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Zoals gebruikelijk onder vrouwen in zul-
ke omstandigheden, ontstond er onder-
ling haat en nijd. Hagar wist nu dat haar
meesteres onvruchtbaar was, en ver-
achtte haar daarom. Zij dacht nu de fa-
voriete vrouw van Abraham te worden.
Maar Sarai zond haar weg. En dit is net
zo belangrijk: God greep in en zond Ha-
gar terug naar Sarai. Hij gaf haar de be-
lofte mee: “Ik zal uw nageslacht zeer
talrijk maken, zodat het vanwege de
menigte niet geteld kan wor-
den” (16:10). Deze belofte is identiek
aan die God Abraham eerder gaf: “Ik zal
uw nageslacht maken als het stof van de
aarde; als iemand het stof van de aarde
zou kunnen tellen, dan zou ook uw na-
geslacht geteld kunnen worden” (13:16;
ook 15:5). Hagar bracht een zoon op de
wereld, die Abraham volledig erkende
als zijn zoon: “Hagar baarde een zoon bij
Abram [zoals hij toen nog heette], en
Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard
had, de naam Ismaël. Abram was 86 jaar
oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baar-
de” (16:15,16). Tot zover niets aan de
hand, zou je zeggen, maar…

Deze oplossing was uiteraard niet wat
God bedoeld had. Hij vroeg van Abra-
ham naast geduld het onvoorwaardelijk
geloof, dat als Hij iets beloofde Hij dat
ook nakwam. Dus als Sarai onvruchtbaar
was, kon zij, met Gods hulp, toch zwan-
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2. Wie is het nageslacht van Abraham?

In het vorige artikel hebben we gezien
dat God Abraham en zijn nageslacht de
belofte deed hen het land tussen Egypte
en de rivier de Eufraat te geven. Maar
wie bedoelde God met dit nageslacht?

Het boek Genesis vestigt er nadrukkelijk
de aandacht op dat Abraham kinderloos
was toen God hem dit beloofde, en dat
zijn enige vrouw Sarai onvruchtbaar was
(Gen 11:30, 16:2). Abraham vroeg God
dan ook naar de zin van deze belofte
(15:2,3), en God verzekerde hem toen:
“iemand die uit uw eigen lichaam voort-
komt, die zal uw erfgenaam zijn” (vs. 4).
Tot zover was de belofte ruim: er werd
geen vrouw bij name genoemd.

Ondanks het geloof van Abraham en
zijn vrouw, kwamen er na tien jaar door
God gedane beloften vragen bij hen op.
Zeker toen de tijd voortschreed, werd
het geduld dat God vroeg een beproe-
ving. En daarin, zo weten we uit eigen
ervaring, zijn wij mensen geneigd eigen
oplossingen te bedenken, die vervol-
gens tot problemen leiden. Zo ook Sa-
rai: Zij stelde Abraham voor dat hij bij
haar slavin Hagar een zoon zou verwek-
ken, en die zou erkennen als hun zoon.
Zonder God te vragen ging Abraham
hierop in en maakte haar inderdaad
zwanger. Hier begonnen de problemen
die leidden tot ‘de Palestijnse kwestie’.
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God zou zowel Izak als Ismaël zegenen,
maar Zijn verbond met Abraham zou Hij
voortzetten met Izak: “Mijn verbond
echter zal Ik met Izak maken, de zoon
die Sara u volgend jaar op deze vastge-
stelde tijd zal baren” (vs. 21).

Een jaar later baarde Sara inderdaad
een zoon, en Abraham noemde hem
Izak. Omdat Ismaël spotte, vroeg zij
Abraham Hagar en Ismaël weg te zen-
den. Dat zinde Abraham in het geheel
niet, maar God zei hem dat de tijd was
gekomen dat toch te doen “want alleen
het nageslacht van Izak zal uw nage-
slacht genoemd worden” (21:12). Izak
zou dus de mede-erfgenaam zijn van
wat God Abraham had toegezegd. Op-
nieuw maakte God echter duidelijk dat
Ismaël niet verworpen werd “omdat hij
uw nageslacht is” (vs. 13). Ook aan Ha-
gar bevestigde Hij dit: “Ik zal hem tot
een groot volk maken” (vs. 18). En Hij
voegde de daad bij het woord: “God was
met de jongen” (vs. 20).

Na het overlijden van Sara nam Abra-
ham een vrouw en bijvrouwen, die hem
ook zonen schonken. Die zond Abraham
allen weg naar het oosten (het Arabisch
schiereiland). Dit zijn de Arabische vol-
ken. Ook Ismaël was in die richting ge-
trokken en bewoonde een strook tussen
Egypte en Assur (25:18).

Samengevat zien we dat de problemen
tussen Israël en zijn buurvolken, zoals
we die nu kennen, een menselijke oor-
sprong hebben. Izak en Ismaël zijn
rechtmatige zonen van Abraham. Beide
kregen van God een zegen, en vormden
twee broedervolken. Het onderscheid
tussen hen is, dat Gods beloften aan
Abraham op Izak overgingen.

ger worden. Aan dit geloof was hij toen
nog niet toe; dat kwam later – op veel
indrukwekkender wijze (Heb 11:17,18).

Op 99-jarige leeftijd verscheen God hem
opnieuw, en veranderde zijn naam van
Abram in Abraham, “want”, zei God, “Ik
zal u vader van een menigte volken ma-
ken. Ik zal u uitermate vruchtbaar ma-
ken: Ik zal u tot volken maken en er zul-
len koningen uit u voortkomen. Ik zal
Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw
nageslacht na u, al hun generaties door,
tot een eeuwig verbond, om voor u tot
een God te zijn, en voor uw nageslacht
na u” (Gen 17:5-7). “Verder zei God tot
Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet
meer Sarai noemen, maar haar naam zal
Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u
ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal
haar zo zegenen dat zij tot volken zal
worden; er zullen koningen van volken
uit haar voortkomen” (vzn 15,16). Dit
kon Abraham nauwelijks geloven: hij
was bijna 100 en Sara 90 jaar! Intussen
had hij Ismaël zeer lief gekregen. Daar-
om probeerde hij: “Och zou Ismaël voor
Uw aangezicht mogen leven!” (vs. 18).
Maar dat was niet wat God bedoelde:
“Integendeel, uw vrouw Sara zal u een
zoon baren en u moet hem de naam Izak
geven. Ik zal Mijn verbond met hem ma-
ken, tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht na hem” (vs. 19). Verwierp
God Ismaël dan? Neen! Hij was de zoon
van Zijn vriend Abraham, en God zei zijn
wens te zullen vervullen: “Wat Ismaël
betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb
hem gezegend en zal hem vruchtbaar
maken en hem uitermate talrijk maken:
twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal
hem tot een groot volk maken” (vs. 20).
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