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In het begin van de portie 'Chajjee Sarah', lezen wij over het 
sterven en over de begrafenis van Sarah, de eerste aarts-
moeder. Aan het einde van de portie lezen wij over het 
sterven en over de begrafenis van Abraham, de eerste aarts-
vader. In die tussentijd heeft Abraham zijn zoon Isaac, de 
tweede aartsvader, als zijn opvolger voorbereid. Zo zond 
Abraham zijn knecht Eliëzer om een geschikte vrouw voor 
Isaac te zoeken. Eliëzer is hiermee de eerst beschreven 
huwelijksmakelaar in de Tora. Het huwelijk van Isaac en 
Rivka is het eerste huwelijk dat in de Tora beschreven wordt, 
dat door menselijke inspanningen tot stand is gekomen. 
Het verhaal over dit huwelijk omvat zeer veel verzen en uit 
dit verhaal zijn regels die met de joodse huwelijksmakelarij 
hebben te maken, afgeleid.

In zijn ontmoeting met Rivka bij de waterput, gaf Eliëzer 
haar een gouden neusring die een halve sjekel woog en 
twee armbanden die tien gouden sjekels wogen. (Genesis 
24:22)
Het gewicht van de gouden neusring verwijst naar de halve 
sjekel die het volk Israël later jaarlijks per hoofd moest 
betalen als he�ng voor de tabernakel en de tempel. (Exo-
dus 30:13)                             
De twee armbanden verwijzen naar de twee stenen tafels 
die aan elkaar verbonden waren en hun gewicht van tien 
gouden sjekels verwijst naar de tien geboden die op de 
stenen tafels stonden. (Uit het commentaar van Rasji)

De profetenlezing die bij de portie 'Chajjee Sarah' hoort, 
komt uit 1Koningen 1. Daar wordt over koning David 
verteld dat hij oud was geworden en dat hij in zijn bejaarde 
dagen was gekomen. Dat is gerelateerd aan hetgeen over 
Abraham in de portie werd gezegd dat hij oud was 
geworden en bejaard in dagen was gekomen.(Genesis 24:1)
 
In het eerste vers van de profetenlezing (1 Koningen 1:1) 
lezen wij dat kleren koning David niet warm konden 
krijgen. De joodse Wijzen concludeerden hieruit en zeiden: 
'degene die kleding onteert zal uiteindelijk ontroofd 
worden van haar welbehagen. David had eens een stuk van 
de koningsmantel van Saul afgescheurd (1 Samuël 24:5) en 
zodoende konden kleren hem niet verwarmen. 
(Talmoedtractaat Berachot 62b)

Een andere reden die de joodse Wijzen hebben gegeven, is 
dat toen David de engel van de dood met zijn zwaard in zijn 
hand in Jeruzalem zag staan, zijn bloed uit vrees voor hem 
verkilde. (1 Kronieken 21:16) (Uit het commentaar van Rasji)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in 1 G-d

1.1.6
Elke niet-jood die deze zeven Noachitische geboden 
aanvaardt en zorgvuldig is in het nakomen van deze 
geboden is een waar vroom persoon van de volkeren van 
de wereld en zal een eeuwig deel in de komende wereld 
bezitten. (En met deze verdienste zal die persoon ook deel 
uitmaken van de opstanding van de doden -Rasji. Andere 
opinies zeggen dat de belangrijkste, eeuwige verdienste 
en openbaring van G-ddelijkheid in de toekomst in de 
fysieke wereld zal zijn, na de opstanding van de doden) Dit 
geldt echter alleen indien hij de geboden aanvaardt en 
nakomt omdat de Heilige, gezegend zij Hij, dat in de Tora 
heeft bevolen en door Mozes, onze leraar, heeft bekend 
gemaakt die de kinderen van Noach al eerder waren 
geboden om hen na te leven.
Indien iemand echter de Noachitische geboden nakomt 
vanuit verstandelijke overwegingen (omdat zijn logica 
hem dat voorschrijft) is het verboden voor hem om in het 
land Israël te vestigen, en behoort hij niet tot de vrome 
personen van de volkeren van de wereld.

1.1.7 Verloochenaars en Dwaalleren van de fundamenten 
van het geloof
Iemand die gelooft dat er een andere god bestaat, 
verloochent het basisfundament van het geloof omdat de 
kennis van het bestaan, de waarheid en de eenheid van de 
Meester van de wereld het fundament is waarvan alles 
afhangt. Zo'n persoon is een verloochenaar (Min in het 
Hebreeuws) en hoort thuis in de categorie van diegenen 
die in afgoden geloven.

Er zijn vijf categoriën van verloochenaars (die het funda-
mentele principe van geloof in G-d verloochenen):
a. iemand die zegt dat er geen godheid is en dat de wereld 
niet onder toezicht staat;
b. iemand die zegt dat er twee of meer goden zijn;
c. iemand die zegt dat er maar één god is, maar die een 
vorm of een lichaam heeft;
d. iemand die zegt dat G-d niet het enige Eerste Wezen en 
de Schepper van alles is, maar dat er oermateriaal voort-
durend aanwezig was en dat G-d daaruit de wereld heeft 
gevormd;
e. iemand die een afgod dient (of een ster of een sterren-
beeld) die als een tussenpersoon tussen hem en G-d moet 
dienen. (The Divine Code, Rabbi M. Weiner,2017)


