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הׂשָ חֵּיי  ָר֔  
CHAYEI SARAH/LIFE OF SARAH 
Bereshith/Genesis 23:1-25:18 

 
After the binding of Yitzchak in last week’s parashah, 
Yitzchak just seems to disappear. But this week we 
meet up with him once more: 
 
Bereshith/Genesis 24:62 Now Yitzchak came from the 
way of Beer Lahai Roi, for he dwelt in the South. 
 
What is the significance of Beer Lahai Roi? Recall that a 
few chapters earlier, when Hagar had been cast out by 
Avraham for the first time, an angel met her and 
promised her many offspring, including a child who 
could fend for himself and could not easily be 
controlled: 
 
Bereshith 16:11 And the Angel of יהוה said to her: "Behold, 
you are with child, and you shall bear a son. You shall call 
his name Ishmael, because יהוה has heard your affliction. 
12 He shall be a wild man; His hand shall be against every 
man, And every man's hand against him. And he shall 
dwell in the presence of all his brethren." 
 
Hagar calls יהוה “Atah El Roi,” (You are El who sees) and 
calls the well where the Almighty has seen her, “Beer 
Lahai Roi” (Well of the El who sees): 
 
Bereshith 16:13 Then she called the name of יהוה who spoke 
to her, You-Are-the-God-Who-Sees; for she said, "Have I also 
here seen Him who sees me?" 14 Therefore the well was cal-
led Beer Lahai Roi; observe, it is between Kadesh and Bered. 
 
So the question is, why did Yitzchak go to Beer Lahai 
Roi? And why does יהוה consider it important to tell us 
this detail? Did he go there to reconcile with his step-
mother, Hagar? And why is Yitzchak “dwelling at Beer 
Lahai Roi” with his wife after his father’s death? 
 
Bereshith 25:11 And it came to pass, after the death of 
Avraham, that Elohim blessed his son Yitzchak. And 
Yitzchak dwelt at Beer Lahai Roi. 
 
There are other details in Parashat Chayei Sarah that 
seem to go beyond the necessary covenant narrative. 
Avraham remarries and has six more sons. And then we 
are given a listing of the sons of Ishmael. None of these 
children will be inheritors of the covenant promises. 
Yet, יהוה wants us to know their names, pointing to 
their significance in some way. 
Now that I have peeked your interest, I will say that I 
have no concrete answers. My thought is that all of the 
complexities of Avraham’s extended family have 
everything to do with the world the way we see it today 
and the way things will play out in the end of days. In 

הׂשָ חֵּיי  ָר֔  
CHAYEI SARAH / HET LEVEN VAN SARAH 

Bereshith / Genesis 23: 1-25: 18 
 
Na de binding van Yitzchak in de parashah van vorige week, 
lijkt hij helemaal uit beeld. Maar deze week komen we hem 
nog een keer tegen: 
 
Bereshith/Genesis 24:62 Yitzchak nu kwam van de weg van 
Beer Lahai Roi, want hij woonde in het zuiden. 
 
Wat is de betekenis van Beer Lahai Roi? Bedenk dat een 
paar hoofdstukken eerder, toen Hagar voor de eerste keer 
door Avraham werd uitgestoten, een engel haar ontmoette 
en haar veel nakomelingen beloofde, waaronder een kind 
dat voor zichzelf kon zorgen en niet gemakkelijk kon worden 
bijgestuurd: 
 
Bereshith 16:11 En de Engel van de HEERE zei tot haar: "Zie, 
u bent zwanger en u zult een zoon baren, u zult hem Ismaël 
noemen, omdat de Eeuwige uw verdrukking heeft gehoord 
12 Hij zal een wild man zijn; Zijn hand zal tegen eenieder zijn, 
en ieders hand tegen hem, en hij zal wonen in de 
tegenwoordigheid van al zijn broeders. " 
 
Hagar noemt de HEERE "Atah El Roi," (U bent El die ziet) en 
roept de bron waar de Almachtige haar heeft gezien, "Beer 
Lahai Roi" (Bron van de El die ziet): 
 
Bereshith 16:13 Toen riep zij de naam van de HEERE die tot 
haar sprak: U-Bent-de-God-Die-Ziet; want zij zei: "Heb ik hier 
ook Hem gezien die mij ziet?" 14 Daarom werd de put Beer 
Lahai Roi genoemd; merk op, dat is tussen Kades en Bered. 
 
