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GENESIS 21:1-14

KERN VAN DE LES
God komt steeds trouw zijn beloften na.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Te beschrijven hoe God zijn beloften nakwam in het schenken van baby Isaak.
Te zien dat zondige mensen Gods beloften niet kunnen stoppen.
Te zien dat God al Zijn beloften nakomt.

Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

TOEPASSINGEN




Vertrouw er op dat God Zijn beloften nakomt.
Wacht geduldig tot God Zijn beloften vervult.
Kom steeds de beloften na die je aan anderen maakt.

VOLGENDE WEEK
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GOD TEST ABRAHAM
Lees Genesis 22
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Wachten op Gods beloften is voor bijna iedereen moeilijk. God werkt maar zelden volgens onze tijdschema’s
en verwachtingen. Hij is niet gebonden door de tijd. Hij kan beloftes maken die pas vele jaren later vervuld
zullen worden. “Een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Here talmt niet met de
belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen
verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” (2Pet.3:8-9) Wij moeten dus leren leven volgens zijn
tijdsschema en niet het onze. Abraham en Sara waren zo’n voorbeeld van mensen die dachten dat God
talmde. In de vorige hoofdstukken van Genesis hebben we het ene gebrek in vertrouwen op Gods beloften na
het andere gezien, maar desondanks bleef God trouw aan Zijn beloften. Zijn trouw is een grote bron van
vreugde voor Zijn kinderen. Een levensles uit het boek Genesis is dat God trouw is, zelfs als mensen
trouweloos zijn.

Genesis 21:1-8 is een verslag van de wonderlijke geboorte die God beloofd had in Genesis 17. Zowel Abraham
(100) als Sara (90) waren uit hun vruchtbare jaren. De gedachte van een baby was zo absurd dat ze ervan
moesten lachen. Beide ouders waren heel erg gelukkig en noemden hun zoon Isaak, wat betekent: “hij lachte”.
Deze naam moest als herinnering dienen aan de belofte van God. Een jaar geleden had Sara al spottend
gelachen toen de engelen hun zeiden dat ze een kind gingen krijgen (Gen.18:12-15). Maar God lachte het
laatst. Hij kon Sara op hoge leeftijd zwanger laten worden. Haar vrienden en familie verheugden zich in Gods
speciale genade in haar leven.
Abraham besneed Isaak op de achtste dag, zoals God het had bevolen. Hij deed er alles aan om zeker te zijn
dat hij en zijn zoon de beloofde zegen van God zouden krijgen door Gods gebod te gehoorzamen (Gen.17:6-14).
Zowel Abraham als Sara verlangden ernaar om hun vreugde te delen met hun vrienden en familie. Iedereen
mocht meevieren met hun. Op de dag dat Isaak werd gespeend, gaf Abraham een groot feest om dit
wonderlijke geschenk van de Here te vieren.

MOEILIJKE WOORDEN
Besnijden
Concubine
De borst geven
Omzien
Soeverein
Spenen
Talmen
Volstrekt

De voorhuid wegnemen.
Vrouw die in buitenechtelijke samenleving leeft.
Borstvoeding geven.
Belangstellende zorg tonen.
Oppermachtig, onafhankelijk.
Van de borst nemen.
Aarzelen, treuzelen.
Helemaal, volledig.
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Helaas was deze vreugde niet van lange duur. Ismaël, de zoon die Abraham bij zijn concubine Hagar had
verwekt, zorgde voor problemen. Ismaël was de eerstgeborene en werd aanschouwd als een rechtmatig
erfgenaam van Abraham. Tijdens het feest spotte Ismaël met Isaak (cf. Gal.4:29). Hij was ongetwijfeld nijdig
door de verandering in zijn relatie met zijn vader Abraham. Hij was niet langer de erfgenaam van de belofte die
God had gemaakt. Het was door Isaak dat God Zijn belofte zou vervullen (Gen.17:9). Sara werd
verontwaardigd en voelde zich bedreigd door de houding van Ismaël. Ze stond erop dat hij samen met zijn
moeder werd weggestuurd. Ismaël moest vertrekken, want er kon maar één erfgenaam zijn. Abraham werd
gedwongen om, met pijn in het hart, zijn jonge zoon die hij liefhad weg te sturen in de woestijn (Gen.17:18).
God kwam hem tegemoet in zijn verdriet door hem te beloven dat Ismaël ook een grote natie zou vormen. Het
was een spijtig gevolg van de zonde van wantrouwen die 13 jaar eerder had plaatsgevonden.
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Dit komt duidelijk naar voren in Genesis 21. Na 25 jaar vervulde God Zijn belofte aan Abraham en Sara. De
Here liet Sara zwanger worden en baby Isaak werd geboren. Zowel Abraham als Sara waren overweldigd door
vreugde. Het kind dat God had beloofd, was eindelijk geboren.

