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GEN 16

7 En de Engel des Heren trof vond haar aan bij 
een waterbron in de woestijn, bij de bron aan 
de weg naar Sur (=rots).



GEN 16

8 En hij zeide: Hagar, slavin van Sarai, vanwaar 
komt gij en waarheen gaat gij?



GEN 16

En zij zeide: Ik ben op de vlucht voor mijn 
meesteres Sarai.



GEN 16

9En de Engel des Heren zeide tot haar: Keer 
naar uw meesteres terug en verneder u onder 
haar hand.



GEN 16

10En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal 
uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het 
vanwege de menigte niet geteld kan worden.



GEN 16

11Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, 
gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem 
Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw 
ellende gehoord.



GEN 16

Abram - Hagar - Ismael.

Abram – Sarai – toekomstig kind.



GEN 16

Genesis 16

Genesis 21

Galaten 4



Galaten 4
• Want er staat geschreven, dat Abraham twee zonen had, één van de 

dienstmaagd en één van de vrije. Maar die van de dienstmaagd is 
inderdaad naar het vlees voortgebracht, die van de vrije echter door de 
belofte,  wat dan ook spreken in beelden is.

• Want dit zijn twee verbonden: één inderdaad van de berg Sinaï, tot 
slavernij voortbrengend, dit dan ook is Hagar.  Nu is Hagar de berg 
Sinaï in Arabië, die echter op één lijn staat met het huidige Jeruzalem, 
want zij slaaft met haar kinderen. Het Jeruzalem boven is echter vrij, 
dat dan ook de moeder van ons allen is.



GEN 16

12Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn 
hand zal tegen allen zijn en de hand van allen 
tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al 
zijn broederen wonen.



GEN 16

13Toen noemde zij de naam des Heren, die tot 
haar gesproken had: Gij zijt een God des 
aanziens; want, zeide zij, heb ik hier ook 
omgezien naar Hem, die naar mij ziet?



GEN 16

God die mij ziet!



GEN 16

14Daarom noemt men die put: de put Lachai-
Roï; zie, hij is tussen Kades en Bered.
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15En Hagar baarde Abram een zoon en Abram 
noemde de zoon, die Hagar gebaard had, 
Ismaël. 16En Abram was zesentachtig jaar oud, 
toen Hagar Ismaël aan Abram baarde.


