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1. Introductie 

 
Als de Engel van de Heer met de zwangere Hagar spreekt, geeft Hij haar verschillende details 
over het kind in haar buik.1 Hij vertelt haar dat het een jongen is, hoe hij moet heten en dat 
uit hem een groot volk voort zal komen. Tot slot zegt Hij iets over het leven van de jongen. 
Wat is de boodschap die de Engel aan Hagar gaf? 
 
Om te beginnen, staat de boodschap in de conte
keren naar haar bazin, die haar zoveel pijn had gedaan, dat ze gevlucht was. 
ieder van ons een bijna onmogelijke opdracht zijn, en zal het voor 
In de Bijbel is een patroon te on
gehoorzamen. Zo riep Jezus Zijn volgelingen op om blij en verheugd te zijn als men hen 
vervolgde, want hun loon zal groot zijn in de hemel (
Hagar had een bepaalde vorm van vervolging meegemaakt en God vroeg van haar om Sara 
te respecteren als haar bazin en zich aan haar te onderwerpen. Daarbij beloofde God dat zij 
een talrijk nageslacht zou krijgen (Genesis 16:10). 
Ismaël (God hoort) te noemen, omdat God haar pijn had gezien (16:11).
Tot slot kreeg zij de volgende 
van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij 
wonen tegenover al zijn broeders'
wilde Arabieren.3 Hoe komt dat? En wat zei de Engel precies?
 

2. Bijbelvertalingen 

 
Hieronder volgt Genesis 16:12 in 
 

a. In het Hebreeuws en met een woord
  

.ִיְׁשֹּכן, ֶאָחיו-ְּפֵני ָכל- ְוַעל

b. Nederlandse vertalingen

'En hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van 
allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.
(Statenvertaling 1750) 

'Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen
tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.
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Als de Engel van de Heer met de zwangere Hagar spreekt, geeft Hij haar verschillende details 
Hij vertelt haar dat het een jongen is, hoe hij moet heten en dat 

uit hem een groot volk voort zal komen. Tot slot zegt Hij iets over het leven van de jongen. 
Wat is de boodschap die de Engel aan Hagar gaf?  

Om te beginnen, staat de boodschap in de context van de opdracht aan Hagar om terug te 
keren naar haar bazin, die haar zoveel pijn had gedaan, dat ze gevlucht was. 
ieder van ons een bijna onmogelijke opdracht zijn, en zal het voor Hagar ook geweest zijn. 
In de Bijbel is een patroon te onderscheiden, waarbij God beloften geeft als mensen Hem 
gehoorzamen. Zo riep Jezus Zijn volgelingen op om blij en verheugd te zijn als men hen 

groot zijn in de hemel (Mattheüs 5:11-12).  
had een bepaalde vorm van vervolging meegemaakt en God vroeg van haar om Sara 

te respecteren als haar bazin en zich aan haar te onderwerpen. Daarbij beloofde God dat zij 
een talrijk nageslacht zou krijgen (Genesis 16:10). Daarna droeg Hij haar op om het ki

(God hoort) te noemen, omdat God haar pijn had gezien (16:11). 
de volgende specifieke informatie over haar zoon: 'hij zal zijn een wilde ezel 

van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij 
wonen tegenover al zijn broeders'2 (16:12). Velen zien in dit vers een verwijzing naar de 

Hoe komt dat? En wat zei de Engel precies? 

t Genesis 16:12 in de originele taal en in verschillende vertalingen.

Hebreeuws en met een woord-voor-woord vertaling. 

ְוַעל ;ְוַיד ֹּכל ּבוֹ , ָידֹו ַבֹּכל-- ֶּפֶרא ָאָדם
(Hebreeuws

(Interlinear Scripture Analyser)

Nederlandse vertalingen 

hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van 
allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.

Hij 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.' (NBG
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Als de Engel van de Heer met de zwangere Hagar spreekt, geeft Hij haar verschillende details 
Hij vertelt haar dat het een jongen is, hoe hij moet heten en dat 

uit hem een groot volk voort zal komen. Tot slot zegt Hij iets over het leven van de jongen. 

xt van de opdracht aan Hagar om terug te 
keren naar haar bazin, die haar zoveel pijn had gedaan, dat ze gevlucht was. Dit zou voor 

ook geweest zijn.  
derscheiden, waarbij God beloften geeft als mensen Hem 

gehoorzamen. Zo riep Jezus Zijn volgelingen op om blij en verheugd te zijn als men hen 

had een bepaalde vorm van vervolging meegemaakt en God vroeg van haar om Sara 
te respecteren als haar bazin en zich aan haar te onderwerpen. Daarbij beloofde God dat zij 

Daarna droeg Hij haar op om het kind 

hij zal zijn een wilde ezel 
van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal 

vers een verwijzing naar de 

vertalingen. 

ֶּפֶרא ָאָדם, ְוהּוא ִיְהֶיה   

Hebreeuwse Tenach) 
 

 

(Interlinear Scripture Analyser)4 

hij zal een woudezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van 
allen tegen hem; en hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen.' 

zijn en de hand van allen 
(NBG-vertaling 1951) 
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'Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al 
zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ (Nieuwe 

'Een wilde ezel wordt hij, zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand 
tegen hem; al zijn broers trotseert hij!’ (Willibrordvertaling 1995)

'Je zoon zal ontembaar zijn, een wilde ezel in de woestijn. Hij zal zich teg
en velen zullen zich verzetten tegen hem. Bij zijn verwanten zal hij wonen, maar hij volgt zijn 
eigen weg.’ (Groot Nieuws Bijbel 1996)

'Uw zoon zal een wildebras worden, een vrijbuiter! Hij zal zich veel vijanden maken en zijn 
hele familie trotseren.' (Het Boek 1988)

c. Engelse vertalingen 

"He will be a wild, uncivilized man. His hand [will be] against everyone and everyone's hand 
will be against him; and in the presence of all his brothers he will dwell.
CHUMASH) 

"And he will be a wild donkey of a man; his hand will be upon all, and everyone's hand upon 
him, and before all his brothers he will dwell." (

"And he1931 will be1961 a wild6501

man's3605 hand3027 against him; and he shall dwell
brethren.251" (King James Version 

