23. De waarde van het land - Genesis 23
Lees Genesis 23 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) Sarah leefde 127 jaar en stierf te Hebron. Abraham bedreef rouw over haar.
B (v3-4) Abraham vroeg de Hetieten om een begraafplaats voor zijn doden.
C (v5-6) De Hetieten boden Abraham de beste graftombe aan.
D (v7-9) Abraham vroeg publiekelijk om de grot van Machpela aan Efron
E(v10-13) Abraham bood Efron de volle prijs voor het veld en de grot.
Centrale as (v14-15) Efron vroeg 400 shekels zilver voor het land
E (v16) Abraham woog 400 shekels zilver af voor Efron
D (v17-18) De grot en en veld werden publiekelijk overgedragen aan Abraham.
C (v19) Abraham begroef Sarah.
B (v20) Het veld en de grot werden overgedragen aan Abraham door de Hetieten
A (v24:1) Abraham was oud, gezegend in alle dingen door JHWH

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Zowel Abraham als Sarah kregen een lang en gezegend leven.
Niveau B/D: de verkoop van het veld en de grot werd voltrokken volgens een normale, publieke en
gebruikelijke handels overeenkomst in het Midden Oosten. Abraham wist dat hij de gebruikelijke
prijs moest betalen om zich te verzekeren van een rechtmatig bezit. Als hij het stuk grond als een
kado had geaccepteerd, zou hem dat makkelijk weer afgenomen kunnen worden in later tijd.
Daarom zorgde hij er nadrukkelijk voor dat de verkoop publiekelijk en officieel plaats vond.
Niveau C: Sarah kreeg de beste grottombe, passend voor de bruid van de prins van JHWH
Niveau E: Abraham betaalde volledig de vraagprijs van 400 shekel zilver.

Centrale as: Efron vroeg 400 shekel zilver alsof dat een te verwaarlozen bedrag was. Het was
waarschijnlijk een zeer hoge prijs, maar Abraham had er alles voor over om Sarah te kunnen
begraven op land dat aan hem beloofd was. De belofte van bezit van het gehele land is nog steeds
niet in vervulling gegaan. Er zijn zelfs vele leraars die zich afvragen of het stuk land wat momenteel
Israël heet wel rechtmatig in bezit is genomen omdat de Torah en vele profetieen uitleggen dat de
aanwezigheid in het land gekoppeld is aancollectief leven volgens Torah én dat JHWH zegt dat HIJ zijn
volk zélf zal herverzamelen. Lees maar eens aandachtig Deuteronomium 30:1-8 Jesaja 11:11-16
Passen deze teksten werkelijk bij “het herstel “ van de “zionistische staat “ Israël “met toestemming”
van de VN?

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Sarah is een typebeeld van de Bruid van de Messias, die waardig is het beste te ontvangen.
Openbaring 21
Haar leeftijd van 127 jaar is niet toevallig. Het getal 127 is alleen maar te delen op 1. Daarmee staat
Sarah voor de ene, ondeelbare Bruid van de Messias.
Het getal 4 wordt geassocieerd met de schepping, de wereld of de stad. Zo drukt de betaalde prijs
door Abraham van 400 shekel uit dat JHWH de Vader de volle prijs heeft betaald voor de wereld,
geschapen tot een rustplaats voor Zijn volk.
Abraham, en niemand van zijn nakomelingen heeft ooit dit stuk grond verkocht wat nu de stad
Hebron is geworden. De Bijbel beschrijft de enige verkoop van deze plaats in dit hoofdstuk en
daarmee is het nog steeds rechtmatig bezit van het huishouden van Jacob tot op deze dag. Hebron is
gelokaliseerd in het hart van Arabisch Judea en Esau’s huidige nakomelingen belemmeren de
nakomelingen van Abraham een veilige toegang tot deze plaats.