INTERESSANTE WEETJES
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Dit Bijbelgedeelte beschrijft de oorsprong van het conflict tussen Joden en Moslims. Moslims zeggen dat zij de
geestelijke zonen van Abraham zijn. Zij geloven dat Ismaël de rechtmatige erfgenaam was en niet Isaak. De
Koran bevat een tegenstrijdige beschrijving van de gebeurtenissen die plaatsvonden. De Bijbel, die de enige
ware openbaring is van God, laat duidelijk zien dat Isaak de erfgenaam was van deze belofte. De zonen van
Ismaël leefden van toen af aan in ruzie met de zonen van Isaak. In grote mate kan de oorsprong van het
conflict in het Midden Oosten worden gevonden in deze gebeurtenis.

BIJBELLES
INLEIDING
Herinnert iemand zich nog uit welke stad Abraham kwam? Het was uit Ur der Chaldeeën (Gen.11:31). Wat
deed God voor Abraham? Hij maakte een belofte aan hem (Gen.12:1-3). Welke vier dingen had God beloofd
aan Abraham?
1.
2.
3.
4.

Een speciaal land.
Een grote naam.
Vele nakomelingen die een grote natie zouden vormen.
Een zegen voor de hele wereld.

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wanneer zou baby Isaak geboren worden volgens God?
God zei tegen Abraham en Sara toen Hij samen met twee engelen op bezoek kwam dat Isaak binnen
één jaar zou geboren worden (Gen.17:21). En dat is wat er ook gebeurde. “De Here bezocht Sara,
zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. En Sara werd zwanger, en zij
baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had.”
(Gen.21:1-2)
 Wat deed Abraham met Isaak toen hij acht dagen oud was?
Hij besneed hem, zoals God hem had bevolen (Gen.17:10-12). God stelde deze besnijdenis in als teken
van Zijn verbond met Abraham. Indien iemand zich niet liet besnijden, verbrak hij het verbond
(Gen.17:13-14).
 Wat deden Abraham en Sara toen Isaak ‘gespeend’ werd?
Ze hielden een groot feest voor iedereen (Gen.21:8). Abraham was blij dat hij samen met zijn vrouw
Sara een baby hadden gekregen. Sara was ook heel gelukkig, maar deed iets zondig. Toen Sara
hoorde dat Ismaël, de zoon van Hagar, slechte dingen zei over Isaak, werd ze boos (Gen.21:9-10).
 Wat moest Abraham doen van Sara?
“Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met
Isaak.” (Gen.21:10) Abraham vond het niet leuk wat Sara zei (Gen.21:11). Maar God zei tegen
Abraham dat hij niet boos moest zijn (Gen.21:12). God zei zelfs dat Abraham Sara moest geven wat ze
wou.
 Was het verkeerd van Sara om zo boos te worden op de zoon van Hagar?
Ja, Sara had niet boos moeten worden. Het was verkeerd van haar om zo te reageren, maar God had
toch nog steeds alles onder controle. Wat Sara deed, was geen verrassing voor God. God wist dat
Sara boos ging worden op Hagar en haar zoon.
 Waarom zei God dat Abraham moest luisteren naar Sara?
God zei dat men door Isaak van zijn nageslacht zou spreken (Gen.21:12). God wou dat Abraham wist
dat Zijn belofte door Isaak zou vervuld worden en niet door Ismaël.
 Denk je dat God Hagar en Ismaël in de steek liet?
Neen, dat deed Hij niet. Hij zorgde ook verder voor hen, ook al hoorden ze niet bij het verbond dat God
met Abraham had gesloten. God zei tegen Abraham dat ook uit Ismaël een grote natie zou komen
(Gen.21:13).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 21:1-14
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Wat beloofde God nog aan Abraham? Een toekomstige zoon, Isaak (Gen.17:16). Geloofde Abraham dat God
Zijn belofte zou nakomen? Niet echt, hij begon te twijfelen aan God, net zoals zijn vrouw Sara. Waarom
twijfelden Abraham en Sara aan Gods belofte? Zij dachten dat het onmogelijk was om nog op zo’n hoge
leeftijd een kind te verwekken en te baren (Gen.17:17). Denk jij ook dat God Zijn belofte intussen niet meer
kon nakomen? Nee, God kwam opnieuw trouw Zijn belofte na en deed wat Hij aan Abraham beloofd had.
Abraham en Sara kregen een zoon. Zijn naam werd Isaak. Deze week gaan we zien dat God Abraham en Sara
een zoon schenkt. God gaat Zijn belofte vervullen. Wat een vreugde is dat!
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Waarom maakte God een belofte met Isaak en niet met Ismaël?
God is soeverein. Hij heerst over alles in dit universum, en Hij kiest wat Hij wil dat gebeurt. We kunnen
erop vertrouwen dat God wijze keuzes maakt. Isaak, niet Ismaël, was het antwoord op Gods belofte.
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CRÈCHELES
Wie had ooit gedacht dat Abraham en Sara nog een zoon zouden krijgen?
Weet je nog wel? Dat ze over een jaar een zoontje zouden krijgen? Die boodschap had God hun zelf gebracht.
Sara was al negentig en Abraham honderd jaar!
Maar God had gedaan wat Hij beloofd had.
Sara was zwanger geworden en nu had ze een jongetjes gekregen, Isaak.
Dit was u het kindje dat God hun beloofd had! Dat later zo’n groot volk zou worden.
Ze was heel gelukkig.

