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Hoofdstuk 15         

 
Lieve kleinkinderen, 

 

Ik ken een vader die twee dochters had. Beiden waren verloofd. De jongste 

dochter kreeg ruzie met haar verloofde en vroeg haar ouders om raad. Ja, ze 

hield zoveel van haar verloofde. Ze wilde hem niet kwijt. 

Van haar vader kreeg ze het volgende antwoord: ‘Lieve jongste dochter, als ik 

beide a.s. schoonzonen van ons met elkaar vergelijk, ik vind het jammer om mijn 

mening te zeggen, maar ik weet zeker dat de verloofde van jouw zus, in moeilijke 

situaties zich dood zal vechten voor onze oudste dochter. Maar jouw verloofde, 

met wie je nu ruzie hebt, zal dat niet doen….’ 

 

Ook aartsvader Abraham, over wie jullie in de vorige hoofdstukken gelezen 

hebben, deed dat niet. Liever zijn vrouw uitgeven voor zijn zuster dan de kans 

lopen zelf vermoord te worden. Ja, angst kan heel wat met een mens doen. En 

wat heb je dan later veel spijt…. Vooral wanneer je vrouw overleden is. 

 

 

Hoofdstuk 15        -       Machpela     -      Genesis  23 

 

Het was twintig jaar later. Izaäk was al lang geen jongen meer, maar een man 

van bijna veertig jaar oud. Zijn ouders waren allebei al ver over de honderd. 

In die tijd werd Sara ziek en de verwachting was dat zij niet weer beter zou 

worden. 

En zo gebeurde het ook. Op honderdzevenentwintig jarige leeftijd stierf zij in de 

plaats Kirjat-Arba, dat later Hebron heette. 

 

Het kwam voor Abraham hard aan dat hij zijn vrouw Sara moest missen. Zo 

lang was zij zijn vrouw geweest en had zij voor hem gezorgd. Zoveel hadden zij 

samen meegemaakt. Die reis naar Egypte toen zij de vrouw van de Farao was 

geweest. Het samen steeds maar weer zwerven van de ene plaats naar de andere, 

terwijl zij voor haar trouwen in Ur in een stenen huis had gewoond. En zoveel 

jaren had zij moeten wachten op de beloofde zoon. Ja, het mooiste dat zij in haar 

leven had meegemaakt: de geboorte van Izaäk. 

En nu was dat alles voorbij, voorgoed voorbij. Nu lagen die ijverige handen 

voor altijd stil, de donkere ogen gesloten en haar hart zou nooit meer kloppen. 

Haar hart dat zo hartstochtelijk lief kon hebben en ook zo verschrikkelijk erg 

kon haten…. 

 

Bij het lijk van zijn overleden vrouw zat Abraham en hij huilde luid. Hij 

schaamde zich niet voor zijn tranen. Buiten de tent stonden zijn slaven eerbiedig 

te luisteren naar zijn luide jammerklacht. In de cultuur van toen was het normaal 
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dat wanneer je vrouw overleden was, je luid huilde en klaagde. Wanneer een 

man dat niet deed zou dat betekenen dat hij nooit van zijn vrouw gehouden had. 

 

Toen Abraham uitgehuild was en geen tranen meer had, ging hij staan. Hij waste 

zich, sloeg zijn mantel om zijn schouders en ging naar Hebron. Het was de 

hoogste tijd dat hij voor zijn overleden vrouw Sara een graf ging zorgen. In dat 

land mag een lijk niet langer dan hooguit één dag boven de aarde staan. 

 

Natuurlijk had Abraham zijn vrouw Sara ook gewoon aan de kant van de weg 

kunnen begraven, maar hij wilde haar veel liever in een echt rotsgraf hebben te 

liggen. Een graf voor zijn vrouw en later voor hemzelf.  En nog weer later voor 

zijn zoon Izaäk en al zijn kinderen. Abraham kende een mooi graf, een spelonk 

in de berg bij Hebron. Maar die spelonk lag op het land van Efron de Hethiet, 

die in de stad woonde. Het was nog maar de vraag of Efron die spelonk wel aan 

hem wilde verkopen en ook of de familie van Efron dat wel goed zou vinden. 

 

Op het Plein, dichtbij de poort ontmoette Abraham bijna de hele familie. Efron 

zat tussen zijn familie in, maar Abraham wilde niet direct het woord tot hem 

richten. Het was beter dat hij eerst wist hoe de familie erover dacht dat hij die 

spelonk wilde kopen. Hij boog diep voor het hele gezelschap en zei direct zijn 

boodschap.  

Dat was in die tijd niet de gewoonte, ja bijna onfatsoenlijk. Na veel 

nietszeggende en goedbedoelde zinnen zei men uiteindelijk de bedoeling van je 

komst. Maar daar was nu geen tijd voor. Het overleden lichaam van Sara moest 

vandaag nog zo snel mogelijk begraven worden. 

 

‘Mijn vrouw is vandaag gestorven en ik wil haar begraven. Maar ik ben in dit 

land een vreemdeling. Ik bezit geen grond. Daarom wil ik graag een graf van 

jullie kopen.’ 

De mannen gaven niet direct antwoord. Ze namen er de tijd voor om er over na 

te denken. Natuurlijk kon die vreemdeling van hen een graf kopen, maar dan 

zou hij er goed voor moeten betalen. Eigenlijk kwam het wel goed uit dat er 

haast bij was. Nu was er niet veel tijd om af te dingen. 

