12a. Abraham vertrok met alles en allen. Genesis 12:1-9
Lees Genesis 12:1-9 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?
Het chiasme is als volgt:
A (v1) JHWH droeg Abram op te vertrekken uit Haran en te gaan naar Kanaän.
B (v2-3) JHWH beloofd de zegen aan Abraham.
C (v4) Abram(75) vertrok naar Kanaän zoals YHWH hem opdroeg.
Centrale as (v5) Abram nam Sarai, Lot, bezittingen en dienaren mee vanuit Haran naar Kanaän toe.
C (v6) Abram kwam aan in Sichem; Kanaanieten waren in het land.
B (v7-8) JHWH verscheen aan Abram en beloofde hem het land Kanaän.
A (v9) Abram reisde verder naar Beth-El en daarna naar de Negev.

Abram gaat op reis met de zijnen en zijn bezittingen

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: Abram verkende het gehele land Kanaän.
Niveau B: Abram werd door JHWH gezegend om een groot volk te worden; zijn naam zou groot
worden opdat hij een zegen voor allen zou worden op aarde. JHWH zou zegenen wie Abram zegent
en vervloeken wie Abram vervloekt. Zijn nageslacht zou het land Kanaän beërven.
Niveau C: Abram arriveerde in het beloofde land, en hij zag dat het gebied bezet was door
Kanaänieten.
Centrale as: Abram liet niets achter in Haran. Hij nam al zijn wereldse rijkdom mee naar Kanaän.
Belangrijker nog, hij nam de ongeboren zoon van de belofte (Isaak) mee in zijn lendenen vanuit een
heidense natie naar het beloofde land toe. Abram nam ook Lot mee, die een doorn in het vlees van
Abram en zijn nageslacht zou blijken te zijn.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der
dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Abrams legitieme afstammelingen uit de zoon van de belofte, zijn nu een immense natie
verdeeld over de aarde. Door geloof, dat samen gaat met geloofsgehoorzaamheid, zitten zij
in het verbond dat gesloten is met Abraham. Zij zullen het hele land van Israël erven en in
bezet nemen. Galaten 3:7-12, 29
In het laatste oordeel van JHWH over de mensheid, zullen zij die Abrams nageslacht
gezegend hebben beloond worden en zij die Abrams nageslacht vervloekt hebben zullen
vervloekt worden. Zefanja 2:1-3
De legitieme nazaten van Abram zullen niets van waarde achter laten in de naties van de
wereld wanneer zij vertrekken. (Profetisch zien we dat wederom terug in het verhaal van de
uittocht uit Egypte) Zij zullen hun rijkdom met hun meenemen het beloofde land in. Zij zullen
vergezeld worden door allen die zich verbinden met het huis van Jacob. Zij zullen het
heidense geloof achter zich laten en een land in gaan waar er ware aanbidding van de God
van hemel en aarde is - JHWH der heerscharen.
De afstammelingen van Lot zijn "de Palestijnen", misschien had Abram ze moeten achter
laten in het land van Ur! Maar dat is menselijk gedacht. Alles heeft zijn doel. Spreuken 16:4
Wanneer de nazaten van Abram het beloofde land in komen zal het bezet zijn door de
goddelozen. Abrams nageslacht zal onder leiding van de Messias hen in de door JHWH
bepaalde definitieve reiniging verwijderen. Obadja 1:15-21
Abram kreeg een belofte maar moest stappen in geloof doen en veel geduld oefenen om de
belofte in vervulling te zien gaan. Abram is daarmee een voorbeeld voor ons om te blijven
hopen op de vervulling van JaH’s beloften: Hebreeën 6:9-20

