door. Niet ook Abram, maar alleen de HEERE, die het 
verbond maakte en zijn belofte sprak. Deze was, dat de nakomeling
schap al dat land zou ontvangen van de grensrivier van Egypte (de 
Arisj) af tot de Eufraat toe, het gebied van tien volken die met name 
genoemd worden, waarbij we in het getal tien wellicht ook de aan
duiding van de volkomenheid hebben te zien.
Dit was dan de verbondssluiting als teken ter bevestiging van de be
lofte.

We vinden in 15 :13-16 drieërlei: de weg der vernedering, de weg 
der verlossing door gerichten, en de motivering van het uitstel. Er 
was dus voorspelling en toekomstverklaring. Opmerkelijk is, dat we 
hier in feite zien wat reeds in het paradijs is geopenbaard in Gen. 
3 : 15. Het gaat door lijden tot heerlijkheid, zo bij Israël en histo
risch daarna bij de Heere Christus (Luc. 24 : 26), wat bepalend is 
voor al zijn gelovigen, die door veel verdrukking ingaan in het ko
ninkrijk Gods (Hand. 14 : 22).
We willen niet voorbijgaan aan de kwestie van de 400 jaren 
(15 :13), die jaren van verdrukking van Abrams geslacht zijn ge
weest. En dan zal later nog wel blijken, dat dit van belang is voor 
het rechte verstaan van het vervolg van de geschiedenis in Gene
sis.
De vraag is nu: van wanneer af moeten deze jaren geteld worden? 
Ex. 12 : 40 telt vanaf de komst van Jakob in Egypte: „De tijd, dat 
de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar”.
Gal. 3 : 17 telt echter vanaf de belofte aan Abram: „De wet, die 
430 jaar later is gekomen” . . . .  (d.i. ruim 2 maanden na de uit
tocht). Die belofte wordt hier gerekend, vanaf Gen. 12 : 2, 3 waarin 
de volgende beloften besloten lagen (in Gal. 3 :16 belofteN!).
Nu blijkt, dat Paulus in Gal. 3 :17 gebruik heeft gemaakt van de 
toen gangbare griekse vertaling (de zgn. Septuagint), waarin Ex. 
12 : 40 aldus wordt weergegeven: „De tijd, dat de Israëlieten en 
hun vaderen in het land Kanaan en in Egypte gewoond hadden, 
was 435 jaar”. Zo staat het ook in de samaritaanse vertaling, be
halve dat daar het getal 430 is aangehouden. En Paulus hield zich 
ook aan 430 jaar.
Vragen we, hoe die verschillen te verklaren zijn, dan acht men het 
mogelijk, dat de Septuagint een sindsdien verloren gegaan ander 
handschrift is gevolgd. In elk geval heeft Paulus, die als schrift
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kundige wel niet onbekend zal zijn geweest met deze zaak en zelf 
ook wel rekenen kon, zich behalve in het getal aan de griekse 
vertaling gehouden. En we houden zijn woord als geïnspireerd. Dit 
laatste geldt natuurlijk ook Ex. 12 :40, maar gelijk gezegd kan 
hierbij gevraagd worden, of dit wel zuiver is overgeleverd. O.i. 
spreekt Gal. 3:17 een te duidelijke taal, dat we ons daaraan niet 
houden zouden. En dan blijkt, dat er dan 215 jaren zijn geweest 
vanaf de belofte tot de komst van Jakob in Egypte en 215 jaar 
voor het verblijf in Egypte tot de uittocht. Het bezwaar, dat die 
tijd te kort zou zijn geweest voor de uitgroei tot zo’n groot volk, 
onderschrijven we niet, gelet op het feit, dat we bij de volks- 
aanwas in Egypte te doen hebben met een wonder, dat zich niet 
laat meten met onze statistieken (Ex. 1: 7, 12, 20).
We krijgen dan de volgende berekening: Van Abrams komst in 
Kanaan tot Isaacs geboorte zijn 25 jaren (12:4; 21:5); van 
Isaacs geboorte tot de geboorte van Jakob zijn 60 jaren (26:26); 
van Jakobs geboorte tot Jakobs komst in Egypte zijn 130 jaren 
(47 : 9); samen 215 jaar. Als Gen. 15 :13 spreekt van 400 jaren 
verdrukking over Abrams nakomelingschap, dan moet deze volgens 
Gal. 4: 29 gerekend worden vanaf de tijd, dat Ismaël de rij der 
verdrukkers opende toen Isaac gespeend werd, wat naar toenmalige 
gewoonte kan gesteld worden op een leeftijd van 5 jaar, zodat de 
verdrukking begon 25 en 5 jaar, d.i. 30 jaar na de komst van 
Abram in Kanaan. Als we die van de 430 aftrekken, houden we 
de 400 van 15 :13 over.

Wat de vier geslachten van Gen. 15 :16 betreft hebben we te on
derscheiden tussen geslacht en generatie (volgens Gen. 50:23 
leefde Jozef 110 jaren en volgens 41: 46 was hij 30 toen hij onder
koning werd, terwijl Jakob 9 jaar later in Egypte kwam, zodat hij 
nadien nog 110 - 30 - 9, d.i. 71 jaar geleefd heeft en het 3de 
„geslacht” van zijn zoon Efraim heeft gezien; maar voor „ge
slacht" geeft de statenvertaling hier het woordje „lid” oftewel ge
neratie). Een geslacht omvatte dus een aantal generaties. Als de 
patriarch oftewel het hoofd van een geslacht stierf rekende men, 
dat een nieuw geslacht opstond. Het 1ste geslacht strekte zich dus 
uit van Abram tot Jakob na Isaacs dood; het 2de van Jakob tot 
de dood van Jozef en zijn broeders (Ex. 1 : 6); het 3de van Kehath, 
die reeds geboren was in Kanaan (46:11) en 133 jaar werd (Ex. 
6 : 17) in welke tijd Amram (de vader van Mozes) werd geboren, 
en dan was het 4de dat van Amram en Mozes, dat uit Egypte trok.

Tenslotte is op te merken, dat de belofte aan het teken vooraf ging.
Eerst het Woord, daarna het teken ter bevestiging ervan.
Evenzo blijkt ook, dat het teken geheel in harmonie was met de be
lofte. Sprak deze van licht in de rook, zo ook het teken. In de
voorspelde geschiedenisgang van Abrams nakroost was er de licht
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glans van een blijde toekomst, maar ze werd omwolkt door de ver
duisterende rook van vernedering en lijden, waardoor velen de heer
lijkheid van de belofte niet meer zagen. En is dit zo niet steeds ge
weest? Was Christus’ gang niet die van het kruis - naar de heerlijk
heid?

Vragen
1. (bij vs. 6) Mogen we zeggen, dat Abram vanwége zijn geloof voor 

God rechtvaardig was?
2. Mogen ook wij bij moedeloosheid om een-of-ander teken vragen?
3. Is het teken van de sterrenhemel voor ons, bijv. met betrekking 

tot de groei van de kerk, nog van kracht?
4. (bij vs. 11) Welke betekenis hadden die roofvogels ten aanzien 

van Abram?
5. (bij vs. 14) Als gezegd wordt „doch ook het volk dat zij zullen 

dienen, zal ik richten”, mogen we daar dan uit afleiden, dat ook 
de verdrukking van Abrams nageslacht een richten van Godswe
ge was?

6. (bij vs. 17) Is er overeenkomst te zien tussen deze verschijning 
Gods en die bij de verbondsluiting op de Horeb (Ex. 19 : 18)?

7. Als God zich omhulde in duistere rook (vgl. Ex. 33 : 18-23), hoe 
is dan te verklaren, dat dit niet geschiedde in het optreden van 
de Zoon Gods, die ook zelf de eeuwige God is, tijdens zijn om
wandeling op aarde?

8. Waarom kon Abram niet evenals de HEERE tussen de stukken 
doorgaan?

9. In welk tijdperk van de geschiedenis is vs. 18 vervuld?
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SCHETS 11

De greep naar het verbondszaad

(Gen. 16)

Driemaal had de HEERE gesproken over Abrams toekomst: Hij zou 
tot een groot volk worden (12 : 2); daarna wordt dat volk genoemd 
zijn zaad (12 : 7), nog later benadrukt als de HEERE spreekt van een 
lijfelijke zoon (15 : 4), om te bevestigen dat de nakomelingschap niet 
zou zijn uit een vreemde met erfrecht, maar uit een bloedeigen zoon. 
Wij weten, dat dit van meet af de bedoeling is geweest zoals ook 
Abram en Saraï het begrepen hebben.
Maar de tijd ging voort zonder dat er een kind in Saraï’s tent ge
boren werd.
Zij waren nu al 10 jaar in Kanaan, Abram was intussen al ongeveer 
85 en Saraï 76. Naar de leeftijd gerekend was de mogelijkheid nog 
niet uitgesloten, - de mensen werden destijds belangrijk ouder en 
waren dus ook langer fris en sterk, - m aar...  . laten we maar ge
rust zeggen, dat de hoop vervloog omdat het geloof aan de belofte 
inzonk, óf, dat kind zou geboren moeten worden uit een andere 
vrouw, want de HEERE had, op de keper beschouwd, niet uitdruk
kelijk de moeder aangewezen.
En zo zien we gebeuren, dat zoals Abram ééns meende, dat zijn 
slaaf Eliëzer als erfgenaam zou optreden, zo nü Saraï de oplossing 
zocht in het naar voren schuiven van haar persoonlijke huisslavin 
Hagar, de Egyptische. Het initiatief ging van Saraï uit. En Abram 
had er oren naar. Zoals Adam door de vrouw is verleid geworden, 
zo ook Abram. En ten diepste zien we hier een duivelse list om 
Gods werk te verijdelen, - wat noch Abram, noch Saraï doorzag. 
Saraï gaf Hagar aan Abram tot vrouw. Ongewoon was dit in die 
tijd niet. Volgens het in Babylonië geldend recht (gecodificeerd in 
de wetten van Chammoerapi die ongeveer een jongere tijdgenoot van 
Abram was of iets later leefde) gold, dat een vrouw die kinder
loos bleef haar dienstmaagd aan de man mocht geven en dat de kin
deren als kinderen van de wettige vrouw werden gerekend. Ook kon 
de man in zo’n geval een bijzit nemen, die eohter nooit met de wet
tige vrouw gelijk stond. Bij elk huwelijk moest een contract worden 
opgemaakt. Het huwelijk was overigens monogamisch (één man en

28



één vrouw). Naar dat recht - dat door Abram wel gekend zal zijn 
geweest omdat hij uit dat land afkomstig was - werd dus gehan
deld.
Maar menselijke wetgeving of gewoonterecht kan de maatstaf niet 
zijn om deze daad te billijken. De Goddelijke instelling van het hu
welijk verdraagt zulke uitzonderingen niet. Het doel moge al zijn ge
weest om het beloofde zaad voort te brengen, maar dit heiligt de 
middelen niet, temeer omdat ze uit ongeloof te baat zijn genomen. 
Men behoorde Gods tijd af te wachten. Men lette op de voorbeelden 
van Hanna en Maria, ’t Was trouwens een vreemd geval: De rechte
loze slavin wordt aan Abram tot vrouw gegeven, maar haar kinderen 
zouden afgenomen worden en aan de wettige vrouw worden gege
ven, die dus haar gezin formeerde uit de kinderen van een anider. 
Het behoeft eigenlijk niet te bevreemden, dat dit tot wantoestanden 
leidde.
Toen Hagar zwanger werd en daardoor een erepositie innam, wat 
zij ook nog deed blijken, voelde Saraï bij wie het niet aan jaloezie 
zal ontbroken hebben, zich dermate geminacht, dat het tot felle 
klachten en beschuldiging aan het adres van haar man kwam, en 
hoewel zij zich wel bewust was, dat zij haar slavin aan Abram gege
ven had, rekende zij Hagars houding hem toe, wat onbillijk was. Het 
gevolg was, dat Abram Hagar weer stelde in de hand van Saraï en 
terug zette in een volslagen slavinnepositie, wat Saraï op vernederen
de wijze maar al te duidelijk deed voelen. Hoewel Hagar in haar 
houding tegenover Saraï niet te verontschuldigen was, moet ander
zijds toch ook wel erkend worden, dat er erg met haar gesold is. 
En dan vlucht zij. Zij wilde de behandeling, haar aangedaan, niet lan
ger verdragen.
Toen greep God in.
Hij trof haar aan bij een bron niet ver van Kades-Barnea aan de 
weg naar het Egyptische Sur. Als we lezen, dat het de Engel des 
HEEREN was, zullen we hier te denken hebben aan de Zoon van 
God die misschien in een menselijke gestalte haar bij die bron aan
sprak en vroeg naar het „vanwaar” en „waarheen”.
Toen Hagar verteld had, dat zij voor haar meesteres Saraï op de 
vlucht was, kreeg zij het bevel om terug te keren tot haar vrouw en 
zich onder haar hand te vernederen. Verder openbaarde Hij haar 
toekomst in haar nageslacht op dezelfde wijze als Hij tevoren aan 
Abram gedaan had: eerst, dat het nageslacht zeer talrijk zijn zou, en 
daarna, dat zij een zoon zou hebben. Dat Hij in dit verband van 
haar zwangerschap sprak moest, dunkt me, duidelijk maken, dat 
haar ontelbaar nakroost uit dit kind zou voortkomen. Op te merken 
is nog, dat het in deze belofte, evenals in die aan Abram, ging om
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het volk, en daarna pas om de zóón; voorop staat de belofte van het 
talrijk nageslacht en niet de geboorte van een zoon, die slechts de 
eerste schakel zou zijn om het volk te creëren, ’t Ging er dus maar 
niet om, een „kindje” te hebben.
De naam van Hagars zoon zou Ismaël moeten zijn, waarvan de be
tekenis is: God hoort. Want Hij heeft naar haar ellende gehoord...  . 
niet maar gezien, doch gehóórd. Dit wijst op haar zuchten en kla
gend tot God roepen vanwege de verdrukking.
En over het zoontje dat geboren zou worden openbaarde de engel 
des HEEREN, dat hij een wilde ezel van een mens zou zijn, dus on
tembaar en die zich niet zou laten verjagen; de hand van allen zou 
tegen hem zijn en zijn hand tegen allen, en desniettemin zou hij blij
ven wonen voor het aangezicht van zijn broederen, dus in hun na
bijheid.
Hagars ogen zijn er voor geopend, dat zij God mocht ontmoeten, die 
haar antwoord gaf. En zij noemde zijn naam: „Gij zijt een God des 
aanziens”. Want zo zei ze: „heb ik hier ook omgezien naar hem, die 
naar mij ziet?” De bedoeling is waarschijnlijk deze: Heb ik waarlijk 
hier mogen zien naar God, die ook in deze woestijn naar mij om
ziet? Het is dan de vraag der verwondering, dat God ook ver buiten 
Abrams legerkamp naar haar wilde omzien. Daarom heeft men die 
bronput genoemd Lachaï-Roï, d.i. de Levende die mij ziet.
Dan keert Hagar terug.
En na verloop van maanden baarde zij aan Abram (niet aan Saraï) 
een zoon. En Abram (niet Saraï die er afstand van gedaan heeft) gaf 
hem de naam Ismaël volgens de goddelijke aanwijzing aan Hagar. 
Dat zijzelf die naam niet gaf vloeide voort uit haar dienstbaarheid. 
Abram was 86 jaar toen Hagar aan Abram Ismaël baarde, ’t Wordt 
nog eens uitdrukkelijk uitgesproken.

