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Isaak krijgt Rebekka als vrouw
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Thema: Hoe kan ik haar vinden?

Doel
De kinderen leren dat de aartsvaders steeds weer moeten zoeken naar Gods bedoeling. Wie luistert en op Hem vertrouwt, 
zal het goede vinden. 

Toelichting
Abraham wil niet dat Isaak met een vrouw uit Kanaän trouwt. Zijn vrouw moet iemand uit zijn vaderland zijn. Meer zegt 
hij niet. Met die opdracht gaat Abrahams knecht Eliëzer op pad. Maar waar moet hij precies gaan zoeken. Welke vrouw is 
goed voor Isaak? Hij kent daar immers niemand.
Eliëzer weet, dat hij, net als Abraham, God om hulp moet vragen. Dat doet hij. Zo vindt hij Betuëls dochter Rebekka bij de 
waterput. God wijst haar aan en Eliëzer dankt God daarvoor. God heeft hem laten vinden wie hij zocht: een vrouw voor 
Isaak.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een bruid voor Isaak 
Richtlijnen: Kinderen weten wel wat zoeken is. In de winkel moet je soms je broertje of zusje zoeken, die in een ander pad 
loopt. Of je moet op je kamer een legoblokje of Playmobil-onderdeeltje zoeken dat gevallen is. Soms moet je lang zoeken, 
omdat je het niet meteen kunt vinden. Maar als het dan lukt, dan ben je heel blij.
Vandaag moet Abrahams knecht gaan zoeken. Hij moet naar het land waar Abraham geboren is. Daar moet hij een meisje 
gaan zoeken met wie Isaak kan trouwen. Verder zegt Abraham niets. Eliëzer denkt: ik vraag God om me te helpen. Hij 
bidt of God zelf een lief en goed meisje wil aanwijzen. Zo vindt Eliëzer Rebekka. Zij gaat mee en trouwt met Isaak. Eliëzer 
bedankt God.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gevonden!
Richtlijnen: Vertel deze geschiedenis vanuit Eliëzer. Hij is de hoofdpersoon; Abraham geeft alleen een opdracht en Isaak 
blijft bijna buiten beeld. Eigenlijk krijgt de knecht van Abraham een onmogelijke opdracht: in een voor hem volkomen 
vreemd land moet hij een geschikte vrouw vinden voor Isaak. Waar moet hij zoeken? Waar moet hij in het bijzonder op 
letten?
Eliëzer denkt na en begint bij God. De HEER moet hem helpen. Eliëzer lijkt in zijn vertrouwen op zijn meester. Het zoeken 
verloopt voorspoedig en de HEER wijst door een teken op Rebekka. Eliëzer dankt God dat hij deze bruid heeft gevonden. 
En zij is bereid om haar land te verlaten en mee te gaan naar Kanaän. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Waar moet ik beginnen met zoeken?
Richtlijnen: Eliëzer heeft geen idee hoe hij de opdracht van Abraham moet uitvoeren. Meer aanwijzingen dan het land waar 
hij heen moet, zijn er niet. Geen plaats, geen omschrijving van de vrouw die hij voor Isaak moet vinden, niets. Het is onbe-
gonnen werk, een onmogelijke opdracht. Eliëzer vraagt God om hem te leiden. Zo vindt hij Rebekka. 
De zoektocht van Eliëzer lijkt wel op ons leven als gelovige. Hoe vinden wij de juiste weg in allerlei grote en kleinere 
vragen? Hoe doen we wat God wil. We hebben natuurlijk de Bijbel; dat is een rijk bezit. Maar het kost moeite om daarin 
de antwoorden voor nu te vinden. Durven wij onze vragen aan God voor te leggen? Vertrouwen wij erop, dat Hij ons door 
andere mensen of op wat manier ook de juiste weg wijst?
En als we een antwoord vinden, zijn we dan vooral trots op onszelf, omdat wij eruit gekomen zijn? Of bedanken we God?

