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Woord vooraf

RUIM EEN JAAR HEBBEN LAURA ZWOFERINK EN PETER NUYTEN AAN KIJK & LEES GEWERKT. 

Het uitgangspunt van het boek is uniek: er worden Bijbelse verhalen verteld waarin 

kinderen een grote rol spelen. Zo komen de Bijbelse verhalen dicht bij de lezertjes.

Bekende, maar ook onbekendere verhalen worden verteld: naast bekende verhalen als die 

over Mozes in het rieten mandje en de geboorte van de Heere Jezus, komen ook een verhaal 

over prins Abia en over het neefje van de apostel Paulus aan bod.

Het boek is geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf vier jaar en kan door wat oudere 

kinderen zelf gelezen worden.

Zoals de titel aangeeft, bieden de illustraties uren kijkplezier. De originele en op veel 

onderzoek gebaseerde illustraties, vullen de verhalen aan en bieden een verrassende kijk op 

bekende verhalen.

De tekst is eenvoudig en direct, waardoor de Bijbelse boodschap dicht aan het hart 

van kinderen wordt gelegd. Samen met de gespreksvragen bieden de verhalen volop 

mogelijkheden om er met het kind over door te praten.

Houten, mei 2012 De uitgever
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Izak en Ismaël
Genesis 21

ABRAHAM EN SARA ZIJN ZO BLIJ! Er is een kindje geboren. Hij heet Izak. Abraham en Sara

 zijn al oud. Heel lang geleden heeft de Heere beloofd dat ze een kindje zouden krijgen. Ze

moesten erg lang wachten. Nu is het eindelijk gebeurd. Want wat God belooft, dat doet Hij 

ook.

Weet je wie er niet blij is met de baby? Hagar, het dienstmeisje van Sara. Ze helpt Sara bij het 

werk. Een tijd geleden is ze ook met Abraham getrouwd en heeft ze een zoon gekregen. 

Hij heet Ismaël. Sara vond het goed dat Abraham ook met Hagar trouwde. Ze dacht: ik ben veel 

te oud om nog een kind te krijgen. Hagar is nog jong. Als zij wel een kind krijgt, is dat vast het 

beloofde kind.

Maar nu heeft Sara zelf een kind gekregen. Ook al is ze al heel oud! Niet Ismaël is het beloofde 

kind, maar Izak!

Dat had Hagar niet gedacht. Ze vertelt tegen Ismaël dat hij later, als hij groot is, niets van 

zijn vader krijgt. Als Abraham sterft, zal Izak alle schapen en koeien en al het goud en zilver 

krijgen. Ismaël krijgt een hekel aan zijn kleine broertje en is niet lief voor hem. Hij is jaloers.

Als Izak drie jaar wordt, is er feest. Feest omdat Izak geen melk meer bij zijn moeder drinkt, 

maar al een grote jongen wordt. Hagar en Ismaël zijn ook op het feest. Maar Ismaël lacht zijn 

kleine broertje uit en spot met hem. Wat erg! Sara heeft het ook gezien. Ze gaat naar Abraham 

en zegt: ‘Abraham, je moet Hagar en Ismaël wegsturen. Ze kunnen hier niet blijven. 
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Ik merk dat ze jaloers zijn.’

Abraham wordt boos op Sara. ‘Ismaël is óók mijn kind,’ zegt hij, ‘ik stuur hem niet weg.’

Maar in de nacht spreekt de Heere tegen Abraham. Hij zegt: ‘Abraham, Sara heeft gelijk. 

Je moet Hagar en Ismaël wegsturen. Ik zal voor Ismaël zorgen en hem een grote familie geven. 

Maar Izak is het beloofde kind. Hij zal alles krijgen als jij sterft. En uit zijn familie zal later de 

Heere Jezus, de Zaligmaker, geboren worden.’

Abraham wil niet ongehoorzaam zijn. Hij heeft de Heere lief en luistert naar Zijn stem. Vroeg 

in de morgen staat Abraham op. Hij roept Hagar en zegt: ‘Hagar, je kunt hier niet blijven. Neem 

Ismaël mee en ga een andere plaats zoeken om te wonen. De Heere zal ook voor jou en Ismaël 
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zorgen. Dat heeft Hij beloofd.’ Hij geeft haar een waterzak en brood voor onderweg.

Daar gaan Hagar en Ismaël. Ze komen in de woestijn. Wat is het daar warm! De zon schijnt 

fel en Ismaël heeft zo’n dorst. Telkens vraagt hij: ‘Moeder, mag ik water drinken? Ik heb zo’n 

dorst.’ Hagar laat hem steeds een slok uit de waterzak drinken, maar na een poosje schrikt ze. 

Het water is op! Hoe moet dat nu? Ze moeten nog een lange reis maken. Zonder water zullen 

ze sterven in deze woestijn. 

Dan kan Ismaël niet meer verder. Voorzichtig legt Hagar hem onder een struik. Zal haar kind 

nu sterven? Wat vreselijk! Hagar wil het niet zien. Ze gaat een eindje verderop zitten en huilt. 

