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[Uitzending nr. 21 – Gen.15:6 t/m 16:5] 

 

In de vorige uitzending zagen we dat de Here God Abram vroeg mee naar 

buiten te gaan. Buiten gekomen, wees God Abram naar de nachtelijke hemel. 

Genesis 15 vers 5 – en God zei: 

‘Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nage-

slacht zijn: ontelbaar! Abram geloofde het woord van de Here en dat was 

de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde.’ 

Geweldig als dat van een mens gezegd mag worden.  

God spreekt tot Abram. Volgens het Genesis Apocryphon (gevonden in 

Qumran) gebeurde dit in het 10e jaar na Abrams komst in Kanaän. Terwijl 

Abram in visionaire toestand verkeert, hoort hij het woord van God, waarbij 

zijn naam wordt genoemd. ‘Maar de Here nam het woord’ of ‘Het woord van 

de Here kwam’ is een gebruikelijke uitdrukking bij profeten. In Genesis 20:7 

wordt Abram ook een profeet genoemd  

 

Abram hoeft niet bang te zijn en zal ervaren dat God zijn schild is en zijn 

rijkdom. Abram noemt vervolgens God: zijn Here. Een aanduiding van Zijn 

macht en soevereiniteit. Het enige dat Abram verlangt is de vervulling van 

Gods belofte van nakomelingschap en deze vervulling laat op zich wachten. 

Abram verwacht kinderloos te sterven.  

Kinderloosheid werd in die tijd als uiterst negatief ervaren. Zonder kinderen 

was er niemand om de lijn van de familie voort te zetten, niemand ter 

verzorging op de oude dag, en niemand om de begrafenis te regelen.  

Voor Abram komt daar nog bij, dat de Here God hem nadrukkelijk een zoon 

had beloofd. Bij gebrek aan een erfgenaam zal Abram zijn goederen nalaten 

aan de dienaar die zijn vertrouwen heeft.  

Opnieuw komt het woord des Heren tot Abram. Het woord ‘zie’ wijst altijd op 

iets onverwachts. Er wordt een zoon beloofd, een natuurlijke en niet een 

geadopteerde zoon. Vervolgens leidt de Here Abram naar buiten, om hem de 

sterren te tonen. Hier blijkt dat het gesprek ’s nachts plaats vond. Wat Abram 

niet kon, kan de Here wel: Hij telt de sterren en kent ze bij name (Ps.147:4).  
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Met het blote oog kunnen 2000 tot 4000 van de miljarden sterren worden 

waargenomen. Hoewel het aantal sterren dat we kunnen zien, overweldigend 

kan overkomen, is dit toch een veel geringer aantal dan de korrels van ‘het 

zand aan de oever van de zee’, dat in Gen.22:17 wordt genoemd. In beide 

gevallen gaat het om vergelijkingen.  

Vanuit archeologische vondsten is duidelijk geworden dat er in de tijd van 

Abram al geslepen lenzen waren en het is mogelijk dat de astronomen wisten 

dat er veel meer sterren waren dan met het blote oog kunnen worden gezien.  

God overziet en bepaalt lang van tevoren de geschiedenis. In zijn 

zelfopenbaring – waarin Hij gedeeltelijk toch ook verborgen blijft – toont Hij zijn 

trouw. Hij wil een relatie met Abram en zijn nageslacht, opdat zij in Hem zullen 

geloven. Door beloften en bevestigingen sterkt Hij het geloof van de 

aartsvader Abram én die van zijn – natuurlijke en geestelijke – nakomelingen. 

 

Genesis 15 vers 7 en 8:  

God zei tegen Abram: ‘Ik ben de HERE,  Die u vanuit Ur der Chaldeeën 

hier heeft gebracht om u dit land te geven. Abram vroeg: Maar HERE, 

mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat U mij dit land zult geven?’  

Abram is een praktisch ingesteld mens. Hij gelooft God op Zijn Woord en wil 

dat graag officieel vastleggen. Het vastleggen van afspraken en toezeggingen 

hoeft geen uiting van onzekerheid of ongeloof te zijn.  

Bij veel dingen hebben wij mensen dat ook. Mondelinge afspraken zijn prima 

maar vaak is een zichtbaar bewijs nodig als onderstreping van de afspraak. 

Natuurlijk, als een christen ‘ja’ zegt moet het ook ‘ja‘ zijn en als hij ‘nee’ zegt 

moet het ook ‘nee’ zijn. Gelovigen moeten daarin betrouwbaar en integer zijn. 