De vraag is dus, waarom ging Yitzchak naar Beer Lahai Roi? 
En waarom vindt de HEERE het belangrijk om ons dit detail 
te vertellen? Ging hij daarheen om zich te verzoenen met 
zijn stiefmoeder, Hagar? En waarom verblijft Yitzchak met 
zijn vrouw bij “Beer Lahai Roi” na zijn vaders dood? 
 
Bereshith 25:11 En het geschiedde na de dood van Avraham 
dat Elohim zijn zoon Yitzchak zegende. En Yitzchak woonde 
te Beer Lahai Roi. 
 
Er zijn in Parashat Chayei Sarah ook andere details die 
verder dan het noodzakelijke verbondsverhaal lijken te 
gaan. Avraham hertrouwt en heeft nog zes zonen. En dan 
krijgen we een lijst van de zonen van Ismaël. Geen van deze 
kinderen zal erfgenaam zijn van de verbondsbeloften. Toch 
wil de HEERE dat we hun namen kennen, op een of andere 
manier op hun betekenis wijzend. 
Ofschoon ik je een vluchtige blik heb gegund, moet ik 
zeggen dat ik geen concrete antwoorden heb. Ik denk dat 
alle complexiteit van de uitgebreide familie van Avraham te 
maken heeft met de wereld zoals we die vandaag zien en de 
manier waarop de dingen aan het eind van de tijd hun 
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my research, the most helpful information I could find 
came from Tom Bradford - 
https://www.torahclass.com. 
 
The final details of Avraham’s life: 
 
Bereshith 25:1 Avraham again took a wife, and her 
name was Keturah. 2 And she bore him Zimran, Jokshan, 
Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. 
 
We know very little about Keturah. We do not know 
where she came from or any of her ancestors. Her 
name means “spices,” and in fact, certain tribes 
associated with the spice trade have long been 
suspected as being descendants of Avraham and 
Keturah. Some of her children will be mentioned again 
later in Scripture, while others will never be heard from 
again. 
As merchants (probably spice traders), it was the 
“Midianites” that bought Yosef from his brothers. Their 
territory was located on the Arabian Peninsula. These 
are the same Midianites and the same region to where 
Moshe arrived when he fled from Egypt. The area is 
where יהוה Elohim showed up in the burning bush. 
Moshe’s wife was a daughter of the priest of Midian. 
 
Shemot/Exodus 2:16 Now the priest of Midian had seven 
daughters… 21 Then Moshe was content to live with the 
man, and he gave Zipporah his daughter to Moshe. 
 
Although Avraham had seven other sons (Ishmael 
plus Keturah’s six), we are told that he gave all he 
had to Yitzchak. Avraham was a wealthy man and we 
can only imagine that this set the stage for a lot of 
jealousy between the covenant son and the others. 
Yet, before he died, Avraham did give gifts to all of 
his sons: 
 
Bereshith 25:5 And Avraham gave all that he had to 
Yitzchak. 6 But Avraham gave gifts to the sons of the 
concubines which Abraham had; and while he was still 
living he sent them eastward, away from Yitzchak his 
son, to the country of the east. 
 
The sons of Keturah formed tribal confederations, and 
along with Ishmael and Esau’s sons, make up the 
various Arab people in the Middle East today. 
Obviously, intermarriage and assimilation has made 
defining who is who quite difficult, and we can only 
generalize and say that together, they all make up the 
core of the modern Arab people today. 
But it is important to understand that Ishmael, 
Keturah’s sons, and Esau are all Semites, just as 
Yitzchak is. A Semite is a descendant of Noach’s 
son, Shem. Therefore, all of Avraham’s 
descendants are Semites. Arabs and Israelites are 
all cousins and all Semites! The term, anti-Semite 

beslag zullen krijgen. In mijn onderzoek was de nuttigste 
informatie die ik kon vinden van Tom Bradford afkomstig 
(https://www.torahclass.com). 
 
De laatste details van Avraham's leven: 
 
Bereshith 25: 1 Avraham nam wederom een vrouw, en haar 
naam was Keturah. 2 En zij baarde hem Zimran, Jokshan, 
Medan, Midian, Ishbak en Shuah. 
 
