
 
 

Sara moet lachen 
 

 

VERHAAL 

 

 

Toen God aan Abram vroeg of hij alles wilde verlaten en op weg wilde gaan, beloofde hij dat hij altijd 

bij Abram zou blijven maar ook dat Abram vader zou worden van een groot volk. Maar Sarai en Abram 

hebben nog steeds geen kind gekregen en ze zijn al heel oud. Zou God zijn belofte wel houden? 

Ze wonen al een lange tijd in de buurt van de eik van Mamre. Lot is allang vertrokken. Er is daar wel 

iets heel bijzonders gebeurd. God heeft hen een nieuwe naam gegeven. Nu heten ze Abraham en Sara. 

Het is alsof ze opnieuw zijn begonnen. Zo voelt het.   

  

Op een hete dag zit Abraham bij de ingang van zijn tent. Hij heeft zijn ogen dicht en zit lekker uit te 

rusten in de schaduw van een eik, de eik van Mamre. Wat hoort hij daar? Abraham doet zijn ogen 

open. 

Plotseling ziet hij drie mannen. Snel staat hij op en loopt naar hen toe. Hij buigt en zegt: `Blijf hier en 

ga even zitten in de schaduw. Wees mijn gast. Ik zal water laten halen. Was uw voeten en rust hier 

onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u kracht te geven voor uw verdere reis.' `Heel graag,' 

zeggen de mannen en ze gaan zitten. Abraham haast zich naar binnen, naar Sara en zegt: `Bak snel een 

paar koeken.' Daarna loopt Abraham naar de kudde, zoekt een lekker kalf uit en geeft het aan zijn 

knecht. `Maak het snel klaar voor onze gasten,' zegt hij. Als alles klaar is wordt het voor zijn gasten 

neergezet. Terwijl zij eten blijft Abraham bij hen staan, onder de boom. 

 

`Waar is Sara, uw vrouw?', vraagt een van de mannen. `Daar, in de tent,' zegt Abraham. De man gaat 

verder: `Over een jaar kom ik weer terug en dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben.' Sara staat te 

luisteren achter hen. Sara moet stilletjes lachen, want zij gelooft niet dat dat kan. Ze is al veel te oud. 

`Waarom lacht Sara en vraagt zij zich af of zij op haar leeftijd nog een kind zou kunnen krijgen? Is er 

voor God dan iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom ik bij u terug en dan zal Sara een 

zoon hebben.'  

 

Sara is een beetje bang geworden. Ze zegt: `Ik heb niet gelachen.' De man herhaalt: `Ja, echt wel, jij 

hebt gelachen!' De mannen vertrekken. Abraham gaat met hen mee om hen uitgeleide te doen.   

 

God houdt zijn belofte. Sara wordt zwanger en krijgt een zoon. Abraham noemt hem Isaak. Want dat 

betekent; God heeft mij aan het lachen gemaakt. Want Sara zei: `God heeft gemaakt dat ik moest 

lachen en ieder die het hoort, zal meelachen.'   

 

 

 