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 119: 173-176 
(Gods leefregels wijzen ons de juiste weg)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Sara, de moeder van Isaak, is overleden en Abraham is oud geworden. Zijn knecht Eliëzer krijgt de opdracht een vrouw te 
zoeken voor Isaak, niet uit het land Kanaän, maar bij de familie van Abraham. Dat wordt een lange reis naar het land Aram-
Naharaïm en de stad waar Nachor (de broer van Abraham) en zijn nakomelingen woonden (vs. 10). Op een wonderlijke 
manier vindt Eliëzer de jonge vrouw Rebekka die een kleindochter is van Nachor. 
De familie geeft Eliëzer toestemming dat Rebekka met hem mee mag gaan om de vrouw van Isaak te worden. En de vol-
gende dag blijkt dat ook Rebekka dat zelf ook wil, want ze zegt: ja, ik zal gaan (vs. 58). Die woorden ‘ik zal gaan’ vertolken 
dezelfde geloofskeuze die Abraham eens maakte toen God tegen hem zei: ‘Ga uit uw land … naar het land dat Ik u wijzen 
zal’ (Gen. 12:1, HSV) en toen ging Abram (Gen. 12:4). In het verhaal over Rebekka en Isaak wordt het woord ‘gaan’ maar 
liefst 14 keer gebruikt en is daarom een sleutelwoord. 

Vers voor vers
Vs. 2 Leg je hand in mijn lies. Dat is een handeling die samengaat met het zweren van een eed. In de lies of onder de 

heup – misschien omdat dit in de buurt van de geslachtsorganen is? De eed is dan een verplichting aan alle nako-
melingen van Abraham. 

Vs. 10 Het land Aram-Naharaïm, dat wil zeggen het land Aram van de twee rivieren. Dat zijn de Eufraat en de Tigris. Be-
doeld is dus Mesopotamië. De stad waar Nachor is Haran, ten zuiden van het huidige Turkije. In Gen. 25:20 heet 
dit gebied Paddan-Aram (het veld van Aram). 

 

Midden-Oosten ten tijde van Abraham - christipedia.nl

Vs. 14 In zijn gebed vraagt Eliëzer: ‘als dat meisje antwoordt: ‘Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven,’ laat 
dat het meisje zijn dat U bestemd hebt voor uw dienaar Isaak.’ Eliëzer vraagt om een teken van God, maar dat is 
niet een willekeurig teken. Hij denkt aan een meisje dat gastvrij is en van aanpakken weet. En zo blijkt Rebakka 
ook te zijn. 

Vs. 22 Eliëzer geeft Rebekka drie mooie sieraden: een gouden neusring dat ongeveer tien gram weegt en twee gouden 
armbanden die elk ongeveer 160 gram wegen. Zeer kostbaar dus. En volgens vs. 47 bevestigde Eliëzer zelf de 
ring aan haar neus. Hoe hij dat deed vermeldt het verhaal niet. Het zal vast anders gegaan zijn dan het aanbren-
gen van een neuspiercing … 

Vs. 48 Eliëzer geeft God alle eer en hij zegt: ‘En ik ben op mijn knieën gevallen en heb me neergebogen voor de HEER, 
en ik heb de HEER, de God van mijn meester Abraham, geprezen: Hij heeft mij de goede weg gewezen en zo heb 
ik voor zijn zoon de kleindochter van mijn meesters broer gevonden.’ 
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Vs. 58 Rebekka krijgt de vraag of ze nu direct met Eliëzer wil meegaan. Ze antwoordt: ‘Ik zal gaan!’ Sommige vertalingen 
geven ‘ja’ en dat bedoelde Rebekka natuurlijk, maar zo missen we de essentie. Met de woorden ‘Ik zal gaan!’ sluit 
Rebekka zich als het ware aan bij de grote stap die Abram eens maakte toen hij de opdracht kreeg ‘Ga uit uw land 
…’ (Gen. 12:1). Niet alleen voor Abram was dat een stap in geloofsvertrouwen, ook voor Rebekka die haar hele 
familie en vriendinnen moest achterlaten. 

Vs. 62vv Isaak treurt om het verlies van zijn moeder. Hij ontvangt Rebekka als zijn vrouw en gaat van haar houden. Er staat 
betrekkelijk weinig over Isaak in de Bijbel, vergeleken met de verhalen over Abraham en Jakob, maar hier blijkt 
dat hij een gevoelig man was. We weten niet zo goed hoeveel tijd (waarschijnlijk drie jaar) er tussen het overlijden 
van zijn moeder Sara (Gen. 23) en zijn huwelijk met Rebekka lag, maar hij had groot verdriet om het verlies van 
zijn moeder. 