We weten heel weinig over Keturah. We weten niet waar ze 
vandaan kwam noch een van haar voorouders. Haar naam 
betekent "specerijen", en in feite zijn bepaalde stammen die 
geassocieerd zijn met de specerijenhandel al lang verdacht 
afstammelingen van Avraham en Keturah te zijn. Sommige 
van haar kinderen zullen later opnieuw in de Schrift worden 
genoemd, terwijl van anderen nooit meer zal worden 
gehoord. 
Het waren de "Midianieten" die als handelaars (mogelijk in 
kruiden) Yosef van zijn broers kochten. Hun territorium lag 
op het Arabische schiereiland. Dit zijn dezelfde Midianieten 
en het is dezelfde regio als waar Moshe aankwam toen hij 
uit Egypte vluchtte. Het is het gebied waar de HEERE Elohim 
in de brandende struik verscheen. Moshe's vrouw was een 
dochter van de priester van Midian. 
 
Shemot/Exodus 2:16 Nu had de priester van Midian zeven 
dochters ... 21 Toen was Moshe bereid bij de man te wonen 
en hij gaf zijn dochter Zippora aan Moshe. 
 
Hoewel Avraham nog zeven andere zonen had (Ismaël plus 
de zes van Keturah), wordt ons verteld dat hij alles wat hij 
had aan Yitzchak gaf. Avraham was een rijk man en we 
kunnen ons alleen maar voorstellen dat dit de weg vrij-
maakte voor veel jaloezie tussen de zoon van het verbond 
en de anderen. Maar voordat hij stierf, gaf Avraham 
geschenken aan al zijn zonen: 
 
Bereshith 25:5 En Avraham gaf alles wat hij had aan 
Yitzchak. 6 Maar Avraham gaf geschenken aan de zonen 
van de bijvrouwen die Abraham had; en terwijl hij nog 
leefde, stuurde hij hen naar het oosten, weg van zijn zoon 
Yitzchak, naar het land van het oosten. 
 
De zonen van Ketura vormden stamconfederaties, en 
vormen samen met Ismaël en de zonen van Esau het 
gevarieerd Arabisch volk in het Midden-Oosten vandaag. 
Vanzelfsprekend heeft onderling huwen en assimilatie het 
behoorlijk moeilijk gemaakt om te definiëren wie wie is, en 
we kunnen alleen generaliseren en zeggen dat ze samen de 
kern vormen van het huidige Arabische volk. 
Maar het is belangrijk om te begrijpen dat Ismaël, Ketura's 
zonen en Esau allemaal Semieten zijn, net zoals Yitzchak. 
Een Semiet is een afstammeling van Noach’s zoon, Shem. 
Daarom zijn alle afstammelingen van Awraham Semieten. 
Arabieren en Israëlieten zijn allemaal neven en nichten en 
allemaal Semieten! De term antisemiet zoals die vandaag 
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as it is used today is seen as bigotry against the 
Jewish people. Ironically, it is the Arab people (who 
are also Semites) who are usually those most 
accused of being anti-Semitic. 
Ishmael was rejected by יהוה as the son of promise, but 
that does not mean he was cursed by יהוה . In fact, his 
mother Hagar was given a blessing similar to Avraham 
as far as descendants: 
 
Bereshith 16:10 Then the Angel of יהוה said to her, "I will 
multiply your descendants exceedingly, so that they 
shall not be counted for multitude." 
 
But we should remember that it was the grandson of 
Noach’s son Ham (Canaan), who was cursed. 
 
Bereshith 9:25 Then he said: "Cursed be Canaan; A 
servant of servants he shall be to his brethren." 
 
But to our surprise, the cursed Canaan settles in the 
land which becomes known to us later as the very Land 
chosen by !יהוה 
 
Bereshith 10:19 And the border of the Canaanites was from 
Sidon as you go toward Gerar, as far as Gaza; then as you go 
toward Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, as far as 
Lasha. 
 
When Avraham is commanded to walk about in the land 
“which I will show you,” he departs from his land and 
his birthplace…and where does he go? 
 
Bereshith 12:1 יהוה had said to Avram, "Leave your 
country, your people and your father’s Household and 
go to the land I will show you. 
Bereshith 12:5 Then Avram took Sarai his wife and Lot 
his brother's son, and all their possessions that they had 
gathered, and the people whom they had acquired in 
Haran, and they departed to go to the land of Canaan. 
So, they came to the land of Canaan. 
 