Betekenis van dit Schriftgedeelte

Hier wordt ons een fragment historie geopenbaard, dat van grote be
tekenis is, zoals nog wel nader zal worden aangewezen bij de be
spreking van Gen. 21.
Thans willen we enkele opmerkingen maken die rechtstreeks Gen. 16 
raken.
In de eerste plaats zien we Gods triumf over de Satan, die gepoogd 
heeft Gods belofte aan Abram krachteloos te maken en Gods werk 
te verijdelen. En in die triumf betoonde Hij zijn trouw aan de ge
dane belofte. Wederom was er een aanslag op Abrams huwelijk, 
erger dan in Egypte (Gen. 12), mi door de verleiding van Abram en 
Saraï, namelijk om een icAynvervulIing van de belofte te bewerk
stelligen door ander zaad onder te schuiven, namelijk van een slavin.
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Bij Gen. 21 zal hier nader op teruggekomen worden. Dit was hier 
dan ook de zonde zowel van Abram als van Saraï al hebben zij dit 
kwaad niet onderkend, tenminste tóén niet. Maar ’t kwam dan toch 
maar uit ongeloof voort. En de zonde baart zonde. Abram, wiens 
zaad eens onderdrukt zou worden (Gen, 15) werd zélf een onder
drukker van Hagar ten genoegen van Saraï. Uit de woorden die de 
engel des HEEREN sprak is duidelijk, in wat voor ellende deze 
slavin gedompeld werd.
Vervolgens zien we, hoe eenvoudig de oplossing was die God gaf: 
Hagar moest als weleer Saraï’s slavin zijn. Ook daarin moest de ge
geven orde gehandhaafd blijven, dat vrijheid een gave en geen roof 
is (Ef. 6 :5-9; Philem. vs. 12-17). En wat Saraï betreft, deze moest 
van het kind, dat het hare niet was, afzien. God zegde het kind aan 
de eigenlijke moeder toe.
Uit de beschrijving van Ismaëls nageslacht blijkt voldoende, dat af
gezien van het feit, dat hij het ware zaad niet was, hij het ook niet 
kon wezen. Heel de geschiedenis van zijn nakomelingschap conform 
Ismaëls eigen karakter laat zien, dat die niet de Vervulling kon laten 
zien van Gods belofte, dat het zaad tot een zegen zou zijn voor alle 
geslachten van de aardbodem. Uit Ismaël kon de Christus niet naar 
het vlees geboren worden. Het is in dit verband wel opmerkelijk, dat 
niet maar een engel, maar de engel des HEEREN, de Zoon Gods 
zelf ingreep om de weg naar zijn geboorte en de verlossing van zijn 
volk vrij te maken. En tevens zien we dan ook, dat de Godsspraak 
tot Hagar slechts een aardse toekomst betrof, geen heilsbelofte, al 
zouden er wel uit Ismaëls geslacht, zoals uit alle geslachten der aar
de, zalig worden, hoe weinigen misschien dan ook. Veel meer zien 
we hier de antithese tussen het zaad van Ismaël en het zaad van 
Abram via Isaac.
Hagar had dus heel wat te vertellen, toen zij was teruggekeerd en 
Abram had heel wat te overdenken voor zover de kennis uit die 
woestijngebeurtenis strekte binnen de toenmalige horizon van Gods 
openbaring. Niet uit Hagar, maar uit Saraï zou het zaad zijn. Op 
Gods tijd. Het eerste wist Abram nu. Het andere zou nog nader 
worden bekend gemaakt. Ook op Gods tijd. Abram is weer terugge
leid tot de belofte.

Vragen

1. Waarom heeft God niet alles op eenmaal aan Abram bekend 
gemaakt?

2. (bij 16 : 2). Noem een voorbeeld dat dit vaker gebeurde.
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3. Uit welke voorbeelden is bekend dat een meervoudig huwelijk 
ellende veroorzaakte?

4. (bij 16 : 9w). Waaruit bleek dat die engel Gods Zoon was?
5. (bij 16 : 12). Welk volkerencomplex rekenen wij tot het na

kroost en de geestelijke kring van Ismaël?
6. (idem). Is dit Godswoord nog van kracht?
7. Wat was het doel, dat God aan Hagar verscheen en niet bij 

vele andere conflictsituaties?
8. Waarom vooral heeft God Hagar teruggezonden?
9. Waarom heeft God de toekomst van Hagar zo breed bekend ge

maakt? Is hier verband met Gen. 15?
10. Wat was het eigenlijke motief, dat Saraï uit Hagar gebouwd wil

de worden?
11. Is de tegenwoordig wettelijk geregelde adoptie niet tegennatuur

lijk? Is het aannemen van een pleegkind met blijvende erken
ning van de ouderrechten en met in-acht-neming van de ouder- 
plichten niet verkieslijker? Wat beoogt men met het adopteren 
van een kind? En als God in later tijd eens bekering schenkt aan 
de natuurlijke moeder?

32



SCHETS 12

Gods verbond met Abram (II)

(Gen. 17, 18)

V erbondshcrnieu wing

Het verbond waarvan nu sprake is, is wezenlijk hetzelfde als dat 
van Gen. 15, ongeveer een 16-tal jaren eerder gegeven. God veran
dert de daarin gegeven belofte niet. Hij geeft ook niet een blote her
haling. Maar Hij ontsteekt wel nieuw licht. Vragen waarop Abram 
totnogtoe geen antwoord wist, vragen over het hoe-en-wanneer zijn 
aan de oplossing toegekomen.
Abram had ondertussen de leeftijd van 99 jaar bereikt. En het was 
sinds de openbaring in Gen. 15 weer voor het eerst dat de HEERE 
aan hem verscheen, op welke wijze weten we niet.
Hij maakte zich ditmaal bekend als God de Almachtige, opdat 
Abram van stonde aan zou weten, dat Hij die God is voor wie niets 
te wonderlijk is, nu hij wonderlijke dingen zou horen. Ook gebood 
Hij, dat Abram in onberispelijkheid voor zijn aangezicht zou wande
len, wat hier zeggen wil: leven uit de belofte van het verbond, wat 
immers in de zaak van het verwekken van Ismaël niet was ge
schied. En dan kondigde de HEERE de hernieuwing van zijn ver
bond aan met de verzekering, dat Hij hem uitermate talrijk zou ma
ken, waardoor bij voorbaat de gedachte werd afgesneden alsof God 
zijn belofte in voor-Abram-ongunstige zin zou veranderen.
En zo was dit de noodzakelijke voorbereiding voor wat de HEERE 
in het volgende zou bekend maken. Toen Abram dit hoorde wierp 
hij zich vol eerbied met zijn aangezicht ter aarde als teken van on
derwerping.
Het eerste dat de HEERE dan spreekt is de hernieuwde belofte:
„Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u” ___d.i. Zie, IK geef
mijn belofte aan u. Voor de aanduiding van de belofte Gods, de ver- 
bondsbelofte, heeft het Hebreeuws geen woord, wel het Grieks in 
het nieuwe testament. In het oude testament vinden we de om
schrijving met: mijn verbond met u, en dergelijke uitspraken (Num. 
25 : 12, 13; Jes. 59:21; Jer. 31 : 33; Ez. 16 : 60 e.a.). De woorden 
„wat mij aangaat” betekenen: het verbond van mijn kant. Dus: van 
mijn kant geef ik u mijn belofte.
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Deze belofte is vierdelig:
1. Abram zal de vader worden van een menigte van volken, in ver
band waarmee de naam Abram (d.i. mijn vader is groot) wordt ver
anderd in Abraham (d.i. vader van een menigte). Voor het eerst 
wordt hier de vadernaam genoemd. En God zal hem daartoe uiter
mate vruchtbaar maken en tot volken stellen, zelfs koningen zullen 
uit hem voortkomen.
Uiteraard ziet dit in de eerste plaats op Israël, maar toch ook op 
alle volken. Duidelijk is bij het licht van het nieuwe testament dat 
er een diepere zin in ligt. Wat Israël betreft is die belofte voor dit 
volk bestemd, maar dit is ook voor de heidenen (Hand. 2 : 37-39; 
Rom. 4 :1 1 , 12, 16, 17a; ook: Joh. 8 : 39, 44; Rom. 9 : 6, 7.). Er is 
tweeërlei zaad: Alleen wie uit het geloof is, is het ware zaad. De an
deren zijn de ongehoorzamen en afvalligen.
2. Die belofte geldt zelfs het verste nageslacht, dat mede in het 
verbond begrepen is. Het is een eeuwig verbond. God verbindt zich 
met zijn belofte aan Abram ook aan het nageslacht, van geslacht tot 
geslacht en doet het van eeuwige waardij zijn.
3. Voorts belooft God het hele land Kanaan tot een altoosdurende 
bezitting. Ook dit ziet wel allereerst op Israël maar is evenals het 
voorgaande van diepere zin (Hebr. 11 : 13-15; vgl. Hebr. 4 : l-3a, 9).
4. Tenslotte belooft God hun tot een God te zijn. Hij geeft zich aan 
hen.
Aan deze vierdelige belofte heeft God ook een eis toegevoegd na
melijk die van de besnijdenis als teken van het verbond: „En wat ü 
aangaat, gij zult mijn verbond hóüden, gij en uw zaad, in hun ge
slachten. Dit is mijn verbond. . . .  dat bij u al wat mannelijk is be
sneden worde. . . . ”. Hier is dus het verbond Gods de eis, het ge
bod, dat gehouden moet worden (zie voor het verbond als gebod: 
Ex. 34 : 28; Deut. 9 : 9, 11, 15; 29 : 9; 1 Kon. 8 : 21 e.a.).
„Wie acht dagen oud is zal bij ulieden besneden worden, al wat man
nelijk is in uwlieder geslachten; zowel wie in uw huis geboren is 
als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van 
uw nageslacht is”.
En dan wordt het nog eens benadrukt: „Voorzeker moet wie in uw 
huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is besneden 
worden; zo zal mijn verbond in uwlieder vlees zijn tot een eeuwig 
verbond”.
Op te merken is:
1. De besnijdenis moest worden toegediend op de 8ste dag, gerekend 
vanaf de geboorte. De datumkeuze zal wel verband houden met de 
later te geven wet, waarin deze bepaling eveneens is opgenomen.
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Volgens de wet was de vrouw na de geboorte 7 dagen levietisch 
geheel onrein zoals bij haar maandelijkse ongesteldheid en daarmee 
ook het kind door aanraking. Voor de volgende 33 dagen gold die 
onreinheid in mindere maat, zodat zij dan niets mocht aanraken wat 
héflig was. Op de 8ste dag kon en moest het jongetje besneden wor
den, dat in huis gebeurde. God heeft met die onreinheid aan Israël 
het feit van de erfzonde willen leren (Lev. 12 : 2, 3, vgl. Lev. 15 : 19). 
Geldt die besnijdenis nog? We weten dat de doop ervoor in de plaats 
gekomen is, maar deze wordt in de Schrift óók besnijdenis genoemd 
(Col. 2 : 11, 12). Zij heet daar „besnijdenis van Christus”, vrij ver
taald „christelijke besnijdenis”, d.i. de doop. Het uitwendig teken is 
veranderd, maar de betekenis is dezelfde gebleven. Zoals bij ’t bloe
dig sacrament de zonde zinnebeeldig wordt weggesneden, zo wordt ze 
bij de doop weggewassen.
2. Besneden moest worden wie in huis (het huisgezin) geboren is en 
voorts ook wie als een gekochte met geld (een slaaf) in het gezin is 
opgenomen. We moeten echter niet uit het oog verliezen, dat die be
snijdenis niet zonder meer geschiedde zoals men bv. iemand een 
legitimatiebewijs geeft of iemand een brandmerk indrukt. Abraham 
onderwéés zijn huis (18 : 19; zoals we ook weten ten aanzien van 
Eliëzer en Hagar) en we mogen wel aannemen, dat enig onderwijs 
is voorafgegaan, vgl. Matth. 28 : 19, Hand. 8 : 36-38.
3. Een eeuwig verbond. In het teken van de besnijdenis wordt het 
verbond openbaar en dat zal altijd zo zijn, wat ook van de doop 
in het nieuwe testament geldt. Wellicht mogen we hieruit ook leren, 
dat het voor ieder voor eeuwig van betekenis is, nl. in de zegen èn 
in de vloek.
Wie weigerde de besnijdenis te ontvangen moest uit zijn volksge
noten worden uitgeroeid; vaders die ze voor hun zoontje weigerden 
vielen onder dezelfde strafregeling (Ex. 4 : 24-26).

