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Hoofdstuk 1

Houvast op  
wisselende dagen

Wat kunnen er dagen vol veranderingen zijn in het 
leven van een vrouw. Waar vind je houvast? Deze 

dagen zijn er ook in het leven van Saraï. Hoe gaat zij 
ermee om?

Sommige�veranderingen�in�het�leven�zie�je�aankomen:�
een�huwelijk�of�een�verhuizing.�Andere�veranderingen�
komen�geheel�onverwacht.�Je�blijkt�een�ernstige�ziekte�
bij�je�te�dragen.�Je�man�verliest�van�de�ene�op�de�an-
dere�dag�zijn�baan.�Een�familielid�overlijdt�onverwacht.�
Voor�Saraï�komt�de�verandering�geheel�onverwacht.�Ze�
leeft�met�Abram�in�Ur�der�Chaldeeën.�Haar�naam�wordt�
voor�het�eerst�genoemd�in�Genesis�11�tussen�het�ge-
slachtsregister�van�Sem.�We�weten�niet�hoelang�ze�al�
met�Abram�getrouwd�is�en�daar�woont.�Mogelijk�is�ze�
daar�geboren.�Ze�leeft�er�te�midden�van�haar�familie.�En�
opeens�is�daar�die�verandering�…�
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Abram�krijgt�van�God�de�opdracht�om�zijn�land�en�zijn�
familie�te�verlaten.�De�woorden�die�de�Heere�

spreekt,� zijn� in� het� licht� van� het� voor-
gaande�hoofdstuk�heel�bijzonder:� ‘Ik�
zal�u� tot�een�groot�volk�maken.’�En�
dat�terwijl�hij�nog�op�reis�moet�naar�
een�land�waar�anderen�wonen,�met�
een�vrouw�die�bekend�staat�als�on-

vruchtbaar�(Genesis�11�vers�30)�...�
De�Hebreeënschrijver� zegt� terecht:� ‘Door�

het�geloof� is�Abraham,�geroepen�zijnde,�gehoorzaam�
geweest�om�uit�te�gaan�(…)�niet�wetende�waar�hij�ko-
men�zou.’�
En�Saraï?�Ze�gaat�gewillig�met�hem�mee.�Matthew�Henry�
schrijft:�‘Indien�Abram�alles�verlaat�om�God�te�volgen,�
dan�zal�Saraï�alles�verlaten�om�Abram�te�volgen,�hoe-
wel�geen�van�beiden�wist�waarheen.�Het�was�een�zegen�
voor�Abram�om�zo’n�reisgezellin� te�hebben,�een�hulp�
als�tegenover�hem.’
Saraï� beantwoordt� aan� haar� scheppingsdoel.� De��
Amerikaanse�voorganger�Denny�Kenaston1�schrijft�aan�
getrouwde�vrouwen:� ‘God�maakte�u�voor�uw�echtge-
noot.�Hij�maakte�u�om�uw�man�te�vrezen,�te�zegenen�
en�hem�aan�te�moedigen�en�een�hulp�voor�hem�te�zijn.�
U�bent�een�verborgen�krachtbron,�die�zijn�mentale�en�
emotionele�batterijen�voortdurend�oplaadt.�De�rol�van�
een�christelijke�vrouw�is�ondersteunend,�verborgen�en�
veelal�onbekend�bij�anderen,�maar�haar�kracht�en� in-
vloed�overtreft�meestal�die�van�een�man.’

1.��Denny�Kenaston:�Het streven naar een godvrezend nageslacht.

Lees 
Genesis 

12 vers 1-5. 
Wat valt je op? 
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Abram�en�Saraï�gaan�vanuit�Ur�via�Ha-
ran�naar�Kanaän.�Maar�ook�in�Kanaän�
blijft�Abram�reizen.� ‘Hij�brak�op’,� ‘Hij�
sloeg� zijn� tent� op’,� ‘Hij� vertrok’� zijn�
woorden�die� als� een� refrein�door�dit�

hoofdstuk� klinken.� Verklaarders� wijzen�
erop�dat�dit�mogelijk�te�maken�heeft�met�

uitwendige� verdrukkingen:� vijandschap� van� de� inwo-
ners�van�het� land.�Wat�heeft�Saraï�hierdoor�vaak�haar�
bezittingen�moeten�inpakken�om�op�weg�te�gaan�naar�
een�nieuwe�woonplaats.�Wat�een�dagen�vol�vragen�en�
veranderingen!�Ze�heeft�nooit�een�plaats�gevonden�die�
ze�haar�thuis�kon�noemen.�Ook�dat�was�geloof.

Calvijn� schrijft� dat� Abram� en� Saraï�
door� dit� rondzwerven� werden�
geoefend� in� zelfverloochening�
en� door� de� onophoudelijke�
onrust� vermaand� werden� om�
op� te� zien� naar� de� hemel.� En�
hij�voegt�eraan�toe:�‘Het�is�voor�
vromen�nuttig�geen�vaste�woon-
plaats�te�hebben�op�aarde,�opdat�zij�
hun� hart� niet� zouden� hechten� aan� een�
gelegene�en�rustige�woonplaats�en�de�erfenis�van�de�
hemel�uit�het�oog�zouden�verliezen.�God�geeft�niet�zo-
veel�als�het�lichaam�verlangt,�maar�zoveel�als�nuttig�is.’�
Hoe�heeft�Saraï�dit�vol�kunnen�houden?�

Lees  
Hebreeën 11 

vers 8-10 en 13-16. 
Leeft dit besef in onze  
tijd nog voldoende? 