Avraham leaves the society where he has lived all 
his life, among descendants of Shem, and moves to 
the land of the children of Canaan…the most 
corrupt of nations! Yet יהוה approves of this move 
and tells him – 
 
Bereshith 12:7 Then יהוה appeared to Avram and said, 
"To your descendants I will give this land." 
 
This raises many questions. Why is it specifically the 
land of Canaan that is chosen to become the Land 
promised to Avraham? And why did the Canaanites 
initially receive this special land, worthy of יהוה ’s 
Presence? Why did יהוה not just hand over the Land to 
the descendants of Shem in the first place? 
Avraham realizes quickly that he has been brought to this 

wordt gebruikt, wordt gezien als onverdraagzaamheid 
tegenover het Joodse volk. Ironisch genoeg worden de 
Arabische mensen (die ook Semieten zijn) gewoonlijk het 
meest beschuldigd van anti-Semitisch zijn. 
Ismaël werd door de HEERE afgewezen als de zoon van de 
belofte, maar dat betekent niet dat hij door de HEERE werd 
vervloekt. Zijn moeder Hagar kreeg in feite een vergelijkbare 
zegen met die van Avraham voor wat betreft nakomelingen: 
 
Bereshith 16:10 Toen zei de Engel van de HEERE tot haar: "Ik 
zal uw nageslacht buitengewoon vermenigvuldigen, zodat 
zij wegens de menigte niet zullen worden geteld." 
 
Maar we moeten niet vergeten dat het de kleinzoon van 
Noach's zoon Ham (Kanaän) was, die vervloekt was. 
 
Bereshith 9:25 Toen zei hij: "Vervloekt is Kanaan, een knecht 
van dienaren zal hij voor zijn broers zijn." 
 
Maar tot onze verbazing vestigt de vervloekte Kanaän zich 
in het land dat ons later bekend wordt als het eigenlijke 
door de HEERE uitgekozen Land! 
 
Bereshith 10:19 En de grens der Kanaänieten was vanaf 
Sidon, als gij richting Gerar gaat, tot Gaza toe; dan als je 
naar Sodom, Gomorra, Admah en Zeboiim gaat, tot Lasha 
toe. 
 
Wanneer Avraham wordt geboden om rond te wandelen in 
het land "dat Ik je zal laten zien", vertrekt hij uit zijn land en 
uit zijn geboorteplaats ... en waar gaat hij heen? 
 
Bereshith 12:1 De HEERE had tegen Avram gezegd: "Verlaat 
uw land, uw volk en uw vaders huis en ga naar het land dat 
Ik u zal tonen. 
Bereshith 12: 5 Toen nam Avram Saraï, zijn vrouw, en Lot, 
zijns broeders zoon, en al hun bezittingen die zij vergaard 
hadden, en het volk, dat zij in Haran hadden verkregen, en 
zij vertrokken om naar het land Kanaän te gaan. Zo kwamen 
ze in het land Kanaän. 
 
Avraham verlaat de maatschappij waar hij zijn hele leven 
heeft geleefd, onder afstammelingen van Sem, en verhuist 
naar het land van de kinderen van Kanaän ... het meest 
verdorven onder de naties! Toch keurt de HEERE deze 
verplaatsing goed en vertelt hem - 
 
Bereshith 12: 7 Dan verscheen de HEERE aan Avram en zei: 
"Aan uw nakomelingen zal Ik dit land geven." 
 
Dit roept veel vragen op. Waarom is uitdrukkelijk het land 
Kanaän uitgekozen om voor Avraham het beloofde land te 
worden? En waarom ontvingen de Kanaänieten in eerste 
instantie dit speciale land, dat de Aanwezigheid des HEEREN 
waardig is? Waarom heeft de HEERE het Land niet vanaf het 
begin aan de nakomelingen van Sem gegeven? 
Avraham realiseert zich snel dat hij niet naar dit land is 



4 
 

Land not in order to mingle with the Canaanites and 
become part of them, but rather the opposite. Avraham 
must wage his battle against Canaanite culture and 
prevail against it until he acquires the Land. The process 
will be long and difficult and continues to this day. It 
requires being set apart to the commandments…i.e., 
being holy. 
 