Net te doen alsof, heeft geen zin en past ook niet bij een christen. Daarmee 

wordt de uiterlijke schijn hoog gehouden maar de naam van God te grabbel 

gegooid.  Abram wil de afspraken en toezeggingen graag officieel vastleggen. 
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In termen van vandaag zegt de Here God eigenlijk tegen Abram: ‘Abram, Ik 

ben blij dat jij ook met Mij verder wilt gaan. Laten wij samen naar de notaris 

gaan en alles officieel vastleggen. Wat? Dat Jij, Abram een zoon zal krijgen.  

Naar de notaris gaan? Maar – zal iemand zeggen – daar lees ik niets van in 

de Bijbel. Dat klopt, u hebt gelijk! Er is geen sprake van een notaris. 

Maar dat wat de Here God van Abram vraagt is wel degelijk met het sluiten 

van een officieel contract te vergelijken. Wat er nu volgt in Genesis 15 is in 

termen van de wetten in die tijd hetzelfde als het opmaken en tekenen van 

een notariële akte. Wat zegt God tegen Abram dat hij moet doen?  

 

Genesis 15 vers 9 en 10: 

‘Haal een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een 

tortelduif en een jonge duif. Abram hakte de dieren in tweeën, maar liet 

de vogels heel.’ 

God laat Abram een offer voorbereiden. Abram deelt de dieren in twee 

stukken, de jonge koe, de geit en de ram. Hij legt de stukken tegenover elkaar. 

De vogels deelde hij niet, maar legde de één links en de ander rechts 

tegenover elkaar.  

Als mensen – in die dagen – een overeenkomst sloten was dit de manier 

waarop zij dat deden. Stel iemand wilde schapen kopen. Hoe werd zo’n koop 

dan vastgelegd? Dan werd alles voorbereid zoals we het net bij Abram 

hebben gelezen en volgde d vastlegging van de koop of de afspraak. De éne 

partij schudde de hand van de andere partij. Daarna bevestigden zij hun 

overeenkomst door tussen de – in stukken gehakte dieren – door te lopen.  

Wij gaan voor zoiets naar een notaris. We zijn – in Genesis 15 – getuigen van 

het sluiten van een officiële overeenkomst tussen God en Abram.  

In de tijd van de Bijbel was het een gebruikelijke gewoonte. In Jeremia 34:18 

vinden wij een verwijzing naar deze gewoonte. ‘Diegenen die zich niet aan 

de voorwaarden van ons verbond hebben gehouden, zal Ik in stukken 

snijden, zoals u het kalf in stukken sneed tussen de helften daarvan 

doorliep om uw verbondseed te bevestigen.’ 
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Het valt op dat Abram precies alles uitvoerde volgens Gods aanwijzingen. 

Genesis 15 vers 11: 

‘Toen de roofvogels op de kadavers neerstreken, joeg Abram ze weg.’  

Een begrijpelijk voorval. Abram maakte alles klaar en wachtte toen op de 

Here. Terwijl hij op de Here wachtte strijken de roofvogels op de kadavers 

neer. Abram jaagt ze weg want de roofvogels streken neer op de dode dieren.  

Wat zou u gezegd hebben bij deze  gebeurtenis? Abram, waar blijft de andere 

partij? Gaat het contract wel door? Ik denk dat de andere partij te laat komt.  

Aan de andere kant denk ik dat Abram geantwoord zou hebben: ‘Nee hoor, de 

Here komt niet te laat. Immers Hij heeft mij gezegd alles voor te bereiden en 

dan zal Hij ook komen om het af te sluiten.’  Genesis 15 vers 12: 

‘Bij het ondergaan van de zon viel Abram in een diepe slaap en kreeg 

een angstige droom.’ 

Abram wordt door God in een diepe slaap gebracht. Op zich is dat vreemd, 

vooral als er een contract moet worden afgesloten. Maar in Genesis 15 wordt 

een heel ongewoon contract gesloten. God belooft iets buitengewoons – maar 

Abram kan daarbij geen deelnemer zijn – Abram hoeft niets te beloven. Abram 

geloofde in wat God had gezegd – en dat was genoeg. 

Het is te vergelijken met wat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond. Toen 

zond God Zijn eigen Zoon naar deze aarde. ‘Want God heeft zoveel liefde 

voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ (Joh 3:16 )  

 

Wij waren er niet bij toen binnen de raad des vredes God de Vader met Zijn 

Zoon overlegde over de redding van de schepping. Maar God wel! Hij offerde 

Zijn Zoon aan het kruis voor onze zonden. Vanuit onszelf liggen wij midden in 

de dood. Wij zijn geestelijk dood. Doden kunnen niets beloven, ook wij niet! 