De belofte van een zoon uit Sara

De HEERE veranderde ook haar naam, die nu Sara werd. De bete
kenis is evenals bij de naam Saraï: vorstin. De oude naam was 
ouderwets geworden. De naam Sara was van jonger tijd. Door de 
jongere naam viel de aandacht er meer op. Waarschijnlijk houdt 
die verjonging van de naam verband met de verjonging van Sara, 
want hoewel de natuurlijke mogelijkheid om nog een kind ter we
reld te brengen er niet meer was, zou zij toch aan Abraham een 
zoon schenken. Ook uit haar zouden volken voortkomen, wat dan 
echter op lijfelijk zaad ziet. Zij wordt geen moeder der gelovigen, 
haar naamsbetekenis is niet ambtelijk, God sloot het verbond met
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Abraham, niet mede met haar. Zij was in de man begrepen. Vgl. 
Hebr, 11 : 11, 12, waar niet voorkomt „uit één vrouw”, maar: „uit 
één man”.
De reactie bij Abraham was, dat hij zich wederom ter aarde wierp 
en van blijdschap lachte. En zijn verbazing uitte zich in wat hij tot 
zichzelf zei: „Zal dan aan een honderdjarige een kind geboren wor
den en zal Sara, een negentigjarige baren?” Bijna niet te geloven, 
en toch is het zo. Dat Abraham hier ongeloof openbaart is niet te 
aanvaarden. Indien al, dan zou dat lachen een grote zonde geweest 
zijn en in de naam van het kind een blijvende schande. Want „hij 
lachte” is in het Hebreeuws: jitschaak; - en God neemt dit woord als 
naam: Jitschaak, d.i. Isaac, d.i. een kind dat oorzaak is, dat „men 
lacht” van heilige blijdschap. En vooral: Paulus schrijft, dat de be
lofte is gegeven.. . .  voor het aangezicht van die God in wie hij ge
loofde, d.i. dat God sprak tot Abraham toen hij zich voor Gods 
aangezicht bevond, - die doden levend maakt en het niet-zijnde tot 
aanzijn roept (Rom. 4 : 17-20).
Wel duchtte Abraham nu de verwerping van Ismaël, voor wie hij 
ook de verbóndszégen afsmeekt, maar God wijst dat af alhoewel Hij 
hem wel zegen van een talrijk nageslacht zal geven. Daarentegen zal 
God zijn verbond oprichten met Isaac tot een eeuwig verbond.
Als God is opgevaren toont Abraham de aanvaarding van het ver
bond in de besnijdenis van allen. Op diezelfde dag.

Laatste geboorte-aankondiging

Toen Abraham kort daarna in diezelfde zomer weer eens op het 
heetst van de dag in de opening van de tent zat, werd hij eensklaps 
drie mannen gewaar, die zich dichtbij bevonden.
Hij kende hen niet. Maar gastvrij als hij was trad hij op hen toe en 
nodigde hij hen op hoffelijke wijze uit, zich neer te zetten in de scha
duw van het geboomte en zich te laten dienen met water voor het 
afspoelen van de bestoven voeten en met een maaltijd tot versterking 
aleer zij verder gaan zouden.
Toen zij toestemden spoedde hij zich naar de tent-afdeling van Sara 
die hij aanspoorde om haastig broodvladen te bakken en haalde hij 
uit een nabije runderkudde een kalf, mals en goed, dat hij aan een 
knecht gaf om het toe te bereiden. Zelf maakte hij de maaltijd ge
reed, waar ook boter en melk niet aan ontbraken, en bleef hij terwijl 
gegeten werd als dienaar staan om in de bediening behulpzaam te 
zijn.
Na de maaltijd vroegen zij, waar Sara was. En toen Abraham geant
woord had, dat zij in de tent was, waar de gasten met de rug naar 
toe gekeerd zaten, sprak Hij: „Voorzeker zal ik over een jaar tot u
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weder keren en dan zal Sara uw vrouw een zoon hebben”. Aan te 
nemen is, dat Abraham, gedachtig aan de belofte, toen begon te be
grijpen, dat het de HEERE was. We hebben hier te doen met een 
nieuwe verschijning Gods, vergezeld van twee engelen, zoals uit het 
vervolg duidelijk blijkt, en dan nu in het teken van een man, mis
schien een tijdelijk lichaam, geen schijnliohaam omdat werkelijk ge
geten en gedronken werd.
Ook Sara hoorde het, zij stond bij de ingang van haar tent. Daar er 
hoorbaar gesproken werd behoeven we niet aan een geheim afluiste
ren te denken. Gelet op de hoge ouderdom en hoewel zij ongetwij
feld van de vorige verschijning Gods van haar man zal gehoord 
hebben, lachte zij stil bij zichzelf en achtte zij het ongelofelijk.
Maar de HEERE wist het wel en vroeg, waarom Sara lachte en 
zo bij zichzelf sprak. Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? zo 
sprak Hij en de belofte werd nog eens met nadruk herhaald.
Het zal nu ook tot haar zijn doorgedrongen, dat het de HEERE was, 
en uit vrees ontkende zij, gelachen te hebben, maar Hij sprak: „Neen 
gij hebt wel gelachen”.
Aan Sara werd haar zonde van ongelovigheid ontdekt en de dwaas
heid der zonde, alsof zij God bedriegen kon. Tevens werd zij er op 
voorbereid, dat het kind niet vanzelf zou komen; en dat zij de be
lofte nu ook aanvaardde in geloof, volgt uit het feit dat zij daarna 
ook zwanger werd en daartoe de kracht ontving (Hebr. 11 : 11). 
Gods beloften worden door de weg van het geloof vervuld.

Abrahams voorbede voor Sodom
Toen de drie gasten vertrokken in de richting van Sodom deed 
Abraham hen uitgeleide. Hoever hij met hen meeliep wordt niet 
gezegd. Er is wel een traditie die een plaats aanwijst, oostelijk van 
Hebron, vanwaar men tussen de bergen door in de verte iets van 
de Dode Zee kan zien, maar ze geeft geen zekerheid.
Wat er op die voettocht, die allicht een paar uur geduurd heeft, is 
gesproken, wordt niet vermeld. Maar het feit, dat Abraham met God 
mocht wandelen, is op zichzelf al hoogstbelangrijk. Het doet denken 
aan veel later tijd, toen Jezus met zijn discipelen zo wandelde over 
de stoffige wegen van Kanaan. Het doet ook denken aan het sa
mengaan van vrienden. En is Abraham niet een vriend van God ge
noemd? (Jes. 41 : 8; Jac. 2 : 23). Wel weten we, dat God, waar
schijnlijk tegen het einde van de tocht, zijn voornemen aan Abraham 
onthulde met betrekking tot Sodom: Hij ging afdalen in de vlakte 
om zich als rechter te overtuigen of de lieden hebben gedaan naar 
de roep over Sodom die tot Gods oren is doorgedrongen; zonde 
roept om straf.
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Eraan vooraf ging echter de Goddelijke overweging om aan Abra
ham te zeggen wat Hij ging doen, - welk overleg-in-het-hart uiter
aard geopenbaard is, omdat het anders niet aan ons bekend had 
kunnen worden. Het eerste motief, dat God het aan Abraham wilde 
doen weten is dan, dat, daar hij tot een groot volk zou worden, „ge
kend”, d.i. voorbestemd is geweest om als een goed vader aan zijn 
huis en (schrdftelijk of door mondelinge overlevering) aan zijn na
komelingen, mede ook door zijn voorbeeld, de huisregel van het ver
bond te onderwijzen, beide zegen en vloek van het verbond. En het 
tweede motief is dan, dat Abraham in de ambtelijke dienst van zijn 
vaderschap nu ook diende te weten wat er met Sodom gebeuren 
ging en waarom.
Als de twee engelen zijn weggezonden om hun opdracht in Sodom 
te volvoeren, blijft Abraham nog staan voor Gods aangezicht. 
Ontroerend schoon is zijn voorbede, waarin we een voorbede vin
den voor de rechtschapenen alsook voor de hele stad ingeval er 
nog 50, 45, 40, 30, 20, zelfs 10 van die rechtvaardigen zouden ge
vonden worden.
Tot zolang hoort God Abraham nog aan. Hij spaart een land of een 
plaats als er nog zijn volk gevonden wordt. Maar er is een grens. 
En we zullen nog zien, dat er voor de toekomst geen verwachting 
meer was voor die rotte plek op de aardbodem, waar zélfs geen 5 
rechtvaardigen meer gevonden werden.
Beide leren we hieruit: de waarde van de voorbede der kerk voor 
de wereld wat haar voortbestaan en tijdelijk welzijn aangaat, en de 
betekenis van de kerk en haar gelovigen voor de goddeloze wereld 
tot verlenging van haar levensdagen.
Terwijl Gods toorn brandt tegen de zonde, laat Hij zich tot de 
uiterste grens van mogelijkheid verbidden door de kerk die op zijn 
lankmoedigheid pleit.
Toen ging de HEERE weg, en Abraham keerde weder naar zijn ten
tenkamp.

Vragen

1. Waarom in Gen. 17 geen verbondshandeling als in Gen. 15?
2. Waarom stelde God in Gen. 17 eerst de belofte in tegenstelling 

met Gen. 2 waar de eis voorop staat en de belofte zelfs niet uit
drukkelijk genoemd wordt en Adam die slechts kon afleiden bv. 
uit de betekenis van de levensboom?

3. Wat voor zin heeft het in 17 :6, dat zelfs koningen genoemd 
worden?

4. Wat was de zin, bedoeling en betekenis van de besnijding?
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5. Waarom is ook de Heere Jezus besneden?
6. Betekent de christelijke besnijdenis (de doop) dit ook?
7. Wat betekent 7 : 14 met betrekking tot het niet-gedoopt zijn?
8. Geldt 17 : 12 ook geadopteerde kinderen?
9. Wat bedoelde God in 18 : 10 met zijn wederkeren?

10. Wat zegt ons, dat Abraham haastig deed wat God beval?
11. Openbaarde Jezus zich na zijn opstanding ook in een tijdelijk 

lichaam, Luc. 24 : 30, 31 en vs. 42, 43?
12. Hoe verklaren we de schijnbare tegenstrijdigheid tussen Abra

hams voorbede en Joh. 17 : 9?
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SCHETS 13

God een wreker van het kwaad

(Gen. 19, 20)

Engelen in Sodom

Op diezelfde zomerdag van het bezoek aan Abraham kwamen de 
twee engelen als reizigers te Sodom aan. ’t Was avond, nog licht 
maar toch niet lang voor het invallen van de duisternis zoals uit het 
vervolg blijken kan.

In Palestina gaat de zon op 21 juni kort na 7 uur onder en 
komt ze even voor 5 uur op; op de kortste dag is de ondergang 
even voor 5 uur en de opgang even over 7. De duisternis valt 
ongeveer een half uur na zonsondergang in. Als we aannemen dat 
het zomer was (vgl. 18 : 1) en de lange afstand van Hebron naar 
Sodom in aanmerking nemen, kan de aankomst vermoedelijk niet 
veel voor 7 uur geweest zijn, laten we zeggen tussen 6.45 en 7.

