
21. Ismaël zal niet vergeten worden - Genesis 21 

Lees Genesis 21 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 of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-3) JHWH bezocht Saraï en zo baarde Abraham een zoon, Isak, op JHWH’s bepaalde tijd. 

   B (v4-7) Isak werd besneden op de 8ste dag ; er was grote vreugde. 

     C (v8-9) Abraham vierde het moment dat Isak van de borst af ging maar Ismaël bespotte hem. 

        D (v10-14) JHWH gebood Abraham Hager en Ismaël weg te sturen met voorraden. 

          E(v15-17)  Hagar liet in groot verdriet Ismaël voor dood achter; maar JHWH stelde Hagar gerust. 

Centrale as (v18) JHWH beloofde Hagar dat Hij Ismaël tot een groot volk zou maken.   

         E (v19) JHWH opende de ogen van Hagar en ze vond water. 

      D (v20-21) JHWH was met Ismaël en hij groeide op.    

    C (v22-24) De Filistijnse koning drong bij de gezegende Abraham aan om een verbond te sluiten.  

  B (v25-32) Abraham sloot een verbond met de Filistijnen over “de put van zeven”: Beershava. 

A (v33-34)  Abraham vestigde zich te Beersheva en riep de Naam van JHWH aan. 

 Hager met Ismaël; ten einde raad..  

 

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:  “JHWH bezocht Sarah”. Op een bepaalde manier werd Sarah’s onvruchtbaarheid 

opgeheven door “een bezoek” van JHWH. De komst van Abrahams lang verwachte erfgenaam 

markeerde het fysieke begin van de uitwerking van de belofte aan Abraham. Hij plante een tamarisk 

te Beersheva die het begin markeerde van de claim op het land en de vestiging van zijn familie daar.  

Niveau B:  Het bewijs van Isak’s verbondsrelatie met JHWH was de besnijdenis. Het bewijs van het 

verbond met de Filistijnse koning waren 7 ooilammeren. De gezworen eden tussen Abraham en de 

Filistijnen  hielden nog geen generatie stand aangezien ze Abrahams  waterputten dichtgooiden na 

zijn dood en Isak onenigheid met hen had over het herstel van de putten. JHWH is echter een 

betrouwbare verbondsGod. 



Niveau C: Het spenen van Isak werd gevierd als een bewijs van overleven en groei in zelfstandigheid; 

een teken dat JHWH met hem was. Ismael’s reactie was de zoon van het verbond te bespotten. 

Daarmee maakte hij zich tot een vijand van het verbondsvolk. 

Abimelech wou graag “meeliften”op de zegen van Abraham. Hij kreeg Abraham zover een verbond 

met hem aan te gaan. Hierdoor werden Abraham en zijn nakomelingen echter in hun bewegings 

vrijheid beperkt. Het was een concurrerend verbond ten opzichte  van het verbond van JHWH met 

Abraham wat er juist op gericht was onafhankelijk te zijn van de volken rondom. 

Niveau D:  Het was altijd al JHWH’s intentie om ook Ismaël te zegenen als nazaat van Abraham.  

Niveau E:  Een zekere dood werd gemaakt tot leven voor Hager en Ismaël omdat JHWH zich over hen 

ontfermde en zich er van verzekerde dat Ismael kon overleven. 

Centrale as:  Hoewel het verbond met Abraham via Isak werd bevestigd, eerde JHWH Ismaël ter wille 

van Abraham en beloofde ook  hem tot een groot volk te maken. Zijn naam bevestigd dit: God hoort! 

(ish=man, sma ~ s’hema= horen, el= God). Ismael Kreeg 12 zonen en dat zijn dus allemaal broeder -

volken van Isak. 

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. 

Abraham gaf zijn geloof in de landsbelofte gestalte door een Tamarisk te planten. Deze bomen 

wortelen zeer diep en geven de meest koele schaduw. Dat komt doordat de bladeren zoutkristallen 

afgeven die s’nachts water aantrekken wat overdag weer condenseert. Dat levert koeling op. Deze 

bomen heten dan ook wel zoutceders. Een goede keuze als je ergens lang wilt gaan verblijven in de 

snikhete woestijn. De Tamarisk vinden we terug op het wapen van Beer sheva ook in deze tijd.  

 

 De Tamarisk in het wapen van Beer sheva 



De onvruchtbaarheid van Sarah is een typebeeld van maagdelijkheid in die zin, dat haar baarmoeder 

dus leeg is; er is een uitleg dat dit staat voor het verbond dat op dat moment nog niet operationeel 

was. In de geboorte van Isak werd het wél actief. Hebreeën 11:11 bevestigd het geloof van Sara 

hierin.  Zo’n 2000 jaar later werd Mirjam door de Ruach Haqodesh overschaduwd. Net als Sarah werd 

zij daarna zwanger naar de belofte. Ook Mirjam zei: “mij geschiedde naar uw woord”. Het verbond 

werd dus in werking gezet via Abraham, Isak, Jacob enz. in de geslachtslijn en vervolgens nog 

nadrukkelijker in werking gezet en bevestigd in de geboorte van Jesjoea van Nazareth. Mattheüs 1, 

Lucas 1:35,38 

Het getal 10 staat voor de volmaaktheid van de Goddelijke orde. (Denk bv ook aan de samenvatting 

van de Torah in de 10 “woorden”). Het getal 100 en 1000 benadrukken dat nog meer. Het is dan ook 

niet toevallig dat Abraham,  de vader van de gelovigen, op de leeftijd van 100 de zoon van het 

verbond kreeg.  

