Bijbelvariaties op Genesis 25:17-18
NBG-51 – Gen.25:17 En dit waren de jaren van Ismaëls leven: honderd zevenendertig jaar. Toen
gaf hij de geest en stierf, en werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. – 18 En zij woonden van Chawila
tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij hebben zich tegenover al hun
broeders gevestigd.
SV – Gen.25:17 En dit zijn de jaren van het leven van Ismaël, honderd zeven en dertig jaren; en hij
gaf de geest, en stierf, en hij werd verzameld tot zijn volken. 18 En zij woonden van Havíla tot Sur
toe, dat tegenover Egypte is, waar gij gaat naar Assur; hij heeft zich neergezet voor het aangezicht
van al zijn broeders.
Naardense – Gen.25:17 En dit zijn de jaren van het leven van Ismaël: honderd jaar, dertig jaar en
zeven jaren; dan ontslaapt hij en sterft en wordt verzameld bij zijn medemensen. 18 Ze wonen van
Chavila tot Sjoer, dat in het zicht van Egypte ligt als je op Asjoer aan komt; in het zicht van al zijn
broeders is hij neergevallen.
NBV – Gen.25:17 Ismaël leefde honderdzevenendertig jaar. Toen blies hij de laatste adem uit en
werd hij verenigd met zijn voorouders. 18 Zijn nakomelingen woonden in een gebied dat zich
uitstrekte van Chawila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Ze
vestigden zich in de buurt van hun verwanten en leefden in onmin met hen.
Targum Jonathan – Gen.25:17-18 And
these are the years of the life of Ishmael, a
hundred and thirty and seven years; and he
was coverted in repentance, and expired, and
was gathered to his people. And they dwelt
from Hindiki unto Chalutsa, which is in face
of Mizraim from going up to Athur. Before
the face of all his brethren he dwelt in his
possession. [JERUSALEM. In their villages,
and in their fenced dwellings (or
encampments). Twelve chiefs of their
peoples. And they dwelt from Hindekaia
unto Chalutsa, which is by the side of
Mizraim, from thy going up towards Arthur.
Before all his brethren he dwelt.]

Targum Jonathan – Gen.25:17-18 En dit zijn
de jaren van het leven van Ismaël, honderd
zeven en dertig jaren, en hij werd bedekt in
berouw, en blies de laatste adem uit, en werd
tot zijn volk verzameld. En zij woonden van
Hindiki tot Chalutsa, dat in het zicht van
Misraïm is, vanuit een opgaan naar Athur.
Voor het aangezicht van al zijn broederen
woonde hij in zijn bezit. [JERUZALEM. In
hun dorpen, en in hun omheinde woningen (of
kampementen). Twaalf hoofden van hun
volkeren. En zij woonden van Hindekaia tot
Chalutsa, dat langs de kant van Misraïm is,
vanaf uw opgaan naar Arthur. Vóór al zijn
broederen woonde hij.]

