
26. Ten behoeve van Abraham – Genesis 26  

Lees Genesis 26:1-33 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) Izak ging naar de Filistijnen, vanwege hongersnood; de dood naderde.  

   B (v2-3) JHWH zegt Izak in Kanaän te blijven en herbevestigd de eed, gezworen aan Abraham.  

     C (v4-5) De voorwaarden van de eed van JHWH aan Izak.  

        D (v6-11) Izak misleidde de koning van de Filistijnen.  

          E(v12-14) Izak’s rijkdom verhonderdvoudigd; de Filistijnen werden jaloers.                                           

 F(v16) de koning van de Filistijnen stuurde Izak weg. 

               G(v17-21) Izak groef 2 oude putten van Abraham op; ruzie erover met de lokale bevolking.

   H(v22-23) Izak groef een put zónder ruzie – Rehoboth.  (Ruimten) en trok naar Berseba. 

Centrale as (v24)Wees niet bang, Ik zal je zegenen en vermenigvuldigen ten behoeve van  Abraham.                                                                                                                                         

              H(v25) Izak bouwde een altaar te Berseba, riep naar JHWH en sloeg zijn tent op. 

            G(25) Izaks dienaren groeven een put bij Berseba.     

          F(v26) De koning van de Filistijnen stuurde gewapende gezanten naar Izak.  

         E (v27-28) Izak werd gehaat door de Filistijnen die jaloers waren op zijn rijkdom.  

      D (v28) De Filistijnen kwamen een misleidend non-agressie pact met Izak sluiten. 

    C (v29) Het verbonds voorstel van de Filistijnen was inhoudelijk misleidend voor Izak. 

  B (v30-31) Izak wisselde verdragen uit met de Filistijnen.  

A (v32-33) Izak geeft een gegraven put met levend water de naam Seba; leven werd gegeven. 

 Wees niet bang, Ik zal je zegenen en vermenigvuldigen ten behoeve van Abraham 

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:  Izak ging van dood(hongersnood) naar leven(water) Het contact met de Filistijnen leverde 

hem wat op maar bracht hem ook problemen. 

 

Niveau B:  Izak deelde in de onvoorwaardelijke eed van JHWH met Abraham. Helaas zwichtte Izak 

toch voor de druk om ook met de Filistijnen een verbond te sluiten.  

 



Niveau C:  Gods verbondsbeloften zijn “ja en amen” maar de Filistijnen logen dat ze Izak goed 

behandelden, want hij werd lastig gevallen nadat hij de stad uit was. Hun non-agressie pact met Izak 

was erop gericht hem te binden. 

Niveau D:  Izak maakte de zelfde fout als zijn vader (Genesis 12 en 20) m.bt. zijn echtgenote: hij  

misleidde de koning van de filistijnen door zijn vrouw Rebecca door te laten gaan als zijn zus. 

Hiermee gaf hij een opening tot manipulatie door de Filistijnen. Hun non -agressie pact met Izak was 

erop gericht hem te binden.  

Niveau E/F:  JHWH zegende Izak overvloedig. De Filistijnen waren hierom jaloers en vonden een weg 

om een deel daarvan op te eisen via het verdrag. De koning van de Filistijnen wilde Izak niet in de 

buurt, maar wilde hem wel onder controle houden. Hij zond de aanvoerder van het leger om Izak 

ervan te overtuigen om zich te onderwerpen aan het verdrag.  

Niveau G: water was essentieel voor Izak en hij moest 3 putten opnieuw opgraven die zijn vader 

Abraham had gegraven, voordat hij daar 1 van voor zichzelf kon opeisen. De eerste 2 (twist en 

vijandschap) behoorde hem eigenlijk toe, want Abraham had ze opgegraven, maar de Filistijnen 

eigende die zichzelf toe, hoewel ze de put nooit hadden opgegraven.  

Niveau H: toen Izak succesvol een put had gegraven zonder ruzie met de Filistijnen kon hij zich 

eindelijk vestigen in het gebied. Hij ging verder naar Ber-seba (de put van 7) en maakte een altaar en 

riep de naam van JHWH aan. JHWH had Ber-seba als plek uitgekozen om Izak te bezoeken en hem de 

zegen van Abraham te schenken. JHWH gebruikte het conflict met de filistijnen om Izak verder laten 

trekken zodat hij op de juiste bestemming kwam.  

