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En kone til Isak
1 Mos 24.

Har du nogensinde været ude på en lang rejse?
Hvad tog du med? Hvordan fik I mad? Da
Abraham sendte sin tjener af sted på en lang rejse,
tog hans tjener 10 kameler med til at bære alt det,
hvad han havde brug for.
Eliezer vågnede med et sæt. Himlen var stadig
mørk over ham, og stjernerne skinnede. Det
var på tide at komme af sted. Han havde fået
en vigtig opgave, som han skulle udføre.
Abraham kom til
syne i mørket. Han
smilede til sin gamle,
trofaste tjener. “Herren
vil sende sin engel
i forvejen, min ven
Eliezer,” sagde han.
”Han vil sørge for, at
dit ærinde lykkes,
og du finder lige den
unge pige, han har
valgt til at være Isaks
kone. Det skal være
en ung pige fra mit
hjemland – fra min
egen familie. Vi kan
ikke tillade, at Isak
gifter sig med en
af disse hedenske
piger, der bor her.”
Eliezer nikkede. Han
forstod. Han steg op
på kamelen, og den
forsvandt i mørket.
Eliezer tænkte på
den opgave, han
skulle udføre, mens
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han rejste dag efter dag indhyllet i støv.
Hvordan skulle han finde den unge pige, som
Gud havde valgt? Han måtte ikke begå nogen
fejl.
Langt om længe kom han til byen Nahor,
hvor Abrahams slægt boede. Det var sent om
eftermiddagen, og solen var ved at gå ned.
Han var træt af at rejse, og han var tørstig. Det
samme var kamelerne.
Pludselig fik Eliezer en idé! Han så op mod

Tænk på
Gud ønsker, alle skal tilhøre hans
familie.

himlen og bad, ”Herre, min herre Abrahams
Gud, lad lykken være med mig i dag, og hold
dit løfte til min herre. Jeg står her ved brønden,
hvor alle de unge piger kommer for at hente
vand. Jeg vil sige: ”Giv mig noget at drikke
af krukken” til en af pigerne. Hvis hun siger
”Drik du bare! Jeg vil også øse vand op til dine
kameler,” så er det hende, du har valgt til din
tjener Isak.”
Før Eliezer kunne nå at bede færdig, kom
en ung pige hen til brønden for at fylde sin
vandkrukke. Er det mon hende? tænkte Eliezer.
Han gik hen til hende og sagde: “Giv mig noget
vand at drikke fra din krukke”.

Huskeverset
”Herren... vil sende sin engel med
dig og lade dit
ærinde lykkes.”
1 Mos 24,40

Pigen tog hurtigt krukken ned fra sin skulder,
fyldte den med vand og holdt den hen til
ham, så han kunne drikke. Så sagde hun med
et stort smil netop de ord, som Eliezer havde
bedt om at høre! “Jeg vil også komme med
vand til dine kameler.” Pigen tømte sin krukke
i dyrenes trug og løb hen til brønden for at
trække mere vand op.
Eliezer smilede lykkeligt. Gud havde besvaret
hans bøn så hurtigt. “Hvem er din far?”
spurgte han. Da Rebekka fortalte,
hvem hendes far var, knælede
Eliezer ned og tilbad Gud. “Pris
Herren, min herre Abrahams
Gud, fordi han har ledt mig lige
til Abrahams familie.” Rebekka
skyndte sig hjem for at tale med
sin bror Laban. Da han hørte, hvad
Rebekka fortalte, løb han ud til
brønden for at invitere Eliezer med
hjem.
Mens solen gik ned, fortalte
Eliezer dem om den opgave, hans
herre, Abraham, havde givet ham.
Han fortalte dem, hvordan han
havde bedt til Gud, og om hvordan
Gud havde besvaret hans bøn. Da
Rebekka hørte dette, sagde hun ja til
at tage med Eliezer tilbage. Hun ville
gerne giftes med Isak.
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Kender I nogen, I kan invitere med hjem
i dag? Tal om historien, du har hørt, og
hvordan Abrahams familie holdt sammen,
selv om de boede langt fra hinanden.
• Tegn nogle flotte kort, som du kan
sende til de familiemedlemmer, der bor
langt væk. Tak Gud, fordi du har to gode
familier, der elsker dig. Din familie og din
menighedsfamilie.

