Hebron
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hebron
Hebron is een stad 36 km ten zuiden van Jeruzalem. De oude naam is Kirjath-Arba. Hier woonden Abraham
(Gen. 13:18), Isaäk (Gen. 35:27) en Jacob (Gen. 37:14). Abraham kocht er een akker met een grot waarin hij
zijn overleden vrouw Sara begroef. In dit familiegraf zijn begraven: Sara, Abraham, Isaäk, Rebekka, Jacobs
vrouw Lea en Jacob zelf.
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Kaart[1] : ligging van Hebron in Kanaän
(Klik op de kaart om in te zoomen)

Hebron ca. 1890-1900[2]
(Klik op de foto om in te zoomen)
De stad ligt op een heuvel, bij een dal. Het dal Hebron is gelijk aan de vlakke velden van Mamré [1]. Jacob
zond zijn zoon Jozef uit het dal Hebron naar diens broers in Sichem.
Ge 37:14 En hij zeide tot hem: Ga toch heen, zie naar den welstand van uw broederen, en naar den welstand van
de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron, en hij kwam te Sichem.
(SV)
Hebron viel als erfdeel toe aan Kaleb (Joz. 14:13). Het was tijdelijk de zetel en woonplaats van David (2 Sam.
2:1v); hier werd hij tot koning gezalfd (2 Sam. 5:1v)
De volgende video geeft een geschiedenis van Hebron (Engels gesproken):
Video 'Hebron, the roots of the Jewish People'. Engelse gesproken. Duur: 13 minuten.
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Voetnoten
1. ? Aldus John Gill’s Expositor bij Gen. 37:14
2. ? Foto gemaakt tussen ca. 1890 – 1900. Bron: Library of Congress Prints and Photographs Division
Washington, D.C. 20540 USA, op Loc.gov. Bronpagina.
3. ? Kaart uit een oude schoolatlas van Wolters. Kaart gemaakt door het Cartografisch Instituut J.B.
Wolters.
(Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te
verbeteren)
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