
24. Beslismoment voor de wereld - Genesis 24 

Lees Genesis 24: 2-67 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v2-9) Abraham instrueerde zijn dienstknecht een vrouw te zoeken voor Isak bij zijn familie. 

   B (v10) De knecht nam 10 kamelen met geschenken van Abraham mee naar Nahor, zijn broer. 

     C (v11-14) De knecht bad voor een gezegende missie. 

        D (v15-18) Rebekka kwam bij de bron en gaf de knecht water. 

          E(v19-20) Rebekka  gaf water aan alle kamelen (zo’n 200 liter). 

            F(v21) De knecht wachtte om te zien wat er zou gebeuren. 

              G(v22) De knecht gaf Rebekka gouden sieraden. 

               H(v23-48) De knecht legde zijn opdracht uit, een vrouw voor Isak te vinden. 

Centrale as (v49) De knecht vroeg Laban en Bethuel een beslissing te nemen. 

               H(v50-51) De familie stemde in dat Rebekka mee zou gaan om te trouwen met Isak. 

              G(v53) De knecht gaf Rebekka en haar familie kostbaarheden en kleding. 

            F(v54-59) De knecht wachtte tot de volgende ochtend voor een antwoord.  

         E (v60) De familie wensten Rebekka en haar komende nageslacht  veel macht en zegen toe. 

      D (v61) Rebekka stemde er mee in om haar huis te verlaten en ze volgde de knecht. 

    C (v63) Isak was in de avond biddend (om een vrouw) in het veld. 

  B (v63-65) Isak zag de knecht met de kamelen naderen die de “schat” Rebekka meebrachten. 

A (v66-67) De knecht bracht verslag uit aan Isak die met Rebekka trouwde en getroost was met haar. 

Beslismoment voor Laban en Bethuel 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  De knecht vond succesvol een geschikte vrouw voor Isak op verzoek van Abraham. Isak 

heeft geen moment het beloofde land verlaten gedurende zijn leven. JHWH corrigeert Isak als hij 

vanwege een hongersnood van plan is naar Egypte te gaan (Gen. 62:1.2) 

Niveau B:  Rebekka werd “gekocht” door Abraham.  

Niveau C:  Zowel de knecht als Isak baden voor een geslaagde zoektocht naar een geschikte vrouw. 



Niveau D: Rebekka was gehoorzaam en toegewijd aan de wens van de knecht. Ze liet alles wat 

vertrouwd  was achter zich in ruil voor een onbekende toekomst op de zelfde wijze als Ruth de 

Moabitiche 500 jaar later.  

Niveau E:  Rebekka leverde een enorme inspanning om 10 kamelen t drinken te geven en werd dan 

ook beloont met een zegen van grote omvang. 

Niveau F:  De knecht wachtte geduldig op de uitkomst van zijn verzoek. Hij forceerde de 

besluitvorming in het geheel niet, maar nadat de beslissing gevallen was vertrok hij zonder verder 

oponthoudt (56). 

Niveau G: De knecht overhandigde een kostbare bruidschat aan Rebekka en haar familie. 

Niveau H: De knecht gaf een gedetailleerde uitleg aan Rebekka’s familie op zo’n manier dat ze niet an 

ders konden dan te erkennen dat JHWH deze kwestie geheel bestuurde en ze er beter aan deden er 

aan mee tewerken zonder verder commentaar. Desondanks bleef het hun beslissing en hadden ze 

kunnen weigeren de bruid te laten gaan zoals de Farao dat inderdaad deed 400 jaar later. 

Centrale as:  De knecht vroeg Rebekka’s familie om een teken van goedertierenheid en trouw en een 

duidelijke keuze ja of nee. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

De Heilige Geest heeft de taak om een geschikte Bruid te vinden voor de Messias en voert deze taak 

efficiënt en succesvol uit. JHWH heeft de bruidsprijs betaald door Zijn Zoon Jesjoea te zenden om te 

sterven voor de Bruid. Zowel de Heilige Geest als de Messias stoppen nooit om voorbede te doen 

voor de Bruid van de Messias die bereid wordt in de wereld.  

Vanaf Zijn hemelvaart doet de Messias voorbede voor Zijn Bruid. Hij zal de hemel niet verlaten totdat 

de Bruid verzameld is en bij Hem wordt gebracht: 1 Thessalonicenzen 4:17 

We zien Rebekka bij de put belangeloos geven, dienen, vriendelijk en gastvrij zijn. Ook de Bruid van 

de Messias moet gehoorzaam en dienstbaar zijn om de Messias te dienen en de Heilige Geest te 

volgen. Ze moet bereid zijn alles achter zich te laten om Hem te volgen, inclusief familie, bezit en 

gewoontes, en de Heilige Geest te volgen naar een nog niet zichtbare hoop en uitkomst. 

Onder de zalving van de Heilige Geest is de Bruid in staat “alles te doen IN Messias die haar kracht 

verleent”. Zo zal ze beloont worden met de zegen van een groot nageslacht en de kracht haar 

vijanden te verslaan. De Heilige Geest is geduldig  en jaagt de Bruid niet op tot dat de tijd van 

overgave is gekomen.  Pas dan zal Hij snel reageren om Zijn missie van JHWH te voltooien om haar 

naar huis te begeleiden naar de Messias aan het einde van een lange reis. Jesaja 62:5, Johannes 

3:29, Openbaring 21:2 

De Heilige Geest legt alles uit wat in relatie staat tot JHWH aan een ieder die vraagt. En de wijze 

hoorder herkend de hand en de stem van JHWH en komt tot overgave aan Hem: Openbaring 2:7 

De Heilige Geest dringt bij ons aan een keuze te maken in ons leven om standvastige liefde te tonen 

en geloofsvertrouwen in JHWH en dit niet uit te stellen. Hij dwingt niet tot een keuze in welke 



richting dan ook maar laat ieder voor zichzelf beslissen. Degenen die er voor kiezen JHWH niet te 

volgen verliezen Zijn invloed in hun leven omdat Hij zich richt op degenen die wél zich willen over 

geven aan Zijn leiding in hun leven. Zij zullen de begeleidende aanwezigheid van de Heilige Geest 

ervaren op hun levenspad dat gericht is op- en geborgen IN Zijn zoon, de Messias. Rebekka zie dan 

ook: ik zal meegaan (v58). JHWH roept Israël steeds opnieuw op te beslissen op weg te gaan vanuit 

een bewuste keuze: Jeremia 6:16. Ook Jesjoea roept geheel in lijn met de Vader op tot een radicale 

keuze welke weg te volgen: Mattheüs 10:37 en Openbaring 22:17 

Op een bepaalde manier speelt de wereld een rol in het loslaten van het verloste volk – de Bruid van 

de Messias- om Hem te volgen. Als de wereld dat tracht te verhinderen, volgt oordeel – zoals bij de 

Egyptenaren ten tijde van de eerste Exodus. Openbaring 12:17 en 19:1-9 

 

 

 

 

 

 


