
15. Verbond van vrede  -  Genesis 15 

Lees Genesis 15 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)  JHWH beloofde Abram bescherming en een grote beloning. 

   B (v2-7)  JHWH beloofde Abram veel nageslacht en een specifiek land; Abram geloofde JHWH. 

     C (v8)  Abram vroeg JHWH bevestiging voor de belofte op bezit van het beloofde land. 

        D (v9-12)  JHWH gebood Abram offers te bereiden; bij zonsondergang viel Abram in slaap. 

          E(v13)  JHWH vertelde Abram: je nageslacht zal vreemdeling en slaaf zijn voor 400 jaar. 

             F(v14)  JHWH zou Egypte straffen en het volk uitleiden met grote rijkdommen meenemend. 

Centrale as (v15) Belofte: Abram zal in vrede sterven en begraven worden in goede ouderdom. 

            F(v16)  Abrams nageslacht zou terug keren naar het land in de 4de generatie. 

         E (v16)  De ongerechtigheid van de Amorieten was nog niet vol. 

      D (v17)  Het offer was verteerd bij zonsondergang in duisternis terwijl Abram sliep. 

    C (v18)  JHWH sloot een verbond met Abram. 

  B (v18)  JHWH beloofde het land aan het nageslacht van Abram. 

A (v18-21)  JHWH liet Abram de grenzen van het beloofde land zien, nog bezet door diverse volken. 

 
Belofte van JHWH: Abram, je zal in vrede sterven en begraven worden in goede ouderdom. 

 

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:  De nakomelingen van Abram zullen in de toekomst hun bescherming in het land Kanaän 

vinden. 

Niveau B:  Het land Kanaan werd onvoorwaardelijk gegeven aan de nakomelingen van Abram. 

Abrams geloof (vertrouwen) werd hem tot gerechtigheid gerekend. 



Niveau C:  De eeuwigdurende verbondsbelofte van bezit van het beloofde land werd bevestigd door 

menselijk bereide offers die compleet werden gemaakt door toedoen van JHWH zélf, toen Abram 

sliep. 

 

Niveau D:  Abram bereidde de offers voor maar viel in slaap en had zo geen deel aan de bevestiging 

van het verbond dat compleet werd gemaakt in de duisternis. Hoe offerritueel bleef verborgen voor 

Abram en alleen het resultaat was helder voor hem. Dus Abram droeg geen verantwoordelijkheid 

voor de uitwerking van het verbond. 

Niveau E:  Na 400 jaar zal de ongerechtigheid van de Ammorieten ten volle ontwikkeld zijn en zal dan 

pas geoordeeld en bestraft worden door JHWH. Gedurende die aanlooptijd zal Abrams nageslacht 

vreemdelingen en tenslotte slaven zijn in Egypte, buiten het beloofde land. 

Niveau F:  De 4de generatie vanaf Abram zal Egypte verlaten met grote rijdom en terugkeren naar het 

beloofde land. Egypte zal gestraft worden voor de slechte behandeling van Abrams nageslacht. 

Centrale as: JHWH belooft dat Abrams leven compleet en vredig zou worden. Hij zal te rusten gaan 

bij zijn vaderen op hoge leeftijd. Het verbond van Abram is dus ook een verbond van vrede. Wat voor 

uitdagingen en tegenslagen hij ook nog zal meemaken: “eind goed- al goed”. 

 

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. 

Het getal  is prominent aanwezig in dit chiasme. Het getal vier associeren we met de 

schepping , de wereld. Vier staat voor de openbaring van JaH in Zijn schepppingswerken. Denk aan 

de 4 elementen water-vuur-aarde en lucht, de 4 windstreken, de 4 seizoenen en de 4 maanfasen enz. 

Het staat ook voor de mens in relatie tot de fysieke wereld. In Genesis 15 lijken al die vieren te wijzen 

naar de mens die zó vast zit aan deze fysieke wereld, maar alleen kans van overleven heeft in deze 

wereld dankzij een verbondsrelatie met de Schepper van hemel en aarde. 

