
 
 

Sara moet lachen 
 

 

VERHAAL 

 

 

Abraham heeft zijn tenten neergezet bij de eik van Mamre. Hij zit op het heetst van de dag bij de 

ingang van zijn tent. Hij kijkt omhoog en ziet drie mannen voor zich staan.  

 

Meteen staat hij op en loopt naar hen toe. Hij buigt diep en zegt: “Blijf hier, kom zitten en wees mijn 

gast. Ik zal water laten halen. Dan kunt u uw voeten wassen en lekker rusten in de schaduw. Ik zal 

brood voor u halen. Dan krijgt u weer kracht om verder op reis te gaan.” De drie mannen zeggen: “Heel 

graag.” 

 

Abraham gaat snel de tent in. Hij vindt Sara en zegt: “Sara, maak deeg van ons meel en bak koeken 

voor onze gasten.” Daarna loopt Abraham naar de kudde en zoekt een lekker kalfje uit. Hij geeft het 

aan zijn knecht om het snel klaar te maken.  Als alles klaar is, neemt hij het mee en zet het voor zijn 

gasten neer. Terwijl zij zitten te eten, blijft Abraham op een afstandje onder de boom staan.  

 

De mannen vragen: “Waar is Sara, jouw vrouw?” Hij antwoordt: “Daar, in de tent.” Een van de 

mannen zegt: “Over een jaar kom ik weer bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben.” Sara staat te 

luisteren bij de ingang van de tent, achter hen.  Abraham en Sara zijn al heel oud en daarom moet Sara 

stilletjes lachen. Zij denkt: “Hoe kan dat nu. We zijn toch allebei al heel oud? Ik kan helemaal geen 

baby meer krijgen.”  

 

“Waarom lacht Sara?” vraagt de man aan Abraham.  “Waarom vraagt zij zich af of het wel kan, heel 

oud zijn en toch een kind krijgen? Is er voor God dan iets te moeilijk? Ik zeg je, over een jaar, precies 

op deze tijd, kom ik bij jullie terug en dan zal Sara een zoon hebben”.  

Sara zegt snel: “Ik heb niet gelachen.” Zij is een beetje bang geworden. Maar de man zegt: “Jawel, jij 

hebt gelachen!” Dan staan de mannen op en vertrekken. 

 

En het gaat zoals de man het gezegd heeft. Sara wordt zwanger en Abraham krijgt op zijn oude dag een 

zoon, net zoals God hem had beloofd. Sara lacht en zegt: “God heeft gezorgd dat ik moet lachen en 

iedereen lacht met me mee. Wie had het ooit geloofd dat ik nog een zoon zou krijgen.” 

Ze noemen hem Isaak.  