"And he shall be as a wild ass among men; his hand 
man's hand against him; and he shall dwell over against all his brethren.
Standard Version 1946)   

"He will be a wild donkey of a man; his hand will be against everyone and everyone’s hand 
against him, and he will live in hostility towards all his brothers.
1973) 

"And he shall be like the wild ass among men: his hands shall take vengeance of his 
adversaries, and the hands of his adversaries be put forth to do him evil; and in the presenc
of all his brethren shall he be commingled, (yitharbeb, Arabized,) and shall dwell.
Pseudo-Jonathan).6 

"He shall be a wild man: his hand will be against all men, and all men's hands against him: 
and he shall pitch his tents over against all his 

d. Andere vertalingen 

"οὗτος ἔσται ἄγροικος ἄνθρωπος
αὐτόν, καὶ κατὰ πρόσωπον πά

"hic erit ferus homo manus eius contra 
universorum fratrum suorum figet tabernacula

 

Het valt op dat sommige vertalingen een duidelijk negatief beeld geven van 
Nederlands geldt dat met name voor de Nieuwe 
Boek. In Engelse vertalingen is hetzelfde te zien, zoals de King James 
wilde man en New International Version
van het vers afzonderlijk bekijken.
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Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al 
zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 

Een wilde ezel wordt hij, zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand 
tegen hem; al zijn broers trotseert hij!’ (Willibrordvertaling 1995) 

Je zoon zal ontembaar zijn, een wilde ezel in de woestijn. Hij zal zich tegen velen verzetten 
en velen zullen zich verzetten tegen hem. Bij zijn verwanten zal hij wonen, maar hij volgt zijn 

Groot Nieuws Bijbel 1996) 

Uw zoon zal een wildebras worden, een vrijbuiter! Hij zal zich veel vijanden maken en zijn 
(Het Boek 1988) 

He will be a wild, uncivilized man. His hand [will be] against everyone and everyone's hand 
will be against him; and in the presence of all his brothers he will dwell." (METSUDAH 

a wild donkey of a man; his hand will be upon all, and everyone's hand upon 
him, and before all his brothers he will dwell." (JUDAIC PRESS TANACH)5 

6501 man;120 his hand3027 will be against every man,
against him; and he shall dwell7931 in the presence5921, 6440

Version 1769 met Strong's nummers © 2002-2011 Rick Meyers

a wild ass among men; his hand shall be against every man, and every 
man's hand against him; and he shall dwell over against all his brethren." (Authorised 

He will be a wild donkey of a man; his hand will be against everyone and everyone’s hand 
live in hostility towards all his brothers." (New International Version

And he shall be like the wild ass among men: his hands shall take vengeance of his 
adversaries, and the hands of his adversaries be put forth to do him evil; and in the presenc
of all his brethren shall he be commingled, (yitharbeb, Arabized,) and shall dwell.

He shall be a wild man: his hand will be against all men, and all men's hands against him: 
and he shall pitch his tents over against all his brethren." (Douay-Rheims Bible 1752

νθρωπος· αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ πάντας, καὶ αἱ χεῖρες π
άντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ κατοικήσει." (Septuagint)

hic erit ferus homo manus eius contra omnes et manus omnium contra eum et e regione 
universorum fratrum suorum figet tabernacula." (Latijnse Vulgaat) 

Het valt op dat sommige vertalingen een duidelijk negatief beeld geven van 
Nederlands geldt dat met name voor de Nieuwe Bijbelvertaling, Groot Nieuws Bijbel en Het 

alingen is hetzelfde te zien, zoals de King James die spreekt van een 
en New International Version die spreekt van vijandschap. Laten we de drie delen 

jken. 
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Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al 

Een wilde ezel wordt hij, zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand 

en velen verzetten 
en velen zullen zich verzetten tegen hem. Bij zijn verwanten zal hij wonen, maar hij volgt zijn 

Uw zoon zal een wildebras worden, een vrijbuiter! Hij zal zich veel vijanden maken en zijn 

He will be a wild, uncivilized man. His hand [will be] against everyone and everyone's hand 
METSUDAH 

a wild donkey of a man; his hand will be upon all, and everyone's hand upon 

against every man,3605 and every 
5921, 6440 of all3605 his 

2011 Rick Meyers) 

against every man, and every 
(Authorised 

He will be a wild donkey of a man; his hand will be against everyone and everyone’s hand 
(New International Version 

And he shall be like the wild ass among men: his hands shall take vengeance of his 
adversaries, and the hands of his adversaries be put forth to do him evil; and in the presence 
of all his brethren shall he be commingled, (yitharbeb, Arabized,) and shall dwell." (Targum 

He shall be a wild man: his hand will be against all men, and all men's hands against him: 
Bible 1752) 

ρες πάντων ἐπ᾿ 
(Septuagint) 

et manus omnium contra eum et e regione 

Het valt op dat sommige vertalingen een duidelijk negatief beeld geven van Ismaël. In het 
Bijbelvertaling, Groot Nieuws Bijbel en Het 

die spreekt van een 
. Laten we de drie delen 
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3. Hij zal zijn een wilde ezel van een mens

 
Ismaël wordt hier vergeleken met een wilde ezel. Sommige vertalingen laten 'ezel' weg, 
maar daar geeft de grondtekst geen aanleiding voor.
Ofschoon het woord 'wilde' doet denken aan ongetemde, agressieve 
met scherpe tanden verslinden, gaat het hier om een heel ander beeld. Wilde ezels leven 
vandaag de dag nog steeds op het Arabisch Schiereiland en worden bijvoorbeeld in het wild 
waargenomen in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. E
hebben geen scherpe tanden, zoals roofdieren. Het beeld van de wilde ezel is dan ook 
helemaal niet dat van wild en ontembaar. In tegenstelling, de wilde ezel blijkt een sociaal 
dier te zijn en goed voor andere dieren te zorgen. Ta
zeer bruikbare dieren geweest die op veel manieren door de mens ingezet zijn en nog steeds 
worden. 
 
