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Op het eerste gezicht lijkt de keuze voor de haftara een voordehandliggende. Het 
overlijden van Sara en David is een duidelijke overeenkomst. Maar bij nader inzien is er 
ook een ander verband te vinden dat de moeite is om te bespreken. 
 

Zowel over Avraham als over koning David wordt namelijk gezegd: זקן בא בימים, een oude 
van dagen! We denken misschien dat deze term betekent dat iemand zijn einde voelt 
naderen maar dat is niet zo. 
 
In het geval van David, is dat misschien wel  zo. Hij was oud, koud en ziek. Maar in het 
geval van Avraham was dat zeker niet het geval. Hij leefde nog 35 jaar na dit moment! 
 

De woorden staan namelijk vlak voor en als onderbouwing van de opdracht aan de zijn 
dienaar om een vrouw voor Jitschak te gaan zoeken. JItschak was toen 40, Avraham 140 
en onze eerste aartsvader op 175 jarige leeftijd. 
 

En dat geeft ruimte om de woorden זקן בא בימים anders uit te leggen. Niet als “hij was oud” 
maar liever: hij voelde dat de tijd gekomen was wat hij verworven, bereikt had, door te 
geven aan de volgende generatie!  
 
Hoe had Hasjem het gezegd?: “Kan ik dan  iets verbergen voor Avraham ...omdat hij zijn 
zoon en zijn huis zal opvoeden na hem in Mijn pad te gaan. (verg. Ber. 18: 17-19). En toen 
had hij nog helemaal geen kinderen. 
 

Dus nu dat hij die wel had, voelde hij de verantwoordelijkheid om zijn huis de correcte weg 
te wijzen. En daar hoort ook een moment bij dat je je zorgen begint te maken dat de 
volgende generatie dat pad bewandelt ook als jij er niet meer bent. 
 

David wordt door de profeet Nathan en zijn vrouw Bat Sjewa verweten juist niet die 
stappen te nemen met alle risico’s voor een correcte opvolging. Adonijahoe, een zoon van 
David, ruikt zijn kansen om de troonopvolger te zijn. Duidelijkheid van de kant van David 
had dat plan tijdig kunnen stoppen. 
 

Avraham geeft het goede voorbeeld: hij neemt de nodige stappen om alles wat hij bereikt 
heeft door te geven aan zijn zoon. 
 

Moge het ons gegegeven zijn ook zulke stappen te nemen, op het goede moment zodat 
wij het plezier - de naches - mogen smaken tot in de lengte van jaren onze kinderen en 
onze familie in het juiste pad te zien gaan. 