Abram geloofde (v6) een zoon/nageslacht (v5) te zullen krijgen. JHWH rekende hem dat tot 

gerechtigheid. Dat wijst al vooruit naar de geboorte van DE ZOON des mensen in de toekomst die 

ware gerechtigheid zal brengen. Hebreeën 11: 12 en 12:1,2 Het verbond heeft dus betrekking op een 

ZOON, dus nageslacht- en daarmee een volk -, een stuk land voor dat volk om op te wonen, en de 

Torah - voor het volk en het land- als grondwet. Dit verbond is bevestigd, is onherroepelijk, is eeuwig 

durend en “bezig te geschiedden”. De uitwerking ervan begon 1900 v.C. en is nog steeds komende op 

dit moment.  

JHWH bereid het volk al 4 millennia hierop voor en in deze dagen zien we ook dat het land wordt 

voorbereid! Ondertussen heeft de grondwet van dit land en volk, de Torah nooit afgedaan. Abram 

kreeg de landsbelofte met meerdere vervullingen in de toekomst. De ultieme vervulling moet nog 

komen! De her-verzamelde familie van Jacob zal tenslotte haar veiligheid vinden in Israël, binnen de 



grenzen die JHWH aan Abram belooft heeft. Zacharia 8:1-13 

 

Geen mens kan trots zijn op zijn prestaties voor het verbond. Het is een geheel eenzijdige 

overeenkomst van inzet uit genade door JHWH, niets verplicht aan de mens. Daarom is het Verbond 

geheel onverdiend ter beschikking van de mens, een gift van een liefhebbende JHWH. De werken van 

JHWH zijn mysterieus en de mens kan slechts gedeeltelijk waarnemen wat JHWH doet om het 

verbond te vervullen. Pas als het compleet is zullen we dat ten volle beseffen.  De genade van JHWH 

is ten deel gevallen aan de mensheid vanwege de belofte aan Abram en niet vanwege de 

rechtvaardigheid van wie dan ook. JHWH zal zijn beloftes vervullen alleen maar op basis van Zijn 

Woord en ter wille van de eer van Zijn Eigen Naam. Romeinen 4 

We zagen Abram met offers en JHWH die tijdens zijn slaap tussen de offers doorging en het offer zo 

compleet maakte. Zo’n 40 jaar later maakte Abraham opnieuw een offer gereed, zijn zoon Isaäk, en 

ook dat offer werd compleet gemaakt door toedoen van JHWH. Ongeveer 2000 (5x400) jaar later 

bereidde de Zoon des mensen zich in geloof en gehoorzaamheid voor als een offer om JHWH’s 

verbond met Israel te bevestigen. En wéér maakte JHWH het offer eigenhandig compleet door de 

mens Jesjoea op te wekken uit de dood als de eersteling onder de mensen. Lucas 1: 68-79 

Na de roeping van Abram uit Ur verstreken 400 jaar van vreemdelingschap en slavernij voor het volk 

Israel buiten het beloofde land. Dit staat voor de tijdspanne van 4000 jaar die de mensheid nodig 

heeft om de juiste houding aan te nemen tegenover JHWH; voor of tegen Hem -  vanaf het moment 

dat Abram vertrok uit Ur.  

Het proces van de gelijktijdige oogst van tarwe en onkruid zal plaats vinden aan het einde der tijden. 

Zoals de Israëlieten en de Amorieten over een periode van 400 jaar voorbereid werden op een zegen 

of juist een vloek, zo zullen de geheiligden en de kwaaddoeners ook verzameld worden in het laatst 

der dagen om gezegend of veroordeeld te worden. Matheus 13: 24-30 

 

  
 

Door een periode van grote verdrukking, ingeluid door bazuingeschal..   zal JHWH’s oordelen over 

deze wereld en mag  de geheiligde “rest” het gereinigde land in bezit nemen.  

Het herverzamelde volk zal de rijkdom van de wereld met zich mee brengen naar het beloofde land. 

Zefanja 2:9, Zacharia 2:8,9 en 14:14 

De naties van de wereld zullen gestraft worden voor hun harde optreden tegen JHWH’s eersteling 

volk. Het herverzamelde nageslacht van Abram zal volheid van leven genieten, zegen en rust in het 

Land als een verenigde familie: Joel 3:19; Obadja 15; Micha 7:16,17 Zefanja 3:19a 


