
ג וַּיִּפֹֹל אַבְָר֖ם עַל־ּפָנָ֑יו וַיְַדּבֵֵר אִּתֹֹו אֲנִ֕י 3 Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God 
sprak met hem

ד  אֲנִי, הִּנֵה בְִריתִי אִּתְָ; וְהָיִיתָ, לְאַב הֲמֹון ּגֹויִם. 4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader 
worden van een menigte volken.

ה  וְֹלא-יִּקֵָרא עֹוד אֶת-ׁשִמְָ, אַבְָרם; וְהָיָה ׁשִמְָ 
אַבְָרהָם, ּכִי אַב-הֲמֹון ּגֹויִם נְתַּתִיָ.

5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal 
Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van 
volken maken.

ו  וְהִפְֵרתִי אֹתְָ ּבִמְאֹד מְאֹד, ּונְתַּתִיָ לְגֹויִם; 
ּומְלָכִים, מִּמְָ יֵצֵאּו.

6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken 
maken en er zullen koningen uit u voortkomen

ז  וַהֲִקמֹתִי אֶת-ּבְִריתִי ּבֵינִי ּובֵינֶָ, ּובֵין זְַרעֲָ אַחֲֶריָ 
לְֹדֹרתָם--לִבְִרית עֹולָם:  לִהְיֹות לְָ לֵאֹלהִים, ּולְזְַרעֲָ 

אַחֲֶריָ.

7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht 
na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om 
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 

ח  וְנָתַּתִי לְָ ּולְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ אֵת אֶֶרץ מְגֶֻריָ, אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכְנַעַן, 
לַאֲחֻּזַת, עֹולָם; וְהָיִיתִי לָהֶם, לֵאֹלהִים.

8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u 
vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit 
geven. Ik zal hun tot een God zijn.

ט  וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-אַבְָרהָם, וְאַּתָה אֶת-ּבְִריתִי תִׁשְמֹר--
אַּתָה וְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ, לְֹדֹרתָם.

9 Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet 
Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun 
generaties door.

י  זֹאת ּבְִריתִי אֲׁשֶר ּתִׁשְמְרּו, ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶם, ּובֵין זְַרעֲָ, 
אַחֲֶריָ:  הִּמֹול לָכֶם, ּכָל-זָכָר.

10 Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en 
uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden 
worden.

יא  ּונְמַלְּתֶם, אֵת ּבְׂשַר עְָרלַתְכֶם; וְהָיָה לְאֹות ּבְִרית, ּבֵינִי 
ּובֵינֵיכֶם.

11 U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden dat zal 
een teken zijn v/h verbond tussen Mij en u.

יב  ּובֶן-ׁשְמֹנַת יָמִים, יִּמֹול לָכֶם ּכָל-זָכָר--
לְֹדֹרתֵיכֶם:  יְלִיד ּבָיִת--ּומְִקנַת-ּכֶסֶף מִּכֹל 

ּבֶן-נֵכָר, אֲׁשֶר ֹלא מִּזְַרעֲָ הּוא.

12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, 
moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in 
uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor 
geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.

יג  הִּמֹול יִּמֹול יְלִיד ּבֵיתְָ, ּומְִקנַת ּכַסְּפֶָ; וְהָיְתָה 
בְִריתִי ּבִבְׂשְַרכֶם, לִבְִרית עֹולָם.

13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw 
geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn 
verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn.

יד  וְעֵָרל זָכָר, אֲׁשֶר ֹלא-יִּמֹול אֶת-ּבְׂשַר עְָרלָתֹו--
:  אֶת-ּבְִריתִי,  וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא, מֵעַּמֶיהָ

הֵפַר. 

14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het 
vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon 
moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft 
Mijn verbond verbroken.

טו  וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, אֶל-אַבְָרהָם, ׂשַָרי אִׁשְּתְָ, 
ֹלא-תְִקָרא אֶת-ׁשְמָּה ׂשָָרי:  ּכִי ׂשָָרה, ׁשְמָּה.

15 Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai 
niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn.

טז  ּובֵַרכְּתִי אֹתָּה, וְגַם נָתַּתִי מִּמֶּנָה לְָ ּבֵן; 
ּובֵַרכְּתִיהָ וְהָיְתָה לְגֹויִם, מַלְכֵי עַּמִים מִּמֶּנָה יִהְיּו.

16 Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit háár een zoon 
geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal 
worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen.

יז  וַּיִּפֹל אַבְָרהָם עַל-ּפָנָיו, וַּיִצְחָק; וַּיֹאמֶר ּבְלִּבֹו, 
הַּלְבֶן מֵאָה-ׁשָנָה יִּוָלֵד, וְאִם-ׂשָָרה, הֲבַת-ּתִׁשְעִים 

ׁשָנָה ּתֵלֵד.

17 Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en 
lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een 
kind geboren worden en zal Sara, die negentig jaar is, 
baren?

Genesis 17 Chiasme met daarin nog een mini chiasme (7-8 & 11-12) 



Mini chiasme in het chiasme linkt het besnijdenis verbond aan de landbelofte 

	 	 	 	 Groot chiasme

Centrale as van het groot chiasme is gehoorzaamheid aan het Verbond 