Het beeld van de wilde ezel is dus juist een positief beeld, in overeenstemming met de 
bemoediging die de Engel aan Hagar
vastgebonden wordt en moet doen wat zijn meester hem gebiedt. Dit wordt bevestigd in Job 
39:8-10 waar God zegt: 'Wie heeft de wilde ezel vrijgezet?'
Hagar was een weggelopen slavin en moest zich weer a
meesteres Sara. God beloofde haar echter dat haar zoon een vrij man zou worden. Wat 
moet dat een bemoediging geweest zijn voor haar.
Voor een uitgebreide verhandeling van de wilde ezel, zie de aparte studie genaamd Studie 
Wilde Ezel. 
 

4. Zijn hand zal tegen allen zijn,

 
Ook hier geven verschillende Bijbelvertalingen een uitgesproken negatief beeld over 
Zo geeft de Nieuwe Bijbelvertaling aan dat hij iedereen zal schoppen en Het Boek dat hij zich 
veel vijanden zal maken. Hoewel in mindere mate, geeft ook de Statenvertaling een negatief 
beeld door te zeggen dat zijn hand tegen allen zal zijn.
Opnieuw rijst de vraag op wat de Engel met deze woorden bedoelde. 
Ten eerste is het Hebreeuwse
voorzetsel met een groot aantal betekenissen, waaronder 'in', 'bij', 'door' en 'met.'
De context bepaalt welke betekenis de juiste is.
 
Om de juiste betekenis te bepalen, dienen de volgende vragen gesteld te worden.

a. Hoe wordt deze uitdrukking op andere plaatsen gebruikt
b. Wat zegt de uitdrukking binnen de directe context?
c. Hoe past deze betekenis in het licht van de hele Bijbel?

 
a. De uitdrukking elders in de Bijbel

 
De uitdrukking bestaat uit 'hand' met een bezittelijk voornaamwoord, gevolgd door het 
voorzetsel en een persoon. Deze constructie wordt door de schrijver van het boek Genesis 
ook gebruikt in hoofdstuk 49:8: '
rusten op de nek van je vijanden

(cursief toegevoegd).  

Genesis 16:12 
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ijn een wilde ezel van een mens  

wordt hier vergeleken met een wilde ezel. Sommige vertalingen laten 'ezel' weg, 
maar daar geeft de grondtekst geen aanleiding voor. 
Ofschoon het woord 'wilde' doet denken aan ongetemde, agressieve dieren die hun prooi 
met scherpe tanden verslinden, gaat het hier om een heel ander beeld. Wilde ezels leven 
vandaag de dag nog steeds op het Arabisch Schiereiland en worden bijvoorbeeld in het wild 
waargenomen in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Ezels zijn planteneters en 
hebben geen scherpe tanden, zoals roofdieren. Het beeld van de wilde ezel is dan ook 
helemaal niet dat van wild en ontembaar. In tegenstelling, de wilde ezel blijkt een sociaal 
dier te zijn en goed voor andere dieren te zorgen. Tamme ezels zijn door de eeuwen heen 
zeer bruikbare dieren geweest die op veel manieren door de mens ingezet zijn en nog steeds 

Het beeld van de wilde ezel is dus juist een positief beeld, in overeenstemming met de 
bemoediging die de Engel aan Hagar gaf. De wilde ezel staat tegenover de tamme ezel die 
vastgebonden wordt en moet doen wat zijn meester hem gebiedt. Dit wordt bevestigd in Job 

God zegt: 'Wie heeft de wilde ezel vrijgezet?'  
Hagar was een weggelopen slavin en moest zich weer als slavin onderwerpen aan haar 
meesteres Sara. God beloofde haar echter dat haar zoon een vrij man zou worden. Wat 
moet dat een bemoediging geweest zijn voor haar. 
Voor een uitgebreide verhandeling van de wilde ezel, zie de aparte studie genaamd Studie 

ijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem

Ook hier geven verschillende Bijbelvertalingen een uitgesproken negatief beeld over 
Zo geeft de Nieuwe Bijbelvertaling aan dat hij iedereen zal schoppen en Het Boek dat hij zich 
veel vijanden zal maken. Hoewel in mindere mate, geeft ook de Statenvertaling een negatief 
beeld door te zeggen dat zijn hand tegen allen zal zijn. 
Opnieuw rijst de vraag op wat de Engel met deze woorden bedoelde.  

Hebreeuwse  b of bi, dat met 'tegen' vertaald is, een zeer veel voorkomend 
voorzetsel met een groot aantal betekenissen, waaronder 'in', 'bij', 'door' en 'met.'

context bepaalt welke betekenis de juiste is.  

Om de juiste betekenis te bepalen, dienen de volgende vragen gesteld te worden.
Hoe wordt deze uitdrukking op andere plaatsen gebruikt?  
Wat zegt de uitdrukking binnen de directe context? 

betekenis in het licht van de hele Bijbel? 

De uitdrukking elders in de Bijbel 

De uitdrukking bestaat uit 'hand' met een bezittelijk voornaamwoord, gevolgd door het 
voorzetsel en een persoon. Deze constructie wordt door de schrijver van het boek Genesis 

ok gebruikt in hoofdstuk 49:8: ' Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! 
op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen'
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wordt hier vergeleken met een wilde ezel. Sommige vertalingen laten 'ezel' weg, 

dieren die hun prooi 
met scherpe tanden verslinden, gaat het hier om een heel ander beeld. Wilde ezels leven 
vandaag de dag nog steeds op het Arabisch Schiereiland en worden bijvoorbeeld in het wild 

zels zijn planteneters en 
hebben geen scherpe tanden, zoals roofdieren. Het beeld van de wilde ezel is dan ook 
helemaal niet dat van wild en ontembaar. In tegenstelling, de wilde ezel blijkt een sociaal 

mme ezels zijn door de eeuwen heen 
zeer bruikbare dieren geweest die op veel manieren door de mens ingezet zijn en nog steeds 

Het beeld van de wilde ezel is dus juist een positief beeld, in overeenstemming met de 
gaf. De wilde ezel staat tegenover de tamme ezel die 

vastgebonden wordt en moet doen wat zijn meester hem gebiedt. Dit wordt bevestigd in Job 

ls slavin onderwerpen aan haar 
meesteres Sara. God beloofde haar echter dat haar zoon een vrij man zou worden. Wat 

Voor een uitgebreide verhandeling van de wilde ezel, zie de aparte studie genaamd Studie 

en de hand van allen tegen hem  

Ook hier geven verschillende Bijbelvertalingen een uitgesproken negatief beeld over Ismaël. 
Zo geeft de Nieuwe Bijbelvertaling aan dat hij iedereen zal schoppen en Het Boek dat hij zich 
veel vijanden zal maken. Hoewel in mindere mate, geeft ook de Statenvertaling een negatief 

een zeer veel voorkomend 
voorzetsel met een groot aantal betekenissen, waaronder 'in', 'bij', 'door' en 'met.'7  

Om de juiste betekenis te bepalen, dienen de volgende vragen gesteld te worden. 

