
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

Genesis 18:1-15, Genesis 21:1-7 en Hebreeën 11:11  

 

THEMA  

Sara 

 

EXEGESE 

Genesis 18:1-15  

In deze verzen lezen we van de naamsverandering van Saraï. Hiervoor wordt beschreven hoe 

haar man Abram (‘machtige vader’) een andere naam krijgt, namelijk Abraham (Gen. 17:5).  

De naam Abraham betekent ‘vader van veel volken’. Hij zal de vader worden van de 

Israëlieten, maar ook van de Ismaëlieten en Edomieten. Ook zal hij in geestelijk opzicht vader 

van een volk worden, namelijk van Gods volk (Rom. 4:11, 12, 16, 17).  

 

In lijn daarmee krijgt Saraï (‘mijn vorstin’) nu de naam Sara, wat ‘vorstin’ betekent. Ook deze 

naam verwijst naar het feit dat zij de moeder zal worden van veel volken. In de eerste plaats 

zal het volk Israël uit haar geboren worden (Jes. 51:2). Maar ook in geestelijk opzicht zal zij de 

moeder worden van Gods volk (Rom. 9:9, Gal. 3:29). Dat volk zal zowel uit Joden als heidenen 

bestaan.  

 

Ook zullen er koningen uit Sara voortkomen (vers 16). Koning David is hier een bekend 

voorbeeld van. Nog belangrijker is dat uit Sara uiteindelijk dé Koning geboren zal worden: de 

Heere Jezus. Als we namelijk het geslachtsregister van de Heere Jezus erbij nemen, zoals 

Mattheüs deze heeft opgeschreven, dan komen we daarin de naam Abraham tegen (Mat. 1:1). 

Vervolgens wordt beschreven dat uit Abraham Izak geboren is (Mat. 1:2). Hoewel Mattheüs 

het niet expliciet noemt, is Sara Izaks moeder. Uit haar komt uiteindelijk dus de Messias voort. 

We zien dit ook terug in Paulus’ brief aan de Galaten. In Galaten 3:16 wordt namelijk gezegd 

dat Abrahams zaad Christus is. Christus is dus voortgekomen uit Abraham en Sara. 

 

Genesis 21:1-7 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe God voor de vijfde maal aan Abraham verschijnt en 

belooft dat hij nageslacht zal krijgen. Sara is op dit moment 89 jaar oud. Samen met haar man 

wacht ze op de vervulling van de belofte, die voor hun besef alleen maar onmogelijker wordt.  

 

Abraham zit in de deur van zijn tent als hij drie mannen ziet staan. Op dat moment weet hij 

niet dat het de HEERE is, Die samen met twee engelen aan hem verschijnt (vers 1, Hebr. 

13:2). Voor Abraham zijn het gewoon drie mannen. De drie mannen worden op een warme en 



 
 

gastvrije manier door Abraham onthaald. Abraham loopt op hen af en begroet hen met een 

buiging. De gastvrijheid van Abraham wordt onderstreept met het werkwoord ‘haasten’ dat 

driemaal in deze tekst voorkomt (vers 6 en 7). Het was Abraham er alles aan gelegen om deze 

mannen een warm welkom te bieden. Hij biedt hen water aan zodat ze hun voeten kunnen 

wassen (vers 4a). Ook biedt hij de mannen aan om rust te nemen (vers 4b).  

 

Daar blijft het echter niet bij. Hij biedt de mannen ook een maaltijd aan. Daarvoor gaat hij naar 

zijn vrouw Sara die op dat moment in de tent is. Hij geeft haar de opdracht koeken voor de 

mannen te bakken. Sara luistert naar Abraham en doet wat hij zegt. Ze ziet Abraham als haar 

heer (vers 12c). Daaruit blijkt haar eerbied en respect voor Abraham (vgl. ook Ef. 5:33). Ook 

blijkt daaruit haar gastvrijheid, want ze verzorgt haar gasten hiermee. Later zal Paulus erop 

wijzen hoe belangrijk gastvrijheid is (Rom. 12:13). Ook de schrijver van de Hebreeënbrief 

benadrukt dit, zelfs met een verwijzing naar Abraham en Sara (Hebr. 13:2). 

 

Vervolgens zorgt Abraham ervoor dat er ook vlees op tafel komt. Hij zoekt daarbij een goed 

en gaaf kalf, dat door zijn knecht wordt bereid. Als de maaltijd gereed is, gebruiken de drie 

mannen de maaltijd in de schaduw van een boom. En dan wordt er naar Sara gevraagd. 

De mannen vragen waar Sara is. Hieruit blijkt al dat het geen gewone gasten zijn, want ze 

kennen de naam van Sara. Ook is het ongebruikelijk in het Oude Oosten dat er naar de vrouw 

gevraagd wordt, al helemaal als de man er zelf bij aanwezig is. Dat is in feite een belediging. 

Abraham antwoordt de drie mannen dat Sara in de tent is. Dan klinkt opnieuw de belofte uit 

de mond van één van de mannen: Sara zal een zoon krijgen.  

 

Vervolgens wordt iets gezegd over de omstandigheden van Abraham en Sara (vers 11). Er 

staat in vers 11 dat ze al oud zijn en dat bij Sara de eisprong niet meer plaatsvindt. Hiermee 

wordt onderstreept hoe groot het wonder is dat de Heere zal doen in het leven van Abraham 

en Sara (vers 14a).  

