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Galaten 4

21 Zegt mij, 
gij, die onder de wet wilt staan, 
luistert gij niet naar de wet? 
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Galaten 4

22 Er staat immers geschreven, 
dat Abraham twee zonen had, 
een bij de slavin en een bij de vrije. 
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Galaten 4

23 Maar die van de slavin 
was naar het vlees verwekt, 
doch die van de vrije door de belofte.
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1 Sarai nu, de vrouw van Abram, 
schonk hem geen kinderen, 
en zij had een Egyptische slavin, 
wier naam was Hagar. 
2 En Sarai zeide tot Abram: 
Zie toch, de HERE heeft 
mij niet vergund te baren; 
ga toch tot mijn slavin; 
misschien zal ik uit haar gebouwd worden. 
En Abram luisterde naar Sarai.

-Genesis 16-
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Galaten 4

23 Maar die van de slavin 
was naar het vlees verwekt,
doch die van de vrije door de belofte. 
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Galaten 4

24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. 
Want dit zijn twee bedelingen: 
de ene van de berg Sinai, 
die slaven baart, dit is Hagar.
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Galaten 4

25 Het woord Hagar 
betekent de berg Sinai in Arabie. 
Het staat op een lijn 
met het tegenwoordige Jeruzalem, 
want dat is met zijn kinderen in slavernij.
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Galaten 4

26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; 
en dat is onze moeder. 
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Galaten 4

26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij;
en dat is onze moeder. 
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Galaten 4

27 Want er staat geschreven: 
Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, 
breek uit en roep, gij die geen weeen kent; 
want talrijker zijn de kinderen der eenzame 
dan van haar, die een man heeft.
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Galaten 4

28 En gij, broeders, zijt, 
evenals Isaak,
kinderen der belofte. 

29 Indien gij nu van Christus zijt, 
dan zijt gij zaad van Abraham, 
en naar de belofte erfgenamen.

-Galaten 3-
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Galaten 4

29 Maar zoals destijds hij, 
die naar het vlees verwekt was, 
hem, die naar de geest verwekt was, 
vervolgde, zo ook nu. 
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6 En Sara zeide: 
God heeft gemaakt, dat ik lach; 
ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. 
7 En zij zeide: 
Wie had aan Abraham durven toezeggen: 
Sara zoogt kinderen? 
Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. 
8 En het kind groeide op en werd gespeend, 
en Abraham richtte een grote maaltijd aan 
op de dag dat Isaak gespeend werd. 
9 Toen zag Sara, 
dat de zoon van Hagar, de Egyptische, 
die zij Abraham gebaard had, spotte... 

-Genesis 21-
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Galaten 4

30 Maar wat zegt het schriftwoord? 
Zend de slavin weg met haar zoon, 
want de zoon der slavin zal in geen geval 
erven met de zoon der vrije. 
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Galaten 4

31 Daarom, broeders, 
zijn wij geen kinderen ener slavin, 
maar van de vrije. 
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Galaten 5

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, 
heeft Christus ons vrijgemaakt. 
Houdt dus stand 
en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 

23