De uitdrukking bestaat uit 'hand' met een bezittelijk voornaamwoord, gevolgd door het 
voorzetsel en een persoon. Deze constructie wordt door de schrijver van het boek Genesis 

Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal 
; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen' 
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 De uitdrukking komt ook voor in 
[David] zijn, maar laat de hand

Samuel 24.17: 'David zei tegen de HEERE … Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdragen, 
maar deze schapen, wat hebbe
familie zijn' (cursief toegevoegd).
Esther 8:7 en Psalm 55:21.  
Meestal gaat het om iemand die zijn hand opheft om
bijvoorbeeld een volk aan zich te onderwerpen. Soms gaat het om iemand die zich tegen de 
autoriteit van degene boven hem verzet
Op al deze plaatsen wijst de uitdrukking op een machtsverhouding of vij
wordt het Hebreeuwse voorzetsel 
 

b. De uitdrukking binnen de directe context
 
In Genesis 16:12 komt de uitdrukking direct na de beschrijving van 
man. Dit is een positief beeld van 
wending te komen in de boodschap aan Hagar. Haar zoon zal vrij zijn, maar niet zonder 
problemen. Hij zal overal vijanden hebben en geen vriende
 

c. De betekenis in het licht van de hele Bijbel
 
Hoe ontwikkelde de relatie zich tussen 
Bijbel zegt daar weinig over. Het is alleen bekend dat 
begroeven (Genesis 25:9). Verder wordt specifiek genoemd dat Izak bij de bron Lachai
ging wonen, waar Hagar de ontmoeting met de Engel had (Genesis 25:11). Dit is een 
opvallend detail, want Abraham had een tamarisk geplant in B
voor een lange periode wonen. Izak had daar een prima plek om te wonen, maar toch 
besloot hij om Lachai-Roï tot zijn thuisbasis te maken, dichterbij 
Dit wijst erop dat de relatie tussen Izak en 
Ismaëls en Izaks nakomelingen hadden wel conflicten met elkaar. Die problemen waren 
echter niet groter dan die tussen Izaks nakomelingen en de andere omringende volken. 
Soms trok een deel van de Ismaëlieten
Midianieten en Amalekieten in de tijd van de rechters, en de Hagrieten in de tijd van koning 
Saul. Voor een uitgebreide studie over de conflicten tussen Israel en andere landen, zie 
Studie Conflicten met landen.pdf.
 
Samenvattend lijkt het beeld van 
Hebreeuwse uitdrukking, maar niet bij de 
Ass"? wijst Dr. Biegeleisen erop dat het voorzetsel 
betekenis 'tegen' alleen gebruikt wordt als de context daar aanleiding to geeft.
over de wilde ezel geeft daar geen aanleiding toe; hoe zit het met het erop volgende deel?
 

5. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders

 
De Statenvertaling geeft het Hebreeuws letterlijk weer 
het aangezicht van al zijn broederen

Genesis 16:12 
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komt ook voor in 1 Samuel 18:17: 'Saul dacht: Laat niet mijn hand tegen hem

de hand van de Filistijnen tegen hem zijn' (cursief toegevoegd)
Samuel 24.17: 'David zei tegen de HEERE … Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdragen, 
maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat Uw hand toch tegen mij en tegen mijn 

(cursief toegevoegd). Andere voorbeelden zijn: 1 Samuel 24:11

Meestal gaat het om iemand die zijn hand opheft om  zijn autoriteit te vergroten, door 
bijvoorbeeld een volk aan zich te onderwerpen. Soms gaat het om iemand die zich tegen de 
autoriteit van degene boven hem verzet, door zijn hand tegen hem op te heffen.
Op al deze plaatsen wijst de uitdrukking op een machtsverhouding of vijandschap. 
wordt het Hebreeuwse voorzetsel bi in deze gevallen vertaald met 'tegen'.

e uitdrukking binnen de directe context 

komt de uitdrukking direct na de beschrijving van Ismaël 
man. Dit is een positief beeld van Ismaël. Op grond van de voorbeelden onder a. lijkt er een 
wending te komen in de boodschap aan Hagar. Haar zoon zal vrij zijn, maar niet zonder 
problemen. Hij zal overal vijanden hebben en geen vrienden. 

De betekenis in het licht van de hele Bijbel 

Hoe ontwikkelde de relatie zich tussen Ismaël en zijn broer Izak en de zonen van Ketura? De 
Bijbel zegt daar weinig over. Het is alleen bekend dat Ismaël en Izak samen hun vader 
begroeven (Genesis 25:9). Verder wordt specifiek genoemd dat Izak bij de bron Lachai
ging wonen, waar Hagar de ontmoeting met de Engel had (Genesis 25:11). Dit is een 

want Abraham had een tamarisk geplant in Berseba (21:33) en bleef daar 
voor een lange periode wonen. Izak had daar een prima plek om te wonen, maar toch 

tot zijn thuisbasis te maken, dichterbij Ismaël die in Paran woonde. 
Dit wijst erop dat de relatie tussen Izak en Ismaël positief was. 

en Izaks nakomelingen hadden wel conflicten met elkaar. Die problemen waren 
echter niet groter dan die tussen Izaks nakomelingen en de andere omringende volken. 

