
 

  Sara en Hagar  
Thema  Onrechtvaardigheid Onderbouw – 

bovenbouw 

Bijbelverhaal Sara en Hagar 
Bijbelgedeelte Genesis 16 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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Het verlangen van Saraï naar een kind, waaruit de Zaligmaker geboren zal 
worden, zet haar aan tot het bedenken van een verkeerd plan en het nemen 
van een eigenmachtige beslissing. Abram gaat hierin mee. Ze zijn ongeduldig 
en wachten niet op Gods tijd.  
Abram en Hagar hebben gemeenschap, Hagar wordt daardoor zwanger. Ze 
begint neer te kijken op de onvruchtbare Saraï. Het voorrecht dat zij 
gekregen heeft, maakt haar hoogmoedig en zij laat dit merken aan de vrouw, 
die ze eigenlijk moet gehoorzamen.  
Saraï geeft Abram de schuld van de nare behandeling die Hagar haar 
aandoet. Eigenlijk is het haar eigen schuld, want ze heeft zelf dit idee naar 
voren gebracht. Zij misbruikt hier eigenlijk de naam van God om haar eigen 
gram te halen.  
Abram gebruikt hier niet zijn autoriteit, die hij wel had als heer des huizes. 
Hij beschermt Hagar niet, die nu toch ook zijn vrouw is en daarmee ook niet 
zijn kind.  
Saraï wreekt zich op heftige wijze en behandelt Hagar hard. 
Hagar weigert schuld te erkennen om zo de verhouding te herstellen. Ze 
wordt door God aangesproken en Hij gebruikt dit om haar de plaatst te laten 
zien, die ze heeft. Ze kan Gods alziend oog niet ontlopen. God wil de rechte 
verhoudingen weer herstellen.  
Door zich te vernederen, zal Saraï tot mildheid gestemd worden. Dit is het 
enige redmiddel in deze zaak.  
God geeft een belofte die Hagar aan zal zetten tot gehoorzaamheid.  
Hagar erkent dat God naar haar omziet in haar verdrukking. Hij komt haar 
ongevraagd te hulp en neemt het voor haar op en Hagar erkent dat ze er niet 
om gevraagd heeft en het niet verdiend heeft.  
Ismaël wordt geboren. Zijn naam betekent: “God hoort.” 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 39 vraag en antwoord 104, het vijfde 
gebod. 
Efeze 6: 5-8, afstand doen van zonde.  

Psalm / Lied Psalm 31: 18 en 19 
Psalm 32: 3 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In dit verhaal kunnen we laten zien dat we met sommige daden of 
beslissingen wel goede bedoelingen kunnen hebben, maar als er niet 
goed nagedacht wordt of het wel de goede beslissing is, getoetst aan 
wat God van ons wil, dit kan leiden tot een reeks van nare 
gebeurtenissen.  

• Als we zien dat het met ons beter gaat of dat we bepaalde dingen wel 
hebben of kunnen, die anderen niet hebben of kunnen, mag dit niet 
leiden tot hoogmoed en neerkijken op andere mensen.  

• Het antwoord op hoogmoed (opscheppen) is vaak vernedering, wat 
weer leidt tot andere negatieve daden.  

• Weglopen is niet de oplossing. 
• Het erkennen van de fouten die gemaakt zijn, leidt vaak tot herstel. Dit 

moet ook in daden zichtbaar zijn. Hierbij kunnen opvoeders helpen en 
daarbij mogen we altijd wijzen op het toevlucht nemen tot God.  

 