Niemand hoort haar. Niemand kan haar helpen.
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Ineens hoort Hagar een stem. Het is de Heere. Hij zegt 

tegen Hagar: ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bang. Ik heb 

de stem van de jongen wel gehoord. Sta op en ga naar 

Ismaël. Ik zal hem tot een grote familie maken.’

Hagar staat op. En dan ziet ze vlak bij haar een 

waterput. Wat gelukkig! Ze veegt het zand van de put 

en doet hem open. In de put zit heerlijk water! Nu kan 

ze Ismaël drinken geven. Hij hoeft niet te sterven. 

Snel vult Hagar de waterzak en ze gaat naar haar 

kind. Ze helpt hem voorzichtig overeind en geeft 

hem drinken. Ismaël slaat zijn ogen op, hij voelt 

zijn kracht weer terugkomen.

Samen met zijn moeder reist hij verder 

door de woestijn. Ze vinden een plaats 

om te wonen. Ismaël wordt een goede 

boogschutter. Hij jaagt op dieren. Als hij een 

dier geschoten heeft, maakt zijn moeder het 

vlees klaar om op te eten. Als hij groter wordt, 

trouwt Ismaël met een vrouw uit Egypte. Hij 

krijgt twaalf zonen. Die kinderen krijgen ook 

weer kinderen. Zo wordt de familie van Ismaël 

heel groot.

Izak is bij zijn vader en moeder gebleven. Als 

hij groot is, helpt hij zijn vader bij het werk. 

Abraham vertelt Izak veel over de Heere. Izak 
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krijgt de Heere lief. Later trouwt Izak met Rebekka. Ook Izak krijgt een grote familie. En heel 

veel later wordt uit zijn familie de Heere Jezus geboren. Wat God aan Abraham, Zijn kind, 

beloofd heeft, gebeurt.

Vragen

Wat maakt Abraham en Sara zo blij?

Wie zijn er niet blij met de baby?

Wat betekent jaloers zijn?

Wat doet Ismaël op het feest?

Van wie moet Abraham Hagar en Ismaël wegsturen?

Wat gebeurt er in de woestijn?

Wie is het beloofde kind?



163

‘Oom,’ zegt hij, ‘ik kom u waarschuwen. U bent 

in gevaar. De Joden willen u morgen doden. Ik 

heb hun plan afgeluisterd.’

Paulus voelt dat het waar is wat zijn neef zegt. Hij 

roept een hoofdman: ‘Breng deze jongen naar Lysias,’ 

zegt hij. ‘Hij heeft iets belangrijks te vertellen.’

De hoofdman brengt de jongen bij Lysias. ‘Wat wil je 

vertellen?’ vraagt de baas van het leger.

De jongen zegt: ‘Meneer, morgen zullen de Joden aan u 

komen vragen of u Paulus naar het Sanhedrin wilt brengen. 

Als u dat doet, zullen ze hem onderweg doden. Ze hebben 

zelfs gezegd dat ze niet zullen eten en drinken voordat 

Paulus dood is. Ik heb alles gehoord.’

Lysias bedankt de jongen en zegt: ‘Je moet er verder met 

niemand over praten, want het is een geheim.’
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Dat belooft de neef van Paulus. Opgelucht gaat hij naar huis. Zal zijn oom nu niet gedood 

worden?

Lysias maakt ook een plan. Een plan om Paulus te redden. Hij wil Paulus naar de stad Caesarea 

laten brengen. Daar zal hij veilig zijn. Maar dat mogen de Joden niet weten.

Het wordt avond. In Jeruzalem is het heel stil. Bij de kazerne van de Romeinen gaat de poort 

open. Er komen vierhonderd soldaten naar buiten gemarcheerd. Ook zijn er zeventig ruiters. 

Tussen hen in rijdt Paulus, op een paard. De soldaten en de ruiters zullen Paulus onderweg 
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beschermen. Als ze ver buiten Jeruzalem zijn, gaan de soldaten terug naar het legerkamp. De 

ruiters blijven bij Paulus. Veilig komt Paulus in de stad Caesarea aan.

De volgende dag komen de Joden die Paulus willen doden naar Lysias. Ze vragen of Paulus 

naar het Sanhedrin mag komen. Maar dan vertelt Lysias dat Paulus naar Caesarea is gebracht. 

Wat zijn de Joden boos! Hun plan is mislukt.

De neef van Paulus hoort het ook. Hij is blij. Doordat hij het plan afluisterde, is zijn oom gered. 

Daar zorgde de Heere voor.

Vragen

Wie maken er een plan om Paulus te doden?

Wat heeft Paulus voor kwaad gedaan?

Wie luistert het gesprek van de Joden af?

Wat doet de neef van Paulus als hij hoort dat ze 

zijn oom willen doden?

Waar wordt Paulus op bevel van Lysias heengebracht?

Wie zorgde ervoor dat Paulus werd gered?