Ismaëlieten op met andere volken tegen Israel, zoals de 
Midianieten en Amalekieten in de tijd van de rechters, en de Hagrieten in de tijd van koning 

Voor een uitgebreide studie over de conflicten tussen Israel en andere landen, zie 
Studie Conflicten met landen.pdf. 

beeld van Ismaël als vijand van iedereen wel te passen bij de 
Hebreeuwse uitdrukking, maar niet bij de context. In zijn artikel Is Ishmael 

leisen erop dat het voorzetsel bi meestal 'met' of 'in' betekent en dat de 
betekenis 'tegen' alleen gebruikt wordt als de context daar aanleiding to geeft.
over de wilde ezel geeft daar geen aanleiding toe; hoe zit het met het erop volgende deel?

onen tegenover al zijn broeders 

Statenvertaling geeft het Hebreeuws letterlijk weer met de woorden: 'hij zal wonen voor 
het aangezicht van al zijn broederen.'9 
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mijn hand tegen hem 
(cursief toegevoegd), en in 2 

Samuel 24.17: 'David zei tegen de HEERE … Zie, ík heb gezondigd en ík heb mij misdragen, 
tegen mij en tegen mijn 

1 Samuel 24:11-12; 26:9 en 23; 

vergroten, door 
bijvoorbeeld een volk aan zich te onderwerpen. Soms gaat het om iemand die zich tegen de 

door zijn hand tegen hem op te heffen.  
andschap. Daarom 

in deze gevallen vertaald met 'tegen'. 

 als een wilde ezel 
. Op grond van de voorbeelden onder a. lijkt er een 

wending te komen in de boodschap aan Hagar. Haar zoon zal vrij zijn, maar niet zonder 

en zijn broer Izak en de zonen van Ketura? De 
en Izak samen hun vader 

begroeven (Genesis 25:9). Verder wordt specifiek genoemd dat Izak bij de bron Lachai-Roï 
ging wonen, waar Hagar de ontmoeting met de Engel had (Genesis 25:11). Dit is een 

(21:33) en bleef daar 
voor een lange periode wonen. Izak had daar een prima plek om te wonen, maar toch 

die in Paran woonde.  

en Izaks nakomelingen hadden wel conflicten met elkaar. Die problemen waren 
echter niet groter dan die tussen Izaks nakomelingen en de andere omringende volken. 

, zoals de 
Midianieten en Amalekieten in de tijd van de rechters, en de Hagrieten in de tijd van koning 

Voor een uitgebreide studie over de conflicten tussen Israel en andere landen, zie 

als vijand van iedereen wel te passen bij de 
Is Ishmael Really a "Wild 

betekent en dat de 
betekenis 'tegen' alleen gebruikt wordt als de context daar aanleiding to geeft.8 Het gedeelte 
over de wilde ezel geeft daar geen aanleiding toe; hoe zit het met het erop volgende deel? 

hij zal wonen voor 
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Het zinsdeel 'voor het aangezicht' bestaat uit  

(Strong's H5921). Het eerste betekent 
combinatie van beide betekent 'voor' of 'in de aanwezigheid van' of 'in het aanzicht van'
wordt zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt.
In deze tekst is de voor de hand liggende betekenis letterlijk en zegt het iets over waar de 
nakomelingen van Ismaël zullen wonen. 
weergegeven wordt over de locatie. Er is 
zien, zoals men op grond van sommige Bijbelvertalingen zou denken.
De Engel zei tegen Hagar dat Ismaël
dit zelfs als een belofte geklonken hebben. 
worden en God beloofde haar dat hij broers zou krijgen. 
In Genesis 25:18 komt dezelfde uitdrukking voor en wel in een gedeelte dat de vervulling van 
Gods belofte weergeeft. Er staat dat 
Havila in het oosten tot Sur in het westen en 
dat ze buren waren van de Israëlieten
Moabieten en Ammonieten en van de nakomelingen van Midian en zijn broers. 
hen waren inderdaad nakomelingen van Ismaëls vader Abraham.
 

 
Kenmerkend voor de Ismaëlieten
Nebajoth, Kedar en Tema wordt dit specifiek in de Bijbel aangegeven (Jesaja 
21:13-17; 42:11; 60:7; Jeremia 49:
rand van de woestijnen op het Arabisch Schiereiland, daar waar te weinig voedsel en water 
is om een vaste woonplaats te hebben. 
De Ismaëlieten woonden dus in de buurt van hun verwanten
tenten en kuddes. Ze hadden geen apart leger en vochten ook niet als volk tegen andere 
volken, want hun doel was niet het bezitten van land.
wilden, want er was niemand die de woestijnstreken
 

6. Het totaalbeeld 

 
Brengen we de drie delen bij elkaar, dan zien we dat het deel over de ezel een positieve 
voorspelling over het leven van 
vrij man. 

Genesis 16:12 
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Het zinsdeel 'voor het aangezicht' bestaat uit  נים� pânıŷm (Strong's H6440) en 

H5921). Het eerste betekent 'gezicht' of 'aangezicht' en het tweede '
combinatie van beide betekent 'voor' of 'in de aanwezigheid van' of 'in het aanzicht van'
wordt zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt.10 
In deze tekst is de voor de hand liggende betekenis letterlijk en zegt het iets over waar de 

zullen wonen. Het is een neutrale zin waarin slechts een feit 
gegeven wordt over de locatie. Er is dan ook geen reden om hier iets nega

, zoals men op grond van sommige Bijbelvertalingen zou denken. 
Ismaël in de buurt van zijn broers zou wonen. Voor Hagar moet 

als een belofte geklonken hebben. Ismaël zou de eerstgeborene van Abraham 
en God beloofde haar dat hij broers zou krijgen.  

komt dezelfde uitdrukking voor en wel in een gedeelte dat de vervulling van 
Er staat dat Ismaëls nakomelingen zich vestigden in het gebied van 

in het westen en tot aan Assyrië in het noorden
Israëlieten en Filistijnen, de Amalekieten en Edomieten, de 

Moabieten en Ammonieten en van de nakomelingen van Midian en zijn broers. 
hen waren inderdaad nakomelingen van Ismaëls vader Abraham. 

