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Parasha: Vayera

Abraham's Prayer

Readings

 Vayera ( וירא| He appeared) 
 Torah: Genesis 18:1-22:24
 Haftarah: 2 Kings 4:1-37
 Gospel: Luke 2:1-38

Thought for the Week:
Listen to me, you who pursue righteousness, who seek
the LORD: Look to the rock from which you were hewn
and to the quarry from which you were dug. Look to
Abraham your father and to Sarah who gave birth to
you in pain. (Isaiah 51:1-2)

Sidra : Vayera

Abrahams Gebed

Lezingen

 Vayera (וירא | Hij verscheen) 
 Tora: Genesis 18:1-22:24
 Haftarah: 2 Koningen 4:1-37
 Evangelie: Lucas 2:1-38

Gedachte voor de week:
Luister naar mij, jullie die gerechtigheid nastreven, die de
HEERE zoeken: Kijk naar de rots waaruit je gehouwen
werd en naar de steengroeve waaruit je gegraven werd .
Kijk naar je vader Abraham en Sara, die je in pijn baarde.
(Jesaja 51:1-2)

Commentary:
Abraham prayed to God, and God healed Abimelech
and his wife and his maids, so that they bore
children. For the LORD had closed fast all the wombs
of the household of Abimelech because of Sarah,
Abraham's wife. (Genesis 20:17–18)
Abraham was 100 years old. For all of his married
life he had hoped for and prayed for the birth of a
son, but Sarah, his wife, was barren. Her womb
was closed. Ironically, when Abraham’s enemy
Abimelech abducted Abraham’s wife Sarah, God
sealed the wombs of all Abimelech’s wives. Even
those women who were about to give birth found
that they could not bear their children. The Talmud
says, “It was stated at the academy of Rabbi
Yannai that even the hens belonging to Abimelech
could not lay their eggs.” (b.Bava Kama 92a
quoting Genesis 20:18)
After Abimelech returns Sarah to Abraham, he asks
Abraham to pray for him. Abraham prays for the
healing of Abimelech’s household. Rabbinic literature
uses this episode from Abraham’s life as a model of
forgiveness:
From where do we learn that an injured person who
refuses to forgive his injurer (when he apologizes) is
called a cruel person? From the words, “Abraham
prayed to God, and God healed Abimelech…”
(b.Bava Kama 92a Genesis 20:17)
Whoever is merciful to his fellow is certainly a son of
our father Abraham, and whosoever is not merciful to
his fellow is certainly not a son of our father
Abraham. (b.Beitzah 32b)
The irony is that Abraham’s prayer avails children for
Abimelech and his wives immediately. Furthermore, it
is immediately after the Torah tells us that Abraham
prayed for Abimelech’s wives — that their wombs

Commentaar:
Abraham bad tot God, en God genas Abimelech en zijn
vrouw en zijn dienstmaagden, zodat zij baarden. Want
de HEERE had al de baarmoeders van het huis van
Abimelech snel gesloten omwille van Sara, Abrahams
vrouw. (Genesis 20:17-18)
Abraham was 100 jaar oud. Gedurende heel zijn
getrouwde leven had hij gehoopt en gebeden voor de
geboorte van een zoon, maar Sara, zijn vrouw, was
onvruchtbaar. Haar baarmoeder was gesloten. Ironisch
genoeg, als Abrahams vijand Abimelech Abrahams vrouw
Sara ontvoerd, verzegelt God de baarmoeders van al
Abimelech's vrouwen. Zelfs de vrouwen die op het punt
stonden om te bevallen kwamen er achter dat zij hun
kinderen niet kon baren. De Talmoed zegt: "Er werd aan
de academie van Rabbi Yannai verklaard dat zelfs de
kippen van Abimelech hun eieren niet leggen konden."
(b.Bava Kama 92a, citeert Genesis 20:18)
Nadat Abimelech Sara aan Abraham teruggeeft, vraagt
hij Abraham voor hem te bidden. Abraham bidt voor de
genezing van Abimelechs familie. De rabbijnse literatuur
gebruikt deze episode uit het leven van Abraham als een
model van vergeving:
Van waar leren we dat een slachtoffer, die zijn dader
weigert te vergeven (als hij zich verontschuldigt), een
wreed mens wordt genoemd? Uit de woorden: "Abraham
bad tot God, en God genas Abimelech ... " ( b.Bava
Kama 92a, Genesis 20:17 )
Wie barmhartig voor zijn medemens is, is zeker een zoon
van onze vader Abraham; en wie niet genadig voor zijn
medemens is, is zeker geen zoon van onze vader
Abraham. ( b.Beitzah 32b )
De ironie is dat Abrahams gebed onmiddellijk kinderen
geeft voor Abimelech en zijn vrouwen. Bovendien is het
meteen nadat de Tora ons vertelt dat Abraham voor
Abimelech 's vrouwen bad dat hun baarmoeders
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would be opened — that we read, “Then the LORD
took note of Sarah as He had said, and the LORD did
for Sarah as He had promised. So Sarah conceived
and bore a son to Abraham in his old age…”
(Genesis 21:1).
Not until Abraham prayed for others was his prayer
for himself and his wife answered. The medieval
commentator Rashi says that the Torah put the
passage regarding Abimelech’s wives just before the
conception of and birth of Isaac intentionally. It is to
teach us that whoever seeks mercy for another by
praying for his need when he himself is needful of the
same will have his own need met. At the very least,
we learn here the principal of praying for others
before ourselves.

zouden worden geopend, dat we lezen: "En de HERE
heeft kennis genomen van Sara, zoals Hij gezegd had,
en de HEERE deed voor Sara zoals Hij had beloofd. Dus
werd Sara zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn
ouderdom... " (Genesis 21:1).
Pas toen Abraham voor anderen bad, werd zijn gebed
voor hemzelf en zijn vrouw beantwoord. De
middeleeuwse commentator Rashi zegt dat de Tora de
passage over Abimelech 's vrouwen opzettelijk vlak voor
de conceptie van en de geboorte van Isaac zet. Het is
om ons te leren dat wie barmhartigheid zoekt voor een
ander door voor zijn behoefte te bidden terwijl hijzelf
hetzelfde ontbreekt, aan zijn eigen behoefte zal voldaan
worden. Op zijn minst leren we hier dat we eerst voor
anderen moeten bidden en dan pas voor onszelf .
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