16. Hagar & Ismaël – Genesis 16
Lees Genesis 16 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-4) Hagar werd zwanger van Abrams kind nadat hij 10 jaar in Kanaän woonde.
B (v5-7) Sarai vernederde Hagar waarop zij vluchtte naar de woestijn.
C (8-9) De engel droeg Hagar op om terug te keren en zich te onderwerpen aan Sarai.
Centrale as (v10) De engel beloofde Hagar dat haar nageslacht vermenigvuldigd zou worden.
C (v11-12) De engel vertelde Hagar dat haar zoon vijandig jegens allen zou worden.
B (v13-14) ”JHWH des aanziens” keek om maar Hagar.
A (v15-16) Hagar baarde Abram op 86 jarige leeftijd een zoon - Ismaël .

De engel beloofde Hagar dat haar nageslacht
vermenigvuldigd zou worden.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: na 10 jaar hadden Abram en Saraï nog geen uitwerking gezien van JHWH’s belofte, dus
bedachten ze hun eigen plan.
Niveau B: Sarai bedacht het plan voor een erfgenaam voor Abram. Abram stemde in met Sarai,
maar hij beschermde Hagar niet voor Saraï. JHWH zorgde voor Hagar en haar ongeboren kind waar
Abram dat niet deed.
Niveau C: Hagar onderwierp zich pas aan Sarai nadat ze hier nadrukkelijk toe opgeroepen werd. Haar
zoon zou op dezelfde wijze een rebelse “wilde ezel van een mens” worden, met zijn hand geheven
richting allen en allen tegen hem.
Centrale as: Ondanks alles zou Ismaël toch vele nazaten hebben. Zijn naam betekend: JaH hoort!

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der
dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
JHWH’s beloften zijn vast en zeker maar kunnen lang duren voordat ze in vervulling gaan, of anders
tot stand komen dan wij ons vooraf voorstellen. Maar om onze hemelse Vader daarbij “een handje in
te helpen”, zal altijd eindigen in problematische situaties.. We zien dat bv ook terug bij Jacob die zich
het eerstgeboorterecht toe-eigende en zijn vader Jacob en Ezau bedroog mbt de zegen waardoor hij
kwaad bloed zette bij zijn broer en ook bij Saul in 1 Samuel 13:8-14
De lofzang van Mirjam Lucas 1:46-48 doet sterk denken aan de woorden van Hager in vers 13 en 14
Ismaël wordt niet vergeleken met een muilezel (Hebreeuws: pèrèd), maar met een wilde ezel (pèrè).
Een muilezel (voortkomend uit een kruising van een ezelshengst en een paardenmerrie, bovendien
onvruchtbaar) symboliseert onnatuurlijke rebellie die op niets uitloopt. (Zoals in 2 Sam. 18:9 waar
Absalon tegen zijn vader is opgestaan en op een muilezel rijdt richting zijn dood). Het woord stamt af
van ‘verbrijzelen’.
Een wilde ezel (pèrè), dat afstamt van ‘uitbreiden’, is echter precies wat Hagar op dat moment
beloofd werd. Wilde ezels zijn vrij en ongebonden in de ruimte. Net als Hagar, de ex-Egyptenaar die
dankzij Abram de vrijheid rook. Die vrijheid zou haar familie altijd houden, hoewel het hen niet
gemakkelijk zal vergaan.

Als een wilde ezel; pèrè – uitbreiden, vrij ongebonden

Hagars zoon is dus zeker niet bij voorbaad vervloekt een rebel te zijn al lijkt de vervolgtekst daar wel
naar te verwijzen: zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen
tegenover al zijn broeders.(HSV).
Ismaël is inmiddels een groot volk geworden binnen de Arabische- en de islamitische naties.
De zegen bestond ook uit rijkdom: olie. Ze zijn snel “heetgebakerd” tegen naties die niet islamitisch
zijn en de extremisten onder hen terroriseren de nazaten van Abraham, Izak en Jacob – de Joden en
de gelovigen uit de volken die verspreid zijn over de naties van “het westen”. Ze zijn niet alleen tegen
Izak maar ook tegen hun eigen broeders als dat een strategische voordeel zou kunnen brengen.
Ik zou willen concluderen dat de nazaten van Ismaël voor de keuze staan om dankbaar te zijn met de
ontvangen zegen zoals die belooft werd aan Hagar maar daarnaast te berusten in hun positie onder
de nazaten van Izak! Waarom? Omdat dit nu eenmaal de soevereine keuze is geweest van JHWH.
Ismaël (de Islam) staat dus voor de keuze om op waardige wijze naast zijn broeder Isak (Israël) te

leven, of zich vanuit de wortel van afwijzing hiertegen te verzetten. Helaas lijkt het laatste vooralsnog
het geval te zijn. Want ook Ismaël wordt in Psalm 83:7 genoemd als degenen die opstaan tegen de
nazaten van Izak. Het is de actualiteit van het nieuws en onderdeel van het eindtijd scenario. Maar
het is nog steeds niet te laat voor Ismaël. Om dat nog iets te verduidelijken wil ik afsluiten met het
commentaar van Jaap Bönker op het tekstgedeelte over Ismaël:
Die 'vijandigheid' (v12) kan je ook anders lezen nl. dat de hand 'over' hen komt en dan is het
zegenend. Ik geloof nl. dat JHWH naar een oplossing werkt en dat ook Ismaël gezegend gaat worden
in Abraham.
Sarai zegt tenslotte dat het kind dat uit Hagar zal komen 'haar' kind zal zijn.
Als je over de profetische lessen begint en het hebt over de wilde ezel, dan dien je in dit kader ook
Psalm 104: 10,11 te lezen. Daar staat geschreven over de bron die zal komen. Over een bron lees je
ook in de geschiedenis van Hagar en Ismaël. Zij roept de Naam (JHWH) uit en zij is ook de eerste in de
Bijbel die een ontmoeting heeft met de Engel des Heeren. En is Ismaël niet de eerste die besneden
wordt in het huis van Abraham?
Daarom moeten we voorzichtig zijn de uitwerking op Ismaëls nageslacht alleen in het heden neer te
zetten. JHWH heeft alle volken immers op het oog; denk aan profetieën als Psalm 87 en Jesaja 19:1925. Jesaja56:6,7
Wat er gaat gebeuren is dat Ismaël zijn plek in het huis van Abraham moet innemen en zal innemen.
Als je Psalm 83 citeert zal je ook de zegende profetieën mee moeten nemen.
JHWH zal richten (rechtzetten) en dat is een positieve lading. Als je de nakomelingen van Ismaël in
negatieve zin aanhaalt naar de dag van vandaag, moet je ook de andere volken noemen die zich meer
en meer afzetten tegen Israël en eigenlijk een soortgelijke houding hebben. (Denk aan de 70 volkeren
conferentie inclusief Nederland op 15 januari 2017 te Parijs! ) Ook die volkeren zullen 'recht gezet' worden.
Dáár is JHWH mee mee bezig: om de volkeren, inclusief Israël, in hun positie te manoeuvreren zoals
Hij bedoeld heeft.
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