Ismaëlieten werd hun bedoeïenenlevensstijl in de woestijn. Van 
wordt dit specifiek in de Bijbel aangegeven (Jesaja 

; Jeremia 49:28-29). Ook vandaag leven de meeste Bedoeïenen
rand van de woestijnen op het Arabisch Schiereiland, daar waar te weinig voedsel en water 
is om een vaste woonplaats te hebben.  

woonden dus in de buurt van hun verwanten en trokken rond met hun 
tenten en kuddes. Ze hadden geen apart leger en vochten ook niet als volk tegen andere 
volken, want hun doel was niet het bezitten van land. Zij konden gaan en staan waar ze 
wilden, want er was niemand die de woestijnstreken, waar zij verbleven, opeiste

Brengen we de drie delen bij elkaar, dan zien we dat het deel over de ezel een positieve 
voorspelling over het leven van Ismaël is. Hij zal geen slaaf zijn, zoals zijn moeder, maar een 
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H6440) en על ‛al 

'gezicht' of 'aangezicht' en het tweede 'op'. De 
combinatie van beide betekent 'voor' of 'in de aanwezigheid van' of 'in het aanzicht van' en 

In deze tekst is de voor de hand liggende betekenis letterlijk en zegt het iets over waar de 
slechts een feit 

geen reden om hier iets negatiefs in te 

in de buurt van zijn broers zou wonen. Voor Hagar moet 
zou de eerstgeborene van Abraham 

komt dezelfde uitdrukking voor en wel in een gedeelte dat de vervulling van 
nakomelingen zich vestigden in het gebied van 

in het noorden. Dat betekent 
, de Amalekieten en Edomieten, de 

Moabieten en Ammonieten en van de nakomelingen van Midian en zijn broers. Velen van 

 

in de woestijn. Van 
wordt dit specifiek in de Bijbel aangegeven (Jesaja 13:19-20; 

Bedoeïenen aan de 
rand van de woestijnen op het Arabisch Schiereiland, daar waar te weinig voedsel en water 

rond met hun 
tenten en kuddes. Ze hadden geen apart leger en vochten ook niet als volk tegen andere 

Zij konden gaan en staan waar ze 
opeiste.  

Brengen we de drie delen bij elkaar, dan zien we dat het deel over de ezel een positieve 
is. Hij zal geen slaaf zijn, zoals zijn moeder, maar een 
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Het derde deel spreekt over het leefgebied van 
Hagar een positief beeld gegeven 
broers, en zijn nakomelingen evenmin. 
Het tweede deel is moeilijk te interpreteren. 
king 'iemands hand in/met/tegen
gen. De context in Genesis 16:12 verwijst 
vijandigheid. Er zit een grote gelijkwaardigheid in dit vers
sterker dan de anderen. Het beeld 
anderen, van niet onderworpen zijn. 
De betekenis van het voorzetsel 
uitdrukt. De Interlinear Scripture Analyser heeft ge
JUDAIC PRESS TANACH voor 'op' (zijn hand op allen
belang hoe het voorzetsel bi precies vertaald wordt
niet meer zal zijn dan zijn broers. Hij zal hen niet overheersen en zij zullen hem niet 
overheersen.  
Hoe anders is dat bij Ezau en diens
dienen en hij zou bij het zwaard leven (Genesis 27:29 en 40). De 
dat Ismaël relatief weinig problemen met zijn broers had, ook niet met de nakomelingen van 
Izak, de Edomieten en Israëlieten
conflicten met hun tweelingbroer Israel
 
Hoe komt het dan dat zoveel Bijbelvertalers toch 
Genesis 16:12 gekozen hebben
Ismaël zijn broer Izak vervolgde, hen daarbij beïnvloed he
oorlogen in naam van de Islam en de verhalen over rovende 
Een Bijbelse verklaring voor de he
is eerder te vinden in de voorspellingen over Ezau 
die met de Ismaëlieten, de oorspronkelijke 
 

7. Conclusie 

 
Ofschoon veel Bijbeluitleggers in 
en gewelddadig volk zou voortkomen, 
bemoediging voor Hagar. Het motiveerde haar 
Sara, van wie ze weggevlucht was
 
Mogen de nakomelingen van Ismaël tot hun bestemming van geestelijke vrijheid komen
door Jezus Christus die hen vrijgekocht heeft. Mogen zij het voorbeeld van Hagar volgen en 
zich schikken in Gods keuze van Israel als Zijn u
 
En mogen de woorden van de Engel van de Heer 
Israel en de Westerse landen, 
tegemoet te treden, net zoals God dat doet.
  

Genesis 16:12 
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over het leefgebied van Ismaël en zijn nageslacht. Dat
Hagar een positief beeld gegeven hebben. Haar zoon zal niet onderworpen zijn aan zijn 

en zijn nakomelingen evenmin.  
Het tweede deel is moeilijk te interpreteren. Bij andere Schriftgedeelten, waarin de uitdruk

tegen anderen' voorkomt, wijst de context op 
De context in Genesis 16:12 verwijst ook naar machtsverhoudingen, maar 

gelijkwaardigheid in dit vers, want geen van de partijen is 
Het beeld dat wordt gegeven is dat van vrijheid in rela

anderen, van niet onderworpen zijn.  
voorzetsel bi moet dan ook dusdanig zijn, dat het onafhankelijkheid 

Interlinear Scripture Analyser heeft gekozen voor 'in' (zijn hand in allen) en de 
voor 'op' (zijn hand op allen). Uiteindelijk is het van ondersgeschikt

precies vertaald wordt. De grote les is dat Ismaël
niet meer zal zijn dan zijn broers. Hij zal hen niet overheersen en zij zullen hem niet 

diens tweelingbroer Jakob. De eerstgeborene zou de jongere 
dienen en hij zou bij het zwaard leven (Genesis 27:29 en 40). De Bijbelse geschiedenis leert 

relatief weinig problemen met zijn broers had, ook niet met de nakomelingen van 
Israëlieten. De nakomelingen van Ezau hadden meer en ernstigere

tweelingbroer Israel.11 

Hoe komt het dan dat zoveel Bijbelvertalers toch voor een negatieve interpretatie 
hebben? Het lijkt erop dat de tekst in Galaten 4, waar Paulus stelt dat 

zijn broer Izak vervolgde, hen daarbij beïnvloed heeft.12  Daarnaast spelen de vroege 
oorlogen in naam van de Islam en de verhalen over rovende bedoeïenen mogelijk een rol
Een Bijbelse verklaring voor de hedendaagse agressie van sommige Arabische groeperingen 

e voorspellingen over Ezau en zijn nageslacht. Dat zijn de 
Ismaëlieten, de oorspronkelijke Arabieren, geassimileerd zijn.13

veel Bijbeluitleggers in Genesis 16:12 een voorspelling zien dat uit 
volk zou voortkomen, is de werkelijke boodschap één van hoop en 

bemoediging voor Hagar. Het motiveerde haar zelfs om terug te keren naar haar meesteres 
, van wie ze weggevlucht was.  

