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melingen zijn, zodat wie tot geloof komt
in de God van Abraham in diens voet-
spoor treedt en een geestelijk kind van
hem wordt (Rom 4:12, Gal 3:7). Izak was
de eerste nakomeling van Abraham die
God niet vanwege zijn eerstgeboorte
verkoos, maar om Zijn belofte aan Abra-
ham, dat het kind dat Sara zelf hem zou
baren voor Hem als diens nageslacht
zou gelden. Dit blijkt een principe waar
de apostel Johannes op wijst: “Allen die
Hem [Christus Jezus] aangenomen heb-
ben, hun heeft Hij macht gegeven kin-
deren van God te worden, namelijk die
in Zijn naam geloven; die niet uit bloed,
niet uit de wil van vlees en ook niet uit
de wil van een man, maar uit God gebo-
ren zijn” (Joh 1:12,13). Paulus sluit daar
op aan: “Niet de kinderen van het vlees
zijn kinderen van God, maar de kinderen
van de belofte worden als nageslacht
gerekend” (Rom 9:8). Ismaël werd gebo-
ren “uit de wil” van Abraham. Izak werd
geboren omdat God de baarmoeder van
Sara opende, en was “uit God”. Natuur-
lijk was daar een ‘daad’ van Abraham en
Sara voor nodig, maar de verwekking
van Izak was een geloofsdaad van hen
beiden (Rom 4:18-21; Heb 11:11,12).

Maar hoe ging het dan verder? In het
begin blijkt er geen vijandschap tussen
Izak en Ismaël te zijn, want toen Abra-
ham overleed, begroeven zij hem samen

Licht op de wereld en het Nieuws

belangrijke feiten in het licht van de Bijbel

3. Gods verkiezend voornemen

Zoals we gezien hebben, vertelt de Bij-
bel over een verbond dat God met Abra-
ham sloot, en voortzette met en in diens
zoon Izak. In de Islam wordt echter ge-
zegd dat de Joden de geschiedenis ver-
valst hebben. En in het Christendom zijn
er tegenwoordig velen die hen dat na-
zeggen. Het argument is dat Ismaël de
eerstgeborene van Abraham was en
daarom rechtens diens erfgenaam. Juri-
disch kan dat inderdaad zo gesteld wor-
den, maar God is niet met aardse zaken
bezig en dient dus geen menselijke be-
langen. Hij heeft een plan, dat Hij uit-
werkt in de menselijke geschiedenis.
Daarbij heeft Hij in Zijn “verkiezend
voornemen” (Rom 9:11 NBG’51) vóór de
schepping al keuzes gemaakt: Noach,
Sem, Abraham, Izak enz. Als Eigenaar
van de aarde heeft Hij het stuk land uit-
gekozen tussen Egypte en de rivier de
Eufraat om dat plan ten uitvoer te bren-
gen. Dit voorziet in de bewoning door
een volk, onder een koning die regeert
in Gods naam vanuit de door Hem aan-
gewezen hoofdstad. Dat volk is “het
nageslacht van Abraham”. Van alle
mensen op aarde heeft God hem uitge-
kozen, omdat Hij voorzag dat hij een
opmerkelijk geloof zou ontwikkelen.
Zijn geloof dient tot voorbeeld voor alle
mensen, ook die niet zijn lijfelijke nako-
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braad bereidde). Maar God had Zijn
keuze gemaakt voor Jakob. Paulus wijd-
de in Romeinen 9 veel aandacht aan
Gods verkiezend voornemen. Na Gods
keuze voor Izak (vzn 7,8) ging hij verder
met die voor Jakob: “Want toen de kin-
deren nog niet geboren waren, en niets
goeds of kwaads gedaan hadden – op-
dat het voornemen van God, dat over-
eenkomstig de verkiezing is, stand zou
houden … werd tot haar [Rebekka] ge-
zegd: De meerdere zal de mindere die-
nen. Zoals geschreven staat: Jakob heb
Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat” (vzn
11-14). Gehaat in de zin van geen voor-
keur. Het waarom daarvan blijkt uit het
feit dat Ezau niet geschikt was als dra-
ger van de belofte, omdat hij zijn eerst-
geboorterecht verachtte en voor een
kom soep aan Jakob verkocht. Jakob
ontving de eerstgeboortezegen van
Izak. De wijze waarop was niet goed,
maar God leerde Izak er een harde les
door (zijn god was op dat moment die
van de buik; zie Flp 3:19). Jakob moest
vluchten voor de dodelijke haat van zijn
broer. Onderweg zei God hem: “Ik ben
de HEERE, de God van uw vader Abra-
ham en de God van Izak; dit land … zal
Ik u en uw nageslacht geven. Uw nage-
slacht zal talrijk zijn als het stof van de
aarde en u zult u uitbreiden naar het
westen, het oosten, het noorden en het
zuiden” (28:13,14). Een weerklank van
Gods woorden tot Abraham (13:14-17).

Samengevat zien we dat God in Zijn
plan keuzes heeft gemaakt voor men-
sen in en met wie Hij Zijn werk voort-
zet. God vraagt Zijn keuzes in geloof te
aanvaarden, zodat problemen, zoals
we die nu kennen, voorkomen worden.

(Gen 25:7-10). Later werd Ismaël (zijn
nageslacht) wel verongelijkt en jaloers.
Tijdens haar zwangerschap had God
Hagar gezegd wat voor mens haar zoon
(zijn nageslacht) zou zijn: “een wilde
ezel van een mens; zijn hand zal tegen
allen zijn, en de hand van allen tegen
hem; en hij zal wonen tegenover al zijn
broeders” (16:12). Al zijn broeders is
meervoud, dus alle zonen van Abraham.
‘Tegenover’ moeten we, gezien Genesis
25:18, beschouwen als tussen Izak en
zijn nageslacht in het westen en de an-
dere zonen van Abraham in het oosten.

God bevestigde Izak Zijn verbond met
Abraham (26:3,4): “Ik zal de eed gestand
doen die Ik Abraham, uw vader, gezwo-
ren heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk
maken als de sterren aan de hemel en
uw nageslacht al deze landen geven”. In
Izak herhaalde de geschiedenis zich.
Maar hij en zijn vrouw zochten niet, zo-
als zijn vader en moeder, een eigen op-
lossing: “Izak bad vurig tot de HEERE in
het bijzijn van zijn vrouw, want zij was
onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn
vrouw, zwanger werd” (25:11). Maar
toen zij merkte dat zij een tweeling
droeg, bleek ook hierin haar geloof: “zij
ging de HEERE raadplegen.” Zijn ant-
woord was: “Er zijn twee volken in uw
schoot, en twee naties zullen zich uit uw
lichaam vaneenscheiden. Het ene volk
zal sterker zijn dan het andere en de
meerdere zal de mindere dienen” (vzn
22,23). De ‘meerdere’ was de eerstgebo-
rene: de zoon die zij Ezau noemden. De
‘mindere’ was Jakob, die als tweede
werd geboren. Izak had een voorkeur
voor Ezau (omdat die hem lekkere wild-
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