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Chajee Sarah 
Beresjit 23 – 1 tot  25- 18 

 
Hoewel de naam van de parasja aangeeft dat het om het ‘leven van Sarah’ gaat begint het 
met haar overlijden. Sarah wordt 127 jaar oud. Ze sterft in Kiriat Arba.  Awraham koopt een 
graf (de grot van Machpela) in Chevron. Hij kreeg de grond aangeboden, maar wilde geen 
risico nemen en kocht de plek. Ander zouden er misschien later onbekenden naast Sarah 
begraven worden. Volgens sommige bronnen koos Awraham deze plek omdat hij wist dat 
hier Adam en Chava begraven waren. Hij kwam bij de plek toen hij een weggelopen os zocht.  
Dit is het eerste stukje landbezit.  Awraham plantte ook een tamarisk. Een boom die geen 
vruchten draagt maar wel schaduw geeft. 
De Grot van de Patriarchen bevindt zich in het midden van het oude centrum van Chevron.  
Volgens de traditie werden hier Adam, Chavah, Awraham, Sarah, Jitschak, Rivka, Jaacov en 
Leah begraven. 
 
Awraham beslist dat er een vrouw gezocht moet worden voor zijn zoon Jitschak. Hij stuurt 
één van zijn medewerkers, Eliëzer, naar zijn familie in Bethuel. Eliëzer vraagt de Eeuwige om 
een teken te geven, zodat hij weet wie de juiste vrouw zal zijn. Dat gebeurt. Rivka komt naar 
de bron waar Eliëzer en de kamelen gearriveerd zijn en begint onmiddellijk mens en dier van 
water te voorzien. Dat is het teken waar Eliëzer op gewacht heeft. 
 
Awraham  krijgt nog een andere vrouw, Keturah. Deze vrouw geeft hem 6 kinderen.  
Voordat hij sterft geeft Awraham al zijn bezittingen aan Jitschak en geschenken aan de 
andere kinderen. Nadat Awraham gestorven is, zien we in de tekst plotseling Jismaeel ook 
weer tevoorschijn komen. Jitschak en Jismaeel begraven hun vader in de grot van Machpela. 
 
De parasja eindigt met de namen van de 12 zonen van Jisjmaeel. Jisjmaeel sterft als hij 137 
jaar oud is. 
 
Commentaar: 
Rashji citeert een midrasj verhaal waarin Keturah, de laatste vrouw van Awraham, de 
moeder van Jisjmaeel is, Hagar zou zijn. Jitschak zou Hagar weer teruggebracht hebben naar 
Awraham. 
Dat zou wel de aanwezigheid van Jisjmaeel bij de begrafenis van Awraham verklaren. 
Hij was weggestuurd, stierf bijna in de woestijn, daarna horen we niets meer van hem. 
Plotseling is hij er toch weer bij het overlijden van Awraham. 
 
Sommige bronnen vertellen dat Sarah eerder gestorven is, omdat ze ervoor gezorgd had dat 
Hagar weggestuurd werd. Dit werd bijna de dood van Hagar en Jisjmaeel, de eerste zoon van 
Awraham. 
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Vraag:   
Wat wordt er als eerste gegeten na een lewaja (joodse begrafenis)? 
 
Vraag:   
Wat is er in de loop van de geschiedenis zoal gebeurd rond de grot van Machpela? 
 
Vraag:   
Waar is Rachel, de lievelingsvrouw van Jaacov,  begraven? 
 
 
 


