
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst in dit 

transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen 

die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

De Hebreeuwse herkomst van Verbond 

Genesis 26:28 

Zij antwoordden: Wij hebben duidelijk gezien dat de HEERE (JHWH) met u is. Daarom hebben 

we gezegd: Laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn, tussen ons en u; laten we 

een verbond met u sluiten 

 

We beginnen deze studie met het Hebreeuwse woord voor een ‘verbond’, en dat is ברית (beriet, Strongs 

#1285).  

 

Dit zelfstandig naamwoord is afgeleid van het werkwoord ברה (Bara, Strongs #1262), en dat betekent 

"het beste uitkiezen". 

 

1 Samuel 17:8  

Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe; hij zei tegen hen: Waarom zou u uittrekken om 

u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kiest u 

een man uit die naar mij toe komt. 

 

In dit gedeelte wordt het Hebreeuwse werkwoord ברה (barah) gebruikt voor het uitkiezen van de beste 

man om te strijden met Goliath. Dit woord kan ook ‘eten’ betekenen, in de zin van uitkiezen, zoals we in 

het volgende vers zien. 

 

2 Samuel 13:6 

Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon 

tegen de koning: Laat mijn zuster Tamar toch komen en twee koeken voor mijn ogen 

klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. 

 

De Hebreeuwse taal is gebaseerd op het werkwoord; dat wil zeggen dat elk Hebreeuwse woord is 

afgeleid van een stam die de basis is voor andere Hebreeuwse woorden. Elk woord dat is afgeleid van 

een bepaalde stam, zal qua betekenis nauw verwant zijn met alle andere woorden die van dezelfde stam 

zijn afgeleid.  

 

Bij het woord ברית (beriet) ontdekten we dat het is afgeleid van het stam werkwoord ברה (barah), maar 

andere woorden die van deze werkwoordstam zijn afgeleid, zijn de zelfstandige naamwoorden ברות 

(baroet, Strongs #1267) wat "verkozen vlees" betekent, en בריה (bir'yah, Strongs #1274) wat “vet 



geworden” betekent. 

 

Vee dat bedoeld is om te worden geslacht krijgt speciale granen zodat ze vet worden, waardoor het 

vetgemeste vee excellent vlees zal opleveren. 

 

Maar op wat voor manier is vetgemest vlees verwant met het woord voor "verbond?"  

De zin "een verbond sluiten", zoals we lazen in het vers waarmee we deze studie begonnen, komt tachtig 

keer voor in de Hebreeuwse Bijbel, en elke keer staat het in het Hebreeuwse gezegde ברית כרת  (karat 

beriet), wat letterlijk "een verbond snijden" betekent. 

 

Een verbond werd gesloten door de twee partijen van het verbond, die een vetgemest dier namen, het 

beste van de kudde of de veestapel, om het in twee stukken te “snijden”.  

 

Daarna gingen de beide partijen van het verbond tussen de delen door, om hun toewijding aan het 

verbond te symboliseren, waardoor ze eigenlijk zeiden, "Als ik mij niet houdt aan de afspraken van dit 

verbond, dan mag je met me doen wat wij met dit dier hebben gedaan".  

 

Deze methode van een verbond "maken" komt duidelijk naar voren in Jeremia 34:18-20. 

 

Jeremia 34:18-20 

Ik zal de mannen die Mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het verbond dat zij 

voor Mijn aangezicht gemaakt hadden, niet gestand hebben gedaan, maken als het kalf dat zij in 

tweeën hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan, namelijk de vorsten 

van Juda, de vorsten van Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de hele bevolking van het 

land, die allen tussen de stukken van het kalf zijn doorgegaan. Ja, Ik zal hen geven in de hand 

van hun vijanden en in de hand van hen die hen naar het leven staan. Hun dode lichamen zullen 

de vogels in de lucht en de dieren op de aarde tot voedsel zijn. 

 

Met deze uitleg van een verbond, begrijpen we beter wat er aan de hand is in Genesis 15. 

 

Genesis 15:9-10 

Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, 

een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en 

legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet. 

 

Genesis 15:17-18 

En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en 

een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot (Hebreeuws – karat) de 

HEERE (JHWH) een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, 

van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 

 

JHWH sluit een verbond met Abram, maar Abram gaat niet tussen de delen door, alleen de oven en de 

fakkel, die Jahweh zelf vertegenwoordigen, gaan tussen de stukken door. Omdat Abram niet tussen de 

stukken doorging, zijn de daden van Abram, of van zijn nakomelingen, geen voorwaarden voor het 

verbond. De enige persoon die verantwoordelijk is voor het volbrengen van dit verbond, is JHWH en 

JHWH alleen. 

 

 

 



Naast dit verbond, sluit JHWH verschillende andere verbonden met Zijn volk, zoals het verbond dat Hij 

sloot met Noach en zijn nakomelingen (Genesis 6:18, Genesis 9:9) en het verbond dat hij sloot met de 

Israëlieten bij de berg Sinaï. 

 

Exodus 24:8 

Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het 

verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden. 

 

Anders dan het onvoorwaardelijke verbond dat JHWH sloot met Noach en Abram, zal dit verbond alleen 

in stand worden gehouden als Israël de woorden van JHWH gehoorzaamt. 

 

Leviticus 26:14-20 

“Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen 

verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet 

door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u 

brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw 

zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, 

zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de 

vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt. Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, 

dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht 

breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. Uw kracht zal voor niets 

verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten 

niet. 

 

En in Deuteronomium 31 voorzegt JHWH de dag waarop Israël dit verbond zal verbreken door achter 

andere goden aan te lopen. 

 

Deuteronomium 31:20 

Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik zijn vaderen onder ede beloofd heb, een land dat 

overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot 

andere goden wenden en hen dienen, en zij zullen Mij verwerpen en Mijn verbond verbreken. 

 

Interessant om te vermelden dat als Israël dit verbond inderdaad verbreekt, JHWH Israël “snijdt” in 

"twee" volken, Israël en Juda, net zoals we vermeldden als voorwaarde voor het verbreken van het 

verbond. 

 

Nogmaals, als onderdeel van het snijden van het verbond, zouden de twee partijen van het verbond 

tussen de stukken doorgaan als symbool van hun toewijding aan het verbond en daarmee zeggen: "Als ik 

me niet houdt aan de afspraken van dit verbond dan mag je met me doen wat we met dit dier deden".  

 

Maar JHWH belooft dat Hij een nieuw verbond zal maken met de kinderen van Israël en dat Hij deze 

twee volken weer zal verenigen tot een volk. 

 

Ezechiël 37:22 

Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als 

koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee 

koninkrijken verdeeld zijn. 

 

 



 

Jeremia 31:31-33 

“Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 

heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, 

dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH). Voorzeker, 

dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE 

(JHWH): Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot 

een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

 

Als je dit onderwerp interessant vindt, en je misschien meer vragen hebt gekregen, dan willen we je 

wijzen op onze studie Het Drempelverbond. 

 

We bidden dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

Sjalom!  

 

We bidden dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! 

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

 

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

Sjalom. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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