 
Koning David begon te regeren in het jaar 1010 vóór Messias en via de geslachtslijn die ook via hem 

doorging werd Jesjoea 1000 jaar later geboren als de Zoon van David. David spreekt profetisch 

Jesjoea na in Psalm 22. Vers 10 en 11 zeggen iets over zijn verwekking en relatie tot de Vader. 

De Besnijdenis is een blijvend herinneringsteken van het gesloten verbond. Een gift zoals lammeren 

kunnen echter spoedig worden vergeten. Ook de inwoners van het land van de Filistijnen heden ten 

dage houden zich niet aan de verbondsafspraken. Haat, zich o.a. uitend in laffe aanslagen, 

jaloersheid,  hebzucht en onbetrouwbaarheid zien we als algemene kenmerken in het Palestijns- 

Israëlisch conflict. Voor de vorm zijn er vredesbesprekingen maar de echte wil voor een oplossing is 

er niet. Vijandschap met het volk van JHWH is echter vijandschap met JHWH zelf. Vroeg of laat zal 

JHWH ingrijpen. Wie zich verbind aan anti-semitisme moet zich realiseren dat JHWH zelf de keuze 

maakte voor het volk Israel, voortgekomen uit Abraham, Isak en Jacob: Deuteronomium 14:2 Het 

Hebreeuws gebruikt hier voor Gods volk het woord H5459 segulla. Dat staat voor waardevol 

eigendom, speciaal bezit, schat- en heeft een relatie tot de baarmoeder!. 

De naties doen er dan ook beter aan voorzichtig om te gaan met een dergelijke intieme schat. Dat 

gegeven wordt  in de profeten nogmaals uitgedrukt  door de vergelijking van Israël met de oogappel 

van Zijn oog! Als je de oogappel van een ander wilt aanraken zal je zeker een wegslaande beweging 

kunnen verwachten: Zacharia 2:8 gevolgd door vers 9. 

De oproep aan het verbondsvolk zélf is zeer alert te zijn op het aangaan van verbonden. In Jozua 1 

lukte het de Gibeonieten om Israël te misleiden met een list. Dat lukte omdat Israel vergat JHWH te 

raadplegen. Dit alles geeft zeer te denken mbt de land-voor-vrede politiek waar het huidige Israel 

zich toe laat opdringen. 

JHWH trof speciale voorzieningen voor Ismaël om een groot volk te worden. De nakomelingen van 

Ismaël in deze tijd zijn verscheidene volken die ook het voorrecht claimen op het land.. Maar de god 

die zij dienen is niet Abrahams God en hun besnijdenis is niet de verbondsbesnijdenis zoals JHWH die 

heeft ingesteld. De weigering van  Ismaël om  Isak, “de zoon van het verbond” te respecteren is alle 

generaties na hem  aanwezig gebleven in zijn nageslacht. Dit uit zich in een collectieve haat tegen de 

verbondsgelovigen. Hun verraad en irrationele haat heeft zich samengebald in een religie genaamd 



de Islam. Ironisch genoeg betekend Islam “onderwerping”!  Hoe zou de wereld er uit zien als Ismaël 

en zijn nageslacht zich hadden “onderworpen” aan JHWH’s soevereine keuze voor Abraham en zijn 

nageslacht als eerste erfgenaam ? Jesaja 66:5 

De negatieve aspecten van de profetie over het leven van Ismaël in Genesis 16 karakteriseren zijn 

nageslacht in de geschiedenis. Nu is het zo dat o.a. de profeet Zefanja spreekt over een overblijfsel 

van Israël dat rechtvaardig zal spreken en handelen en tenslotte schouder aan schouder met de 

andere volken JHWH zal aanroepen. Op grond van de positieve beloften in de profetieën mbt Ismaël 

mogen we daarom bidden en verwachten dat ter wille van Abraham een grotere- of kleinere rest 

behouden zal worden om uiteindelijk de God van Abraham, Isak en Jacob eenparig te dienen 

tesamen met de verbondsgeheiligden; Als de rest van Israel weer tot een naam en tot  lof onder de 

heidenvolken zal worden – inclusief Ismaël; dan is er een einde gekomen aan de minachting van de 

erfgenaam Isak: Zefanja 3:9 -20, Zacharia 2:11 

 
Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van JHWH 

zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen. 

 

 

 

 

 


