Malbenhoekje

Parasja Chajjee Sarah
Genesis 23:1-25:18
105 verzen
25Chesjwan 5777

Onderwerpen
Dood van aartsmoeder Sarah en haar
begrafenis in spelonk van Machpela
Abraham zond Eliezer naar Haran om vrouw
voor Isaac te nemen
Eliezer bad en vond Rebecca bij waterput
Isaac trouwde met Rebecca
Nageslacht van Ismael
Dood van aartsvader Abraham

Vragenhoekje
Wie zijn er in de parasja gestorven? Hoe oud
zijn zij geworden?
Waar is de spelonk van Machpela?
Voor hoeveel geld heeft Abraham de spelonk
gekocht?
Hoelang deed Eliezer erover om naar Haran te
komen?
Wat nam Eliezer met zich mee naar Haran?
Hoevaak komt de naam Eliezer in de parasja
voor?
Hoe heette de vader van Rebecca? En wie was
haar broer?

Verhalenhoekje
Geen kadootjes!
Waarom wilde Abraham de spelonk van
Machpela niet gratis ontvangen? Waarom
wilde hij de volle prijs betalen? Abraham wilde
zijn eerste stuk grond in het land Israel niet
door de goede wil van iemand ontvangen. Hij
wilde het eerste stuk grond door inspanning
en voor de voor volle prijs verkrijgen. De
spelonk van Machpela is een van de drie
plaatsen in het land Israel die met geld
gekocht zijn. Abraham heeft dat stuk land aan
zijn zoon Isaac nagelaten, Isaac aan Jacob en
Jacob aan zijn zonen tot op de dag van
vandaag. De wereld kan geen aanspraak op de
spelonk van Machpela in Hebron maken!

Parasja Plaatje

Spelonk van Machpela in Hebron

Ontferming voor dieren
Eliezer, de knecht van Abraham, had voor
zichzelf een teken vastgesteld: als het meisje
ook de kamelen te drinken geeft dan is dat
een teken dat zij geschikt is om de vrouw van
Isaac te zijn.
Iemand die zich over dieren ontfermt, toont
aan dat hij een goed hart heeft en dat hij voor
elk levend wezen zal zorgen.
Rebecca was geschikt om de daden van
goedheid en vrijgevigheid van Abraham en
Sarah voort te zetten.
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