‘Meneer,’ antwoordde één van de familie, ‘natuurlijk kunt u een graf van ons 

kopen. U bent voor ons een belangrijk man. We weten dat God u beschermt. U 

kunt gerust uw vrouw begraven. U kunt het beste land krijgen dat we hebben. 

Niemand zal u dat weigeren.’ 

Abraham maakte een diepe buiging voor de Hethieten die de eigenaren van dat 

stuk land waren. Hij zei: ‘Jullie vinden het dus goed dat ik mijn vrouw begraaf 

in jullie land? Dan wil ik graag een eigen graf kopen. Aan de rand van het land 

van Efron, de zoon van Sochar, ligt een grot. Dat is de grot van Machpela. Die 

wil ik graag kopen voor de volle prijs. Willen jullie Efron vragen of hij dat goed 

vindt?’ 
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Allemaal keken ze naar Efron. Het was niet nodig om met hem hierover te 

praten. Ze wisten allemaal dat Efron dat stukje land met die grot heus wel wilde 

verkopen. Hij was oud en wijs genoeg om er voldoende geld voor te vragen. 

Natuurlijk zou hij dat niet direct doen. Dat hoorde niet zo. Maar wanneer straks 

de koop gesloten zou worden, dan was hij wel los vertrouwd.  

En zo gebeurde het ook, precies zoals ze verwacht hadden. 

Efron zei luid en duidelijk, zodat iedereen hem kon horen en verstaan: ‘Geen 

sprake van! Ik geef het u cadeau. U krijgt dat stuk land van mij en die grot erbij. 

Dan kunt u uw vrouw begraven.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham koopt een graf voor zijn overleden vrouw Sara. 

 

Abraham was erg blij dat hij de spelonk zou krijgen. Zijn overleden vrouw zou 

niet in een graf aan de kant van de weg begraven worden, maar in een ruim en 

koel graf in de rots van Machpela. Natuurlijk begreep Abraham, naar de 

gewoonte in het land, dat hij dat graf niet cadeau zou krijgen. Ook dat stuk land 

niet. Maar blij was hij dat hij het mocht kopen.  

Weer maakte Abraham een diepe buiging en zei tegen Efron dat hij het stuk land 

en de grot allebei heel graag wilde kopen, maar dan wel voor de volle prijs. Dat 

had Efron ook niet anders verwacht en over de prijs hoefde hij ook niet lang na 

te denken. Begerig fonkelden zijn donkere ogen en op een toon, alsof hij het 

heel goed met Abraham maakte, zei hij: ‘Als u er dan beslist geld voor wilt 

geven…. De prijs is vierhonderd zilverstukken. Niet noemenswaardig is dit 

bedrag voor mensen zoals u en ik, maar je moet toch een prijs noemen. En u 

kunt er met een gerust hart uw vrouw begraven.’ 

De deftige Hethieten zeiden niets, maar ze gingen op hun hoge stoelen er even 

recht voor zitten. Die Efron durfde wel! Hij vroeg voor dat stukje grond veel en 

veel te veel geld. Maar als die vreemdeling het wilde betalen…. Efron had groot 

gelijk dat hij zoveel geld ervoor vroeg. Zelfs als Abraham de helft wilde betalen, 

dan zou hij er nog een beste prijs voor krijgen. Ze waren wel nieuwsgierig naar 

de reactie van Abraham. 
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Het viel hen gewoon een beetje tegen toen Abraham zei: ‘Het is verkocht. Ik zal 

het zilver ophalen.’ 

Spottend keken ze hem na toen Abraham de poort uitliep. Was die man nu zo 

onnozel? Wist hij echt niets af van de grondprijzen? Of was het dat hij voor zijn 

overleden vrouw alles over had en niet eens wilde afdingen? Dat zou het wel 

zijn. Hij moest wel ontzettend rijk zijn dat hij zoveel goed geld betaalde voor 

zo’n onbelangrijk stukje grond. Een stukje grond dat Efron al heel lang kwijt 

wilde. Het was wel zo dat Efron vandaag bijzonder goede zaken had gedaan. 

 

Ze wachtten tot Abraham met een paar slaven terugkwam en het zilver bracht.  

De staven zilver werden secuur afgewogen en één van de mannen die kon 

schrijven, kraste het koopcontract in het weke kleitafeltje. Thuis zou Abraham 

het in de oven laten bakken en dan zou voor altijd beschreven staan dat het land 

van Machpela, met alle bomen die erop stonden en ook de spelonk van Abraham 

was en dat later zijn zoon Izaäk alles zou erven…. 

 

Die avond zat Abraham in diep gepeins in zijn tent. Nu lag zijn vrouw Sara in 

een donkere graf, in de spelonk van Machpela. Abraham voelde zich oud en 

eenzaam…. Bedroefd zat hij voor zich uit te staren. 

Zestig jaar geleden had God hem een land beloofd en nu bezat hij land. Een heel 

klein streepje grond waar een aantal bomen op groeide en een graf op stond. 

Een groot volk zou hij worden had God hem beloofd. En nu had hij slechts één 

zoon van bijna veertig jaar oud, zonder vrouw en kinderen. O Heer, dacht 

Abraham, wat maalt uw molen toch langzaam! 

 

Maar ook deze eenzame, lege avond geloofde Abraham dat God Zijn belofte na 

zou komen! Hij mocht dan moedeloos worden. En Ismaël….?, die telde niet 

meer mee. 

En zijn zoon Izaäk….? Nu en dat wist hij heel zeker, Izaäk moest zo snel 

mogelijk trouwen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara 


