
 

VERTELPLAAT Eliezer ontmoet Rivka bij de waterbron, Rivka geeft de 
kamelen te drinken. In de verte treuren Awraham en 
Jitschak om Sara’s dood. 

 

 Sara was heel erg oud en ging dood. Awraham was daar erg 
verdrietig om. Hij kocht een stuk grond en begroef Sara in 
de spelonk (soort grot) de Machpela.  
Jitschak, zijn zoon, was al groot geworden en daarom 
stuurde Awraham zijn beste hulp Eliëzer naar zijn 
geboorteland om daar een vrouw voor Jitschak te zoeken. 
Toen Eliëzer na een lange reis aankwam in de stad van 
Nachor aankwam, vroeg hij God om hulp: “Het meisje dat 
niet alleen mij maar ook mijn kamelen water zal geven, laat 
dat het meisje zijn waar Jitschak mee zal trouwen”. Zijn 
wens kwam uit: er kwam een mooi meisje naar hem toe dat 
Rivka heette. Toen Eliëzer om wat water vroeg, gaf ze niet 
alleen hem water, maar ze schepte ook water voor al zijn 
kamelen, net zolang tot ze genoeg hadden. Op dat moment 
wist Eliëzer dat God hem geholpen had. Hij bedankte Rivka 
hartelijk en gaf haar mooie sieraden. Rivka vertelde dat ze 
een achternichtje van Awraham was en dat ze vlakbij de 
waterbron woonde. Ze nodigde Eliëzer uit om mee naar huis 
te gaan. Daar vertelde Eliëzer aan haar vader Betoe’el, dat 
hij was gekomen om een bruid te zoeken voor Jitschak. 
Rivka wilde wel met hem mee gaan en trouwde niet lang 
daarna met Jitschak. 
Awraham was intussen ook al heel oud geworden, hij was 
175 jaar. Toen ging ook hij dood. Hij werd begraven door 
zijn 2 zoons in de spelonk Machpela, naast zijn vrouw Sara. 
 
 
 
 
 
 
 

  

MIDA Goed zijn voor dieren 

 Rivka laat ons zien hoe we met dieren om moeten gaan. Als 
we gaan eten, dan geven we eerst onze dieren te eten 
(afgeleid van Sjema). Maar als we dorst hebben, dan mogen 
we eerst zelf wat drinken, net zoals Rivka zei: ”Drink en dan 
zal ik ook uw kamelen te drinken geven.” 

  
 
 

 

ACTIVITEIT Spelletje: wat wil dit dier? 

 
 

 De kinderen worden in groepjes verdeeld, elk groepje krijgt 
een stapeltje met eten voor dieren. De andere kaartjes 
worden op de grond neergelegd. Je wijst een dier aan op een 
kaartje op de grond en vraagt: ”Welk groepje heeft iets dat 
dit dier lekker vindt?” Het goede kaartje wordt bij het dier 
gelegd, etc. 
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