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The Well of Life 
Reveal the secrets of the Bible 
 

 Where did Isaac disappear to? 
This question has triggered numerous discourses and 
speculations – where did Isaac go after the sacrifice? 
The Scriptures inform us only about Abraham's return. 
But Isaac vanishes and does not reappear until Genesis 
24, right before his meeting with Rebekah. 
 
Gen. 24:62 says that Isaac came from the way of Beer 
Lahai Roi (“ ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ”). If you don’t 
know Hebrew, this name means nothing. In Hebrew, 
however, it has a profound meaning: The Well of “the 
One Who Sees Me Lives”! While Isaac had vanished 
from the scene, he never vanished from God’s sight. 
Though his parents could not see him, God still saw him 
and knew everything about him – just as He sees you 
and me: The One Who Sees Me Lives. In our live online 
Biblical Hebrew course, we will unearth fascinating 
nuggets of meaning that cannot be seen in translation. 
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De Bron van het Leven 
Onthul de geheimen van de Bijbel 
 
Naar waar verdween Izaak? 
Deze vraag heeft geleid tot talrijke verhandelingen en 
speculaties - waar ging Isaak heen na het offer? De Schrift 
informeert ons alleen over Abrahams terugkeer. Maar Izaak 
verdwijnt en verschijnt pas weer in Genesis 24, vlak voor zijn 
ontmoeting met Rebekka. 
 
Gen. 24:62 zegt dat Izaak van de weg van Beer Lahai Roi 
kwam (" ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא "). Als je geen Hebreeuws 
kent, betekent deze naam niets. In het Hebreeuws heeft het 
echter een diepgaande betekenis: De Bron van "Degene die 
Mij Ziet, Leeft"! Terwijl Izaäk van het toneel was verdwenen, 
verdween hij nooit uit Gods gezichtsveld. Hoewel zijn 
ouders hem niet konden zien, zag God hem toch en wist Hij 
alles over hem - net zoals Hij jou en mij ziet: Degene die mij 
ziet, leeft. In onze live online cursus Bijbels Hebreeuws zullen 
we fascinerende stukjes betekenis blootleggen die in 
vertaling niet te zien zijn. 
 

 


