
             

Vul maar in……..

Een bruid voor izak
Abraham was al erg …………….. en Sara was inmiddels overleden.

Abraham geloofde dat Izak de zoon was die de ………………………….van God zou erven. Dus 
was het heel belangrijk, dat Izak met de juiste vrouw zou trouwen. Geen vrouw uit 
………………………, maar een vrouw uit zijn eigen familie, die ook de God van Abraham en 

Izak wil dienen.
Abraham stuurde zijn kencht Eliëzer naar mesopotamië.

Met tien kamelen, beladen met geschenken, kwam Eliëzer bij een………………………..
buiten de stad, waar de familie van Abraham woonde, aan. 

Er kwamen veel vrouwen om …………………… te halen en Eliëzer dacht: hoe vind ik nu de 
juiste vrouw voor Izak?

Eliëzer vroeg God : Laat de vrouw die, als ik haar om water vraag, niet alleen mij, maar 
ook mijn ……………………………. te drinken geeft, de vrouw voor Izak zijn. Nog maar net had 
Eliëzer dat gevraagd of daar kwam Rebekka met een kruik op haar schouder. Rebekka 

was een kleindochter van de ……………………… van Abraham. Op zijn vraag gaf Rebekka hem 
meteen te drinken en nadat Eliëzer klaar was met drinken, zei ze: ”Ik zal ook uw 

kamelen te drinken geven”
Zij was het!

Eliëzer legde uit waarom hij naar Rebekka en haar familie gekomen was. 
Rebekka ging mee naar Kanaän om te ……………………………… met Izak.

Waterput – broer – kanaan – belofte – kamelen – trouwen – water - oud

De bron
Een bron of waterput bij een stad of dorp 
was een heel belangrijke plaats.
Niet vanwege het onmisbare water, maar ook 
omdat het een plaats van ontmoeting was. Bij 
de bron werden alle nieuwtjes uitgewisseld.

Les 32: Een bruid voor Izak

Hoe kwam Eliezer bij Rebekka?



Gouden sieraden.
Sieraden zoals ringen, kettingen of armbanden 
lieten zien hoe rijk iemand was. Rebekka kreeg 
een gouden neusring en twee grote gouden 
armbanden van de knecht van Abraham. Rijke 
mensen droegen een heleboel gouden sieraden. 
Het had ook vaak een godsdienstige berekenis. 
Vaak waren in deze sieraden prachtige patronen 
gegraveerd.

Opdracht: ontwerp een mooie armband

Wat een schatje!
Dat Rebekka niet alleen Eliëzer, maar zonder dat 
het gevraagd werd ook de kamelen te drinken gaf, 
zegt wel wat over haar karakter!
als jij de buitenkant van de auto moet wassen, doe 
je dan uit jezelf ook de binnenkant?

Boer Izak
Izak werd een rijke boer. Hij 
leidde een ander leven dan 
zijn vader Abraham, die een 
rondreizende nomade was 
geweest.

izak trouwt met Rebekka
In de tijd van izak werden huwelijken altijd 
geregeld door de ouders. Zij beslisten, wie voor 
hun kind het meest geschikt was om mee te 
trouwen en boden dan iets kostbaars, zoals 
sieraden, aan de ouders van het andere kind 
aan. De kineren hadden hier niets over te 
zeggen. Rebekka stemde er wel mee in gelijk 
met eliezer mee te gaan.

Woordenwiel

Zyizszn = Abraham
Yziglolnvfh    = Bartolomeus

Opdracht: vul het woordenwiel verder in. 
Welke woorden staan hier?

Vorvavi = …………………………………..
Ivyvvppz = ……………………………………
Hziz = ……………………………………
Yvihvyz =…………………………………….
Szizm = ……………………………………
Dzgvikfg = ……………………………………
Pznvovm = …………………………………..
Nvhlklgznrv = …………………………………….
Mvghirmt = …………………………………….
Zinyzmwvm = …………………………………….
Yifrolug = …………………………………….
Yvolugv = ……………………………………..

7 dagen lang!
In de tijd van de bijbel wisten ze wat feesten was! 
Een bruiloft duurde minstens 7 dagen.
7 dagen werd er feestelijk gegeten en veel gedanst.