Vragen
Rebekka heeft gehoord dat God haar op de weg van Eliëzer heeft gebracht. Zo heeft ze de leiding van God ervaren en 
toch heeft zij het laatste woord. Aan haar is de keus: ga ik de weg die de HEER wijst of niet? Met de oudere kinderen zou je 
hierover kunnen praten. Is de leiding van God iets waarmee hij ons dwingt of juist uitnodigt om Hem te vertrouwen. 
Rebekka ervaart geen dwang maar zegt vol vertrouwen: Ik ga ervoor! Ik ga voor de weg die God mij wijst!

Auteur: RB  

Liederen

Psalm 105: 1,2 en4
Lied 903     (-=Gezang 426 LvdK)
Lied 249     All night, all day
Lied 405     (=Gezang 457 LvdK)
Kom in de kring     Hemelhoog 398
Ik kijk omhoog naar de bergen   Op Toonhoogte 517
Ik stel mijn vertrouwen    Hemelhoog 338
Als je bidt, zal Hij je geven   Hemelhoog 101
Rebekka wordt de bruid    Alles wordt nieuw 3:1
Ik wens je     Hemelhoog 114
Liefde, blijdschap, vrede    Hemelhoog 115

Auteur: PZ
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Een bruid voor Isaak 

Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt 
Dit is tekenen of schilderen terwijl je 
vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van 
de volgende aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende 
kleuren waterverf uit een tubetje/fles, 
penselen.
Óf een tekenbord en verschillende kleuren 
krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening 
maken (zie voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent 
terwijl je vertelt; dit wordt in het verhaal 
aangegeven met de cursief gedrukte ge-
deelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je ge-
bruikt. Zorg dat alles van tevoren klaarligt, 
dat je er goed bij kan en de kinderen het 
goed kunnen zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat  
aan de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers 
een schetsbord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en 
dán pas vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze 
zien wat het wordt.
Je krijgt dan leuke interactie. 

Het woord ‘gevonden’ is gemaakt van zgn. 
‘ladderletters’.
Van tevoren schilder/teken je een gele balk 
met daarin, met rode verf/krijt, de lijnen van 
de vakken. De ladderletters maak je tijdens 
het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes 
van tevoren aangeven waar de strepen van 
de letters moeten komen.

Gebruik 4 verschillende kleuren voor de per-
sonen uit dit verhaal. 
Eén voor: Eliëzer, Rebekka, familie van  
Rebekka, Isaak.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2
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Inleiding
Laat een bijbel zien en vertel dat je een verhaal uit de 
bijbel gaat vertellen en erbij zal tekenen.
Zing eventueel het lied: ‘Hé, luister mee!’  
(Opwekking Kids 112) https://www.youtube.com/
watch?v=Xn7e09_7fjU 
Of het lied ‘De bijbel’ van Marcel en Lydia Zimmer.
https://www.youtube.com/watch?v=aviBYUlZe8I 
We hebben de verhalen van Abraham, Sara en Isaak 
gehoord.
Isaak is geen jongen meer, hij is een grote man 
geworden.
Sara is gestorven en Abraham is ook al heel oud.
We luisteren hoe het verder gaat.

A
‘Hè, hè, eindelijk, we zijn er!’ Er stapt een (teken Eliëzer) 
man van zijn (teken het oog en de mond van de kameel) 
kameel.
Het is Eliëzer, de belangrijkste knecht van Abraham.
Met wel tien kamelen en de kamelenknechten heeft hij 
een heel lange reis gemaakt.
Hij is helemaal van het land Kanaän waar Abraham nu 
woont, naar het land gereisd waar Abraham vroeger 
vandaan is gekomen.
Abraham heeft Eliëzer naar dit land gestuurd om een 
vrouw te zoeken die met Isaak kan trouwen.
Maar Eliëzer vindt dat wel heel moeilijk om te doen. 
‘De Here God zal je helpen’, heeft Abraham gezegd. ‘Ga 
maar, Hij gaat met je mee.’
En nu, eindelijk, zijn ze er. Ze zijn gestopt bij de waterput, 
dicht bij de stad. 
Het is al bijna avond, straks komen de vrouwen uit de 
stad om water uit de put te halen.
Eliëzer denkt aan zijn moeilijke opdracht. Hoe moet hij nu 
weten welk meisje hij voor Isaak moet zoeken? Wat is het 
goede meisje? Eliëzer weet het niet. 
Maar dan gaat Eliëzer (maak het woord ‘bidden’ af) bid-
den. Hij zegt: ‘HEER, God van mijn meester Abraham, 
wilt U mij helpen? Ik sta nu bij de waterput. Straks komen 
de meisjes uit de stad water putten. Als ik nu straks aan 
een meisje met haar kruik op haar schouder vraag of zij 
mij drinken wil geven en zij wil óók de kamelen drinken 
geven, laat dat dan het meisje voor Isaak zijn.
(teken Rebekka terwijl je verder vertelt) Terwijl Eliëzer 
nog aan het bidden is, komt er een meisje uit de stad 
aangelopen. Ze draagt een (teken de kruik) kruik op haar 
schouder en loopt naar de waterput toe.
Ze vult haar kruik met water.

