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Abraham’s oath 
Learn Hebrew - rediscover the stories 
 

 The Treaty by The Well 
The name Beersheba (באר שבע) has an interesting 
double meaning in the original Hebrew. In Genesis 
21, Abraham finds himself in conflict with the most 
powerful king of the southern part of the land, King 
Abimelech of Gerar. Abimelech’s servants seized a 
water well that Abraham dug for his flocks. The two 
men resolved to make a peace treaty. Abraham gave 
the king seven sheep, and in exchange the king 
made an oath never to harass Abraham again 
(Genesis 21:28-31). 
 
It is only when you read this story in Hebrew, that it 
makes perfect sense why they named this well 
Beersheba. This is also how the city of Beersheba got 
its name. The name has two meanings: “the well 
(be’er) of the oath (shevuah)” and “of the seven 
(sheva)”. The only way to understand the depth of 
this story and get closer to the word of God is when 
you read it in Hebrew. Study with us in our live 
online Biblical Hebrew course to rediscover the 
familiar stories you thought you already knew – 
enroll today! 
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Abrahams eed 
Leer Hebreeuws - herontdek de verhalen 
 
Het verdrag bij de bron 
De naam Beersheba (באר שבע) heeft in het oorspronkelijke 
Hebreeuws een interessante dubbele betekenis. In Genesis 
21 komt Abraham in conflict met de machtigste koning van 
het zuidelijke deel van het land, koning Abimelech van Gerar. 
Abimelechs dienaren namen een waterput in beslag die 
Abraham had gegraven voor zijn kudden. De twee mannen 
besloten een vredesverdrag te sluiten. Abraham gaf de 
koning zeven schapen, en in ruil daarvoor legde de koning 
een eed af dat hij Abraham nooit meer zou lastigvallen 
(Genesis 21:28-31). 
 
Pas als je dit verhaal in het Hebreeuws leest, wordt het 
volkomen duidelijk waarom ze deze bron Beersheba 
noemden. Dit is ook hoe de stad Beersheba aan haar 
naam kwam. De naam heeft twee betekenissen: "de put 
(be'er) van de eed (shevuah)" en "van de zeven (sheva)". 
De enige manier om de diepte van dit verhaal te begrijpen 
en dichter bij het woord van God te komen, is wanneer je 
het in het Hebreeuws leest. Studeer met ons in onze live 
online cursus Bijbels Hebreeuws om de bekende verhalen 
te herontdekken die je al dacht te kennen - schrijf je 
vandaag in!  

 