Lot zat in de stadspoort van de avondkoelte te genieten. Achter de 
poort strekte zich het plein(tje) uit, waar evenals in alle steden het 
publieke leven zich concentreerde. Vóór hem was het wijde veld. 
Toen hij de beide mannen zag ging hij hen tegemoet met dezelfde 
gastvrijheid en hoffelijkheid die Abraham betoond had en nodigde 
hij hen uit om bij hem te overnachten; de dag was tever gedaald 
dan dat verder reizen mogelijk was. Toen zij echter het aanbod af
wezen omdat zij op het plein de nacht wilden doorbrengen, wat 
niet ongewoon was (Richt. 19 : 15), drong hij aan totdat zij toe
stemden.
In huis gekomen maakte hij de avondmaaltijd klaar met ongezuur
de broodkoekjes (zonder zuurdeeg omdat het te laat was om het te 
bereiden), en aten zij. Zoals mensen zouden doen die een lange reis 
achter de rug hebben, zullen zij wel niet zo laat zich ter ruste heb
ben willen begeven. Maar voor het zover kwam werd het huis om
singeld door de mannelijke stadsbevolking van jong tot oud; de jon
geren het eerst genoemd omdat bij hen wel als gewoonlijk het ini
tiatief was, de ouden deden mee of keken goedkeurend toe. En dan 
begint het geroep tot Lot, dat hij de mannen die dien nacht in zijn 
huis gekomen zijn zal uitbrengen opdat wij - zo zeggen zij - met hen
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gemeenschap hebben. Hieruit blijkt duidelijk hoever het zondig leven 
in Sodom al was voortgeschreden, dat men de vuige wellust jegens 
mannen niet slechts in het geheim koelde, maar er vreemden publiek 
voor opeiste. De Schrift openbaart hier, hoe rechtvaardig God was 
door deze rotte plek van zijn aardbodem weg te branden zoals men 
een pesthaard zou doen. Hier was de voltooide tegennatuurlijke 
zonde tot haar dieptepunt gekomen.
Tevergeefs trachtte Lot, die naar buiten ging en de deur achter zich 
toesloot, hen van hun voornemen af te brengen, en in zijn gewe
tensnood bood hij zelfs zijn dochters aan, omdat hij het alsdan te 
geschieden kwaad minder achtte èn omdat de oosterse gastvrijheid 
verbood om de gasten kwaad te doen. Maar het gespuis, dat zich 
door Lot die er als vreemdeling verkeerde niet de wet wilde laten 
stellen, eiste dat hij opzij zou gaan en dreigde hem meer kwaad te 
doen dan zijn gasten en maakte aanstalten de deur te forceren.
Toen grepen de engelen Lot en trokken hem naar binnen, en zij 
sloegen de mannen der stad met verblindheid, zodat zij zienderogen 
de deur niet meer vinden konden en eindelijk afgemat afdropen.
Dan is het moment gekomen, dat zij aan Lot openbaarden, dat zij 
door de HEERE gezonden waren om de stad te verwoesten, omdat 
het geroep over haar groot was in Gods oren; de zonde riep om 
straf.
Toch zien we ook, dat God zo’n grote liefde betrachtte jegens ieder 
die Lot toebehoorde, dat de engelen vroegen, wie hij nog in huis 
of in de stad had, die hij mocht waarschuwen om huns levens wil. 
Of er inderdaad meer geweest zijn dan zijn twee schoonzoons, die 
hij tevergeefs ging roepen, zegt de Schrift niet. Uit het feit, dat zij 
schoonzoons genoemd worden valt niet af te leiden, dat zij getrouwd 
waren, zij zouden het nog gaan doen. Brave jongens waren ook zij in
tussen niet, ook zij waren bij de rel betrokken, al schijnt de opmer
king van Lot, dat zijn dochters nog maagden waren, te wijzen op een 
eerbaar leven, maar vergeten we niet, dat zulken aan een vrouw 
doorgaans geen behoefte hebben anders dan voor het dagelijkse 
werk. We zullen wel mogen aannemen, dat sinds Lot in de stad was 
gaan wonen het kwaad hand over hand was toegenomen en zo ook 
de jongere generatie geheel was geïnfecteerd, een verschijnsel dat 
zich gelukkig in mindere mate ook in ons land voor doet, waarbij 
sommigen die beter weten kunnen zich verontschuldigen met een 
zo-geschapen zijn, - alsof Gods toorn over de Sodomietische zonde 
niet dreunt door heel de Schrift heen (Lev. 18 : 22; Richt. 19 : 22 
vv; Matth. 10 : 15w; 2 Petr. 2 : 6; Jud. vs. 7; zie ook Rom. 1 : 24- 
27 waarin deze zonde der heidenen een straf wordt genoemd op de 
zonde tegen het 1ste en 2de gebod: God straft zonde met zonde.
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Ondertussen spoedde zich de nacht naar het einde en werd reeds 
het aanlichten van de morgen gezien. De engelen drongen er met 
klem op aan met spoed te vertrekken. Als hij dan nog talmt grijpen 
zij hem, zijn vrouw en dochters bij de hand, omdat de HEERE hem 
sparen wilde, en leiden zij hen buiten de stad. En dan gebiedt de 
woordvoerende engel, om zijns levens wil te vluchten, niet om te 
zien, nergens stil te blijven staan, maar te vluchten naar het ge
bergte om niet mede verdelgd te worden.
Lot heeft nu wel begrepen, hoe ernstig de situatie was, en bevreesd 
geworden omdat het gebergte nog ver was, smeekt hij zich te mogen 
bergen in het kleine nabije Zoar. Het wordt hem toegestaan, maar de 
engel voegt eraan toe: „Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets 
kunnen doen, voordat gij er aangekomen zijt”. Daarna zijn ze ver
dwenen, en heeft Lot wellicht reeds vermoed, dat hij engelen geher
bergd had (Hebr. 13 : 1), dan heeft hij nu wel de bevestiging verkre
gen.
Op te merken is nog, dat de engelen zich enerzijds gebonden wisten 
aan God om stipt op tijd zijn opdracht uit te voeren, en anderzijds 
aan Lot. Maar dit eiste van hem dan ook stipte gehoorzaamheid.
Nog juist op tijd kwam hij in het stadje der behoudenis, dat nu met 
Lot gespaard is gebleven.
De zon ging op toen Lot in Zoar kwam. Volgens onze waarschijn
lijkheidsberekening ongeveer 5 uur in de morgen.

Sodom verwoest. Lot in het gebergte
Met dat Lot in Zoar was aangekomen, werd de straf voltrokken.
De HEERE liet vuur en zwavel uit de hemel regenen, het kwam 
van de HEERE, was geen verklaarbare natuurramp die overigens 
ook niet buiten zijn voorzienigheid uitbreekt. We hebben hier met 
een bijzonder oordeel Gods te doen, dat heenwijst naar het einde 
(Luc. 17 : 29, 30). Hij keerde de steden om, Sodom, Gomorra, Ade- 
ma en Zeboïm, en heel de vlakte die „de Streek” werd genoemd met 
al wat er op het land was en al de bewoners. Omdat er ook van een 
omkeren van de aardbodem gesproken wordt, zou men ook kunnen 
denken aan een aardbeving met z’n verwoestende werking. Orrtdat 
het zuidelijkste deel van de Dode zee slechts een paar meter diep 
is in tegenstelling van het overige dat minstens 200 m en deels zelfs 
400 m diepte heeft, is de mening wel geuit, dat dit het vroeger be
woonde overstroomde land zou zijn, waar de overblijfselen door het 
water zijn weggevaagd. Maar zekerheid is er niet. Wel herinnert een 
zware opstijgende damp van de Dode zee, die de diepste plaats is 
en waar tussen de bergen die ze omringen een soms ondragelijke 
hitte heerst, aan de rook, die eens boven de Streek opkringelde. Heel
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dat gebied, dat was als de hof van Eden, is een woeste plaats gewor
den met veel aardpek en asfalt in de bodem en noordelijker veel 
zout. Verwijzingen naar Sodom: Deut. 29 : 22, 23; Jes. 1 :9 ;  3 :9 ;  
13 : 19; Jer. 49 : 18; 50 : 40; Kilaagl. 4 : 6; Amos 4 : 11. De gloed 
van Sodom flikkert door heel de Schrift.
Ook Lots vrouw kwam om. Achter haar man aankomend bleef zij 
een eindweegs van Zoar staan en omzien. Zij kon haar aards bezit 
niet loslaten en was ongehoorzaam. Jezus wijst er op in Luc. 17 : 28- 
33 en waarschuwt ons voor de hang naar de wereld en al het aardse: 
„denkt aan de vrouw van Lot”. Uitgang uit Sodom is nog geen in
gang in Zoar.
Als Abraham diezelfde morgen aankomt op de plaats waar hij de 
vorige dag voor Gods aangezicht gestaan heeft, ziet hij de rook op
gaan als van een oven. God had zijn rechtvaardigheid betoond in 
ondergang en redding, want Hij gedacht aan Abraham in de redding 
van Lot.
Dat was het einde: verlies van alles na een leven van lijden onder de 
losbandigheid van Sodom (2 Petr. 2 : 7-9).
Maar de gevolgen bleven niet uit. Omdat Lot niet in Zoar durfde 
te wonen, trok hij met zijn beide dochters naar het gebergte, waar 
hij zijn onderkomen vond in een grot, wat niet verstaan moet wor
den als een vies en nauw krot; de grotten van de Olijfberg bv. zijn 
tegenwoordig veelal de wijk van financieel gegoede burgers, die er 
kamers hebben ingericht en er vanaf de berghelling een schoon ver
gezicht genieten, - wat intussen niet zeggen wil, dat ook Lot er al
thans aanvankelijk een voor die tijd passend gerief genoot. Daar dat 
gebied buiten het rampgebied lag is het niet onmogelijk, dat althans 
een deel van zijn veebezit behouden is geworden.
Begerig naar een kind en bij ontstentenis van een man namen de 
dochters na onderlinge afspraak en met behulp van overvloedige wijn 
die zij hun vader te drinken gaven, de schanddaad van bloedschan
de te baat. Toen zij beide een zoon baarden, noemde de oudste haar 
kind Moab, d.i. van mijn vader; de andere noemde haar kind Ben- 
Ammi, d.i. kind van mijn volk. Beide jongetjes zijn vaders geworden 
van respectievelijk de Moabieten en de Ammonieten. En zo is de 
schande van de moeders en ook van Lot die zich evenals Noach 
schrikkelijk te buiten ging aan alcohol de geschiedenis ingedragen.
Ook zo was Lot, die zich dagelijks geërgerd had over de zonde van 
Sodom, maar ergernis over kwaad van anderen is nog geen waar
borg tegen eigen zonde. Zwaar heeft hij moeten boeten over de 
keuze van zijn woonplaats in het goddeloze stadje met al de gevol
gen ervan en toch behouden, waaruit we zien, dat de mens niet recht
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vaardig voor God is op grond van zijn daden, maar alleen door zijn 
geloof.
Lots geslacht is afgesneden uit het boek der levenden (al waren er 
weinige uitzonderingen). En dit is het laatste wat in de geschiedenis 
van Lot wordt verhaald.

Abraham te Gerar

Het zal wel niet lang na deze gebeurtenissen geweest zijn, dat Abra
ham om ons onbekende reden is vertrokken naar het Filistijnse land, 
naar Gerar de residentie van koning Abimelech.
Het verhaal komt sterk overeen met dat over Abraham in Egypte 
(Gen. 12). Ook hier weer werd de Bedouïnenlist te baat genomen, 
nl. dat Sara zijn zuster was. En ook nu verloste hem de HEERE. 
Een verschilpunt is, dat de HEERE nu niet de koning met plagen 
bezocht, maar hem in een droom dreigde met een wisse dood van 
hem en al de zijnen. Bovendien heeft God alle moederschoten toe
gesloten, wat misschien wel in die zin is te verstaan, dat Hij allen 
met impotentie (sexuele onmacht) sloeg. En blijkens de Schrift gold 
dat ook Abimelech en misschien andere mannen. In elk geval voor
kwam de HEERE, dat Sara verontreinigd zou worden. Let op het 
vervolg, dat Sara niet lang daarna zwanger zou worden bij Abra
ham, aan wie zij een jaar nadat de HEERE de geboorte van de be
loofde zoon had aangekondigd, het kind ter wereld zou brengen, en 
van dat jaar was nu al een deel voorbij. God beschermde Sara in 
haar reinheid en sloeg de duivelse aanslag af.
De houding van Abimelech was overigens vriendelijker dan die van 
de farao. Hij gaf Abraham vee, slaven en slavinnen en joeg hem niet 
het land uit. Voor Sara schonk hij 1000 zilverlingen als zoengeld, 
dat als een sluier voor de ogen haar beschermen moest tegen spot
tende blikken uit de omgeving; hij nam dus de schuld op zich. 
Abraham die een profeet genoemd wordt bad toen tot de HEERE 
en deze genas Abimelech en de zijnen, zodat zij weer kinderen kon
den krijgen, waarvan Abraham later wel gehoord zal hebben, vgl. 
Ps. 105 : 12-15.
Waar het hier om te doen is, is de trouw Gods in de veiligstelling 
van Abraham en Sara en al het hunne.
Na deze gebeurtenis is Abraham nog lange tijd in het gebied van 
Gerar gebleven.
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Vragen

1. Waarom weigerden de engelen Lots aanbod van logies?
2. Was het juist, dat Lot zijn dochters aan de Sodomieten aanbood?
3. Waarom durfde Lot niet in Zoar blijven?
4. Waarom zocht hij Abraham niet op?
5. Wat leren we uit de tegenstelling van Gen. 18 en 19?
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SCHETS 14

Isaac geboren. Tweeërlei zaad. Verbond met Abimelech

(Gen. 21)