Vayikra/Leviticus 18:3 'According to the doings of the land 
of Egypt, where you dwelt, you shall not do; and according 
to the doings of the land of Canaan, where I am bringing 
you, you shall not do; nor shall you walk in their 
ordinances. 4 'You shall observe My judgments and keep 
My ordinances, to walk in them: I am יהוה your Elohim. 
Vayikra 18:24 'Do not defile yourselves with any of 
these things; for by all these the nations are defiled, 
which I am casting out before you. 
 
Avraham understands that his mission is to inherit the 
land from the Canaanites by creating an alternative 
culture, one that lives by the dictates of the Torah. Now 
we understand why Avraham insisted that his son 
would “not take a wife from the daughters of the 
Canaanites.” Being separate from the Canaanites was 
key to inheriting the Promised Land. 
 
Bereshith 24:3 "and I will make you swear by יהוה , the E 
of heaven and the Elohim of the earth, that you will not 
take a wife for my son from the daughters of the 
Canaanites, among whom I dwell; 
 
On January 14th, 2018, PLO President Mahmoud Abbas 
spoke in an address to the PLO Central Council these 
words: “This is our country. This has been our land since 
the days of the Canaanites. By the way, our Canaanite 
forefathers…from the days of the Canaanites and to this 
day, our forefathers have not left this land. They were 
here before our patriarch Abraham… Since before our 
patriarch Abraham…” 
Perhaps there is some truth to what he said. Abbas 
claimed that they are Canaanites (which Yassir Arafat 
also did at times), conflicting with the claim that the 
Palestinians are Arabs who claim descendancy to 
Avraham through Ishmael, and to Isaac through Esau. If 
they are Canaanites, we know the will of יהוה . Canaan is 
the Land that יהוה gave to Israel, the Land that was to 
be taken from the Canaanites. 
 
Bereshith 17:8 "Also I give to you and your descendants 
after you the land in which you are a stranger, all the land of 
Canaan, as an everlasting possession; and I will be their 
Elohim." 
Bemidbar/Numbers 13:2 "Send men to spy out the land 
of Canaan, which I am giving to the children of Israel… 
 
The Israelites were to refrain from making covenant 
with them: 

gebracht om zich met de Kanaänieten te mengen en een 
deel van hen te worden, maar juist het tegenovergestelde. 
Avraham moet zijn strijd voeren tegen de Kanaänitische 
cultuur en er de overhand op halen totdat hij het Land 
verwerft. Het proces zal lang en moeilijk zijn en gaat tot op 
de dag van vandaag nog door. Het vereist om naar de 
geboden apart gezet te worden... d.w.z. heilig zijn. 
 
Vayikra/Leviticus 18: 3 Overeenkomstig het doen van het 
land Egypte, waar u woonde, zult u niet doen; en naar het 
doen van het land Kanaän, waar Ik u breng, zult u niet doen; 
noch zult u in hun verordeningen wandelen. 4 U zult Mijn 
oordelen gadeslaan en Mijn inzettingen bewaren, om daarin 
te wandelen: Ik ben de HEERE, uw Elohim. 
Vayikra 18:24 Verontreinig uzelf niet met een van deze 
dingen; want door al deze (dingen) zijn de naties 
verontreinigd, die Ik voor u uitwerp. 
 
Avraham begrijpt dat het zijn missie is om het land van de 
Kanaänieten te erven door een alternatieve cultuur te 
creëren, een die leeft volgens de dictaten van de Tora. Nu 
begrijpen we waarom Avraham erop stond dat zijn zoon 
"geen vrouw zou nemen van de dochters van de 
Kanaänieten." Afgezonderd zijn van de Kanaänieten was de 
sleutel tot het erven van het Beloofde Land. 
 