Centrale as: JHWH verscheen aan Izak dezelfde nacht dat hij Ber-seba bereikt had en schonk hem 

daar de zegen die Hij hem beloofd had in de dagen van hongersnood (v3-5). Izak was verzekerd van 

veiligheid en de nabijheid van JHWH en de vermenigvuldiging van zijn nageslacht. Nogmaals 

bevestigde JHWH dat Zijn zegen ten behoeve van Abraham was. (v5)  

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. 

Genesis 26:5 is een mooi voorbeeld van de stelling dat de Torah allang bekend was vóór de 

wetgeving op de Sinai. Waar we in Johannes 1:1 lezen: in den beginne was het Woord, is er dan ook de 

uitleg dat dit het  scheppend spreken van JHWH door middel van Torah. Daarmee is de Torah “de 

bouwtekening van de aarde”. Daarmee wordt de fysieke wereld “gedragen” door morele principes! 

 

JHWH is met Zijn volk en brengt ze vanuit de dood in het leven, ondanks problemen onderweg. HIJ 

maakt ook nu de beloften aan  Abraham waar in het nageslacht van Izak dat constant lastig gevallen 

wordt door “de filistijnen”:  Vandaag de dag de krachten die zich manifesteren  bijvoorbeeld op de 

Gazastrook en de Westbank. Diverse groeperingen in die gebieden liegen constant tegen- en over de 

Israëlieten sinds de vorming van de staat Israël in 1948. Ze ondermijnen de vredesverdragen 

constant. Ze zijn jaloers op Israël en stelen wat haar toebehoort. Israël word constant bedreigd, 

zowel op militaire gebied als op politiek en financieel gebied. Israël zou nooit tot overeenstemming 



moeten komen met de landen om haar heen (land voor vrede deal) of daarop te vertrouwen voor 

wat dan ook. N.b: de inwoners van de Gazastrook vandaag de dag zijn geen letterlijke Filistijnen. De Filistijnen 

(uitgestorven?) waren  nakomelingen van Ham, de bevolking van Gaza zijn nakomelingen van Shem.  

Dat Gods beloften tot in deze tijd reiken kunnen we bijvoorbeeld lezen in Galaten 3: 16.  

Water is nog steeds schaars en kostbaar in het middenoosten. Israël worstelt met haar water 

voorraad doordat de omringende landen zoveel mogelijk water proberen af te tappen of weigeren 

samen te werken mbt de waterhuishouding. We mogen echter ook niet vergeten dat de 

beschikbaarheid van water of het gebrek daaraan verbonden is aan het wel of niet collectief 

onderhouden van de Torah. We vinden dit principe o.a. terug in Leviticus 26:1-4; Deuteronomium 

11:11-17 

 
De “verborgen” waterval in Wadi Acharot te Ein gedi- Israël maart 2017 

 

Er is een midrash die zegt dat de 3 vermelde putten een beeld zijn van de tempels;  de eerste 2 

tempels zijn vernietigd, maar de 3de tempel moet nog gebouwd worden. De plek waar de tempel 

ongeveer stond is op dit moment verboden gebied voor biddende joden. Als de 3de  tempel word 

gebouwd tijdens het Millennium onder leiding van de Messias, dan zal dat een vervulling zijn van de 

profetie van Izak in vers 22: "want nu heeft JHWH ruimte voor ons gemaakt en we zullen vruchtbaar zijn in 

het land".  

JHWH zal Naties rondom Israël blijven gebruiken als (opjagers van vee) om Israël in een positie te 

brengen waar ze JHWH zullen aanroepen, en wanneer ze dat zal doen, dan zal Hij antwoorden vanuit 

de hemel, zonder enig uitstel, met de woorden die Hij Izak gaf:"Ik ben de Elohim van Abraham je 

vader. Vreest niet, want Ik ben met je en zegen je en zal je nageslacht vermenigvuldigen ten behoeve 

van mijn dienaar Abraham". Het recht van een relationele verbintenis met JHWH is gebaseerd op de 

betrouwbaarheid van Abraham. Hij alleen "luisterde naar Mijn stem, hield Mijn inzettingen, Mijn 

geboden, Mijn verordening en Mijn wet". Geen enkel mens heeft recht op enige deelname aan de 

overeenkomst met Abraham dan zijn ware erfgenamen. Psalm 102:13-29 

 


