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Our parashah begins with the story of the acquisition of
a burial plot for Sarah by Avraham. Then we continue
with the story about those who are left behind
following Sarah's death. The parashah is a legacy about
the Life of Sarah ironically beginning with her death
and finishing with Rebekah entering Sarah's tent to be
with Isaac. The search for the bride is the result of the
first prayer for divine guidance in the Torah. It was the
prayer from the heart of a faithful servant who loved
his beloved master:

Onze sidra begint met het verhaal van de aankoop door
Avraham van een begraafplaats voor Sarah. Dan gaan we
verder met het verhaal van degenen die achterblijven na de
dood van Sarah. De sidra is een nalatenschap over het leven
van Sarah dat ironisch genoeg met haar dood begint en met
Rebekah eindigt die in Sarah's tent komt om met Izaak samen
te zijn. De zoektocht naar de bruid is het resultaat van het
eerste gebed in de Torah voor goddelijke leiding. Het was het
gebed vanuit het hart van een trouwe dienaar die van zijn
geliefde meester hield:

Bereshith/Genesis 24:12 Then he said, "O YHWH Elohim
of my master Avraham, please give me success this day,
and show kindness to my master Avraham.

Bereshith/Genesis 24:12 en zegt dan: Ene, God van mijn heer
Abraham, gun toch mijn aanschijn vandaag de ontmoeting;
bewijs vriendschap aan mijn heer, Abraham! (Naardense)

As the servant continues to pray, his request is
answered before he has even finished:

Als de dienaar verder blijft bidden, wordt zijn verzoek zelfs
beantwoord voordat hij klaar is:

Bereshith/Genesis 24:15 And it happened, before he
had finished speaking, that behold, Rivkah, who was
born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor,
Avraham's brother, came out with her pitcher on her
shoulder.

Bereshith/Genesis 24:15 Het geschiedt: nog vóór dat hij
geëindigd is met spreken, zie daar, Rebekka trekt naar
buiten die gebaard was aan Betoeël, de zoon van Milka de
vrouw van Abrahams broer Nachor met haar kruik op haar
schouder!

It is interesting when a prayer is answered before one
is even finished speaking. There are other moments
when this happens. During the time of the new
heavens and the new earth -

Het is merkwaardig wanneer een gebed wordt beantwoord,
zelfs nog voordat men uitgesproken is. Ook bij andere
momenten gebeurt dit. Gedurende de tijd van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde -

Isaiah 65:24 " It shall come to pass That before they call, I
will answer; And while they are still speaking, I will hear.

Jesaja 65:24: Het zal geschieden: voordat zij roepen
antwoord ik; terwijl zij nog spreken verhoor ik.

As another example, Daniel is seeking YHWH Elohim of
the covenant and passionately confessing the sins of
the people. Daniel acknowledges that all calamity has
come upon them because as written in the Torah, they
have not listened to the Voice of the Holy One. He
continues to beg YHWH to forgive them, to again shine
His face on them, and to see the people who are called
by His Name. For better context, read the 9th chapter
of Daniel. Now read how the answer to this powerful
prayer comes about:

Een ander voorbeeld is Daniel die YHWH Elohim van het
verbond zoekt en hartstochtelijk de zonden van het volk
belijdt. Daniel erkent dat alle rampspoed over hen is
gekomen omdat, zoals in de Thora geschreven staat, zij niet
hebben geluisterd naar de stem van de Heilige. Hij blijft
YHWH smeken om hen te vergeven, om Zijn gezicht
opnieuw over hen te laten lichten, en naar het volk om te
de
zien dat naar Zijn Naam genoemd is. Lees het 9 hoofdstuk
van Daniël voor een betere context. Lees nu hoe het
antwoord op dit krachtige gebed er komt:

Daniel 9:23 As soon as you began to pray, an answer
was given, which I have come to tell you, for you are
highly esteemed. Therefore, consider the message and
understand the vision: 24 "Seventy 'sevens' are
decreed for your people and your holy city to finish
transgression, to put an end to sin, to atone for
wickedness, to bring in everlasting righteousness, to
seal up vision and prophecy and to anoint the most
holy.

