
 
 

De zonen van Abraham 
 

 

 

VERHAAL 

 

Voordat de mannen op bezoek kwamen en Sara zwanger werd, waren Sara en Abraham al heel lang 

getrouwd. Toen ze nog niet oud waren, maakte Sara zich zorgen. Ze kreeg maar geen baby. Hoe moest 

dat nu. Ze bedacht een plan. Misschien als ze haar slavin Hagar met Abraham zou laten vrijen, dat 

Abraham toch een zoon zou kunnen krijgen. Zo zou dan toch gebeuren wat God had beloofd. Zo 

gebeurde het. Hagar kreeg een zoon en Abraham noemde hem Ismael.  

 

Maar later wordt Sara dus toch nog zwanger en kreeg ook zij een zoon van Abraham, Isaak. 

Isaak groeit goed en dan komt de dag dat hij groot genoeg was om geen borstvoeding meer te krijgen. 

Op die dag geeft Abraham een groot feest.  

 

Op het feest ziet Sara dat Ismael lacht om Isaak. Hij lacht hem uit. Sara vraagt daarom aan Abraham 

om Hagar en haar zoon weg te sturen. Abraham wil dat eigenlijk niet, want Ismael is ook zijn zoon. Hij 

praat met God en God stelt hem gerust. God zegt: "Maak je geen zorgen om Hagar en je zoon. Doe 

maar wat Sara je vraagt. Ik zal Ismael beschermen en ook hij zal vader worden van een groot volk want 

ook hij is een zoon van je." 

 

De volgende dag pakt Abraham wat brood en water en geeft het aan Hagar en hun zoon. Daarna stuurt 

hij hen weg. Ze lopen door de woestijn en weten niet goed waar ze heen moeten gaan. 

Het water raakt helemaal op. Hagar legt haar zoon onder een struik en gaat een eindje verderop zitten. 

Ze huilt van verdriet. Ze is bang dat haar kind zal sterven van de dorst en honger. 

 

God hoort Ismael huilen. Een engel van God roept Hagar vanuit de hemel toe. Hij vraagt: 'Wat is er, 

Hagar? Wees niet bang, God heeft je zoon gehoord. Sta op. Ga naar je zoon, help hem. Hij zal leven en 

vader worden van een groot volk." 

Hagar kijkt op en ziet ineens een waterput. Die had ze niet eerder gezien. Ze loopt er snel naartoe, 

neemt zoveel water mee als ze kan dragen en geeft haar zoon te drinken.  

 

God beschermt de jongen, zoals hij heeft beloofd. Hij groeit en wordt een grote en sterke man. Hij 

wordt boogschutter en trouwt later een vrouw uit Egypte. 

 

 