B
(teken Eliëzer) Eliëzer staat te kijken. Dan vraagt hij aan 
het meisje: ‘Mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je 
kruik?’
Het (teken Rebekka) meisje zegt: ‘Natuurlijk meneer.’ En 
ze geeft Eliëzer water uit haar (teken de kruik) kruik om te 
drinken.
‘Ik zal uw kamelen ook wel drinken geven’, zegt het 
meisje. En meteen giet ze haar kruik leeg in de drinkbak 
voor de kamelen en haalt net zoveel water uit de put tot 
alle kamelen genoeg gedronken hebben. 
Eliëzer heeft stil staan kijken. Is dit het meisje dat God 

voor Isaak bedoelt?
Eliëzer pakt een paar cadeaus voor het meisje: een gou-
den ring en gouden armbanden.
‘Deze zijn voor jou’, zegt hij. ‘Hoe heet jij en je vader? En 
kunnen we vanavond bij jullie slapen?’
‘Ik heet (maak het woord ‘Rebekka’ af) Rebekka. Mijn 
vader heet Betuël en mijn opa Nachor.
En ja hoor, jullie kunnen bij ons slapen. We hebben ook 
genoeg stro en voer voor de kamelen.’

C
Dan valt (teken Eliëzer) Eliëzer op zijn knieën en kan al-
leen maar (maak het woord ‘danken’ af) danken. Hij dankt 
de Here God dat Hij Rebekka naar hem toe heet gebracht 
en ze is ook nog eens familie van Abraham!
(teken Rebekka) Rebekka rent naar huis. Ze gaat alles 
vertellen tegen haar moeder!
Rebekka heeft ook nog een broer, Laban heet hij. Als hij 
de ring en armbanden ziet die Rebekka heeft gekregen, 
rent hij naar de waterput om Eliëzer op te halen. Ze  
kunnen bij hen thuis logeren.

D
Eliëzer gaat mee. De kamelen worden gevoerd en de 
kamelenknechten en Eliëzer kunnen zich wassen.
Dan gaan ze naar binnen. Het (teken het eten) eten staat 
al klaar op tafel.
De (teken de vader) vader van Rebekka en haar broer 
(teken Laban) Laban zitten al klaar.
Maar (teken Eliëzer) Eliëzer wil nog niet gaan eten. Hij wil 
eerst vertellen waarom hij gekomen is.
‘Ik ben een knecht van Abraham. Hij is heel rijk en heeft 
veel dieren. Hij en zijn vrouw Sara hebben een zoon 
gekregen toen ze al heel oud waren, Isaak heet hij.
Abraham heeft gezegd dat ik een vrouw voor Isaak moet 
zoeken in het land waar hij vandaan kwam. 
Ik ben hiernaartoe gereisd en de Here God heeft mij de 
goede weg gewezen en zo heb ik Rebekka gevonden. Ik 
wil vragen of Rebekka met mij mee mag om met Isaak te 
trouwen.’ 
Vader Betuël en broer Laban zeggen: ‘De Here God heeft 
dit allemaal geleidt, natuurlijk mag Rebekka met jou mee 
om met Isaak te trouwen.’
Wat is Eliëzer blij dat (teken Rebekka) Rebekka mee 
mag. Hij dankt de Here God ervoor, en ze krijgen alle-
maal nog veel meer mooie cadeaus.
Dan gaan ze eten.