Bereshith 24: 3 "en ik zal je laten zweren bij de HEERE, de 
Elohim van de hemel en de Elohim van de aarde, zodat je 
voor mijn zoon geen vrouw zult nemen van de dochters van 
de Kanaänieten, onder wie ik woon; 
 
Op 14 januari 2018 sprak PLO-president Mahmoud Abbas in 
een toespraak tot de Centrale Raad van de PLO deze 
woorden: "Dit is ons land. Dit is ons land geweest sinds de 
dagen van de Kanaänieten. Trouwens, onze Kanaänitische 
voorvaders ... vanaf de dagen van de Kanaänieten tot 
vandaag hebben onze voorvaderen dit land niet verlaten. Ze 
waren hier vóór onze patriarch Abraham ... Al vóór onze 
patriarch Abraham ... " 
Misschien is er enige waarheid in wat hij zei. Abbas 
beweerde dat zij Kanaänieten waren (wat Yassir Arafat ook 
wel eens deed), in strijd met de bewering dat de Palestijnen 
Arabieren zijn welke nakomelingen van Avraham beweren 
te zijn via Ismaël en niet van Isaak via Esau. Als zij 
Kanaänieten zijn, kennen we de wil van de HEERE. Kanaän is 
het land dat de HEERE aan Israël gaf, het Land dat van de 
Kanaänieten moest worden afgenomen. 
 
Bereshith 17: 8 "Ook geef Ik u en uw nakomelingen na u 
het land waarin u een vreemdeling bent, heel het land 
Kanaän, als een eeuwigdurend bezit, en Ik zal hun Elohim 
zijn." 
Bemidbar/Numeri 13: 2 "Stuur mannen om het land 
Kanaän te verspieden, dat Ik de kinderen van Israël geef ... 
 
De Israëlieten moesten afzien van het sluiten van een 
verbond met hen: 
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Shemot 34:11 "Observe what I command you this day. 
Behold, I am driving out from before you the Amorite and 
the Canaanite and the Hittite and the Perizzite and the 
Hivite and the Jebusite. 12 "Take heed to yourself, lest you 
make a covenant with the inhabitants of the land where 
you are going, lest it be a snare in your midst. 13 "But you 
shall destroy their altars… 
 
The Israelites were to utterly destroy them, lest they 
cause them to sin: 
 
Devarim/Deuteronomy 20:17 "but you shall utterly destroy 
them: the Hittite and the Amorite and the Canaanite and 
the Perizzite and the Hivite and the Jebusite, just as יהוה your 
Elohim has commanded you, 18 "lest they teach you to do 
according to all their abominations which they have done 
for their gods, and you sin against יהוה your Elohim. 
 
Unfortunately, the Canaanites were never totally destroyed. 
Could it be those of Canaanite descent who cause so much 
trouble today in the Land? At the end of our parashah, we 
are given a listing of the children of Ishmael. That there are 
12 is not coincidental. The 12 tribes of Israel have their 
parallel in Avraham’s oldest son, Ishmael: 
 
Bereshith 25:12 Now this is the genealogy of Ishmael, 
Avraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's 
maidservant, bore to Avraham. 13 And these were the names 
of the sons of Ishmael, by their names, according to their 
generations: The firstborn of Ishmael, Nebajoth; then Kedar, 
Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadar, 
Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. 16 These were the sons 
of Ishmael and these were their names, by their towns and 
their settlements, twelve princes according to their nations. 
 
In Isaiah 60, we find side-by-side mention of three of 
Keturah’s sons, and two of Ishmael’s: 
 
Isaiah 60:1 Arise, shine; For your light has come! And 
the glory of יהוה is risen upon you. … 6 The multitude of 
camels shall cover your land, The dromedaries of Midian 
and Ephah; All those from Sheba shall come; They shall 
bring gold and incense, And they shall proclaim the 
praises of .7 יהוה All the flocks of Kedar shall be 
gathered together to you, The rams of Nebaioth shall 
minister to you; They shall ascend with acceptance on 
My altar, And I will glorify the house of My glory. 
 
Isaiah 60 is a prophecy of restoration and return to the 
Land of Israel. Look at these tribal peoples coming as 
friends and servants to worship at the “house of His 
glory!” Even though today, this is not something we see 
happening, it is prophecy to be aware of. Today we 
mostly hear about the hatred toward Jews by Moslems. 
But something is about to change. In the end will the 
fractured family of Avraham see some reconciliation 
through the Messiah? 

