BEGINZIN
• Kijk daar eens!
• Het lijkt wel of Abram en Saraï gaan verhuizen. De mensen uit Ur kijken hun ogen uit.
• De dieren dragen grote pakken en er gaan tenten en potten en kruiken mee.
• Ja, Abram gaat verhuizen en Saraï gaat met hem mee. Naar een onbekend land. Wat zal
dit een vreemde verhuizing zijn geweest. Zou jij meegegaan zijn als je Saraï was? Abram
gehoorzaamde de stem van de Heere.
• Na een lange reis blijven ze eerst in Haran wonen. Vader Thera sterft daar. Abram en
Saraï moeten echter verder. Ze moeten naar het land Kanaän. De Heere belooft hen dat
ze tot een groot volk zullen worden. Ze krijgen zelfs een andere naam!
• Ja, Saraï krijgt een andere naam! Saraï (‘mijn vorstin’) krijgt nu de naam Sara, wat
‘vorstin’ betekent. Ook deze naam verwijst naar het feit dat zij de moeder zal worden van
veel volken.
• 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 het heeft opgeschreven, dan komen we daarin de naam Abraham en Izak
(de zoon van Sara) tegen (Matt. 1:1).
VERTELSCHETS
• Abraham en Sara hebben nog steeds geen kind. Ze weten niet wat wij net gehoord
hebben. Dat Sara echt de moeder van de Heere Jezus zal worden. Nee, ze wachten al
zo lang dat ze alle moed hebben opgegeven.
• Er verschijnen drie mannen bij Abraham als hij al een tijdje in Kanaän woont.
• Abraham laat een maaltijd bereiden.
• Ze vragen naar Sara.
• God belooft Sara binnen een jaar een zoon.
• Sara lacht ongelovig omdat ze al 89 jaar is.
• De Heere belooft opnieuw een zoon.
• Sara ontkent dat ze gelachen heeft.
• Later gelooft ze de belofte wel. Dit kunnen we lezen in Hebreeën 11:11.
• Sara wordt de moeder van Izak en uiteindelijk van de Heere Jezus.
SLOTZIN
Wat een wonder dat Sara een moeder van de Heere Jezus mag worden. Want geen ding zal
bij God onmogelijk zijn!