De volgende dag wil Eliëzer weer terug naar Abraham en 
Isaak.
Maar de (teken de moeder) moeder van Rebekka wil wel 
graag dat ze niet gelijk meegaat, maar dat ze nog een 
poosje wachten.
Maar Eliëzer wil zo snel mogelijk terug.
‘Laten we Rebekka zelf vragen wat zij wil’, zegt haar 
vader.
Ze vragen het aan Rebekka. ‘Wil je al gelijk mee of nog 
10 dagen wachten?’
Rebekka zegt: (maak de zin ‘ik zal gaan’ af) ‘Ik zal gaan.’
Ze zegenen Rebekka en nemen afscheid van elkaar.
Dan gaan ze op weg.

https://www.youtube.com/watch?v=Xn7e09_7fjU
https://www.youtube.com/watch?v=Xn7e09_7fjU
https://www.youtube.com/watch?v=aviBYUlZe8I
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Het is weer een heel lange reis terug naar het land van 
Abraham en Isaak.
Maar eindelijk, op een avond zegt Eliëzer: ‘Nu zijn we er 
bijna Rebekka, we zijn bijna thuis.’
De (teken het oog en de mond van de kameel) kamelen 
lopen het veld in. Daar ziet Rebekka (teken Isaak) iemand 
aan komen lopen. ‘Wie is dat?’, vraagt Rebekka.
‘Dat is (maak het woord ‘Isaak’ af) Isaak’, zegt Eliëzer.
(teken Rebekka) Rebekka laat zich snel van haar kameel 
glijden.
Wat is Isaak blij als hij Eliëzer ziet met dat mooie, lieve 
meisje!
Isaak neemt Rebekka mee naar de tent die van Sara is 
geweest.
Ze trouwen met elkaar en Isaak gaat veel van Rebekka 
houden.
Wat is hij blij dat Eliëzer haar heeft (maak het ladder-
woord ‘gevonden’ af) gevonden.

Afsluiting
Wat bijzonder. God helpt Eliëzer zoeken naar een meisje 
voor Isaak waar hij mee kan trouwen.
Wat bijzonder dat Rebekka zegt: ‘Ik zal gaan’, en gelijk 
mee wil met Eliëzer naar dat verre land.
God zorgt voor Abraham en Isaak, zoals Hij beloofd 
heeft.
Wat een grote God hebben wij, want Hij zorgt ook voor 
ons en houdt van ons!

Auteur: EZD
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Inleiding
Heb jij wel eens een hele rare opdracht moeten doen 
voor iemand? Een opdracht waarvan je dacht, dat kan 
toch helemaal niet? Een dichte gaatjespan zoeken bv, 
dat is iets wat echt niet kan. Iemand zoeken, waarvan je 
niet weet hoe hij of zij heet en hoe hij of zij eruitziet, dat is 
ook onmogelijk, toch? Toch is dat nou net iets wat in het 
verhaal van vandaag gaat gebeuren. 

Bijbelverhaal
Ik ben al jarenlang knecht van Abraham. Ik heb al heel 
veel meegemaakt. Al veel dingen voor mijn baas moe-
ten doen. Maar nu... nu heb ik toch zo’n rare opdracht 
gekregen. Ik moet een vrouw gaan zoeken voor de zoon 
van de baas. Voor Isaak. Sara, de moeder van Isaak is 
overleden. Isaak is daar nog steeds verdrietig over. Nu 
is hij op de leeftijd dat hij zou moeten gaan trouwen. Er 
moet een vrouw voor hem gezocht worden. En dat moet 
ik gaan doen. Ik, Eliëzer, een oude knecht, moet deze 
opdracht uit gaan voeren. Ik moet er ook nog voor op 
reis. Mijn baas, Abraham zegt namelijk dat ik de vrouw 
niet hier in Kanaän moet zoeken. Nee, ik moet naar het 
vaderland van Abraham reizen en daarop zoek gaan 
naar een vrouw. Meer heeft hij me niet gezegd. En ik? Ik 
moet gaan, opdracht is opdracht, een knecht moet doen 
wat zijn baas van hem vraagt. Ik heb het hem plechtig 
beloofd. Ik legde mijn hand op de lies van mijn baas, zo 
doen we dat als we iets plechtig beloven. Ik heb het zelfs 
gezworen bij de HEER, de God van hemel en aarde. 
Ik zei nog tegen Abraham: ‘En wat als die vrouw nou 
weigert naar dit land te komen, moet ik uw zoon dan naar 
het land brengen waar u vandaan komt?’ Maar Abraham 
zei toen: Nee dat mag echt niet. Ik ben weggegaan uit dat 
land en God heeft me beloofd dat hij dit land, waar we nu 
zijn aan mijn nakomelingen zal geven. Als de vrouw echt 
niet wil, dan is het niet jouw schuld. 