Isaac geboren
Op de door God bestemde tijd, een jaar na de laatste aankondiging 
(18 : 10,14), werd Isaac geboren.
Vergeleken met het korte zakelijke bericht van de geboorte van Is- 
maël, die naar de natuurlijke orde het levensbestaan verkreeg, wordt 
de geboorte van Isaac als een bijzonder wonder vanaf het eerste 
begin summier verhaald als een lofprijzing Gods en eindigend in de 
blijde moederlach.
Als een bezoeker kwam de God der belofte in Sara’s leven met de 
voor-haar-rijkste gave. Hij deed aan Sara zoals Hij beloofd had, en 
die belofte werd haar een kracht die haar leven verjongde. Zij werd 
namelijk zwanger uit Abraham en baarde hem een zoon in zijn 
ouderdom.
Dit laatst-gezegde wordt in het verhaal sterk benadrukt. Het is als 
een muzikale grondtoon die door heel het verhaal wordt gehoord, 
het thema dat er Godlovend doorheen klinkt en in zijn onderdelen de 
accenten aan het verhaal geeft:
bij de naamgeving: „de zoon die hem geboren w erd ...  . die Sara 
hem gebaard had”}
bij de vermelding van de besnijdenis:. . . .  „zijn zoon Isaac” ;
bij Abrahams leeftijdsvermelding:. . . .  „toen hem zijn zoon Isaac
geboren werd” ;
aan het slot: „want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom”.
We zouden zo zeggen: we weten dat nu wel, waarom die herhalin
gen?
Maar zien we dan niet, welk wonder God in zijn trouw en goedheid 
hier gewrocht heeft? Na het lange, lange wachten breekt de geschie
denisgang van Gods openbaring zich kraohtig baan door de geboorte 
van het ZAAD, niet van Ismaël, maar van Isaac, en wordt historisch 
het perspectief geopend naar HET zaad, Jezus Christus door wie 
het beloofde heil der wereld komen zou.
Abraham en Sara waren daar niet onkundig van.
En we mogen er iets van bemerken uit de onuitsprekelijke blijdschap
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die tenslotte in Sara’s woorden trilt als we haar lach der vreugde 
horen: „God heeft gemaakt dat ik lach; ieder die het hoort zal om 
mijnentwil lachen”. Die lach was Gode aangenaam. Heeft Hij zelf 
die geloofslach niet aangegrepen bij de aankondiging van de ge
boorte, toen Hij de naam van het kind eraan ontleende? Isaac (in 
het Hebreeuws Jitschaak) betekent: men (of hij, zij) lacht; de naam 
duidt het jongske aan als oorzaak van vreugde.
Wie zou hebben durven voorspellen, dat Sara op hoge ouderdom 
nog een kind zou zogen? En tooh is het een feit geworden, „want” 
- zo zegt zij - „ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom”.
Als in Joh. 8 : 56 gedoeld wordt op déze gebeurtenis, kunnen we 
Isaacs geboortefeest Abrahams en Sara’s kerstfeest noemen. Er kwa
men wel geen engelen zingen, maar niettemin was er de beleving 
van de „grote blijdschap die voor al het volk wezen zal”.
Tenslotte: Isaac wordt in de Schrift een kind der belofte genoemd 
(Gal. 4 : 28). Immers heeft Sara door het geloof kracht ontvangen.. 
daar zij Hem die het beloofd had betrouwbaar achtte (Hebr. 11 : 11). 
Want het genadige beloftewoord dat uit Gods mond uitgaat is een 
kracht en doet al wat Hem behaagt, volbrengt waartoe Hij het 
zendt (Jes. 55 : 11). Zo zijn wij, die de heilsbelofte hebben verkregen, 
door het geloof geestelijk zaad van Abraham en evenals Isaac be- 
loftekinderen in wie het woord van Gods belofte het eeuwig heil uit
werkt.

Tweeërlei zaad
Toen Isaac gespeend werd (d.i. voor altijd van de moederborst afge- 
nomen), wat destijds op 3 a 5-jarige leeftijd placht te gebeuren en 
feestelijk werd gevierd, richtte Abraham in zijn kamp een grote 
maaltijd aan, waar dus ook zijn talrijk personeel voorzover in het 
kamp aanwezig aan mocht deelnemen.
Tijdens dit feest vond er een incident plaats, dat misschien velen was 
ontgaan, maar toch van verregaande gevolgen was.
We stellen het ons zo voor: Toen de kleine Isaac, om wie het feest 
gevierd werd, binnen de kring gebracht werd en als de toekomstige 
opvolger werd voorgesteld, brak er een begroetend gejubel los; ook 
hier gold: als ’t kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. De 
mensen waren ook toen niet anders dan tegenwoordig .
Maar door het gejuich heen klonk de dissonant van het hoongelach 
uit de mond van de 17 a 19-jarige Ismaël. Haat en nijd vlamden in 
zijn ogen. Hij wist wel, dat hijzelf de zoon van een slavin was en heel 
die tragische geschiedenis rondom zijn geboorte zal zijn moeder hem 
waarschijnlijk wel verteld hebben. Maar was hij niet evenzo een 
zoon van Abraham en nog wel de oudste? Dit stond voor hem wel
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vast, dat hij zijn eerstgeboorterecht niet zou afstaan aan dat kind van 
Sara. In hem, de zoon van Hagar, openbaarde zich de geest van 
Egypte, het land van onderdrukking en moord op het heilige zaad, 
zoals het zich later tenvolle openbaren zou. En het was ook de 
geest van Hagar, die nooit zou vergeten wat Sara haar had aange
daan. Niet voor niets wordt Ismaël in vs. 9 genoemd „de zoon van 
de Egyptische, Hagar”.
Men heeft Gen. 21 wel het hoofdstuk van de lach genoemd. Bij Sara 
was er de zuivere geloofslach, bij Ismaël een lach die satanisch was. 
We lezen, dat hij spotte. In de Hebreeuwse tekst komt het woord 
voor in gunstige zin en ziet het dan op scherts, vrolijkheid, spel en 
zotternij; maar het wordt ook wel gebruikt in ongunstige zin: met 
iemand de spot drijven, bespotten, uitlachen. Dit laatste geldt hier. 
Ismaëls lachen was hoongelach.
En Sara heeft er op gelet. Zij zag met haar moederoog, dat scherp 
zien kan, iets dreigends. Het beeld van Hagar in vroegere jaren 
kwam haar weer voor de geest. En was zij niet de beschermster van 
haar kind? Kende en geloofde zij niet de belofte van het erfgenaam- 
schap? En daarom durfde zij vrij van Abraham eisen, dat hij Hagar 
en Ismaël uit het kamp zou wegzenden. De zoon van deze slavin 
zou niet erven met Isaac. En we proeven in die woorden „deze 
slavin” iets bitters, iets vernederends. Waaruit blijkt, dat de ver
houding nooit meer was hersteld. Maar gelijk had zij. Al lijkt het erg 
hard om moeder en kind de woestijn in te sturen, ’t Leek maar een 
incident. En toch. . . .  het voorspelde niets goeds voor de toekomst. 
Het mishaagde Abraham echter, die Ismaël, óók zijn eigen zoon, 
liefhad.
Maar, waarschijnlijk in de nacht, sprak God tot hem om naar Sara 
te luisteren. En opnieuw leren we Abraham kennen als de gehoorza
me aan het Goddelijk woord, want reeds vroeg in de morgen hééft 
hij werkelijk die beide weggezonden met een voorraad brood en een 
zak met water - voor altijd. Hoe pijnlijk het ook was voor zijn vlees. 
Toen Hagar met haar zoon in de woestijn van Berseba dwaalde 
raakte het water op, en nergens vond zij een bronput. En wat is in 
de woestijn zonder veel uitzicht vanwege het door woestijnstormen 
opgestoven zand, dat een aanblik geeft als van lage duinengordels, 
schrikkelijker denkbaar dan te moeten omkomen van de dorst?
Als de jongen, die het Arabische woestijnleven nauwelijks kende en 
zich waarschijnlijk teveel vermoeid had, uitgeput neervalt, sleept zij 
hem naar de dichtstbijzijnde struik die een streepje schaduw biedt en 
werpt zij hem daar neer. Zelf gaat zij een eindweegs verder, zo ver 
als een boogschutter zijn pijl kan wegschieten, omdat haar moeder
hart de doodsstrijd van haar jongen niet kan dragen en zij hem daar
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om niet meer zien wil. Wat een ellende! Hier ligt een jongen te kreu
nen; daar achter een zandverstuiving weent een moeder.
Maar als de nood het hoogst is verschijnt de engel Gods weer, nu 
als een hemelgestalte, die haar van boven af toeroept: „Wat deert u 
Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen 
gehoord, daar waar hij is”. God was bij de jongen gebleven, toen zijn 
moeder hem verliet. En dan volgt: „Sta op, neem de jongen op en 
houdt hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk 
stellen”. Dan opent Hij haar ogen om de bronput te zien, die zij te
voren niet had opgemerkt, waarschijnlijk omdat deze was toegedekt 
met het oog op zandstuiving. En na de waterzak te hebben gevuld 
met heerlijk koel bronwater, heeft zij haar jongen te drinken gege
ven.
Hier eindigt het verhaal. Slechts nog in een paar grote lijnen het 
vervolg: God was met de jongen, hij groeide op en hij werd een 
boogschutter in de woestijn Paran, ten Zuiden van Palestina; en 
zijn moeder gaf hem een vrouw uit Egypte. Later lezen we, dat hij 
nog een keer in het land is geweest om samen met Isaac hun vader 
Abraham te begraven, en dan gaan de wegen voor altijd uiteen.

Gal. 4 : 21-31
In Gal. 4 doet de apostel ons de diepere zin zien van wat in Gen. 
16 en 21 is verhaald. De wet, d.i. hier het oude testament, leert ons, 
dat Abraham tweeërlei zaad gewon, eerst Ismaël en daarna Isaac, 
kinderen van tweeërlei oorsprong en met tweeërlei levensrichting. 
De één z’n moeder was een slavin, die van de ander was de vrije. 
Ismaël was het slavenkind, in de staat van een slaaf (naar de moe
der gerekend), Isaac was een vrije, in de staat van een vrije (naar de 
moeder gerekend). De staat van het kind werd bepaald door die van 
de vrouw (vgl. Ex. 21 : 4). De een was naar het vlees, de ander uit 
de belofte.
Wat de Schrift hier meedeelt heeft een diepere zin, er ligt een pro
fetische strekking in. Het wijst op twee bedélingen: De ene wijst op 
de verbondsbedéling van de berg Sinai', nu los gezien van Christus, 
en brengt slaven voort, gebonden door de wet; het woord Hagar im
mers betekent de berg Sinaï in Arabië buiten het land der belofte, 
en dit staat op één lijn met het onder de wet levende Jeruzalem en 
dus met z’n kinderen in slavendienst. Waar de andere bedéling op 
ziet (op het leven uit het geloof in Christus) wordt niet uitdrukkelijk 
gezegd. In tegenstelling met het voorgaande wordt nu gesproken van 
het Jeruzalem-omhoog, het hemelse, dat vrij is en vanwege z’n af
komst uit Christus zo genoemd wordt, dus de kerk die vrij is van 
wettische dienstbaarheid. (Vgl. Gal. 5 : 1-6).
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Zo zijn wij dan evenals Isaac kinderen der belofte, uit kracht van 
Gods belofte kinderen Gods. Maar zoals het kind der belofte oud
tijds vervolgd werd door het slavenkind, zo gebeurt dat nu ook. Maar 
de Schrift zegt: Zend de sdavin weg met haar zoon, want de zoon der 
slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. Weliswaar zei 
Sara dat, maar God gaf er zijn sanctie aan en zo wordt het terecht 
een woord der Schrift genoemd.
En geldt dat nog niet, dat wie door het doen van de wet wil zalig 
worden vervolgt wie waarlijk uit het geloof in Christus leeft? Maar 
nog is over zulk een het woord van kracht, dat hij tenzij er bekering 
is, wordt uitgeworpen uit het koninkrijk Gods.
Tenslotte nog de opmerking, dat God die Ninevé spaarde óók met 
Ismaël was en hem tijdelijke zegeningen schonk, hoewel hij was uit
geworpen. Ook de woestijnen waar zijn nageslacht zou wonen, waren 
Gods werkterrein, waaruit Hij door zijn barmhartigheid later zijn 
volk zou halen (Jes. 60 : 11, waar twee Ismaëlitische stammen ge
noemd worden).