Shemot 34:11 Let op wat Ik u heden gebied. Zie, Ik 
verdrijf voor u de Amorieten en de Kanaänieten en de 
Hettieten en de Perizieten, de Hivieten en de Jebusieten. 
12 Pas op uzelf, dat u niet een verbond zult sluiten met 
de inwoners van het land waar u heengaat, opdat het 
geen valstrik in uw midden is. 13 Maar u zult hun 
altaren vernietigen… 
 
De Israëlieten moesten hen volkomen vernietigen, opdat zij 
hen niet zouden doen zondigen: 
 
Devarim/Deuteronomium 20:17 "maar gij zult hen volkomen 
vernietigen: de Hethiet en de Amoriet en de Kanaäniet en de 
Fereziet en de Hiviet en de Jebusiet, precies zoals de HEERE 
uw Elohim u heeft opgedragen," 18 opdat zij u niet leren te 
doen naar al hun gruwelen die zij voor hun goden hebben 
gedaan, en u tegen de HEERE uw Elohim zondigt. 
 
Helaas werden de Kanaänieten nooit volledig vernietigd. 
Zouden het die van Kanaänitische afkomst zijn die vandaag 
zoveel problemen veroorzaken in het Land? Aan het einde 
van onze parashah krijgen we een lijst van de kinderen van 
Ismaël. Dat er 12 zijn, is niet toevallig. De 12 stammen van 
Israël hebben hun parallel in Avraham's oudste zoon, Ismaël: 
 
Bereshith 25:12 Dit is de stamboom van Ismaël, de zoon van 
Avraham, die Hagar, de Egyptische, Sarah's dienstmaagd, 
aan Avraham baarde. 13 En dit waren de namen der zonen 
van Ismael, met hun namen, naar hun geboorten: de 
eerstgeborene van Ismael, Nebajoth; dan Kedar, Adbeel, 
Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadar, Tema, 
Jetur, Naphish en Kedemah. 16 Dit waren de zonen van 
Ismael, en dit waren hun namen, naar hun steden en hun 
nederzettingen, twaalf vorsten naar hun volken. 
 
In Jesaja 60 vinden we zij-aan-zij vermelding van drie van 
Ketura's en twee van Ismaël's zonen: 
 
Jesaja 60: 1 Sta op, schijn; want jouw licht is gekomen! En de 
glorie van de HEERE is over u opgegaan. … 6 De menigte 
kamelen zal uw land bedekken, de dromedarissen van 
Midian en Efa; allen uit Scheba zullen komen, zij zullen goud 
en wierook brengen, en zij zullen de lofprijzingen van de 
HEERE verkondigen. 7 Al de schapen van Kedar zullen tot u 
verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u 
dienen; zij zullen met aanneming op mijn altaar opgaan, en 
Ik zal het huis van Mijn glorie verheerlijken. 
 
Jesaja 60 is een profetie van herstel en terugkeer naar het 
Land van Israël. Kijk naar deze stamvolken die als vrienden 
en dienaren komen om in het "huis van Zijn glorie" te 
aanbidden! Hoewel dit niet iets is wat we vandaag zien 
gebeuren, is het een profetie om ons bewust van te zijn. 
Tegenwoordig horen we vooral over de haat van moslims 
jegens de joden. Maar er staat iets te gaan veranderen. Zal 
de gebroken familie van Avraham door de Messias 
uiteindelijk enige verzoening zien? 



6 
 

Moslems say that Ishmael is the true founder of Islam. 
This is simply not true. Ishmael is a son of Avraham; not 
the covenantal chosen son, but nevertheless, he is a son 
blessed by his father and by .יהוה Islam says that the 
promises came down through Ishmael and are recorded 
through the Koran. They believe that the Bible text was 
corrupted and changed by Jews and Christians. Really? 
This is ridiculous to consider. 
First, the religion of Islam didn’t even come into 
existence until the Prophet Mohammed formed it, 
almost 600 years after the time of Yeshua. The last book 
of the Hebrew Scriptures was written 1000 years before 
Mohammed was even born. The last book of the Brit 
Chadasha was written 500 years before Mohammed 
was born. 
Thomas Bradford continues to make the point that 
there are only two ways that we can know who a god 
is….His name and his attributes. There are those 
scholars who say that Allah is just Arabic for “god.” 
While in the most general sense this is true, the ONLY 
name of god in Islam is Allah. They reject all Biblical 
names for Israel’s Elohim, even when those names are 
Arabized. יהוה , El Shaddai, or any other Biblical name of 
title for the Elohim of the Universe is wrong according 
to Islam. So, the god of Islam has an entirely different 
name than the God of the Bible. 
Also, the god of Islam glorifies death. The Elohim of 
the Bible glorifies life. The god of Islam says that 
Muslims are to win over converts to Islam by means of 
the sword. The Elohim of the Bible says that His 
believers are to win over converts by means of love 
and faith. The god of Islam says that how a Muslim 
behaves determines his eternal future. The Elohim of 
the Bible says that the condition of one’s heart 
determines his eternal future. The god of Islam has no 
Messiah. The Elohim of the Bible says there MUST be a 
Messiah. The attributes, character, and instruction of 
the god of Islam as found in the Koran, is the exact 
opposite of the attributes, character and instruction of 
the Elohim of the Bible. We are NOT worshiping the 
same Elohim! 
When the Israelites tried to be tolerant of both יהוה 
Elohim and the gods of other nations they ended 
up being scattered and many were destroyed. We 
must be careful that we don’t do the very same 
thing today. יהוה ’s will and His plan of restoration 
can look different than the picture we have in our 
own mind. Studying the more obscure verses in the 
Torah and the prophecies will shine light as we 
need it! 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 