M A N D A G

• Læs 1 Mos 24,1-10. Hvorfor ville Abraham ikke have,
at Isak skulle gifte sig med en lokal pige? Hvor mange
kameler tog Eliezer med sig på sin rejse? Hvorfor?
• Tegn en kamel. Skriv huskeverset på den. Sæt den et
sted, hvor du ser den hver eneste dag. Lær din familie
huskeverset.
• Find nogle fakta om kameler. Fortæl dem til din
familie, når I har andagt.
• Bed Gud om at passe på dem, der er ude at rejse.

T I R S D A G

• Læs 1 Mos 24,11-27, når I har andagt.
• Læs 1 Mos 24,28-40 sammen med din familie.
Fortæl, hvad Eliezer bad om. Hvad skete der?
Hvilken
type person var Rebekka? Hvordan kan du ligne
Besvarer Gud altid vore bønner så hurtigt?
Rebekka i dag?
Nej. Nogle gange siger han nej eller vent.
Bed en voksen i din familie om at fortælle
• Find et stykke tyndt karton. Lav en brønd, som den
om engang, han eller hun bad om noget
så ud på Bibelens tid. Fold et nyt stykke papir. Tegn en
specielt, og Gud svarede.
vandkrukke. Det øverste af vandkrukken skal tegnes
på folden. Klip krukken ud igennem begge stykker papir.
• Kameler drikker ca. 10 liter vand om
(Husk ikke at klippe der, hvor folden er.) Nu har du en
dagen. Eliezer havde ti kameler. Hvor
vandkrukke, der kan stå ved siden af brønden. Er der stadig
meget vand skulle Rebekka hente fra
mange lande i dag, hvor man har den slags brønde? Hvor?
brønden for at vande kamelerne den
eftermiddag? _________
• Hvor får du vand fra? Er det nemmere eller sværere, end
det var på Rebekkas tid?
• Fyld en spand med 2 liter vand. Løft
den. Hvordan tror du, Rebekka havde
• Har alle mennesker nok vand i dag? Tak Gud, fordi du har alt
det, da hun var færdig med at give
det rene vand, som du har brug for. Husk ikke at sløse med det.
kamelerne vand?

O N S D A G
• Læs 1 Mos 24,41-58. Hvad gav Eliezer til Rebekka? Hvordan
tror du, det var for Rebekka at skulle forlade sit land og sin
familie? Hvordan tror du, hun havde ved tanken om, at hun
skulle gifte sig med en fremmed mand? Hvorfor sagde hun ja?
• Hvis du kender nogen, der kommer fra et andet land? Spørg
dem om, hvordan mennesker i det land tilbeder Gud.
• Bed for de mennesker, der bor i lande, hvor de ikke får lov til
at tilbede Gud.
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Abraham holdt af Eliezer og
stolede på ham. Han var lige ved
at adoptere ham, men Gud ønskede,
at Isak skulle være Abrahams arving.

T O R S D A G
• Læs Mark 3,33-35 sammen med din familie.
Hvem tilhører Guds familie?
• Hold et spejl op foran alle i din familie. Bed dem sige
“Jeg tilhører Guds familie.” Tal om, hvad det betyder.
Syng sangen. ”Med Jesus i familien.” Tak Gud, fordi du
tilhører hans familie.
• Kameler kan gå ca. 150 km om dagen med en
hastighed på 15 km. i timen. Hvor mange timer vil det
tage dem at gå 150 km.? ______________ Hvor
længe ville det tage dig at gå 150 km?
• Slå op i et leksikon og læs om kamelernes fødder.
Hvorfor er de specielt egnede til at gå i sand?
Hvad gemmer de i puklen? Er Gud ikke fantastisk,
at han tænkte på alle de små ting, da han skabte
kamelerne?

F R E D A G
• Læs 1 Mos 24,10-26, når I har
andagt. Rollespil historien.
• Rebekka og Isak havde aldrig
mødt hinanden. De boede langt fra
hinanden. Sig navnene på nogle i
din familie, der bor langt væk. Bed
for dem.
• Lav et kort til dine
bedsteforældre. Fortæl dem,
hvor glad du er fordi, de er en
del af Guds familie.
• Hvad har du lært om Gud i
denne uge?

Gør følgende: Alle pigerne på billederne ser ens ud, men en af dem, Rebekka, ser
lidt anderledes ud end de andre. Hjælp Eliezer med at finde hende.
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