Verbond met Abimelech

Nog altijd woonde Abraham in het Filistijnse machtsgebied van Abi
melech te Gerar, waarheen hij getrokken was na het gericht over 
Sodom. Hij woonde niet meer bij die stad, maar meer oostelijk, waar 
later de stad Berseba verrijzen zou, ongeveer 50 km van Gerar. 
In die tijd van de uitwerping van Ismaël en zijn moeder, die door de 
woestijn van Berseba in oostelijke richting trokken, kwam Abimelech 
met zijn legeroverste Pichol (en uiteraard met militair escorte) vanuit 
het Westen op bezoek. Het doel was, dat Abraham zou zweren, de 
ondervonden vriendschap te vergelden door nimmer bedriegelijk te 
handelen jegens hem en zijn nageslacht.
Wat de koning hiertoe dreef was in feite vrees voor Abrahams toe
nemende machtspositie binnen het grensgebied van Abimelechs land, 
en vooral vrees voor Abrahams Gód, wamt deze heidense vorst er
kende, dat het God was, die Abraham zegende en in alles met hem 
was.
En Abraham zeide: Ik zweer het. Van bezwaren, dat hij zich moei
lijk kon verbinden voor de toekomst, onkundig van een eventuele 
positie, waarin het nageslacht zou kunnen geraken, lezen we niet. 
Abraham had nog niets van al ’t beloofde land in eigendom, hoewel 
hij de erfgenaam was, maar hij kon de toekomst rustig aan zijn God 
overgeven. In elk geval wilde hij geen moeilijkheden scheppen; het 
feit, dat de legeroverste meekwam, was een zachte waarschuwing om 
het verzoek niet af te slaan, tevens camouflage van aanwezige vrees. 
Ook dit laatste, wat dan ook gezegd kan worden van de hoge toon,
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die Abimelech aansloeg, door te zeggen - en het klinkt enigszins als 
een gebod dat Abraham ,,hier”, ter plaatse waar men stond, die eed 
moest afleggen en dus ook zonder verwijl.
Maar dan is het Abrahams beurt: hij maakt Abimelech een verwijt 
over een waterput, die Abimelechs knechten zich hadden toegeëi
gend, en waterputten waren schaars. De koning verweerde zich door 
op te merken, dat hij daar tot op dit ogenblik niets van vernomen 
had.
Toen gaf Abraham schapen en runderen voor de verbondssluiting. 
En zeven lammeren gaf hij afzonderlijk, die Abimelech aanvanke
lijk weigerde, maar tenslotte toch aannam als onderpand, dat de 
nabije put door Abrahams knechten gegraven was. Vanwege de 
verbondseed is die plaats genoemd Berseba, d.i. put van de eed. 
Daarna trok Abimelech weer naar zijn land. Maar Abraham plantte 
daar de altijd groenende tamarisk en riep de naam van de HEERE, 
de eeuwige God aan; en hij bleef er nog vele dagen als vreemdeling 
wonen.
We zullen die bede van de aartsvader bij een groen-blijvende boom 
(’t kan ook een plant geweest zijn), die in dat gebied veel voor 
komt en beeld van het blijvende is, hebben te verstaan in verband 
met al wat in Gen. 21 is verteld. De vanwege het zaad werkende 
kracht Gods in Abrahams leven stoot ongehoorzamen af en doet in 
die tijd heidenen komen om van de zegen over Abraham te getui
gen en Abrahams gunst te zoeken. Hierin ligt perspectief vanwege 
Gods onvergankelijke trouw en het troost hem te weten, dat die God 
de verdere ontplooiing en realisering van zijn toekomstbelofte geven 
zal en geven kan, omdat Hij de eeuwige is.

Vragen

1. Hoe kon Abraham weten dat de Verlosser zou komen uit zijn 
geslacht?

2. Waarop ziet het wonder van Isaacs geboorte? Heeft er ook bij 
ons een wondere geboorte plaats?

3. Op welke belofte ziet het als gezegd wordt, dat ook wij belofte- 
kinderen zijn? Was er ook voor Ismaël een belofte bij zijn be
snijdenis? Was die ook voor zijn zaad, en zo neen, welke bete
kenis heeft dan de besnijdenis bij de Arabieren van zijn ge
slacht?

4. Had de besnijdenis bij Ismaël gelijke betekenis als bij Isaac?
5. Was er ook voor Ismaël mogelijkheid tot zaligheid; zo ja, hoe- 

dan?
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6. Wat was de oorzaak van zijn uitwerping?
7. Waarom zond Abraham Hagar en Ismaël zo vroeg in de mor

gen weg?
Wat leren wij daaruit?

8. Welke volken worden tegenwoordig gerekend tot nakomelingen 
van Ismaël?

9. Mocht Hagar haar zoon in de woestijn aan zijn lot overlaten? 
Ja of neen, en waarom wel of niet?

10. Mocht Abraham wel een verbond sluiten met een heidense ko- 
ning?
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SCHETS 15

Abrahams geloofsbeproeving. Nabors geslacht. Sara’s dood

(Gen. 22; 23)

Abrahams offer op Moria
Een onbekend aantal jaren was sinds het voorgaande voorbijgegaan. 
Isaac was opgegroeid tot een knaap van misschien 12, 13 jaar. Abra
ham zag zijn levenswens vervuld en bezat bovendien een uitgestrekte 
en betrekkelijk veilige levensruimte binnen het Filistijnse machtsge
bied.
Maar dan gebeurde het, dat God hem in een zekere nacht riep en 
naar het scheen met één slag heel zijn toekomst vernietigde. Immers 
sprak Hij: „Neem nu uw zoon - uw enige - die gij liefhebt - Isaac 
- en ga naar het land Moria, en offer hem daar ten brandoffer op 
een van de bergen die ik u zeggen zal”. Een opeenstapeling van 
woorden, die alle samen als een heftige mokerslag op hem neerkwa
men. Bovendien sluiten ze elk misverstand volkomen uit. God had 
duidelijk gesproken, hem tevoren bij zijn naam geroepen, en Abra
ham had alles wèl verstaan, zelfs geantwoord met een „hier ben ik”. 
Neen, ’t Was ook niet een stem van een boze demon die Gods werk 
trachtte te vernietigen; aan die mogelijkheid heeft Abraham niet eens 
gedacht; trouwens blijkt in de Schrift nergens, dat Satan met dui
delijke mensenstem iemand kan toespreken zonder medium van mens 
of dier en in dit laatste geval was het een wonder dat hij zonder 
machtiging van Godswege niet doen kon.
We mogen wel zeggen, dat dit bevel de zwaarste eis bevatte die God 
aan een bloot schepsel gesteld heeft, in aanmerking genomen, dat 
aan Isaac de belofte vastzat van het talrijke zaad en het heil der 
wereld.
Daar kwam nog bij, dat dit schijnbaar ongerijmde offer niet in of 
nabij zijn kamp moest gebracht worden, maar ongeveer drie dag
reizen daarvandaan, in het land Moria, d.i. het gebied van Jeruza
lem, waar de heuveltop Moria ligt, en dat betekende tijd voor bezin
ning. Abraham zou dat offer niet overhaast in een vlaag van vertwij
feling brengen, maar wel-overdacht. Alleen zo zou het waarde heb
ben.
En Abraham gehoorzaamde. Hij stond vroeg op, zadelde zijn ezel
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en nam twee knechten mee, na eerst het hout gekloofd te hebben, 
wat er op wijst, dat dit bevel niet de vorige avond is gegeven waar
door hij voor de nacht nog tijd van voorbereiding zou gehad heb
ben. Er is geen betere remedie tegen de verzoeking van het vlees 
dan terstond Gods opdracht uit te voeren.
Op de derde dag komt hij in het land Moria. Ten zuiden van Jeru
zalem wijst men een uitspringende bergtop, de Aboe Tor, waar God 
hem de Moriaheuvel zou gewezen hebben; later is op de Moria de 
tempel gebouwd. Op die Aboe Tor liet Abraham zijn knechten 
achter, ook al een geloofsdaad: zij zouden hem licht willen verhin
deren om het mensenoffer te brengen. Alleen met Isaac trekt hij 
verder en klimt hij de Moria op.
Opvallend is zijn spreken: „Wanneer wij zullen aangebeden hebben 
zullen wij tot u terugkeren”. Abraham was niet verplicht om hun 
opening van zaken te geven. Maar bovenal geldt hier het woord van 
Hebr. 11 : 17v. dat hij overwoog, dat God bij machte was, zijn zoon 
uit de doden op te wekken. Omdat Abraham zo beslist sprak en dit 
kleine trekje in de Schrift is opgenomen, zullen we zijn spreken als 
een belijdenis van zijn geloof hebben op te vatten. Hij troostte zich 
met de belofte. De belofte vasthouden en tevens het gebod gehoor
zamen, - is kenmerk van het ware geloof.
Hoe sober, en daarin schoon, wordt die geloofsgang getekend: Abra
ham neemt het hout van zijn knechten over en legt het op Isaac; 
zelf neemt hij de vuurpot en het mes mee. „Zo gingen die beiden te
zamen”.
Begrijpelijk is de vraag van de jongen: „Mijn vader.. . .  hier is het 
vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?”. En hoe 
gelovig is het antwoord: „God zal zichzelf voorzien van een lam ten 
brandoffer, mijn zoon”. Voor Isaac op dit moment voldoende.
„Zo gingen die beiden tezamen” ’t Wordt nog eens gezegd. Geloofs
gang is voortgang. Een stille tocht. Afdalend van het gebergte liepen 
ze door een dalweg langs het oude Jebus van Melchizedek, en dan 
komt de klim op de Moria, ongeveer 2 km van de Aboe Tor.
Daar bouwt Abraham een altaar van samengeraapte stenen, waar
aan het bergland zo rijk is, en hij schikt het hout er op.
En dan komen de bij uitstek moeilijke, pijnlijke momenten: allereerst 
het vertellen van de feitelijke toedracht, dan het binden van zijn 
zoon en het leggen op het altaar, wat Isaac gedwee heeft ondergaan, 
en dan het grijpen van het m es... . om de laatste daad te verrichten: 
het slachten van zijn jongen.
Maar dan klinkt eensklaps de roep van de Engel des HEEREN van 
de hemel: „Abraham! Abraham!” Tweemaal om tot haastig luisteren 
te dringen. „Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets,
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want nu weet ik, dat gij godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij 
niet hebt onthouden”.
Als Abraham om zich heen ziet (zocht zijn oog misschien reeds het 
offerlam, waarvan hij even tevoren tot Isaac gesproken had?) be
merkt hij een ram, die levenslustig springend zichzelf met de horens 
in het struikgewas had vastgewerkt (voorzienigheid Gods!), en dan 
haast hij zich om dit dier plaatsvervangend ten offer te brengen. 
Zijn zoon heeft hij bij wijze van spreken uit de doden weergekre
gen (Hebr. 11: 19),
En dan spreekt de Engel des HEEREN het woord van de HEERE, 
dat een bevestiging met eedzwering is van wat ook al eertijds in ver
band met het vaderschap was beloofd.
Want nu heeft Abraham door zijn daad zijn geloof b e w e z e n  
(Jac. 2 : 17b, 20-22, 26).
Daartoe diende de beproeving van zijn geloof. En hij is de vader 
geworden van de ontelbaar velen, die in zijn voetstappen gaan en 
alzo hun ware, levende geloof door de beproevingen bewijzen (vgl. 
Jac. 1 : 2-8).

Bericht aangaande Nahors kinderen

„Hierna werd aan Abraham bericht: „Zie, ook Milka heeft Nahor, 
uw broeder, zonen gebaard”.
Er is hier geen temporeel verband met het voorgaande, wel een za
kelijk verband. Er wordt dus niets gezegd over de tijd-wanneer. Mis
schien mogen we wel een tijd van meer dan 20 jaren stellen, waarin 
niets is gebeurd, dat een plaats in de Schrift waardig is. Het leven 
van alle dag ging voort zonder nieuwe Goddelijke openbaring. 
Gelet op de vorm en inhoud van die berichtgeving mogen we wel 
stellen, dat er al die tijd sinds Isaacs geboorte en mogelijk daarvóór, 
dus sinds Abraham in Kanaan kwam, geen contact tussen Abraham 
en zijn broer Nahor in Haran geweest is. De afstand was ongeveer 
1000 è 1200 km (afstand Amsterdam-Warschau) zonder communi
catiemiddelen, en Abraham had geen dwingende reden om heel zijn 
kamp achter te laten om een familiebezoek te gaan brengen.
Maar wat kan dan de reden geweest zijn voor Nahor om een kara
vaan toe te rusten voor zo’n verre tocht om de verblijfplaats van 
Abraham in dat verre land te zoeken? Zou het zijn geweest om be
richt te doen van de geboorte van zijn zonen, die reeds vaders en 
misschien al grootvaders waren? Wat voor zin had zo’n geboortebe- 
richt?
Er pleit wel wat voor - al wordt er in de Schrift geen uitdrukkelijke 
melding van gemaakt - dat het was toen Terah, hun vader, ge
storven was, zoals later ook Ismaël een bericht over de dood van
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Abraham kreeg (zie 25 : 9). In schets 8 is de berekening van Terah’s 
leeftijd uit de Schriftgegevens al verstrekt, en we hebben daar ge
zien, dat hij nog 60 jaar geleefd heeft nadat Abram naar Kanaan 
was geroepen en getrokken. Het kan zijn, dat Nahor via handelskara
vanen wel eens op de hoogte is gesteld van Abrahams verblijfplaats, 
maar daar weten we verder niets van. Als we dat bezoek in verband 
met Terah’s dood mogen brengen, dan was Isaac toen 35 jaar (hij is 
geboren toen Abraham al 25 jaar in Kanaan woonde).
Bij dat bezoek zijn dan uiteraard ook de familieomstandigheden we
derzijds uitgewisseld. Abraham heeft dan melding gemaakt over zijn 
zoon (als deze in het kamp was, heeft de bode hem ongetwijfeld ook 
gezien), en het is dan in verband daarmee, dat de bode zijnerzijds 
vertelde: „zie, Milka, ook zij (zo staat er letterlijk) heeft Nahor, uw 
broeder, zonen gebaard. . . . ”. Let op dat óók zij. Om dat gespreks- 
fragment is het de Bijbelschrijver te doen, - met weglating van de 
omstandigheden. Oók Milka heeft zonen gebaard, aan Nahor, en 
dan noemt de Schrift er 8 en bovendien ook 4 van Reuma, een bij
vrouw. Niet alle namen worden genoemd, niet bv. Laban, een klein
zoon, ook geen dochters en kleindochters, op Rebekka na, wel de 
kleinzoon Aram (waarschijnlijk de vader van de Arameeërs, die zo’n 
belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Israël).
Vragen we nu naar de betekenis van dit Schriftgedeelte dan moeten 
we letten op de volgende trekjes:
a. Deze namen komen niet voor in de geslachtslijst van Terah (11 : 
27-29), waar we ze zouden verwacht hebben, waaruit volgt, dat zij 
niet gegeven zijn uit een oogpunt van genealogie (geslachtsrekening).
b. Van de kleinkinderen worden alleen genoemd de bovenvermelde 
Aram en Rebekka, in verband met het vervolg van de geschiedenis.
c. De berichtgeving staat tussen de vermelding van Gods eed op de 
Moria en het huwelijk van Isaac, zodat er verband is gelegd met de 
toekomst van Abrahams zaad.
d. In vs. 23 wordt nog eens gezegd, dat Nahor de broeder van Abra
ham was. Waarom twee keer in dit kleine gedeelte? We zullen die 
broederaanduiding in vs. 23 (dat als een opmerking van de Bijbel
schrijver is op te vatten) als ziende op religieuze verwantschap heb
ben te verstaan. Vgl. 14 :14, 16.
Als we deze gegevens combineren zien we, dat God reeds geruime 
tijd doende was om te zorgen, dat er een geslacht was, waar de ken
nis Gods niet was uitgestorven en waar de nakomelingen van Abra
ham de vrouwen vandaan konden halen (Rebekka, Lea, Rachel). Op
merkelijk is, dat opzettelijk van Juda en Simeon later gezegd wordt, 
dat zij een Kanaanietische vrouw hadden (38 : 2; 46 : 10). Dat zou
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er op kunnen wijzen, dat de andere zonen van Jacob, die merendeels 
in Haran waren opgegroeid, ook vandaar hun vrouw gehaald hebben. 
God zorgde ervoor, dat het geslacht van Abraham zich niet behoef
de te vermengen met de heidenen.
Zo wordt dus de lijst van Nahors zonen geplaatst in het licht van 
het zaad, van Isaac, van Christus.
Nahor, de tweede zoon van Terah, heeft Abraham, die de oudste 
was, aangevuld.
Bijzondere voorzienigheid Gods.