Abram kon ook niets beloven. Daarom mocht hij niet tussen de dieren door. 

Abram zou zijn belofte nooit kunnen waarmaken. Maar God zei dat Hij Zijn 

beloften zou waarmaken.  
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God vroeg toen maar één ding te doen – en dat doet Hij nu nog steeds:  

‘Geloof in de Here Jezus Christus en je zult behouden worden’ 

Dat is ‘amen’ zeggen. Geloven in Hem. Uw vertrouwen stellen op Hem, op dat 

wat Hij voor u en mij heeft gedaan! Geloven in God betekent voor ons: redding 

van de eeuwige dood! 

Jaren geleden was er een lieve moeder in Schotland. Haar zoon ging studeren 

aan de universiteit van Glasgow. Toen hij een keer thuis was kwam het geloof 

ter sprake. De moeder sprak met haar zoon over de grootheid van God en 

over de zekerheid van haar redding van de eeuwige dood. 

Haar zoon reageerde schamper en opstandig: ‘Hoe weet u dat ju wordt gered’. 

Uw kleine ziel is helemaal niets waard’. Hij vergeleek zijn moeder met de 

oneindige grootte van het heelal.  

Zijn moeder zei niets, maar ging door met het voorbereiden van het ontbijt. 

Toen ze klaar was ging ze bij hem zitten en zei: ‘Weet je, ik heb erover 

nagedacht. Misschien heb je wel gelijk. Misschien is mijn kleine zieltje niet 

veel waard. Het heelal is zó groot dat God mij waarschijnlijk niet eens 

opmerkt. Maar als Hij mij niet redt verliest Hij meer van Zichzelf dan alleen 

mijn kleine ziel.  

Ik verlies dan wel mijn kleine zieltje maar de Here zou Zijn reputatie verliezen. 

Hij heeft Zelf beloofd dat Hij mijn ziel zou redden van de eeuwige dood! ‘Want 

ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.’  

God is Degene die doorgaat, Hij heeft het contract, het verbond opgesteld! Het 

is een verbond van één kant, alleen van Gods kant 

Bij het ondergaan van de zon viel Abram in een diepe slaap… 

Genesis 15 vers 13: 

‘Toen zei God tegen Abram: Uw nakomelingen zullen 400 jaar in een 

vreemd land wonen, zij zullen daar slaven zijn en slecht behandeld 

worden.’  
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In de Bijbel wordt voorzegd dat de afstammelingen van Abram 3x het land 

zullen verlaten. Dit is de voorzegging van de eerste keer. Daarnaast wordt ook 

voorzegd dat zij weer zullen terugkeren, en dat is ook gebeurd. 

Veel later werd het Joodse volk verbannen naar Babylon. 70 jaar later 

mochten zij weer terugkeren. Dat was de tweede keer. De derde keer was in 

het jaar 70 na Christus toen werd Jeruzalem verwoest. Israël werd verstrooid 

over de wereld. Een aantal van hen zijn teruggekeerd maar heel Israël is nog 

niet terug. Hun huidige aanwezigheid in het land Israël betekent nog niet dat 

alle profetieën uit de Bijbel zijn vervuld.  

Maar, God zal doen wat Hij heeft beloofd. Israël zal terugkeren naar het land 

dat de Here hen heeft beloofd! 

‘…zij zullen daar slaven zijn en slecht behandeld worden.  

Maar het volk dat hen onderdrukt, zal Ik straffen. Daarna zal uw volk 

wegtrekken met grote rijkdommen. Maar u zult een hoge leeftijd bereiken 

en rustig kunnen sterven.’ (Gen.15:14 en15) 

Het volk Israël heeft Egypte verlaten met grote rijkdommen. Maar dat heeft 

Abram niet zien gebeuren. Genesis 15 vers 16: 

‘Na vier generaties zullen uw nakomelingen hier terugkeren, want eerder 

zal de slechtheid van de Amorieten niet het peil bereiken waarop Ik ze zal 

straffen.’ 

God heeft ook de Amorieten lief! Hij wil hen niet straffen maar geeft gelegen-

heid om zich de bekeren van hun zonden. Hij gaf hen nog 400 jaar. ‘…want 

eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het peil bereiken waarop 

Ik ze zal straffen.’ 

De enige die zich in dat land zou bekeren was een Kanaänitische vrouw, 

Rachab, een hoer. Zij bekeerde zich tot God. Zij geloofde in Hem.  

