
 
 

Sara moet lachen 

 

 

 
VERHAAL  

 

Abraham zit voor z’n tent bij de eik van Mamre. 

Het is heel warm en hij zit een beetje te dutten onder het tentzeil.  

Lang geleden is Abraham vertrokken uit zijn land omdat God hem had gevraagd op reis te gaan naar 

een nieuw land. God had hem een vruchtbaar land beloofd. 

Samen met Sara zijn vrouw en neef Lot was hij op reis gegaan. 

 

Maar God had Abraham ook beloofd dat hij de stamvader van een grote familie zou gaan worden. 

Maar deze belofte is nog niet vervuld want Sara had geen kinderen gekregen. En dat zou ook niet meer 

kunnen gebeuren want Sara was al oud. 

 

Opeens hoort Abraham een geluid en ziet hij drie mannen vlakbij te tent staan.  

Hij springt op en begroet ze. 

‘Welkom, welkom,’ zegt hij en hij maakt een diepe buiging. 

‘Ik zal gelijk water laten komen… dan kunt u uw voeten wassen. U blijft toch wel eten?’ 

Voordat de mannen kunnen antwoorden dat dat goed is, is Abraham al weg. Hij loopt snel naar de tent 

waar Sara is. 

‘Sara,’ zegt hij, ‘maak even een paar lekkere koeken van het fijnste meel dat je hebt. We hebben 

gasten!’ 

Zelf zoekt hij in zijn kudde naar een bokje en geeft een knecht de opdracht om dat heerlijk klaar te 

maken. 

Dan gaat hij weer terug naar zijn tent. 

Opeens vraagt één van de gasten: ‘Waar is Sara?’ 

‘Daar, in de tent,’ zegt Abraham. 

Dan zegt de man: ‘Volgend jaar kom ik weer Abraham en dan zullen Sara en jij een zoon hebben.’ 

 

Sara staat bij de ingang van haar tent. Wat zijn dat voor mannen en wat zegt die ene man? 

Hoort ze het goed? Krijgt zij een kind? 

Zij… die al zo oud is? 

Ze moet er zachtjes om lachen. 

 

De man kijkt naar Abraham en zegt een beetje streng: ‘Waarom lacht  Sara? Waarom twijfelt ze? 

Omdat ze oud is? Is er voor God iets onmogelijk?’  

‘Ik lachte niet,’ zei Sara. Ze is een beetje bang geworden. ‘Jawel,’ zegt de man, ‘je lachte wel.’  

 

Dan staan de mannen op en vertrekken. 

 
 


