
 
 

De zonen van Abraham 
 

 

VERHAAL 

 

 

Voordat Isaak geboren was, kon Sara maar niet geloven dat zij en Abraham ooit kinderen zouden 

krijgen. Abraham en Sara waren namelijk al heel oud. God had dan wel beloofd dat Abraham vader 

zou worden van een groot volk. Maar eigenlijk geloofde Sara niet dat zij zelf nog een kind kon krijgen, 

omdat ze al zo oud was. 

 

Daarom heeft Sara een plan bedacht. Sara denkt: “Als Hagar, mijn slavin, een baby krijgt met mijn 

man Abraham, dan kan Gods belofte toch uitkomen.” En zo gebeurt het: Abraham en Hagar krijgen 

een zoon: Ismaël. Een paar jaar later wordt Sara toch nog moeder. Abraham en zij krijgen een zoon, 

Isaak. Ze zijn heel blij met hem.  

 

Op de dag dat Isaak zo groot is dat Sara hem geen borstvoeding meer gaat geven, geeft Abraham een 

feest. Wat is Isaak al groot. Sara kijkt naar de gasten en naar Isaak. Ze ziet ook iets waar ze niet blij 

mee is. Ismael lacht om Isaak. Sara gaat naar Abraham en zegt: `Stuur Hagar en Ismaël weg! Isaak 

moet alles van jou erven, niet Ismaël.' Abraham wil het niet omdat Ismaël toch ook een zoon van hem 

is. Maar Abraham hoort stem van God die zegt: `Doe wat Sara zegt. Ik zal voor Ismaël zorgen. Ook hij 

zal veel kinderen krijgen, want hij is ook een zoon van jou.'  

 

Abraham geeft Hagar de volgende morgen brood en een zak water, zet Ismaël op haar schouder en 

stuurt hen weg. Maar Hagar kent de weg in de woestijn niet goed. Ze verdwaalt. Als het water op is, 

legt Hagar Ismaël onder een struik en gaat zelf een stukje verderop zitten, zodat ze hem niet kan zien. 

Ze denkt: `Ik kan mijn kind niet zien sterven.' Ze blijft daar zitten en huilt hard. God hoort Ismael 

huilen. Dan klinkt er ineens een stem uit de hemel. Het is de engel van God die zegt: `Wat is er, 

Hagar? Wees niet bang, want God heeft je zoon horen huilen. God zegt: `Sta op, ga naar Ismaël en 

houd hem goed vast, want ik zal hem de vader van een groot volk maken.' Als ze haar ogen open doet, 

ziet zij ineens iets wat ze daarvoor niet gezien heeft. Een waterput! Ze vult de zak weer met water en 

geeft haar zoon te drinken.  

 

God beschermt de jongen, precies zoals hij beloofd heeft. Als Ismaël groot is geworden, woont hij in de 

woestijn Paran en hij wordt een ervaren boogschutter. Hij wordt volwassen, trouwt en krijgt kinderen, 

precies zoals God heeft beloofd.  

 


