
20. Abraham, Sarah en Abimelech - Genesis 20 

Lees Genesis 20 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) Abraham stond toe dat de koning zich zijn “onvruchtbare”vrouw toe-eigende. 

   B (v3) JHWH bracht een vloek over de koning vanwege Sarah. 

     C (v4-5) De koning beleed zijn onschuld en verweet Abraham en Sarah. 

        D (v6) JHWH beschermde de koning voor Sarah 

          E(v7-8) JHWH waarschuwde de koning dat hij zou sterven als hij Sarah zou houden. 

Centrale as (v9-10) De koning riep Abraham ter verantwoording. 

         E (v11-13) Abraham was bang te sterven als hij Sarah als vrouw hield. 

      D (v14-15)  De koning handelde schappelijk naar Abraham en Sarah. 

    C (v16) De koning zei Sarah dat ze onschuldig was en gaf Abraham 1000 zilverlingen. 

  B (v17) JHWH genas de koning en zijn huishouding. 

A (v18) Want JHWH had de vruchtbaarheid van het hof weggenomen. 

  Abimelech riep Abraham ter verantwoording. 

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:  Er wordt geen verklaring gegeven waarom Abraham Hebron verliet en naar de Filistijnen 

ging. Mogelijk was het leefklimaat te Hebron verstoord door de vulcanische oordeelsramp die zich 

voltrokken had bij Sodom en Gomorra. Wat de reden ook mag zijn geweest, het lijkt er op dat 

Abraham ook nu weer bezig was met eigen oplossingen te zoeken voor de problemen waar hij 

tegenaan liep. Want waar dacht Abraham aan? Hij wist dat Sarah binnen enkele maanden van hem 

zwanger zou worden en binnen een jaar hun kind zou baren. Precies op het moment van de unieke 

kans op een zwangerschap voor Sarah op hoge leeftijd, nam Abraham het risico dat dit kind verwekt 

zou worden door een Filistijnse koning! Dacht hij misschien dat de koning zou voorzien in de zoon net 

zoals hij en Sarai eerder een erfgenaam regelden via Hagar? Zijn timing was dus rampzalig en JHWH 

sloot daarom elke baarmoeder in de nabijheid om ook de baarmoeder van Sarah te beschermen. 



Niveau B:  JHWH hield rekening met de Filistijnse koning en stond hem toe de ontstane situatie in 

goede orde af te handelen. 

Niveau C:  Zowel Abraham als Sarah waren verantwoordelijk voor de netelige positie waar de 

Filistijnse koning in terecht was gekomen, maar die reageerde eervol om het weer op te lossen. De 

waarde voor de onschuld van Sarah was 1000 zilverstukken om zo haar positie als trouwe echtgenote 

van Abraham te herstellen en te bevestigen. 1000 zilverstukken is een kolossaal bedrag- meer dan 

het dubbele van wat Abraham later betaalde om Sarah te kunnen begraven. De Filistijnse koning 

zette dus een hoog bedrag in om zijn eigen onschuld  en reputatie te tonen. Daarmee eerde hij 

tevens Abraham en gaf hem tienden. 

Niveau D:  Ook deze koning werd genadig behandeld door JHWH en op zijn beurt behandelde hij 

Abrahame en Sarah genadig; hij gaf hen vee, bedienden en geld. 

Niveau E: Deze geschiedenis stond in het teken van dood. De familie van de koning was ten dode 

opgescheven door de onvruchtbaarheid en Abraham had niet vertrouwd op de bescherming door 

JHWH. Hij was bang slecht behandeld te zullen worden omdat de Filistijnen niet God vrezend waren. 

In feite maakte Abraham een verkeerde inschatting van de koning die wel degelijk integer bleek te 

zijn ook al diende hij niet de God van Abraham. Deze geschiedenis onderstreept het feit dat JHWH 

leven en dood onder controle heeft en dat ook mensen die Hem niet dienen door Hem gebruikt 

kunnen worden voor het goede. 