Ik zal je vertellen hoe het ging. Ik ging op pad. Ik nam tien 
kamelen en allerlei kostbare dingen mee. Ik ging naar 
een gebied vlak bij de stad van Nachor. Ik liet de kamelen 
stoppen bij een waterput. Het was rond de avond, zo de 
tijd dat de vrouwen van de stad naar de put zouden ko-
men om water te putten. En weet je wat ik toen deed? Ik 
ging bidden. Ik wist echt niet hoe ik deze opdracht goed 
moest uitvoeren. Niemand kon me helpen, alleen God. 
De God van mijn baas Abraham. Ik bad om hulp van 
God, Hij moest maar aanwijzen wie de goede vrouw voor 
Isaak zou zijn. Ik vroeg aan God of een van de vrouwen 
me zou helpen, of ze mij en ook mijn kamelen water zou 
geven. De vrouw die dit zou gaan doen, die zou ik dan 
vragen om de vrouw van Isaak te worden. 

Ik vroeg dus om een aardige vrouw, een behulpzame 
vrouw, iemand die gastvrij zou zijn voor vreemdelingen 
en ook goed voor de dieren. Ik was nog maar net klaar 
met bidden of er kwam een vrouw naar de put. Het was 
Rebekka, de dochter van Betuël uit de familie van Abra-
ham. Ze kwam de stad uit met een kruik op haar schou-
der. Het was een hele knappe vrouw, een meisje nog. Ze 
liep naar de put en ik vroeg haar: Mag ik alstublieft wat 
water drinken uit uw kruik? 
‘Ga u gang, meneer’, zei ze en ze gaf me te drinken. 
Toen ik genoeg gedronken had zei ze: ’Ik zal ook voor 
uw kamelen water putten tot ze genoeg hebben ge-
had’. Meteen deed ze het restje water uit de kruik in de 
drinkbak en ging ze water halen voor de kamelen. Ik wist 
even niet meer wat ik moest doen. Gaf God me meteen 
dit antwoord?  Ik haalde een dure, gouden neusring 
tevoorschijn en twee gouden armbanden. ‘Van wie ben jij 
de dochter’, vroeg ik haar? Ze zei dat ze de dochter van 
Betuël was.  Ik vroeg haar of er in haar vaders huis ruimte 
zou zijn om te blijven logeren. Ze zei dat dit wel zou luk-
ken. We hebben stro en meer dan genoeg voer en ook 
een plek om te slapen.
Ik viel op mijn knieën neer. Ik prees God, de God van 
Abraham. Hij wees me de weg, ik heb voor mijn baas de 
kleindochter van zijn broer gevonden. Ik heb een vrouw 
voor Isaak gevonden.
Het meisje rende naar huis om daar alles te vertellen wat 
er was gebeurd. Niet veel later kwam haar broer Laban 
naar mij toe. Hij had de sierraden gezien en het verhaal 
van zijn zusje gehoord. Ik stond nog bij de waterput. De 
man zei: ‘Kom toch mee, in ons huis is alles klaar voor u 
en uw kamelen. Dus ging ik mee, er werd goed voor mij 
en voor mijn dieren gezorgd’.