Daniël 9:23 bij de aanvang van je smekingen is een woord
uitgegaan, en ik ben gekomen om het te melden, want jij
bent hooggeacht; dus tracht te verstaan wat wordt gesproken
en versta wat wordt gezien! 24 zeventig zevendaagsen zijn
besloten over je gemeente en over je heilige stad, om een
einde te maken aan de misstap, de zonden te voleinden, het
onrecht te verzoenen en om gerechtigheid van eeuwen te
doen komen, om aanschouwing en profeet te verzegelen en
om een heiligste der heiligen te zalven;

Do you want your prayers answered? It appears that a
quick answer is preceeded by repentance and a sincere

Wilt u dat uw gebeden beantwoord worden? Het lijkt erop
dat een vlug antwoord wordt voorafgegaan door berouw
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love for the needy. YHWH Elohim speaks of the heart
He is looking for:

en een oprechte liefde voor de behoeftigen. YHWH Elohim
spreekt over het hart waar Hij naar op zoek is:

Isaiah 58:6 " Is this not the fast that I have chosen: To
loose the bonds of wickedness, To undo the heavy
burdens, To let the oppressed go free, And that you break
every yoke? 7 Is it not to share your bread with the
hungry, And that you bring to your house the poor who
are cast out; When you see the naked, that you cover
him, And not hide yourself from your own flesh? 8 Then
your light shall break forth like the morning, Your healing
shall spring forth speedily, And your righteousness shall
go before you; The glory of YHWH shall be your rear
guard. 9 Then you shall call, and YHWH will answer; You
shall cry, and He will say, 'Here I am.' "If you take away
the yoke from your midst, The pointing of the finger, and
speaking wickedness, 10 If you extend your soul to the
hungry And satisfy the afflicted soul, Then your light shall
dawn in the darkness, And your darkness shall be as the
noonday. 11 YHWH will guide you continually, And satisfy
your soul in drought, And strengthen your bones; You
shall be like a watered garden, And like a spring of water,
whose waters do not fail.

Jesaja 58:6 Is niet dit het vasten dat ik verkies: de boeien
der boosheid openen, laten openspringen de banden van
het juk, gebrokenen als vrije mensen heenzenden en dat
ge elk juk van hen losscheurt? 7 Is het niet: je brood breken
voor de hongerlijder en dat je gebogenen, zwervers, laat
komen in je huis? wanneer je een naakte ziet dat je hem
overdekt, voor je vlees-en-bloed je niet verbergt? 8 Dán zal
je licht als de dageraad doorbreken, met haast een nieuwe
huid op je wond ontkiemen; je rechtvaardiging zal voor je
aanschijn uit gaan, de glorie van de Ene zal zich bij je
aansluiten. 9 Dán roep je en geeft de Ene antwoord, huil
je om hulp en zegt hij: hier ben ik! als je maar uit je
midden wegdoet het juk, de uitgestoken wijsvinger en het
spreken van kwaad, 10 je zielsverlangen aanreikt aan de
hongerige en de neergebogen ziel verzadigt; dagen zal in
het duister je licht, je donker zal zijn als de middagzon. 11
De Ene zal je voortdurend geleiden, in dorre vlakten je ziel
verzadigen en je beenderen versterken; worden zul je als
een bevloeide hof, als een springader van water welks
wateren niet liegen.

The legacy of Sarah continues with the selection of
Rivkah. Just a few details about Rivkah and why she
was the perfect choice as the next matriarch:
1. She is from the same land as Avraham and is in fact
his grand-niece (Gen 24:67)
2. Like Avraham, she quickly responds to the need for
hospitality and granting kindness.
3. From unexpected guests, both Rivkah and
Avraham hear unexpected news that directly
affects the future of Yitzchak, along with the
assurances of His promises (Gen 18:14, 24:48)
4. She is decisive like Avraham. When presented
with the call to leave her country and her family,
like Avraham she responds without hesitation (Gen
24:55-58)
5. Like Sarah, she is beautiful. She will never meet
her mother-in-law, but she becomes a comfort to
the bereaved Yitzchak. (Gen 24:67)

De erfenis van Sarah gaat verder met de keuze van Rivkah.
Hier volgen slechts een paar details over Rivka en waarom
ze de perfecte keuze was als de volgende aartsmoeder:
1. Ze komt uit hetzelfde land als Avraham en is in feite
zijn achternichtje (Gen. 24:67)
2. Net als Avraham, reageert ze snel op de behoefte aan
gastvrijheid en het verlenen van vriendelijkheid.
3. Van onverwachte gasten, horen zowel Rivkah als
Avraham onverwacht nieuws dat de toekomst van
Yitschak direct beïnvloedt, samen met de verzekering
van Zijn beloften (Gen. 18:14, 24:48)
4. Ze is besluitvaardig zoals Avraham. Wanneer de
oproep aan haar gedaan wordt om haar land en haar
familie te verlaten, zoals Avraham, antwoordt ze
zonder aarzelen (Gen. 24:55-58)
5. Net als Sarah, is ze mooi. Ze zal haar schoonmoeder
nooit ontmoeten, maar ze wordt een troost voor de
beroofde Yitschak. (Genesis 24:67)
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