Centrale as:  Abraham had een ernstige zonde begaan en moest schuld bekennen. Alleen door het 

erkennen van zijn angst en zwakheid werd de koning gekalmeerd die terecht boos op hem was.  

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
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. 

In dit hoofdstuk zien we dat Sarah voor de tweede maal van Abraham ontnomen wordt. De eerste 

keer gebeurde dat bij de Farao in Genesis 12.:11-20. In Genesis 26 lezen we voor een derde keer, nu 

gaat het om Rebekka, over een dergelijke situatie.  Er is een uitleg die stelt dat dit thema van “de 

bruid in ballingschap” een profetisch beeld is van de ballingschap in Egypte (1ste keer) tot aan de 

Exodus, de ballingschap naar Babel (2de keer) en de verstrooiing onder de volken onder de 

Romeinen(3de keer) die in het laatst der dagen ten einde zal komen. 

    
De ballingschap van de “bruid”naar Egypte, Babel en Rome. 

 

JHWH is soeverein en de mens kan Zijn plannen niet wijzigen. De mens moet leren, bv uit angst, niet 

met zelf bedachte alternatieven aan de gang te gaan, JHWH pas in tweede instantie om raad te 



vragen of Hem  “een handje te helpen”. Sarah was Abraham onderdanig in zijn opdracht vanuit angst 

om zich voor te doen als zijn zuster ipv echtgenote. De apostel Petrus kiest haar als voorbeeld voor 

vrouwen van nu: 1 Petrus 3:1-7 De oproep is om goed te doen en niet bevreesd te zijn voor enig ding 

dat ons angst zou kunnen aanjagen (vs6). Ook de mannen worden opgeroepen zorgvuldig met hun 

vrouwen om te gaan opdat hun gebeden niet verhinderd worden! (vs7). 

Betrokken willen zijn in het verbond met Abraham vraagt een groot vertrouwen in de beloftes van 

JHWH . Als er rampzalige dingen gebeuren moet een gelovige sterk vertrouwen houden op de 

beloftes van JHWH , ongeacht de druk van buitenaf, om vol te houden tot de zegen in zicht komt.  

Hebreeën 12:1 

Valt het je op dat er bij JHWH geen spoor van veroordeling te bemerken is op de misstap van 

Abraham? Ondanks zijn misstap wordt hij rijk gezegend. Dit moet te maken hebben met het feit dat 

Abraham JHWH liefhad waardoor dingen voor hem meewerkten ten goede: Romeinen 8:28-33 

Ook Jesjoea koppelt rechtvaardigheid in de eerste plaats aan de hartsgesteldheid: Lucas 18:9-14 

 

De gift van 1000 zilverlingen is profetisch:  het “voor allen die bij u zijn” gezegd tegen Sarah duid op 

het nageslacht van Isak tot aan tijden van de Messias: Jesaja 60:22 

Het volk van JHWH zal gevestigd en bevestigd worden als alles openbaar wordt. De wereld zal Zijn 

volk eren, zelf schuld bekennen en JHWH tienden brengen: Jesaja 61:6-7, Haggai 2:7-9 

 
JHWH heeft de macht over leven en dood. Daar past vreze des Heeren bij 

Wie vertrouwd op JHWH zal beschermd worden te midden van verdrukking. Psalm 23 Een betere 

vertaling van vers 1 is mogelijk: JHWH is mijn herder, ik zal niet ontbreken (als schaap in Zijn kudde). 

JHWH noemt Abraham een profeet (vers 7) in de droom die Abimelech kreeg; Jesjoea refereert hier 

mogelijk aan in Johannes 8:56 

JHWH beschouwd overspel als een ernstige zonde kunnen we opmaken uit vers 3: Zie u gaat sterven 

vanwege de vrouw die u genomen hebt, want zij is met een man getrouwd. Jesjoea legt ook de lat erg 

hoog in Matheus 5:27. Verwar echtbreuk (overspel/ontrouw) echter niet met echtscheiding; de 

Torah biedt daar wel ruimte voor. (bv Deuteronomium 24:1). Jesjoea refereert hier bv aan in vers 31 

 

 

  

 