Sara gestorven en begraven

Toen Sara 127 jaar oud was, stierf zij te Kirjath-Arba, d.i. Hebron, 
in het land Kanaan. „En Abraham ging naar binnen om over Sara 
te weeklagen en haar te bewenen”. De Statenbijbel geeft: en Abra
ham kwam . .  . wat ook de primaire betekenis is van het woord in de 
grondtekst; en in de kanttekening wordt dit verklaard: „in de tent 
van zijn vrouw”, dus zoals ook de Nieuwe Vertaling ervan spreekt. 
M.i. is deze opvatting wat simplistisch. De meeste bekende Bijbel
vertalingen schrijven het woordje kwam. Er is m.i. wel wat voor te 
zeggen, dat Abraham, die toen in de omgeving van Hebron woonde, 
zich bij het overlijden van Sara buiten het kamp bevond. En dan 
ligt het meest voor de hand, dat hij bij zijn zoon in het kamp te 
Berseba (of omgeving) tijdelijk vertoefde (24 : 62; 25 : 11), d.i. één 
dagreis van Hebron. Abraham en Sara waren naar hun vroegere 
woonplaats bij Hebron teruggekeerd om de laatste levenstijd in 
Kanaan te zijn en daar begraven te worden (en zullen uiteraard 
een klein deel van het personeel en van het vee met zich meege
nomen hebben), terwijl het hoofdkamp onder Isaac in het Filistijnse 
gebied bleef. Dat de begrafenis van Sara wat lang wachten moest, 
is daarbij geen bezwaar, daar Sara wel zal gebalsemd zijn, welke 
kunst ook buiten Egypte bekend was. Dat met de begrafenis moest 
gewacht worden, was ook bij de dood van Abraham en van Isaac 
(25 : 9; 35:29). Men lette er ook op, dat tot tweemaal toe gezegd 
wordt, dat Hebron in het land Kanaan lag, wat ieder wel wist en 
weet; de bedoeling is ongetwijfeld om aan te geven, dat het de wéns 
was, om daar in een graf gelegd te worden.
Teruggekeerd in zijn woonkamp bij Hebron op het overlijdensbe
richt, heeft Abraham zich na de gebruikelijke rouw begeven naar de 
Hethieten van Hebron om een graf te kopen. Opvallend is, dat van 
Hethieten gesproken wordt, daar in 14 : 13 van een Amorietische 
bevolking sprake is. De zaak is deze, dat er als gevolg van een nog- 
gedeeltelijke volksverhuizing van de Hethieten naar Klein-Azië ook
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een deel is doorgetrokken naar Palestina en er in Abrahams tijd een 
vooruit-geschoven nederzetting zich in Hebron gevestigd had. ’t Was 
een onrustige tijd, waarin de aartsvader leefde, en het is best moge- 
lijk, dat Abraham in verband met de tijdsomstandigheden zijn kamp 
naar de Nègev heeft verplaatst, waar het al van voor de geboorte 
van Isaac gestaan heeft (20 : 1; 21 : 34; 22 : 19).
De onderhandelingen werden gevoerd in de poort van de stad, waar 
het volk zich ophield. Abraham, die al geruime tijd met Sara in die 
omgeving weer woonde, was er bekend en werd met onderschei
ding bejegend (23 : 6). De onderhandelingen waren met oosterse hof
lijkheid.
Abraham begon met zich aan te dienen als een vreemdeling en bij- 
woner en begeerde van het volk een graf om zijn dode te begraven. 
Dit was een verzoek, dat anders niet zo licht werd ingewilligd, ten
minste als men een eigen graf wilde kopen met het daarbij beho
rend stuk grond, omdat men aan vreemden niet graag grond af stond. 
Maar God heeft Abrahams gang naar Hebron voorspoedig doen zijn. 
Het antwoord, dat hij de keur der grafsteden verkrijgen kon, was 
zeer bemoedigend, omdat eruit bleek, dat het aanwezige volk hem 
terwille was.
Maar daarmee was de onderhandeling niet afgelopen. Abraham ken
de de Oosterse zede wel. Hij stond dan ook op (men onderhandelde 
in zittende houding) en met een beleefde buiging dankte hij voor de 
bereidwilligheid. Weer gezeten vraagt hij het volk om voor hem te 
spreken tot Efron (een der aanzienlijken), dat deze hem de spelonk 
aan het einde van zijn veld voor de volle prijs zou verkopen. Maar 
Efron toonde zich bereid om het veld met de spelonk te schènken, 
wat een vriendelijkheidsbetuiging slechts was om verder te onderhan
delen. Opvallend is, dat hij de spelonk niet zonder het veld van de 
hand wilde doen.
Weer staat Abraham dan op om néderbuigend zijn dank te betuigen, 
en dan spreekt hij ten aanhoren van allen, dat hij de volle prijs be
talen wilde. En dan antwoordt Efron: „Och, mijn heer, luister naar 
mij: een stuk land van vierhonderd sikkelen zilver, wat maakt dat 
uit tussen mij en u? Begraaf toch uw dode”. De prijs was wel erg 
hoog, als we bedenken, dat men in Babylonië destijds voor dat be
drag een stuk land kon kopen van een kilometer lang en ongeveer 
een halve kilometer breed. De prijs zal vermoedelijk wel 10-maal 
overvraagd zijn. Maar Abraham dacht er niet over om af te dingen: 
hij wist zich vreemdeling en wilde blijkbaar Efron en het volk gun
stig stemmen, en bovendien was hij rijk.
En zo werd de koop gesloten en door een slaaf het geld afgewogen. 
En natuurlijk werd er ook in duplo een koopakte opgemaakt, ge
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schreven in klei, dat men door de zon liet harden. Wat we in vs. 
17 en 18 lezen is wel te beschouwen als de kern van de koopakte. 
Het exemplaar is bij Abrahams geslacht bewaard gebleven en door 
de auteur van Genesis gekend geweest.
En zo kon Abraham zijn vrouw begraven op eigen land, door Gods 
goedheid hem geschonken als een onderpand van al ’t beloofde 
goed. Ook Abraham is er begraven, en Isaac en Jakob, Rebekka en 
Lea. Van heidense grafcultus en dodenverering hielden de vaderen 
zich vreemd.
Dat kleine trekje van de verklaring, een vreemdeling en bijwoner te 
zijn, is later in de lichtbundel van Hebr. 11 gevangen en in vs. 13 in 
z’n diepe zin vertolkt.
Heel dit verhaal van Sara’s begrafenis bedoelt de vreemdelingschap 
van Abraham in het licht te stellen. En Hebr. 11 geeft het in z’n 
diepe religieuze betekenis: vreemdelingschap op aarde. Wij zijn naar 
Filipp. 3 : 20 burgers van een staat die in de hemelen is. Het woord 
„vreemdeling” komt ook voor van iemand die slechts kort ergens 
vertoeft, door een land heentrekt, die pelgrim is (een gedachte die 
bv. in liederen een sterk accent heeft), maar vooral komt het vreem- 
deling-zijn in de Schrift voor in de zin van: als vreemdeling in het 
land wonen, waarvoor het hebreeuws een ander woord heeft (Ex. 
20 : 10; 22 : 21; Ruth 1 : 1 e.a.). In deze zin is er hier sprake van. Hij 
woonde in Kanaan als een vreemdeling, verlangend naar het hemel
se vaderland (Hebr. 11 : 15, 16). Zo moet het ook bij ons zijn.

Vragen

1. (bij vs. 1) Wat is het doel geweest van wat verhaald wordt in 
Gen. 22?

2. Is er enige aanwijzing, dat Abraham innerlijke strijd heeft ge
had om te gehoorzamen?

3. (bij vs. 9) Waarom heeft Abraham zijn zoon gebonden?
4. (bij vs. 13) Was het één of waren het twee offers die Abraham

bracht?
5. Zag dit plaatsvervangend offer op Christus? Welk karakter 

droeg het plaatsvervangend offer van Christus?
6. (bij vs. 16) Was de zegen verdienste of beloning?
7. (bij vs. 16) Waarom die eedzwering?
8. Wat betekent Jac. 2 : 21? (let op verband met Jac. 2 : 17, 22,

23). Is dit niet in strijd met Rom. 4 : 2 (vgl. Rom. 4 : 1).
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9. Waarom sprak God van Abrahams enige zoon? Was Ismaël 
geen zoon meer?

10. Er wordt al eerder gezegd, dat Abraham geloofde. Maar wat 
bedoelt Jac. 2 : 23 als het Gen. 15 : 6 verbindt aan Gen. 22?

11. Wat leert ons Gen. 22 : 20 w . inzake de gemengde huwelijken?
12. Wat leert ons het voorbeeld van Abraham over zijn vreemde

lingschap?
13. Sluit dat onze aardse roeping in arbeid, cultuur, wetenschap

e.d. uit? En ligt er een innerlijk conflict tussen de hier bedoelde 
vreemdelingschap en het pelgrim-zijn? Of zijn beide te vereni
gen?