de nakomelingen van Ismaël tot hun bestemming van geestelijke vrijheid komen
door Jezus Christus die hen vrijgekocht heeft. Mogen zij het voorbeeld van Hagar volgen en 
zich schikken in Gods keuze van Israel als Zijn uitverkoren volk.  

n de woorden van de Engel van de Heer de andere volken in de wereld, inclusief 
de Westerse landen, motiveren om de Arabieren met liefdevolle open armen 

tegemoet te treden, net zoals God dat doet. 
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Dat moet voor 
zal niet onderworpen zijn aan zijn 

, waarin de uitdruk-
 machtsverhoudin-
maar niet naar 

, want geen van de partijen is 
vrijheid in relatie tot 

moet dan ook dusdanig zijn, dat het onafhankelijkheid 
'in' (zijn hand in allen) en de 

Uiteindelijk is het van ondersgeschikt 
Ismaël niet minder en 

niet meer zal zijn dan zijn broers. Hij zal hen niet overheersen en zij zullen hem niet 

De eerstgeborene zou de jongere 
geschiedenis leert 

relatief weinig problemen met zijn broers had, ook niet met de nakomelingen van 
hadden meer en ernstigere 

een negatieve interpretatie  van 
tekst in Galaten 4, waar Paulus stelt dat 

Daarnaast spelen de vroege 
mogelijk een rol.  

dendaagse agressie van sommige Arabische groeperingen 
en zijn nageslacht. Dat zijn de Edomieten, 

13 

uit Ismaël een wild 
n van hoop en 

om terug te keren naar haar meesteres 

de nakomelingen van Ismaël tot hun bestemming van geestelijke vrijheid komen, 
door Jezus Christus die hen vrijgekocht heeft. Mogen zij het voorbeeld van Hagar volgen en 

de andere volken in de wereld, inclusief 
motiveren om de Arabieren met liefdevolle open armen 
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Voor extra informatie, zie Arabs in the shadow of Israel

Hier volgt zijn conclusie over Genesis 16:12:
 

'Zo wordt in de loop van vers 12 
wordt haar zoon afgeschilderd als een wilde ezel man; een voorspelling van het vrije 
nomadenleven. Dit keert de positie van 
anderen beschreven wordt, om
hand van allen tegen hem' in 12b een illustratie van macht
was door haar echtgenoot overgeleverd aan de macht van haar bazin Sara 
(v6). In de wildernis gebiedt de engel Hagar om terug te keren en zich te 
de macht van Sara – 'onder haar hand
confrontatie is een teken van machteloosheid. 
moederslaaf een zoon beloofd die de macht zal hebben om te vechten voor zijn vrijheid. 
Hij zal onder niemands hand zíjn. Ofschoon velen hen zo
hand van allen tegen hem'), zal hij altijd in staat zijn om zijn vrijheid te behouden ('zijn 
hand tegen allen'). Ten derde speelt het wonen 
(v12c) met het motief van het
omdat haar aanwezigheid in Abrahams huishouden een continu uitdaging was 
richting van haar eigen voorrecht als de eerste vrouw. Ze wilde iets doen om een eind te 
maken aan de daaruit voortvloeiende situatie. Ze verdrukte Hagar en Hagar vluchtte weg 
van haar (letterlijk 'van haar aangezicht' v6). Later bevestigde Hagar dat
vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai!
haar zoon voor altijd zal wonen in de aanwezigheid 
broers.' 
                                                           
1 Genesis 16:7-12 
2 Dit vers en andere verzen zijn ontleend aan de 
3 Zie bijvoorbeeld Pulpit Commentary: 'Exemplified in the turbulent and lawless character of the Bedouin Arabs 
and Saracens for upwards of thirty centuries. "The Bedouins are the outlaws among the nations. Plunder is 
legitimate gain, and daring robbery is praised as valor (Kalisch)', 
man,.... Living in a wilderness, delighting in hunting and killing wild beasts, and robbing and plundering all that 
pass by; and such an one Ishmael was, see 
the wild Arabs are to this day, who descended from him.'
en Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary
how the wildness of Ishmael and his descendants resembles that of the wild ass. his hand will be against every 
man—descriptive of the rude, turbulent, and plundering character
Geraadpleegd op http://biblehub.com/genesis/16
4 ISA basic  2.1.5 Copyright © 2011 André de Mol.
5 http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8211
6 http://targum.info/pj/pjgen12-7.htm
7 Theological Wordbook of the Old Testament, entry 193
8 http://www.ark-of-salvation.org/wild_ass_2003.htm
9 Genesis 16:12 Statenvertaling 1750
10 BDB entry of H6440: '1g1) in front of, before, to the front of, in the presence of, in the face of, at the face or 
front of, from the presence of, from before, from be
Rick Myers 
11 Zie de studies Conflicten met volken en Profetieën landen
12 Volgens het verhaal in Genesis is geen sprake van vervolging maar van uitlachen. Een betere vertaling 
Galaten 4 zou dan ook zijn 'volgen' of 'achtervolgen'. Zie Studie Galaten 4 op 
13 Zie Studie Oorsprong Arabieren op boven
14 Maalouf, Tony. Arabs in the Shadow of Israel: The Unfolding of God's Prophetic Plan for Ishmael's Line. 

