
Wajera -t¨r̄H³u 
 

 
 

Bereesjiet 18:1-22:24 

 
 
 
 
 
 
 

 
Engelen op bezoek 

Avraham zit voor de ingang van zijn tent als hij drie onbekende 
mannen ziet staan. Avraham loopt de mannen tegemoet en verwelkomt 
hen. Hij biedt ze water en een maaltijd aan. De mannen vragen hem: 
“Waar is Sara, uw vrouw?” Zij vertellen hem, dat Sara binnen een jaar 
een zoon zal krijgen. Sara heeft bij de ingang van de tent 
meegeluisterd en moet erom lachen, omdat dit volgens haar 
onmogelijk is op haar leeftijd. 

 
 
 

Sedom en Amora 

De mannen nemen afscheid van Avraham en gaan op weg naar Sedom. 
God spreekt tot Avraham. Hij laat Avraham weten dat hij de steden 
Sedom en Amora zal verwoesten, omdat hun inwoners door en door 
slecht zijn. Avraham onderhandelt met God. Hij verzoekt God de 
inwoners van de stad Sedom te sparen, omdat er volgens hem zeker 
oprechte mensen wonen. God is daartoe bereid als er tien 
rechtvaardigen worden gevonden. Als God het gesprek tussen Avraham 
en Hem heeft beëindigd, gaat Avraham weer voor de ingang van zijn 
tent zitten. Er wordt in Sedom gezocht, maar er worden geen tien 
rechtvaardigen gevonden. God verwoest de steden Sedom en Amora. 
Alleen Lot met zijn familie worden gespaard. Zij moeten vluchten van 
Sedom naar de kleine stad Tso’ar. De vrouw van Lot kijkt tijdens hun 
vlucht om naar de verwoesting en verandert in een zoutpilaar. 

 
 

Koning Avimelech 
 
 
 
 
 

Geboorte van Jitschak 
 
 
 
 
 
 
 

Jitschak als offer 

Opnieuw heerst er hongersnood. Avraham en Sara reizen naar de stad 
Gerar. Avimelech, de koning van Gerar, wordt net als Farao verliefd op 
Sara. Ook nu moet Sara zeggen, dat zij de zus van Avraham is om zijn 
leven te redden. Uiteindelijk worden Avraham en Sara net als in Egypte 
met Gods hulp herenigd. 
 
Sara wordt zwanger en op de afgesproken tijd wordt Jitschak geboren. 
De honderdjarige Avraham besnijdt Jitschak als hij acht dagen oud is, 
zoals God hem heeft geboden. Jitschak en zijn oudere broer Jisjmaeel 
kunnen het net als hun moeders Sara en Hagar helemaal niet met 
elkaar vinden. Op verzoek van Sara en op gebod van God stuurt 
Avraham met tegenzin Jisjmaeel en Hagar weg. Een engel van God 
vindt Hagar en Jisjmaeel in de woestijn en redt hen van de 
hongersdood. 
 
De parasja eindigt met een zware beproeving voor Avraham. God 
beveelt hem zijn zoon Jitschak als offer te brengen. Avraham is bereid 
het bevel uit te voeren. Op het laatste moment wordt hij door een 
engel tegengehouden. De engel zegt hem dat hij een ram in plaats van 
Jitschak moet offeren. Avraham wordt opnieuw gezegend, omdat hij 
naar Gods stem heeft geluisterd. Na deze beproeving vestigt Avraham 
zich met zijn familie en al zijn bezittingen in Be’er Sjeva. 
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(18:1) De Eeuwige verscheen hem in de bossen van Mamré, terwijl hij aan de 
ingang van zijn tent zat, op het heetst van de dag. 
 


