
 
 

De zonen van Abraham 
 

 

VERHAAL 

 

 

In het vorige verhaal hoorden we dat Sara een kindje kreeg met Abraham; Isaak. Zij hadden dat niet 

gedacht want Sara was toen al heel oud.  

 

Heel veel jaren eerder, toen ze nog niet zo oud waren, wilden ze graag een kindje maar Sara werd maar 

niet zwanger. Ze dacht: ‘Hoe moet het nu met Abraham? Hij zou toch een zoon krijgen? Dat had God 

toch beloofd?’  

Sara bedenkt een plan. Misschien dat Hagar, haar hulp, een zoon kan krijgen met Abraham? Zo 

gebeurt het. Hagar krijgt samen met Abraham een zoon. Hij heet Ismaël.  

 

Maar dan is Sara toch zwanger. We hoorden het in het vorige verhaal. Wie had dat gedacht. Sara krijgt 

Isaak. Als Isaak al zo groot is dat hij geen baby meer is, geeft Abraham een feest. De hele familie is 

uitgenodigd.  

Op het feest ziet Sara dat Ismaël Isaak een beetje uitlacht. Wat is dat? Maar dat wil Sara niet. 

 

Ze gaat naar Abraham en zegt: ‘Stuur Hagar en Ismaël weg!’ Abraham wil het niet. Ismaël is ook een 

zoon van hem. Maar Abraham hoort de stem van God die zegt: ‘Doe maar wat Sara zegt. Ik zal Ismaël 

beschermen. Ik zorg dat het goed met hem gaat want hij is ook een zoon van jou.’  

 

Abraham geeft Hagar de volgende morgen een brood en een zak water en stuurt hen weg. Maar Hagar 

verdwaalt in de woestijn en het water raakt op. Hagar legt Ismaël onder een struik in de schaduw en 

gaat zelf een stukje verderop zitten. Ze moet zo huilen.  

 

God hoort Ismaël huilen. Ineens hoort Hagar een stem. Het is een engel die roept: ‘Wat is er, Hagar? 

Wees maar niet bang. God heeft Ismaël horen huilen. God zegt: ‘Sta op, ga naar Ismaël en houd hem 

goed vast. Ik zal hem beschermen en hij wordt de vader van een heel grote familie.’  

 

Ineens lijkt het alsof ze beter kon kijken. Nu ziet ze een waterput! Die had ze nog niet gezien. Ze vult 

haar waterzak en geeft haar zoon te drinken.  

 

En God doet wat hij heeft beloofd. Hij beschermt Ismaël. Als Ismaël groot is geworden, wordt hij een 

heel goede boogschutter. Hij trouwt en krijgt kinderen. En die kinderen krijgen later ook weer 

kinderen, precies zoals God heeft beloofd.  

 