Maar Ismaël, de zoon van Hagar, die een stuk ouder was, pestte Isaak.
Sara vond dat erg.
Sara was ook bang dat Isaak later de erfenis van zijn vader met Ismaël zou moeten delen.
“Jaag die slavin en haar zoon weg” zei ze tegen Abraham. “Ik wil niet dat ze nog langer in de buurt van Isaak

Abraham was daar niet blij mee.
Ismaël was net zo goed zijn zoon.
Hij kon hem niet zomaar wegsturen.
“Wegsturen? Dat doe ik nooit”, zei Abraham.
Maar God zei tegen hem: “Doe wat Sara vraagt, Abraham. Ik zal zelf voor Hagar en haar zoon zorgen. Alleen
de kinderen van Isaak zullen als jouw familie gelden.”
Daarom gaf Abraham Hagar brood en water mee toen ze met haar zoon vertrok in de woestijn.

Na een poosje raakte het water op.
Ze hadden niets meer om te drinken.
Ze zouden sterven van de dorst.
Hagar liet Ismaël in de schaduw van wat struiken liggen en liep zelf weg om hem niet te hoeven zien lijden.

Maar God hoorde Ismaël huilen.
Toen riep een engel uit de hemel naar Hagar: “Wees niet bang! God kent je zorgen. Neem Ismaël en ga verder.
Ik zal hem kinderen geven en tot een groot volk maken.”
Toen ontdekte Hagar een bron, waaruit ze water kon putten;
Ze vulde haar waterkruik en gaf haar zoon te drinken.
God beschermde Ismaël toen hij groter werd.
Hij werd een goede boogschutter en trouwde met een Egyptische vrouw.
Ismaël wist heel zijn leven dat God voor hem zorgde.
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Ze kon zelf niet meer voor haar zoontje zorgen.
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wonen.”

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult
tot een zegen zijn.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 6).
Heb voor elk kind een lange strook papier. Vouw dit als een harmonica. De vakken moeten zo groot zijn als de
sjabloon die bij dit memorievers is gegeven en zo lang zijn dat de letters uit de naam “Abraham” op elk
poppetje geschreven kan worden. Geef elk kind een sjabloon en laat hen dit voorop het gevouwen papier
leggen. Laat hen langs de randen het sjabloon overtrekken en daarna uitknippen. Je krijgt dan een poppetjes
slinger. Schrijf op de voorkant “God” (God is de “Ik” uit het vers). Draai dan het poppetje om en schrijf de
letters “ABRAHAM” op elk poppetje. Uit “u” zal een groot volk komen; wanneer de kinderen het poppetje
uiteen trekken zal een groot volk tevoorschijn komen. De grote letters slaan op “en uw naam groot maken.”