Ik kreeg te eten, maar voordat ik ging eten wilde ik mijn 
verhaal vertellen. Ik vertelde alles. Over Abraham, over 
mijn opdracht. Ik vertelde dat God me de weg gewezen 
had en dat Rebekka precies had gedaan waar ik om 
gebeden had. Laban en Betuël zeiden allebei dat als God 
het zo geleid had, het dan helemaal goed was. Ik mocht 
Rebekka meenemen als vrouw voor Isaak. Ik dankte 
God nog een keer, wat had Hij me geholpen! Ik pakte de 
sierraden en kledingstukken die ik meegenomen had en 
gaf ze aan Rebekka. Ook aan haar broer en moeder gaf 
ik kostbare geschenken. Ik at en dronk en bleef bij de 
familie logeren.
De volgende ochtend vertelde ik dat ik heel graag terug 
wilde gaan naar mijn baas, naar Abraham. Abraham was 
al oud, de reis was lang en ik wilde hem en Isaak heel 
graag het goede nieuws vertellen. Laban en de moeder 
van Rebekka wilde liever dat we nog een dag of tien zou-
den wachten met vertrekken. Afscheid nemen, Rebekka 
zich klaar laten maken voor de reis en het huwelijk. Ze 
hadden nog allerlei plannen. Maar ik wilde echt vertrek-
ken. De familie riep Rebekka en ze vroegen haar of ze 
met me mee wilde gaan. Ze antwoorde: ‘Ja, Ik zal gaan!’ 
Wat een wonder dat ze dat meteen wilde, wat een lef had 
dit meisje. 

Gevonden
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Ze liet alles achter wat ze kende: al haar familie, vrien-
den, spullen.  Er werd snel afscheid van Rebekka geno-
men. Rebekka nam een paar van haar dienaressen mee 
en daar gingen we. 

Toen we dagen laten op een avond bijna bij Abraham en 
Isaak waren liep Isaak net buiten. Hij was naar de bron 
geweest om er te treuren. Hij was nog steeds verdrietig 
over de dood van zijn moeder Sara. Toen hij opkeek zag 
hij de stoet van kamelen aankomen.  Wij, de mensen die 
de stoet vormden, zag hem ook lopen. Rebekka gleed 
van haar kameel en vroeg: ‘Wie is deze man?’ Ik zei: ‘Dat 
is Isaak. Ik vertelde Isaak wat er onderweg allemaal was 
gebeurd. Isaak bracht Rebekka naar de lege tent die van 
zijn moeder geweest was. 
En nu? Nu zijn ze getrouwd, Isaak en Rebekka.

Wat een verhaal, hé? Mijn meester gaf me zo’n moeilijke 
opdracht, een voor mensen onmogelijke opdracht. Maar 
ik wist bij wie ik om hulp mocht en kon vragen. Niet bij 
mijn meester, maar bij de God van mijn meester. En Hij 
hielp me. Hij luisterde naar mijn gebed. Hij zorgde ervoor 
dat ik met een vrouw voor Isaak terug kon keren. Wat een 
wonderlijk verhaal!

Auteur: CdG
 



19 september 2021 | copyright VHM 102

Inleiding
Wie krijgt er wel eens een vraag of een opdracht waarbij 
je eigenlijk niet weet wat je moet doen? Of dat je iets 
moet opzoeken en je weet niet waar? Misschien hebben 
jullie er iets over te vertellen. 
Ook in je verdere leven moet je beslissingen nemen: 
welke school je zult kiezen, welke studie. Het leven draait 
er gewoon om. Laten we dan eens kijken naar het verhaal 
van Isaak, die op zoek moest naar een vrouw, of beter 
gezegd, Abrahams knecht moest op zoek. 

Bijbelverhaal
In het leven van Abraham en zijn zoon Isaak is iets ergs 
gebeurd. De vrouw van Abraham, de moeder van Isaak 
is overleden. Inmiddels is ook Abraham al op leeftijd, 
daarom is het belangrijk dat Isaak een vrouw zoekt. Niet 
zomaar een vrouw, maar de vrouw die God voor Isaak 
bestemd heeft. De geschiedenis van Abraham is immers 
al lang geleden begonnen. Toen riep God Abraham uit 
zijn land, uit zijn toenmalige godsdienst en bracht hem 
naar het land van Kanaän. Het is de bedoeling van God 
dat de vrouw uit de stam van Abraham haalde, iets dat in 
die tijd heel gewoon was. 
De knecht, Eliëzer, zweert trouw aan zijn meester en 
gaat op pad. Dat op weg gaan komt veel voor in de 
Bijbel. Zoals al gezegd, het begon al met de roeping van 
Abraham. Maar eigenlijk nog eerder, bij Noach die een 
ark moest bouwen. Velen na Abraham zijn geroepen om 
iets te gaan doen, zoals de profeten, koning David. Ook 
de profeet Jona moest op weg, hoewel hij er geen zin in 
had. Toen hij een andere weg koos, liep het slecht af. De 
discipelen worden geroepen door Jezus en later op weg 
gestuurd. Ook Paulus overkwam dit. De Bijbel is ermee 
doorspekt, met ‘gaan’. Het woord ‘gaan’ komt ook maar 
liefst 14 keer voor in dit Bijbelgedeelte, Genesis 24. Heel 
verschillende mensen die moeten gaan, maar wel om 
dezelfde reden. Waarom? Om het heilsplan van God, de 
verlossing van de zonden van de mensen, om de schuld 
te betalen. De Here Jezus zal later geboren worden uit 
deze aartsvader, daarom is het zo belangrijk met wie 
Isaak trouwt.
 
