
 
 

Abraham en zijn zonen 
 

 

VERHAAL 

 

God heeft aan Abraham en Sara een zoon beloofd. En wat Hij belooft, dat gebeurt ook. 

Een prachtig jongetje wordt geboren. Abraham noemt hem Isaak, dat betekent: het kind dat de lach 

brengt. 

 

Als Isaak oud genoeg is om niet meer aan de borst van zijn moeder te drinken, geeft Abraham een 

groot feest. Op de dag van het feest komen alle mensen die bij de familie van Abraham horen naar zijn 

tent om heerlijk samen te eten en te drinken. Als de kleine Isaak, in z’n nieuwe feestkleding, de tent 

binnen komt, begint iedereen spontaan te juichen en te lachen. Iedereen? Nee… Ismaël niet.  

 

Ismaël is Isaaks grote broer. Abraham is wel zijn vader, maar Sara niet zijn moeder. Hager, de slavin 

van Sara is zijn moeder. Toen het volgens Sara te lang duurde voordat ze zwanger werd en de belofte 

van God werkelijkheid werd, had ze haar slavin Hagar naar Abraham gestuurd, Ze was namelijk 

ongerust geworden. Ze twijfelde of ze echt nog moeder zou kunnen worden. Dan zou Abraham toch 

zonder zoon sterven. Dan maar een zoon van een slavin. Zo was het gebeurd. Hagar was zwanger 

geworden van Ismaël. Maar wat God belooft, gebeurt. Ook al verwacht je het niet meer. Sara werd zelf 

zwanger. En nu is hij al zo groot.  

 

Ismaël lacht wel maar hij lacht Isaak uit! Sara, die dat ziet, wordt er heel boos om. Waarom lacht dat 

kind van Hagar haar zoon uit? Straks zorgt hij er nog voor dat Isaak niet de enige erfgenaam van 

Abraham is. Ze zegt tegen Abraham: ‘Ik wil dat je die slavin en haar zoon wegjaagt. Mijn zoon is het 

belangrijkste.’ Abraham schrikt hiervan. Wát zegt Sara daar? Moet hij Ismaël wegsturen… zijn eigen 

zoon? Dat kan hij toch niet doen? Hij moet er niet aan denken. 

Dan hoort Abraham de stem van God. Die zegt: ‘Luister maar naar Sara. Maar weet dat ik ook voor je 

zoon Ismaël zal zorgen. Het zal goed met hem gaan.’ 

 

De volgende morgen stuurt Abraham Ismaël en zijn moeder Hagar de woestijn in. Met pijn in het hart 

maar hij moet doen wat God vraagt. Abraham geeft ze brood mee en een zak water. Dat is het laatste 

wat hij voor hen kan doen. Hij ziet ze de woestijn in gaan en heeft tranen in z’n ogen. Hoe zal dit gaan 

aflopen? 

 

Hagar en Ismaël trekken de hete woestijn in. Een paar dagen later verdwalen ze en nergens, maar dan 

ook nergens is water te vinden. Hoe moet dit verder gaan? Ze zullen toch niet sterven in de woestijn? 

Hagar zegt tegen Ismaël dat hij in de schaduw onder een struik moet gaan zitten. Zelf gaat ze een 

stukje verderop zitten. Ismaël huilt, hij heeft zo’n dorst. Hagar moet ook huilen. Zij kan het gehuil van 

Ismaël niet aanhoren en stopt de vingers in haar oren. Maar God hoort Ismaël wél.  

 

Een engel uit de hemel zegt tegen Hagar: ‘Wees niet verdrietig, Hagar, want God heeft Ismaël horen 

huilen en Hij zal voor hem zorgen. Ga maar naar hem toe en hou hem goed vast want God laat weten 

dat Ismaël ook de stamvader zal worden van een groot volk.’ 

Dan zorgt God ervoor dat Hagar goed kijkt. Dan ziet ze een waterput. Ze loopt er snel naar toe en geeft  

Ismaël te drinken. Ze zijn gered! 

Ismaël groeit op en wordt later een hele goede jager en hij gaat wonen in de woestijn van Paran. 