Moslims zeggen dat Ismaël de ware grondlegger van de 
Islam is. Dit is gewoon niet waar. Ismaël is een zoon van 
Avraham; niet de verkozen verbondszoon, maar niettemin 
is hij een zoon, door zijn vader en door de HEERE gezegend. 
De Islam zegt dat de beloften naar beneden kwamen door 
Ismaël en via de Koran zijn opgeschreven. Ze geloven dat de 
Bijbeltekst door joden en christenen beschadigd en 
veranderd is. Werkelijk? Dit is belachelijk om bij stil te staan. 
Ten eerste ontstond de religie van de islam pas nadat de 
profeet Mohammed die vormde, bijna 600 jaar na de tijd 
van Yeshua. Het laatste boek van de Hebreeuwse Geschrif-
ten werd 1000 jaar geschreven voordat Mohammed nog 
maar geboren werd. Het laatste boek van de Brit Chadasha 
(NT) werd geschreven 500 jaar voordat Mohammed werd 
geboren. 
Thomas Bradford blijft erop wijzen dat er maar twee 
manieren zijn om te weten wie een god is ... Zijn naam en 
zijn kenmerken. Er zijn geleerden die zeggen dat Allah 
gewoon Arabisch is voor 'god'. Hoewel dit in de meest 
algemene zin waar is, is Allah de ENIGE naam van god in de 
islam. Ze verwerpen alle Bijbelse namen voor de Elohim van 
Israël, zelfs als die namen in Arabisch omgezet worden. יהוה, 
El Shaddai, of een andere Bijbelse naam van de titel voor de 
Elohim van het Universum, is volgens de islam verkeerd. De 
god van de islam heeft dus een geheel andere naam dan de 
God van de Bijbel. 
Ook verheerlijkt de god van de islam de dood. De Elohim 
van de Bijbel verheerlijkt het leven. De god van de islam zegt 
dat moslims door middel van het zwaard bekeerlingen tot 
de islam moeten winnen. De Elohim van de Bijbel zegt dat 
zijn gelovigen door middel van liefde en geloof bekeerlingen 
moeten winnen. De god van de islam zegt dat hoe een 
moslim zich gedraagt, zijn eeuwige toekomst bepaalt. De 
Elohim van de Bijbel zegt dat de toestand van iemands hart 
zijn eeuwige toekomst bepaalt. De god van de islam heeft 
geen Messias. De Elohim van de Bijbel zegt dat er een 
Messias MOET zijn. De attributen, het karakter en de 
instructie van de god van de islam zoals die in de Koran te 
vinden zijn, is precies het tegenovergestelde van de 
attributen, het karakter en de instructie van de Elohim van 
de Bijbel. We aanbidden NIET dezelfde Elohim! 
Toen de Israëlieten probeerden tolerant te zijn m.b.t. zowel 
de HEERE Elohim als de goden van andere naties, werden ze 
uiteindelijk verspreid en werden velen vernietigd. We 
moeten oppassen dat we vandaag niet precies hetzelfde 
doen. De wil van de HEERE en zijn herstelplan kunnen er 
anders uitzien dan het beeld dat we in onze geest hebben. 
Het bestuderen van de meer onbegrijpelijke verzen in de 
Tora en de profetieën zullen licht schijnen als we het nodig 
hebben! 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 

 