14. Hoe te denken over de tegenwoordig toenemende crematie?
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SCHETS 16

Isaacs huwelijk
Abrahams tweede huwelijk. Zijn dood en graflegging

(Gen. 24, 25 : 1-11)

De vader der gelovigen zorgt voor de toekomst van zqn zaad
Gen. 24 begint met de vermelding, dat Abraham oud en welbedaagd 
was. De avondschaduwen vielen over zijn leven. Hij was al ongeveer 
140 jaar, immers 100 meer dan Isaac, die toen ongeveer 40 was 
(25 : 20) en daar Sara 10 jaar eerder was geboren dan haar man, en 
127 was toen zij stierf, speelde zich deze geschiedenis 3 jaar na haar 
dood af.
Ook wordt gezegd, dat de HEERE in alles Abraham gezegend had. 
Er was om zo te zeggen niets meer te wensen inzake de vervulling 
van Gods beloften, behalve dan dat Isaac nog geen vrouw had.
In deze gegevens van de Schrift zullen we wel de oorzaak hebben te 
zien van Abrahams bemoeiing inzake het huwelijk van zijn zoon. 
Op dit punt alleen was er nog nood in Abrahams leven. De realise
ring van de belofte Gods maakte een huwelijk van Isaac noodzake
lijk. En we mogen wel aannemen, dat de aartsvader hierover met 
zijn zoon gesproken heeft.
Eenvoudig was het niet. Een huwelijk met een Kanaanietische was 
zonder meer uitgesloten: geen vermenging van het Godgewijde zaad 
met de heidenen. Wat overblijft is dus de familie in Haran, waar de 
vreze Gods nog gevonden werd. Maar dan moest de toekomstige 
bruid ook willen overkomen, want er was voor Abraham geen sprake 
van, dat hij kon toestaan, dat Isaac de erfenis van het land mocht 
verlaten om naar Haran te trekken. Op dit punt toonde hij zich de 
meerdere van zijn zoon, die Jakob wèl toestond om een vrouw uit 
Haran te halen.
De zaak was dus nog niet zo eenvoudig, maar Abraham was een 
man des geloofs, bovendien gerijpt door ervaring en versterkt in zijn 
Godsvertrouwen. En we mogen aannemen, dat Isaac, ook al weer 
een man van geloof, door zijn ervaring als kind gerijpt, het besluit 
van zijn vader heeft weten te eerbiedigen; was hij bij de komst van 
zijn van-God-gegeven bruid niet juist in de eenzaamheid van het 
veld bezig met het mediteren over Gods wonderlijke wegen in het
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leven van zijn vader en met het gebed voor wat hem aanbelangde? 
En zo gebeurde het, dat Abraham zijn vertrouwde oudste slaaf met 
zijn beslissingen bekend maakte en hem onder ede liet beloven zich 
dienovereenkomstig te gedragen. Een vrouw uit de familie of géén 
vrouw. Erg radicaal. Maar ook nu was Abraham de man, die belofte 
en gebod niet aan elkaar opofferde. De HEERE zou erin voorzien. 
Dat sprak hij toen hij het offer van zijn zoon ging brengen, en in 
die geest sprak hij ook nu hij de tóékomst als een offerande aan de 
HEERE opdroeg.
Zo gaat dan de meesterslaaf op weg met een karavaan van 10 ka
melen en kostbare geschenken, - de lange weg naar Mesopotamië, 
naar de stad van Nahor.
De verdere geschiedenis is schoon, gemakkelijk te verstaan, zodat 
we daarover kort kunnen zijn.
Door de voorzienigheid Gods kwam hij na een tocht van vele dagen 
tegen de avond, d.i. ongeveer 3 uur in de namiddag bij de bron van 
de stad van Nahor buiten de poort, ’t Was de tijd, dat de vrouwen 
water voor de nacht komen putten. Daar knielt hij neer om van 
God het teken af te smeken, dat het meisje dat gewillig is om de ka
melen te drinken te geven, de persoon is, die bestemd is voor Isaac. 
Zijn gebed was nog niet geëindigd toen Rebekka, de dochter van 
Bethuël, zoon van Milka, die de vrouw was van Abrahams broeder 
Nahor, aankwam en afdaalde naar de put om haar kruik te vullen, 
op zijn verzoek hem uit de kruik te drinken gaf en aanstonds aan
bood om ook de kamelen te drenken en toen af en aanliep om de 
grote waterbak te vullen.
Met groeiende zekerheid sloeg de knecht dit gade. Toen de kamelen 
gedronken hadden gaf hij haar een neusring van 7 a 8 gram en twee 
armbanden van goud, elk van 150 gram aan gewicht. Hij was er van 
overtuigd, dat deze maagd de voor het huwelijk bestemde was. En 
de bevestiging ervan verkreeg hij, toen zij zich op zijn vraag bekend 
maakte en hem bovendien aanbood om bij de familie te overnach
ten. En we zien hier, hoe godvruchtig deze knecht van Abraham was 
door aanstonds neer te knielen om God te loven die zijn goedertie
renheid en trouw niet aan zijn heer onttrokken had, maar de weg 
naar het gezochte huis zo voorspoedig heeft doen vinden.
Toen het meisje, naar huis gesneld, alles aan de huisgenoten vertelde 
en haar sieraden liet zien, haastte haar broer Laban zich naar buiten 
om de man in huis te nodigen en hem daar een waardige ontvangst 
te bereiden.
Op te merken is, dat hier gesproken wordt van het huis van haar 
moeder, terwijl later ook sprake is van Laban, haar broer en van
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Bethuël hun vader, niet van Nahor, Rebekka’s grootvader, die waar
schijnlijk al gestorven was.
En voorts is op te merken, dat Laban vooral bekoord werd door het 
goud, maar ook dit heeft God in zijn dienst genomen om de zaak 
waarvoor de knecht gekomen was te begunstigen.
Ook is opmerkelijk, dat Abrahams vertrouwde en godvruchtige slaaf 
die niet voor zichzelf maar voor zijn heer in het huis van de familie 
gekomen was, niet van de maaltijd die hem was voorgezet wilde 
eten ondanks de vermoeiende tocht, maar vóór alles over het doel 
van zijn reis en de gang der gebeurtenissen.
En dan volgt heel het verhaal van het begin tot het einde, en we zijn 
geneigd te vragen, waarom alles nog eens zo breed beschreven is. 
Maar laten we er dan op letten, hóé die knecht alles vertelde! Het 
is een verslag geworden van wat de HEERE had gedaan, een pre
diking van de wegen Gods, we kunnen zeggen: hier was heel con
creet Woordbediening! Zelfs Laban alsook Bethuël moesten Gods 
leiding erkennen en gaven terstond toestemming tot het huwelijk, 
waarvoor de knecht in aller tegenwoordigheid de HEERE prees. En 
aan Rebekka schonk hij nog meer zilveren en gouden sieraden en 
kleding alsook gesohenken voor haar broeder en moeder.
De volgende morgen wilde Abrahams knecht zich niet laten ophou
den door aan het verzoek te voldoen, nog een tiental dagen te blij
ven, en Rebekka stemde er in toe, om reeds die morgen te vertrek
ken.
En zo geschiedde het, nadat de huisgenoten haar gezegend hadden: 
„Onze zuster, moogt gij tot duizenden en tienduizenden worden en 
uw nageslacht bezitte de poort van zijn haters”.
Aangekomen in de Nègev bij het kamp tegen de avond, vond er door 
de voorzienigheid Gods aanstonds op enige afstand ervan de ont
moeting plaats met Isaac, die in het veld gegaan was om in de een
zaamheid te mediteren en te bidden. Rebekka, die er blijkbaar van 
verwittigd was, dat het einde van de reis was bereikt, had er al een 
voorgevoel van, dat hij haar bruidegom was. Zij liet zich van de ka
meel afglijden, daar het haar niet zou passen om vanuit de hoogte 
hem aan te spreken, en toen zij de bevestiging hoorde, dat die man 
inderdaad Abrahams zoon was, sloeg zij naar de gewoonte haar 
sluier neer.
En als de knecht verslag van zijn reis heeft uitgebraoht, brengt 
Isaac haar in de tent van zijn moeder, waardoor het huwelijk was 
gesloten, - en hij kréég haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood 
van zijn moeder.
Opmerkelijk is, dat hier van Abraham geen gewag gemaakt wordt.
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Hij zal na een bezoek bij zijn zoon weer zijn teruggekeerd naar He
bron. Sara’s tent is blijkbaar na haar dood weer naar het kamp van 
Isaac gebracht om te kunnen dienen als de bruidstent.
Ook de wens van de aartsvader inzake Isaacs huwelijk was nu ver
vuld. Door het geloof. En we zien ook hier, dat de HEERE met 
zijn werk voortging om op zijn tijd nageslacht te geven, dat tot een 
groot volk zou worden, ja, om de beloofde zegen te doen neerdalen 
voor alle geslachten van de aardbodem. Duidelijk zien we hier 
Gods voorzienigheid, maar dan die bijzondere voorzienigheid, waar
in Hij zich in zijn werk openbaarde als de God die trouw is in zijn 
verbond. Wat hier geschiedde is niet voor herhaling vatbaar, het is 
uniek, zoals ook dit huwelijk is tot stand gekomen in de vreze Gods, 
bij Isaac en Rebekka, die elkander niet kenden, en zonder bijoogmer
ken.

De vader der gelovigen isoleert zjjn zaad door wegzending van Ketura’s 
zonen
En dit is dan het slot van de vermelde gebeurtenissen in Abrahams 
leven.
Hoe nu?
Eindigt de geschiedenis over zijn leven met hem voor te stellen als 
een man die in zijn levensavond heeft geleefd naar het vlees?
Want we lezen, dat hij weer een vrouw nam, Ketura geheten, waar
schijnlijk uit zijn slavinnen, maar dan een die belangrijk jonger was 
omdat hij bij haar een half dozijn zonen verwekte.
Calvijn was over deze „dartelheid” van Abraham op diens oude dag 
niet erg te spreken, ai achtte hij het mogelijk, dat deze geschiedenis 
een aanhangsel is en gedateerd zou moeten worden in de tijd van 
Hagar. Maar veel wordt daarvoor bij verschillende Schriftverklaar
ders niet gevoeld, ’t Zou ook onbegrijpelijk wezen, dat Abraham zou 
zijn gaan samenleven met een slavin na de geboorte van Isaac, toen 
de wettige vrouw nog leefde. Bovendien blijkt uit het verhaal er 
niets van, en de schrijver heeft dit bovendien geplaatst als een ver
volg op het huwelijk van Isaac.
Weliswaar had Abraham alles reeds aan Isaac gegeven (24 : 36), 
maar dit zal in die zin te verstaan zijn, dat Isaac als beheerder van 
het kamp in de Nègev reeds algemeen als wettige erfgenaam werd 
erkend omdat zijn vader hem in rechte alles had overgedragen, ter
wijl de latere kinderen slechts een geschènk ontvangen hebben.
En dat Ketura een bijvrouw wordt genoemd zal wel zijn om haar 
Slaafse situatie aan te duiden.
Maar de grootste moeilijkheid schijnt wel te zijn, dat Abraham in 
zijn vaderschap reeds verstorven was, al heeft hij kracht ontvangen
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om Isaac te verwekken. Toch behoeft die moeilijkheid niet te bestaan. 
Augustinus heeft er ai op gewezen, dat God zijn levenskracht toen zo 
had verjongd, dat ze hem nog tientallen van jaren is bijgebleven. 
Vragen we nu naar de betekenis van dit Schriftgedeelte, waarin de 
latere kinderen slechts worden aangeduid als „zonen van Ketura” 
en nergens in de Schrift als zonen van Abraham, dan kunnen we 
zeggen, dat het accent niet valt op de geboorte, maar op hun weg
zending. Het verhaal bedoelt ook niet een vervolg te zijn van de 
geslachtslijst evenmin als bij de kinderen van Nahor. Neen, maar 
alle nadruk valt hier op de geloofsdaad van Abraham, die deze 
zonen ook wel zal hebben liefgehad, en toch hen heeft weggezon
den naar het Oosten, slechts met een geschenk begiftigd. En dan is 
dat gebeurd in de laatste 35 jaar van zijn leven.
In plaats van zijn zwakte predikt de Schrift hier de kracht van zijn 
geloof. Hij zendt hen weg met het oog op Isaac, die het enige kind 
is geweest voor wie de belofte was omtrent het talloze zaad. Even
min als Ismaël konden ook zij meebouwen aan het beloofde ver- 
bondsgeslacht, waaruit eens de Messias naar het vlees zou geboren 
worden.
Abraham, die gerijpt was in zijn geloof, heeft tot het laatste toe de 
belofte voor ogen gehad. Waarlijk, hij heeft geleerd het kruis op 
zich te nemen, het kruis van de zelfverloochening en zelfs kinderen 
te verliezen - door het geloof.
En hiermee is het huwelijk op oude leeftijd niet in strijd. De mening, 
alsof een later huwelijk iets minderwaardigs zou zijn, vindt in de 
Schrift geen steun en wordt ten aanzien van Abraham niet afge
keurd.

Abrahams dood en begrafenis

Toen zijn vreemdelingschap eindigde verkreeg hij de stad die funda
menten heeft - uit genade, zoals al zijn geloofswerk was door de 
goedgunstigheid Gods. Hij was toen 175 jaar.
Zijn zonen Isaac en Ismaël hebben hem begraven in de spelonk van 
Machpéla, bij Hebron, waar ook Sara begraven was.
Maar de zegen Gods werkte door. De geschiedenis van Gods open
baring ging voort, want „na de dood van Abraham zegende God 
zijn zoon Isaac”, die nog altijd woonde bij de putbron Lachai-Roi in 
de Nègev niet ver van Berseba.
Gods werk ging door - om de Zoon in de wereld te brengen, die ook 
van de geloofsvader geworden is: de voleinder van het geloof.
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Vragen

1. Is het niet vreemd, dat Abraham in de huwelijkskeuze voor 
Isaac zo’n belangrijke rol speelde?

2. In hoeverre behoort dat in onze gans andere tijd nog zo te zijn, 
daar de HEERE ook door de voorbeelden der heiligen ons on
derwijzen wil?

3. Is het waar wat men wel zegt: ik trouw niet met de familie?
4. Heeft de rechte huwelijksliefde te maken met de verbondsge- 

hoorzaamheid?
5. Mag een gelukkig huwelijksleven van ongelovigen ons ten voor

beeld genomen worden? Wat ontbreekt daar aan?
6. Abrahams knecht vroeg bij de bron van Haran om een teken. 

Mogen wij dat ook doen?
7. Waarom zou de Schrift ook de nakomelingen van Ketura, va

ders van volken, erbij genoemd hebben?
8. Waarom wordt wel Ismaël een zoon van Abraham genoemd in 

tegenstelling met de zonen van Ketura? Zij waren toch ook 
Abrahams zonen? En hoe staat het met hun verhouding tot het 
verbond van de besnijdenis?

9. Waar komt dat valse dualisme vandaan tussen het huwelijk als 
iets minderwaardigs en het leven uit het geloof?

10. Wat wordt in Hebr. 11 : 10 bedoeld met „de stad met funda
menten”?
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