Alles wat God u vraagt – luisteraar – is Hem te geloven op Zijn Woord. God 

gaf de Amorieten een tijd van genade. Om tot verandering van gedachten, 

daden en leven te komen. Hoeveel tijd zult u nog van Hem ontvangen? 
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‘Toen de zon onder was en het donker begon te worden, zag Abram een 

rokende vuurpot en een vlammende fakkel tussen de helften van de 

dode dieren doorgaan.’ (Gen.15:17) 

De tekenen van de vuurpot en de fakkel vertegenwoordigen hetzelfde als de 

wolk- en vuurkolom – later in de geschiedenis – tijdens de tocht door de 

woestijn van het volk Israël. God verschijnt aan Mozes en het volk Israël in 

vuur en rook (Ex.19 vers 18). We kunnen de lijnen ook doortrekken naar 

Christus. Het vuur spreekt van reiniging en rechtspraak. Alleen de Here Jezus 

Christus reinigt van alle zonden en Zijn offer spreekt mij vrij. 

In de fakkel mogen we iets zien van Christus als het Licht van de wereld. 

We gaan verder met Genesis 15 vers 18 t/m 21 

‘Die dag sloot de HERE een verbond met Abram en zei: Ik zal dit land aan 

uw nakomelingen geven, van de Nijl tot de rivier de  Eufraat. 

En zij zullen de Kenieten,de Kenizzieten, de Kadmonieten, de Hethieten, 

de Perizzieten, de Refaïeten, de Amorieten, de Kanaänieten, de 

Girgasieten en de Jebusieten onderwerpen.’  

God geeft precies aan welk land Hij aan Abram belooft. En Abram? Wat moest 

Abram beloven? Niets! Hij kon ook niets beloven! Hij geloofde God op Zijn 

Woord! Wat zou het prachtig zijn als u en jij dat ook zouden doen. God 

geloven op Zijn Woord! 

 

We komen bij Genesis 16 vers 1 t/m 5 

Bij dit hoofdstuk zou je bijna wensen: stond het maar niet in de Bijbel. Het is 

zo’n gedeelte waarin duidelijk naar voren komt dat, eigen gekozen wegen van 

mensen doodlopen! 

Na het hoogtepunt in Genesis 15 laat hoofdstuk 16 zien dat Abram en Saraï 

onvolmaakte mensen zijn. Abram blijft niet op de grote geloofshoogte. Hij 

struikelt en dat heeft te maken met zijn vrouw Saraï en zijn Egyptische slavin 

Hagar (uit Gen.12:16). 

‘Maar Abram en Saraï kregen geen kinderen. Daarom gaf Saraï haar 

dienares, het Egyptische meisje Hagar, als tweede vrouw aan Abram.’  

(Genesis 16 vers 1) 
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In de periode dat Abram in Egypte verbleef kreeg hij twee zaken in huis – lees 

tent – die hem echt problemen bezorgden Het eerste was rijkdom en het 

tweede was – de Egyptische slavin – Hagar. Genesis 16 vers 2 

‘De HERE heeft mij geen kinderen gegeven, zei Saraï, neem daarom mijn 

dienares tot vrouw. Haar kinderen zullen dan de mijne zijn.’ 

Wat Saraï voorstelde was in die tijd heel gewoon. Als een vrouw geen 

kinderen kon krijgen werd er gezocht naar een zogenaamde: bijvrouw.  

Maar dat was niet het plan van de Here God en ook niet in overeenstemming 

met wat de Here had gezegd. God stemde er niet mee in. Dit was een idee 

van Saraï, en Abram ging er in mee. Abram is er – als hoofd van het gezin – 

ook niet mee naar de Here gegaan. Hij levert zijn verantwoordelijkheid in en 

volgt het voorstel van zijn vrouw. 

‘Abram stemde in met Saraï’s voorstel. Dit gebeurde tien jaar nadat 

Abram in Kanaän kwam.’ (Gen. 16:3) 

Vanuit de overtuiging dat God haar baarmoeder heeft toegesloten, zoekt Saraï 

naar een andere oplossing om Gods beloften te laten uitkomen. 

Abram luistert naar zijn vrouw d.w.z. hij gehoorzaamt maar, dat is niet naar de 

wil van God. Saraï geeft haar slavin aan haar man tot vrouw. Er is hier geen 

sprake van concubinaat en Hagar is – op  grond van vers 6 van Genesis 16 – 

geen bijvrouw. Uit vers 6 blijkt namelijk dat Saraï nog steeds haar meesteres 

is en Hagar haar slavin. Wat gaat er nu gebeuren?  

