The Talmud says, “Why were our ancestors
barren? Because the Holy One, blessed be He,
longs to hear the prayer of the righteous”
(b.Yevamot 64a).

De Talmoed zegt: "Waarom waren onze voorouders
onvruchtbaar? Omdat de Heilige, gezegend zij Hij, ernaar
verlangt het gebed van de rechtvaardige te horen
"(b.Yevamot 64a).
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Isaac Prays for Rebekah

Isaac Bidt voor Rebekka

Just as Abraham’s wife, Sarah, was barren,
Isaac’s wife, Rebekah, was also unable to bear
children. For twenty years she and Isaac tried to
have a child. It is normal for a couple to desire
children, but for Isaac it was critical. He was the
inheritor of the great promises given to his father
Abraham. If he did not have children, those
promises could not be passed on to the next
generation. Isaac turned to the LORD and
entreated Him on behalf of Rebekah.

Net zoals de vrouw van Abraham, Sarah, onvruchtbaar
was, was de vrouw van Isaak, Rebekka, ook niet in staat
om kinderen te baren. Al twintig jaar probeerden zij en
Isaac een kind te krijgen. Het is normaal dat je een paar
kinderen wilt, maar voor Isaac was het cruciaal. Hij was
de erfgenaam van de grote beloften aan zijn vader
Abraham gegeven. Als hij geen kinderen had, konden die
beloftes niet worden doorgegeven aan de volgende
generatie. Isaac wendde zich tot de HERE en smeekte
Hem namens Rebekah.

Isaac prayed to the LORD on behalf of his
wife, because she was barren; and the LORD
answered him and Rebekah his wife
conceived. (Genesis 25:21)

Isaak bad tot de HEERE, namens zijn vrouw,
want zij was onvruchtbaar; en de HEERE
antwoordde hem en Rebekka, zijn vrouw, werd
zwanger. (Genesis 25:21)
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Rashi makes two notes on the Hebrew wording
of Genesis 25:21. When it says that Isaac
prayed, it uses a word that implies entreaty.
Rashi explains that this means Isaac persistently
prayed on her behalf. We can assume that Isaac
had been praying throughout the twenty years of
her barrenness. That’s persistent prayer.
Yeshua teaches us to pray persistently. He said
persistent prayer can be compared to a widow
who continually entreated the local judge to hear
her case. Though the judge neither feared God
nor respected men, he decided to hear her case
lest she wear him out with her nagging. If
persistent entreaty works on an unjust judge who
neither fears God nor men, how much more so
will the just Judge of the universe be moved to
answer our entreaties.

Rashi maakt twee aantekeningen bij de Hebreeuwse
tekst van Genesis 25:21. Als er staat dat Isaac bad,
wordt een woord gebruikt dat smeekbede impliceert.
Rashi legt uit dat dit betekent dat Isaac namens haar
aanhoudend bad. We kunnen aannemen dat Isaac
gedurende de twintig jaar van haar onvruchtbaarheid
gebeden had. Dat is volhardend gebed.
Yeshua leert ons om volhardend te bidden – Luc.18. Hij
zei volhardend gebed kan worden vergeleken met een
weduwe die voortdurend de plaatselijke rechter smeekte
om haar zaak te behandelen. Hoewel de rechter noch
God noch mannen van aanzien vreesde, besloot hij om
haar zaak te behandelen om niet uitgeput te raken van
haar gezeur. Als blijvend smeken op een onrechtvaardige
rechter werkt die noch God noch mensen vreest, hoeveel
te meer zal de rechtvaardige Rechter van het universum
in beweging komen om onze smeekbeden te
beantwoorden.
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Yeshua told another parable about the power of
persistent prayer. He compared it to a man who
needed to borrow food from his neighbor to feed
an unexpected guest, but his neighbor had already
gone to bed. The man continued to entreat his
neighbor until the man eventually got out of bed
and gave him what he needed. If persistent
entreaty works on a lazy, reluctant neighbor, how
much more so on God, who neither slumbers nor
sleeps. (Luke 11:5–8) Yeshua encouraged us to
pray persistently, saying, “Ask, and it will be given
to you; seek, and you will find; knock, and it will be
opened to you” (Luke 11:9).
Rashi makes a second observation on the Hebrew
wording of Genesis 25:21. He notes that the Hebrew
says that “Isaac entreated the LORD opposite his
wife.” Rashi explains, “Isaac stood in one corner and
prayed while Rebekah stood in the opposite corner
and prayed.” In other words, Isaac and Rebekah
prayed together.
The LORD heard the prayers of Isaac and
Rebekah and answered by allowing Rebekah to
conceive. Just as Sarah’s conception of Isaac was
a direct miraculous intervention of God, so too with
Rebekah. There is great power in the entreaties of
a husband and wife who commit to praying
together.

Yeshua vertelde een andere gelijkenis over de kracht
van het aanhoudende gebed – Luc.15. Hij vergeleek
het met een man, die nodig voedsel moest lenen van
zijn buurman om een onverwachte gast te voeden,
maar zijn buurman was al naar bed gegaan. De man
bleef zijn buurman smeken, totdat de man hem
uiteindelijk uit bed kreeg en hem gaf wat hij nodig had.
Als blijvende smeekbede op een luie, onwillige
buurman werkt, hoeveel te meer op God, die noch
sluimert noch slaapt. (Lucas 11:5-8) Yeshua moedigde
ons aan om voortdurend te bidden: "Bidt en u zal
gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u
zal opengedaan worden "(Lukas 11:9).
Rashi zag nog iets bij de Hebreeuwse tekst van
Genesis 25:21. Hij merkt op dat het Hebreeuwse
zegt dat "Izaak de HEERE bad, tegenover zijn
vrouw." Rashi legt uit: "Isaac stond in één hoek en
bad, terwijl Rebekah in de tegenoverliggende hoek
stond en bad." Met andere woorden, Izak en
Rebekka baden samen.
De HEERE hoorde de gebeden van Isaak en Rebekka
en beantwoord ze doordat Rebekka zwanger werd. Net
als Sarah’s zwanger worden van Isaac een directe
miraculeuze tussenkomst van God was, zo ook met
Rebekka. Er is een grote macht in de smeekbeden van
een man en vrouw die zich ertoe verplichten om samen
te bidden.
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