
 

PREEKKRACHT Zondag 4 februari 2018 

U bent een God die mensen ziet 
Gods zorg voor wat kwetsbaar is (Genesis 16:13) 

Om te lezen 
Genesis 16:1-16 
Genesis 21:1-21 
 
Om over te praten 
1. Op welke manier is er verdriet, 
tegenslag, ziekte of ander lijden in 
jouw leven aanwezig? 
2. Voel je je gezien in wat er 
moeilijk is in je leven? Door God? 
Door mensen? 
3. In wie herken jij jezelf het meest 
in het verhaal: Abram, Sarai of 
Hagar? 
4. Heb jij wel eens een engel 
ontmoet? 
5. ‘Waar kom je vandaan en waar 
ga je heen?’ Wat is jouw antwoord 
op die vraag? 
6. Wat betekent het voor jou dat 
God een God is die mensen ziet? 
7. Hoe breng jij de drie genoemde 
handreikingen in de praktijk? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 

 
 
 

 

Omdat we leven in een wereld vol gebrokenheid, hebben we 
allemaal ervaring met de kwetsbaarheid van het bestaan. We 
leven met pijn en verdriet, ziektes en beperkingen (zichtbaar of 
onzichtbaar), mislukking en frustratie en zoveel meer wat 
waardoor het leven zwaar kan zijn. In het verhaal over Abram, 
Sarai en Hagar komen we dat allemaal tegen. Schijnt er ook 
ergens licht in dit verhaal? 
 
De pijn en de wanhoop 
In het leven van Sarai en Abram is er de pijn van de 
kinderloosheid. Een wereld van verdriet gaat open als je je 
daarin inleeft: heen en weer geslingerd tussen hoop (‘God heeft 
het beloofd!) en vrees (‘het zal wel nooit gebeuren’). Konden 
Abram en Sarai dit verdriet ook samen delen? 
 
De oplossing en de gevolgen 
Sarai ziet haar kinderloosheid als iets wat de HEER in haar leven 
brengt. Ze wil meedenken en meehelpen met God en doet een 
voorstel dat voor die tijd niet ongebruikelijk is: ‘Abram, verwek 
een kind voor mij bij mijn slavin’. En dat gebeurt (wat zou Hagar 
er zelf trouwens van gevonden hebben?): Hagar wordt zwanger. 
Maar nu komt er een pijnlijke dynamiek op gang waar Sarai niet 
op gerekend had: Hagar verliest haar respect voor Sarai en kijkt 
vanaf nu op haar neer. Het leven van Sarai wordt er nog 
zwaarder van. 
 
De botsing en de vlucht 
Sarai roep Abram ter verantwoording. ‘Dit is jouw schuld.’ 
Abram is er verlegen mee en kiest ervoor om weg te kijken: ‘ Los 
het zelf maar op’. Ook dat is Abram, de ‘vader van alle gelovigen’. 
Hoe bijzonder is het dat God op weg gaat en blijft met mensen 
die steeds weer de weg kwijt zijn. Intussen is de sfeer volkomen 
verziekt in dit huishouden: het leven hangt van pesterijen aan 
elkaar. Hagar houdt het niet vol en vlucht. 

De ontmoeting en de belofte 
Voor het eerst in de bijbel: een engel (is het Jezus Christus?)! De 
hemel gaat open! God kiest de vrouw Hagar, Egyptische, slavin 
van Sarai uit voor een ontmoeting (en niet Abram of Sarai). Er 
klinkt een hemelse vraag: ‘Waar kom je vandaan en waar ga je 
heen?’ [Wat zou jij antwoorden als een engel jou die vraag nu 
stelde?] Hagar is eerlijk en de engel is duidelijk: ga terug en neem 
je plaats in. Hagar krijgt ook een belofte: haar zoon zal een 
gebedsverhoring zijn (Ismaël: ‘de HEER luistert’). Ze krijgt 
erkenning voor wat haar overkomt: ‘ik weet hoe zwaar je het te 
verduren hebt’. En haar zoon zal een invloedrijk man zijn, maar 
ook moeilijk voor zichzelf en voor anderen. 
 
De belijdenis en de naam 
En dan klinkt daar uit de mond van Hagar die prachtige 
belijdenis: ‘U bent een God die mensen ziet.’ Hagar voelt zich in al 
haar kwetsbaarheid gezien door de hemel. Midden in de 
duisternis van dit verhaal is er licht. Er klinkt een naam, de bron 
heet nu: Lachai-Roï (‘De Levende Ziet Mij’). God is een God van 
het zien: het licht van zijn gelaat schijnt over ons leven. Let wel: 
de situatie van Hagar is niet echt veranderd. En toch: ze ziet de 
de Heer die haar ziet.  
 
Op weg gaan  
We zijn geschapen naar Gods beeld, en zó zijn we mens op aarde, 
in alle kwetsbaarheid. het gaat om zien en gezien worden. 
1. Zie God. Kijk naar hem uit. Let op zijn hemelse aanwezigheid. 
Je kunt maar zo een engel tegenkomen. 
2. Weet je gezien. God ziet jou. Hij is God-met-jou. Jezus kijkt je 
aan en is met ontferming bewogen. 
3. Kijk met de ogen van God. Leven in Gods koninkrijk is kijken 
met door de heilige Geest aangeraakte ogen. Zie de ander, juist in 
zijn of haar kwetsbaarheid. ‘There’s a crack in everything. That's 
how the light gets in.’ 
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