 

Uit alles – wat  nu volgt – blijkt dat God dit niet kan accepteren. Waarom niet – 

als het toch gewoonte uit die tijd was? Omdat het verkeerd is. Met het toe-

staan van deze menselijke oplossing zouden de toezeggingen van de Here 

God aan Abram onbetrouwbaar worden. Zou de Schepper van hemel en 

aarde niet in staat zijn om Abram en Saraï een kind te schenken?  

God stemde er NIET mee in. Alles wat gezegd kan worden is dat deze dingen 

zijn gebeurd in het leven van Abram en Saraï.  

‘Hij had gemeenschap met Hagar en zij raakte in verwachting. Toen ze 

dat merkte, nam zij echter een hooghartige houding aan tegenover haar 

meesteres Saraï.’ (Gen. 16:4) 
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Op een dag heeft Hagar gemerkt dat zij zwanger was. Ze laat zich op haar 

positie voorstaan en haar houding naar Saraï verandert. Ze is niet langer 

onderdanig zoals een slavin verschuldigd is. Ze kijkt op Saraï neer. 

‘Saraï beklaagde zich daarover bij Abram. Het is allemaal jouw schuld, 

zei ze boos. Ik heb je mijn dienares gegeven en nu zij in verwachting is, 

kijkt ze op mij neer. Moge de HERE recht spreken over wat mij is 

aangedaan.’ (Gen. 16:5) 

Saraï klaagt haar nood aan Abram. Wanneer Abram geen recht verschaft, laat 

God het dan doen. Saraï geeft aan dat zij vrijwillig haar slavin gegeven heeft. 

Met andere woorden als ik dat niet had gedaan was er geen nageslacht 

geweest. Eigenlijk zegt Saraï: ik ben de weldoenster! En Abram? 

Abram geeft Hagar terug aan Saraï. Zij hoeft in de uitoefening van haar gezag 

geen rekening meer te houden met Abrams rechten als echtgenoot van 

Hagar. Daarop ‘vernedert’ Saraï haar en laat haar weer ondervinden wat het is 

om een gewonen slavin te zijn. 

 

Het valt op dat Saraï Abram de schuld geeft: Het is allemaal jouw schuld. 

Haar plannetje loopt mis en dat ziet Saraï gebeuren. Het was geen goed plan 

en nu zit ze met de brokken. Maar eigenlijk zegt ze: mijn fout is Abrams schuld 

– maar dat is niet waar. Zij zit fout.  

Het wordt er allemaal niet beter van en uiteindelijk blijken er alleen maar 

verliezers te zijn en iedereen heeft pijn! Hagar verliest haar woning, Saraï 

verliest haar slavin en Abram zijn 2e vrouw en het nog ongeboren kind. 

Abram en Saraï hebben God niet echt vertrouwd. Gezien hun leeftijd waren ze 

tot de conclusie gekomen dat ze geen kinderen meer zullen krijgen. Zo is 

waarschijnlijk het plan bij Saraï opgekomen maar het ging dwars tegen Gods 

manier van doen in.  

We moeten uit deze geschiedenis geen verkeerde conclusies trekken alsof 

God het er wel mee eens moet zijn geweest anders was het niet gebeurd.  

Nee, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en maken ook 

verkeerde keuzes. En wat was ten diepste de oorzaak? 

Het verschrikkelijke was dat ze God gewoon niet geloofden op wat Hij had 

beloofd.  
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En… niet doen wat God zegt is zonde! De Here God behandelt deze 

gebeurtenis dan ook als zodanig.  

Dat is niet weg te redeneren door te zeggen – dat het heel gewoon was in die 

dagen dat een man een bijvrouw had. Daar ligt de kern niet van deze 

geschiedenis! 

Helaas was alles het gevolg van ongeloof en het niet vertrouwen op Gods 

beloften! Luisteraar, gelooft u de Here op Zijn Woord? 

Het woord van onze God,  

ja, het woord van onze God houdt eeuwig stand! 

 

In de herfst verdort het gras 
De bloemen vallen af 
En de vogels die er waren 
Vliegen naar een ander land 
Maar het woord van onze God 
houdt eeuwig stand 
 
De hemel en de aarde 
Het licht van zon en maan 
Alles wat er is geschapen 
Zal op een dag vergaan 
Maar het woord van onze God 
houdt eeuwig stand 
 
't Is de rots waarop wij bouwen 
Wij bouwen niet op zand 
Wie het woord van God vertrouwen 
Zijn veilig in Zijn hand 
 
Want... Het woord van onze God houdt eeuwig stand! 
 
 
 

 

 