Toets
Neem de toets (Zie verderop in de les). Waarom geven leraren toetsen? Wat voor informatie geeft dit de
leraar? Wat leren we over onszelf wanneer we getoetst worden?
Wachten
Vraag de kinderen of ze wel eens heel lang op iets moesten wachten. Waren ze ook blij toen het eindelijk
gebeurde? Vraag of ze nu op iets wachten. Vraag hen wat ze er van denken als ze 25 jaar moesten wachten
voordat er iets zou gebeuren. Abraham en Sara hadden 25 jaar gewacht.

KNUTSELWERKJES

Halsketting
Geef elk kind een cirkelplaatje van Abraham en Sara met baby Isaak (zie blad ‘halsketting’) en laat ze dit
kleuren. Geef elk kind daarna een stuk breigaren en laat ze pasta (of bijvoorbeeld ronde ontbijtgranen/cereals)
hieraan rijgen. Zorg ervoor dat ze in het midden eerst nog hun gekleurd plaatje aanrijgen (maak hier bovenin
een gat). Stel vragen over de les om te zien of ze het begrepen hebben. Moedig de kinderen aan om de ouders
te vertellen over de les van vandaag.
Armband
Knip keukenpapierrollen of toiletpapierrollen in stukken van ruim 5 centimeter. Knip deze door zodat je ze kunt
openen en om de hand van een kind kan doen. Laat de kinderen het cirkelplaatje van Abraham en Sara met
baby Isaak inkleuren en het op de rollen plakken. Eventueel kunnen ze de rollen met gekleurd papier
beplakken. Stel vragen over de les om te zien of ze het begrepen hebben. Moedig de kinderen aan om de
ouders te vertellen over de les van vandaag.
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Babyplaatjes
Neem tijdschriften mee en laat de kinderen plaatjes van baby’s uitknippen of neem al voorgeknipte plaatjes
mee. Laat ze deze plaatjes opplakken. Leg aan de kinderen uit dat de les vandaag gaat over Abraham en Sara
die het beloofde baby’tje ontvangen.
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IJSBREKERTJES

Halsketting 2
Variatie: Geef elk kind een kopie van het blad “Variatie cirkels.” Laat hen die uitknippen en gebruiken bij het
knutselwerkje “Halsketting.”

KNUTSELACTIVITEITJES

GENESIS LES 11  GOD SCHENKT BABY ISAAK

8

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Leer een pop de Bijbelse namen
Introduceer een pop aan de kinderen. Help de pop om de namen te leren van Bijbelse karakters waar de
kinderen de afgelopen weken over gehoord hebben. Laat de kinderen samen met de pop dingen uit de lessen
herhalen als ze spreken over Adam, Eva, Noach, Abraham en Sara. Help hen om “Isaak” en “Ismaël” te zeggen.
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HALSKETTING
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VARIATIE CIRKELS
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GOD SCHENKT BABY ISAAK
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 21:1-14

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot
maken; en u zult tot een zegen zijn.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wat beloofde God aan Abraham en Sara?
EEN ZOON

EEN GEIT

EEN TENT

___________________________________________________________
Hoe noemden Abraham en Sara hun zoon?
___________________________________________________________
 Wat betekent de naam Isaak?
VERDRIET

GELACH

GESCHENK VAN GOD

Hoe oud was Abraham toen Isaak werd geboren?
99

100

101

Juist of fout: “Sara werd boos toen ze Hagar zag spotlachen met Isaak.”
___________________________________________________________

Hagar met haar zoon weg moest sturen?
o Omdat het juist was van Sara om boos te worden.
o Omdat Abraham gezegend zou worden door Isaak.
o We weten niet waarom.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Waarom zei God tegen Abraham dat hij moest luisteren naar Sara en dus
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Kwam God Zijn belofte na?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 3
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