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What is Hebron? 
Hebrew will reveal the meaning  
 
The friend of God 
The true hero of the Book of Genesis is a righteous 
shepherd named Abraham. He is the first person in 
the Bible to enter the promised land. He is also the 
first person in the Bible to have a personal 
relationship with God. For this reason, the Lord 
forever will refer to his chosen people of Israel as 
"descendants of Abraham my friend" (Isaiah 41:8). 
 
The meaning of Hebron 
In Genesis chapter 23, Abraham's beloved wife 
Sarah dies at the ripe old age of 127. Abraham 
purchases a modest burial plot in the Land of 
Canaan in a place called Kiryat Arba. This is the first 
piece of property in Canaan lawfully acquired by a 
Hebrew. Abraham renames the place Hebron. The 
name Hebron (חברון) comes from the Hebrew root 
HBR (חבר), which means friend, haver, in Hebrew, 
Abraham's divinely given title. 
 
Many centuries later, another humble shepherd 
named David would become the greatest king of 
Israel. Where do you think David chose to rule from? 
Given its sacred status as the city founded by the 
"friend of God", Hebron was the only realistic option. 
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Wat is Hebron? 
Hebreeuws zal de betekenis onthullen 
 
De vriend van God 
De ware held van het boek Genesis is een rechtschapen 
herder, Abraham genaamd. Hij is de eerste in de Bijbel die 
het beloofde land binnengaat. Hij is ook de eerste in de 
Bijbel die een persoonlijke relatie met God heeft. Om 
deze reden zal de Heer voor altijd naar zijn uitverkoren 
volk van Israël verwijzen als "afstammelingen van 
Abraham, mijn vriend" (Jesaja 41:8). 
 
De betekenis van Hebron 
In Genesis hoofdstuk 23 sterft Abraham's geliefde vrouw 
Sara op de rijpe leeftijd van 127 jaar. Abraham koopt een 
bescheiden begraafplaats in het land Kanaän in een plaats 
genaamd Kiryat Arba. Dit is het eerste stuk onroerend 
goed in Kanaän dat door een Hebreeër rechtmatig is 
verkregen. Abraham verandert de plaatsnaam in Hebron. 
De naam Hebron (חברון) komt van de Hebreeuwse wortel 
HBR (חבר), wat vriend betekent, haver in het Hebreeuws, 
Abrahams goddelijk ingegeven titel. 
 
Vele eeuwen later zou een andere nederige herder, 
genaamd David, de grootste koning van Israël worden. 
Van waar uit denk je dat David verkoos om te regeren? 
Gezien zijn heilige status als de stad gesticht door de 
"vriend van God", was Hebron de enige realistische optie 
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