Arevoet
Genesis 14:8 Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra,
de koning van Adama, de koning van Zeboïm en de koning van Bela – het
tegenwoordige Zoar – en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal,
9. tegen Kedor-Laomer, de koning van Elam, Tideal, de koning van de volken, Amrafel,
de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf.
10. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten; de koningen van Sodom en Gomorra
vluchtten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchtten naar het bergland.

11. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en
trokken weg.
12. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, en trokken
weg; hij woonde namelijk in Sodom.
13. Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de
Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en
Aner. Zij waren bondgenoten van Abram.

14. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn
geoefende manen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien man, en hij
achtervolgede hen tot aan Dan.
15. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg
hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba (Chova), dat links van Damascus ligt.

16. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht
hij terug, evenals de vrouwen en het volk.
17. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het
verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het
tegenwoordige Koningsdal.
18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn (Kidoesj); hij was een
priester van God, de Allerhoogste.

19. En hij zegende hem en zei: (Baruch) Gezegend zij Abram door G-d, de Allerhoogste, Die
hemel en aarde bezit!
20. En geloofd zij G-d, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand!
En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Genesis 14:13 Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram,
de Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en
Aner. Zij waren bondgenoten van Abram.

ֹלני ַמ ְמ ֵ֣רא הָּ אֱ מ ִֹ֗רי אֲ ִ֤חי אֶ ְש ֹכ ֙ל
ֵ֜ ַויָּב ֹא֙ הַ פָּ ִ֔ליט ַויַגֵּ֖ד ְלאַ ְב ָ֣רם ה ִע ְב ִ ִ֑רי וְהּוא֩ ש ֵֹ֨כן ְב ֵֽא
ְהם בַ עֲלֵ֥י ְברית־אַ ְב ָּ ֵֽרם׃
ֵּ֖ וַאֲ ֵ֣חי עָּ ִ֔נר ו
Waarom wordt deze term

 ְלאַ ְב ָּ ֵ֣רם הָּ ע ְב ִ֑ריgebruikt? Aan Abram de Hebreeër

De Gezera van de term:

 → ע ְב ִ֑ריHebreeuwse

Hebreeuwse slaaf /dienstknecht = עֶ בֶ ד ע ְברי

In Jesaja 52:13 wordt Masjiach  עֶ בֶ ד ִע ְב ִריde dienstknecht van G-d genoemd.

Misdadiger = (Avarjan)

עֲבַ ְר ָּין



עברי

Ivri

Als je de letter ‘bet’ en ‘resj’ van Ivri verwisselt, krijg je arev
Garantie (garant staan), beloven =  ערבarev
Wie is de Evèd Ivri ע ְברי

משיח

= 358 =ע ְברי

? עֶ בֶ ד

עֶ בֶ ד

Masjiach = 358 = Evèd Ivri

Stamletters → Ivri

 = עברי272 =  ערבarev (garant / waarborg)

Leviticus 26:37 Zij zullen over elkander struikelen, als voor het zwaard, wanneer
niemand achtervolgt, en gij zult geen kracht hebben om tegenover uw vijanden te
staan.

תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃-חרב ורדף אין ולא-באחיו כמפני-וכשלו איש
De Wijzen van Israël verklaren in Sanhedrin 27b over Leviticus 26:37

וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מלמד שכולן ערבים זה בזה
Dit vers betekent dat het Joodse volk zal struikelen, de één door de
ongerechtigheid van de ander, d.w.z. dat zij gestraft worden voor elkaars zonden,
wat leert dat alle Joden worden beschouwd als borg, d.w.z. verantwoordelijk,
voor elkaar.

Avram heeft drie dingen gedaan :
1. Hij volhardde door achter Lot aan te gaan tot aan Dan en gaf niet op totdat hij Lot
te pakken kreeg in Chova (vers 15) bij Damascus (meer dan 300 km).
Het vergt veel inspanning om een Arev te zijn! (Geef niet op om een vriend te redden)
2. Hij was geen eenzame ‘ranger’, maar was deel van een gemeenschap! Abraham
deed beroep op 318 mannen. Aantallen zijn nodig om te transformeren tot Arevim.
Er is kracht in aantallen, er is kracht in een gemeenschap! Je kan geen Tora
bestuderen in je eentje of enkel in je eentje zitten bidden op je eilandje. Je moet dit
doen in gemeenschap!
3. Chova  חובהbetekent 'schuld' Waarom chova?  חובchov = schuld. Niemand is
jou iets schuldig maar jij bent het lichaam iets verschuldigd; niemand moet jou
voeden maar jij moet de anderen voeden. Chova is een plaats waar iemand anders
buiten zit met geestelijke moeilijkheden. G-d heeft jou Masjiach gegeven zodat jij
hen kunt gaan helpen!

De drie beginselen van Arevoet

1. Redifa → Achtervolgen, net zoals Avram Lot achtervolgde, helemaal naar Chova
2. Chova → Verplichting of schuld om niet te nemen maar te geven
3. Kenja → Kopen (verlossen) Kosten om te betalen zoals gegeven in Gen.14:18
Toen bracht Melchizedek, de koning van Salem, brood en wijn naar buiten - hij was
een priester van El Elyon en gezegend zij El Elyon, Die uw vijanden in uw hand
overgaf. Toen gaf Abram hem een tiende van alles.
De allereerste Bracha (Kidoesj) en verbond tussen G-d en de mensen die de
hemel met de aarde verbindt!
Dit komt overeen met het worden van een ladder ‘Soelam Ja’akov’