En bij jou?

Lees 
Genesis 

12 vers 6-10. 
Hoe vaak is Saraï  

verhuisd?
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Er�zijn�in�de�Bijbel�veel�voorbeelden�te�
geven�van�mensen�aan�wie�God�iets�
belooft�en�bij�wie�de�uitwerking�van�
de�belofte�door�onbegrepen�wegen�
gaat.� Denk� aan� Jozef,� Mozes,� het�

volk�van� Israël�op�weg�naar�Kanaän,��
David,� Paulus.� Ze� ondervonden� ver-

andering� en� verdrukking.�Waarom?�God�wil� Zijn� volk�
beproeven.�Het�zijn�oefeningen�in�het�geloof.�Hoe�had�
de�schrijver�van�de�Hebreeënbrief�dit�getuigenis�over�
Abram�en�Saraï�kunnen�geven�als�de�beloften�in�korte�
tijd�vervuld�waren?�Door�alle�omzwervingen,�verande-
ringen� en� verdrukkingen� gaat� het� geloof� schitteren.�
Wegen�van� tegenspoed�waar�de�Heere� in�mee�komt,�
geven�een�heilzame�vrucht.�Dan�hoeft�de�situatie�niet�
te� veranderen� en� de� verdrukking� niet� te� verdwijnen.�
Maar�als�de�Heere�zegt:� ‘Mijn�genade�is�u�genoeg’,� is�
het�goed.�Dat�is�het�enige�houvast�voor�dagen�vol�ver-
anderingen.�

Mijn hand zal, hoe ’t ook ga, 
hem/haar sterken dag en nacht; 
Mijn arm zal hem/haar in nood 
voorzien van moed en kracht.

Lees 
Romeinen 
5 vers 3-5. 

Wat is de vrucht van  
verdrukking?
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Hoofdstuk 2

Gewillig op  
verwarde dagen

Wat kunnen er verwarde dagen zijn in het leven van 
een vrouw. Dagen van zorg, teleurstelling, verande-

ring, verhuizing … om maar wat voorbeelden te noemen. 
Ze zijn er ook in het leven van Saraï. Hoe gaat zij ermee 
om?

Onverwacht�neemt�het�leven�van�Saraï�een�heel�andere�
wending.�God�roept�haar�man�om�op�reis�te�gaan�en�
Hem�te�volgen.�En�Saraï�gaat�mee.�Hoe�is�ze�geweest�
onder�deze�omstandigheden?�Het�moet�toch�niet�ge-
makkelijk�zijn�om�je�familie�en�land�achter�te�laten�en�
steeds�te�reizen�zonder�een�einddoel�te�weten.�Over�de�
gevoelens�van�Saraï�lezen�we�in�Genesis�12�niets.�Toch�
wijzen�verklaarders�erop�dat�Saraï�een�vrouw�met�een�
zacht�en�aangenaam�karakter�is�geweest,�die�zich�ge-
willig�aan�deze�situatie�heeft�onderworpen.�Het�Nieuwe�
Testament�geeft�zicht�op�deze�levenshouding�van�Saraï.
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Matthew� Henry� schrijft� bij� dit�
gedeelte:� ‘Een� vriendelijke� on-
derwerping� en� een� liefheb-
bend,� eerbiedig� ontzag� zijn�
de� plichten� van� iedere� chris-
telijke� huisvrouw� tegenover�
haar�echtgenoot.�Het�schoonste�

sieraad� van� de� christelijke� vrouw�
is� een� zachtmoedige� en� stille� geest,�

een� handelbare,� gemakkelijke� gemoedsgesteldheid,�
vreemd�aan�hartstocht,�hoogmoed�en�onmatige�toorn.’�
Saraï�is�er�een�voorbeeld�van.�Ze�is�er�weliswaar�in�ge-
struikeld,�met�name�rond�de�geboorte�van�Ismaël.�De�
Bijbel� verzwijgt� deze� donkere� periode� uit� haar� leven�
niet.�En�toch�is�Gods�oordeel�over�Saraï�in�het�Nieuwe�
Testament�mild�en�vergevend.�Hij�rekent�haar�zonden�
haar�niet�toe,�maar�omschrijft�haar�–�niet�alleen�in�de�
Hebreeënbrief,�maar�ook�hier�–�als�een�geloofsheldin.�

De� roeping� van� de� vrouw� is� een� van� de� paradoxen�
(schijnbare� tegenstrijdigheden)� in� de� Bijbel.� De� Bijbel�
kent�veel�van�deze�paradoxen.�De�logica�van�de�mens�
kan�er�niet�mee�uit�de� voeten,�maar�Gods�wegen�en�
de�wegen�van�de�mens�zijn�totaal�verschillend.� In�het�
Koninkrijk�van�God�geldt�–�naar�Zijn�wijsheid�–�een�om-
gekeerde�orde:�de�weg�naar�de�verhoging�loopt�via�de�
vernedering,�wie�veel�weggeeft�zal�veel�ontvangen,�wie�
zijn�leven�wil�behouden�zal�het�verliezen�...�En�zo�is�het�
ook�met� het� leven� van� de� vrouw:�God� roept� tot� een�
leven�van�grootheid�door�nederig�te�zijn.

Lees 
1 Petrus 3 
vers 1-6. 

Wat betekenen deze 
verzen voor jou? 

Ben jij een dochter 
van Saraï?