De omstandigheden, zoals ze worden beschreven in vers 11, zijn voor Sara aanleiding om de 

beloofde zaak niet te geloven. Ze lacht en vraagt zich af of het ooit nog tot een 

geslachtsgemeenschap zal komen op hun leeftijd. Ze ziet hierbij meer op de omstandigheden, 

dan op God en Zijn belofte.  

 

Dan blijkt opnieuw dat het geen gewone gasten zijn die aan de maaltijd zitten. Het blijkt dat de 

HEERE onder hen is (vers 13a). Ondanks dat Hij geen lach heeft gehoord en geen  

gezichtsuitdrukking van Sara heeft kunnen zien, weet Hij dat Sara heeft gelachen en vraagt 

Hij aan Abraham om verantwoording. Dan bevestigt de HEERE nogmaals de belofte dat Sara 

een zoon zal krijgen (vers 14).  

 

De reactie van Sara is dat ze ontkent dat ze gelachen heeft. Eerst is ze dus ongelovig door de 

belofte van de HEERE niet te geloven. Vervolgens bedekt ze haar ongeloof ook nog met een 

leugen. Wellicht heeft ze ondertussen wel ingezien dat haar ongeloof onterecht was. Ook 

speelde angst hierin een rol (vers 15a). Daarbij komt dat de HEERE haar ontdekt aan haar 



 
 

ongeloof door te vragen waarom zij lachte. Ondanks dat Sara ontkent gelachen te hebben, 

zegt de HEERE dat zij wel degelijk gelachen heeft en dat zij de belofte niet geloofde (vers 13).   

 

De HEERE geeft Sara dus de belofte, ondanks haar aanvankelijke ongeloof. Later zal ze de 

belofte echter wel gaan geloven. Dat zien we in Hebreeën 11:11. Er is voor de HEERE niets 

te wonderlijk. Juist als wij als mensen er geen mogelijk meer in zien, als alle omstandigheden 

het tegendeel lijken te bewijzen, dan blijkt juist Gods almacht. Kohlbrugge zegt: ‘als God licht 

belooft, maakt Hij alles donker.’  

Ook in het Nieuwe Testament zullen dezelfde woorden worden gesproken tegen Maria, als de 

geboorte van de grote Zoon, uit Abraham en Sara voortgekomen, aangekondigd wordt.  

 

Hebreeën 11:11  

Geloven is erop vertrouwen dat Gods beloften voor de toekomst zeker zijn en dat Zijn kracht 

in het heden echt is. Sara heeft uiteindelijk geloofd dat zij ondanks haar hoge leeftijd toch een 

kind zou krijgen, omdat God dit beloofd had.  

Doordat ze de belofte heeft geloofd, heeft ze op een voor ons onbegrijpelijke manier kracht 

gekregen om daadwerkelijk een kind voort te brengen.  

 

We mogen de tekst: ‘door het geloof heeft ook Sara zelve’ (SV) en ‘door het geloof heeft ook 

Sara zelf’ (HSV) vanuit de Griekse taal ook vertalen met ‘zelfs Sara heeft’. Dit benadrukt dat 

door het geloof zelfs Sara nog een kind heeft kunnen baren op haar leeftijd.  

 

Bij Abraham was het mogelijk om ook op oudere leeftijd nog een kind te verwekken. We zien 

dit in het feit dat hij bij Hagar nog een kind verwekte, terwijl hij al op hoge leeftijd was. Bij Sara 

lag dit echter anders. Zij had als vrouw geen eisprong meer, zoals we in Genesis 21 gezien 

hebben. Toch was het door het geloof mogelijk dat ze ondanks die omstandigheden nog 

zwanger raakte en Izak baarde. Voor de HEERE is inderdaad niets onmogelijk (Gen. 18:14, 

Luk. 1:37). Onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Ondanks de omstandigheden – juist in 

tegenstrijdige omstandigheden-, mogen we op Zijn beloften vertrouwen.  

 

GELOOFSLEER 

HC zondag 7  (on)geloof  

HC vraag 112  het 9e gebod  

DL 2, art. 5  belofte van het Evangelie 

DL 3-4, art. 8  roeping 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bid voor mensen die Gods stem volgen, ook als ze soms naar een land ver weg moeten 
gaan 

• Bid om geloof en vertrouwen in de Heere 

• Bid om de komst van Gods Koninkrijk 

• Dank de Heere dat Hij altijd doet wat Hij belooft 
 



 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 25: 2  Heer’, ai maak mij Uwe wegen, 

Psalm 64:10  Rechtvaardig volk zal zich verblijden, 

Psalm 105:5  God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

  

ZB   Heer’ wees mijn gids  

   Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam 

   Zoek eerst het Koninkrijk van God 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Neem een verhuisbericht mee of een foto van een verhuiswagen. 

Begin een gesprek over verhuizen. Hoe zou jij je gevoeld hebben als je Abraham was? 

 

Of: 

Stel je voor, je gaat verhuizen. Je mag maar drie dingen meenemen. Wat neem je mee? 

 

Of: 

Laat een afbeelding zien van mensen die gastvrij worden ontvangen. In de Bijbel was 

gastvrijheid ontzettend belangrijk. Hoe gastvrij is onze gemeente eigenlijk? Hoe gastvrij ben je 

zelf?  

 