Publications, Grand Rapids MI, USA, 2006. 
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Arabs in the shadow of Israel, geschreven door Tony Maalouf. 
Genesis 16:12:14  

in de loop van vers 12 de ommekeer in Hagars positie als slavin duidelijk. In 12a 
wordt haar zoon afgeschilderd als een wilde ezel man; een voorspelling van het vrije 

de positie van Hagar, die alleen maar als instrument in dienst van 
, om. Verder blijkt de uitdrukking 'zijn hand tegen

hem' in 12b een illustratie van macht te zijn. De machteloze Hagar 
was door haar echtgenoot overgeleverd aan de macht van haar bazin Sara 

t de engel Hagar om terug te keren en zich te onderwerpen
'onder haar handen' (v9). Voor Hagar om te vluchten van 

confrontatie is een teken van machteloosheid. Daaropvolgend werd aan deze machteloze 
oon beloofd die de macht zal hebben om te vechten voor zijn vrijheid. 

Hij zal onder niemands hand zíjn. Ofschoon velen hen zouden willen onderwerpen ('de 
hand van allen tegen hem'), zal hij altijd in staat zijn om zijn vrijheid te behouden ('zijn 

Ten derde speelt het wonen 'voor het aangezicht van al zijn broe
het gezicht in de zin van aanwezigheid. Sara mishandelde Hagar 

omdat haar aanwezigheid in Abrahams huishouden een continu uitdaging was 
eigen voorrecht als de eerste vrouw. Ze wilde iets doen om een eind te 

maken aan de daaruit voortvloeiende situatie. Ze verdrukte Hagar en Hagar vluchtte weg 
van haar (letterlijk 'van haar aangezicht' v6). Later bevestigde Hagar dat toen ze zei

van het aangezicht mijner vrouw Sarai!' (v8). Hier krijgt Hagar te horen dat 
haar zoon voor altijd zal wonen in de aanwezigheid - 'voor het aangezicht' 

                   

Dit vers en andere verzen zijn ontleend aan de Bijbel Herziene Statenvertaling, © Uitgeverij 
Zie bijvoorbeeld Pulpit Commentary: 'Exemplified in the turbulent and lawless character of the Bedouin Arabs 

and Saracens for upwards of thirty centuries. "The Bedouins are the outlaws among the nations. Plunder is 
ing robbery is praised as valor (Kalisch)', Commentator Gill: And he will be a wild 

man,.... Living in a wilderness, delighting in hunting and killing wild beasts, and robbing and plundering all that 
pass by; and such an one Ishmael was, see Genesis 21:20; and such the Saracens, his posterity, were, and such 
the wild Arabs are to this day, who descended from him.' 

Bible Commentary: 'he will be a wild man—literally, "a wild ass man," expressing 
how the wildness of Ishmael and his descendants resembles that of the wild ass. his hand will be against every 

descriptive of the rude, turbulent, and plundering character of the Arabs.' 
http://biblehub.com/genesis/16-12.htm 

Copyright © 2011 André de Mol. 
rg/library/bible_cdo/aid/8211 

7.htm 
Theological Wordbook of the Old Testament, entry 193 

salvation.org/wild_ass_2003.htm 
1750 

1g1) in front of, before, to the front of, in the presence of, in the face of, at the face or 
front of, from the presence of, from before, from before the face of,' geraadpleegd in e-Sword

Zie de studies Conflicten met volken en Profetieën landen http://godlovesishmael.com/site/downloads/studies
Volgens het verhaal in Genesis is geen sprake van vervolging maar van uitlachen. Een betere vertaling 

Galaten 4 zou dan ook zijn 'volgen' of 'achtervolgen'. Zie Studie Galaten 4 op bovengenoemde downloadpagina
Zie Studie Oorsprong Arabieren op bovengenoemde downloadpagina 

Arabs in the Shadow of Israel: The Unfolding of God's Prophetic Plan for Ishmael's Line. 

Publications, Grand Rapids MI, USA, 2006. p75-76. Bijbelteksten geciteerd uit de Statenvertaling 
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reven door Tony Maalouf. 

n Hagars positie als slavin duidelijk. In 12a 
wordt haar zoon afgeschilderd als een wilde ezel man; een voorspelling van het vrije 

nstrument in dienst van 
tegen allen en de 

. De machteloze Hagar 
was door haar echtgenoot overgeleverd aan de macht van haar bazin Sara – 'in uw hand' 

onderwerpen aan 
(v9). Voor Hagar om te vluchten van de 

Daaropvolgend werd aan deze machteloze 
oon beloofd die de macht zal hebben om te vechten voor zijn vrijheid. 

uden willen onderwerpen ('de 
hand van allen tegen hem'), zal hij altijd in staat zijn om zijn vrijheid te behouden ('zijn 

voor het aangezicht van al zijn broederen' 
mishandelde Hagar 

omdat haar aanwezigheid in Abrahams huishouden een continu uitdaging was in de 
eigen voorrecht als de eerste vrouw. Ze wilde iets doen om een eind te 

maken aan de daaruit voortvloeiende situatie. Ze verdrukte Hagar en Hagar vluchtte weg 
toen ze zei: 'Ik ben 

' (v8). Hier krijgt Hagar te horen dat 
'voor het aangezicht' - van al zijn 

, © Uitgeverij Jongbloed 2010 
Zie bijvoorbeeld Pulpit Commentary: 'Exemplified in the turbulent and lawless character of the Bedouin Arabs 

and Saracens for upwards of thirty centuries. "The Bedouins are the outlaws among the nations. Plunder is 
And he will be a wild 

man,.... Living in a wilderness, delighting in hunting and killing wild beasts, and robbing and plundering all that 
; and such the Saracens, his posterity, were, and such 

literally, "a wild ass man," expressing 
how the wildness of Ishmael and his descendants resembles that of the wild ass. his hand will be against every 

1g1) in front of, before, to the front of, in the presence of, in the face of, at the face or 
Sword, version 10.1.0, 

http://godlovesishmael.com/site/downloads/studies 
Volgens het verhaal in Genesis is geen sprake van vervolging maar van uitlachen. Een betere vertaling in 

bovengenoemde downloadpagina  

Arabs in the Shadow of Israel: The Unfolding of God's Prophetic Plan for Ishmael's Line. Kregel 
tatenvertaling 1750. 