Deze Eliëzer is dus onderdeel van het belangrijke, grote 
plan van God. Hij moet een lange weg afleggen, kijk 
maar eens op de kaart, hij moet terug naar het land tus-
sen de Eufraat en de Tigris. Hij krijgt genoeg mee voor 
onderweg, zoals tien kamelen, een kameel wordt ook wel 
‘het schip van de woestijn genoemd’, juist omdat dit dier 
het lang kan uithouden in een droge en warme woestijn, 
maar ook ’s nachts, als het juist koud is. 
Tegen de avond komt hij aan bij een waterput, waar hij de 
kamelen laat drinken. Gewoonlijk komen tegen de avond 
ook de vrouwen water uit de put halen, dat was destijds 
echt vrouwenwerk, niet voor niets zijn er ook zoveel ont-
moetingen bij de put. Inmiddels heeft Eliëzer zijn besluit 
genomen als het gaat om zijn moeilijke opdracht, hij gaat 
bidden! 

Waar moet ik beginnen met zoeken?

Het wordt een plechtig moment, zomaar bij die put, in de 
openbare ruimte, vlak voordat de meisjes komen. Eliëzer 
weet dat ze zullen komen, daarom blijft hij bij de put en 
bidt hij juist daar. Hij doet God feitelijk een voorstel, een 
soort ‘deal’, zodat Eliëzer weet welk meisje God voor 
Isaak bestemd heeft. Eliëzer zal een meisje vragen om 
met haar kruik hem drinken te geven, als dat meisje 
vervolgens zegt dat ze dan ook de kamelen drinken 
zal geven. Hieruit zal blijken dat ze ijverig is en ook 
behulpzaam. 
Als zijn gebed nog niet eens ten einde is, komt het meisje 
al naar hem toe. Ze heet Rebekka, is een mooi meisje, 
maar ook degelijk. Meteen als ze bij de put komt om haar 
kruik te vullen, vraagt Eliëzer haar om hem ook drinken 
te geven. En inderdaad, ze geeft het en biedt meteen aan 
om ook de kamelen te laten drinken! Dan weet Eliëzer dat 
hij goed zit. Ze gaat steeds weer naar beneden om water 
te halen, zodat de tien kamelen ruim genoeg krijgen.
Eliëzer vraagt wie haar vader is, bovendien moet hij na-
tuurlijk ergens overnachten! Ook hiermee is het prijs, hij 
mag komen logeren, dat biedt ze hem aan. 
Dan is het moment daar, Eliëzer knielt neer, niet voor  
Rebekka, maar om God te bedanken, vanwege zijn 
trouw. Intussen rent Rebekka naar huis, om haar familie 
op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen. De 
broer van Rebekka, Laban (onthoud deze naam maar 
goed, die komt verderop nog een keer in beeld!), komt 
Eliëzer halen, nodigt hem uit, omdat ‘de zegen van de 
Heer op hem rust’. Als de knecht is binnengehaald, 
inclusief de kamelen en de andere mensen die met hem 
mee zijn gereisd, maakt Eliëzer het doel van zijn komst 
bekend. Dan wordt alles geregeld. Het mooiste is mis-
schien wel het einde van dit hoofdstuk: ‘Isaak vond bij 
haar troost na de dood van zijn moeder’. 

Zo blijkt weer, bidden is niet zinloos, integendeel. Als het 
goed is hebben jullie allemaal nog een lange levensweg 
voor je, zul je veel op weg gaan. Vergeet daarom niet je 
hoofdbestemming, het koninkrijk van God. Bij elke stap, 
vraag Hem om zijn leiding, dan kom je goed aan!

Auteur: EvD
 


