
 

Zondag 12 oktober 2014 

 vierde van de herfst 

 
 

Lezing uit de Torah: Genesis 16 

 

Lied: “Gods goedheid houdt ons staande”: lied 

107, 1 + 2 (t. Willem Barnard, m. Lyon 

1547/Genève 1551)  

 

Evangelielezing: Matteüs 22,1-14 

 

Lied: “De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan”: 

lied 762, 1+2+3  

(t. Willem Barnard, m. Toon Hagen) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Soms zou je wel eens weg willen lopen. 

Weg van alles. Alles wat je leven zwaar maakt. 

Er is van alles wat het leven zwaar kan maken. 

Want wat leven we in een kapotte wereld, wat is er 

veel leed. Verder weg: in Nepal, waarvoor we 

vandaag op deze zondag voor het Werelddiaconaat 

onze gaven geven. Straatarme mensen, 

volwassenen en kinderen, de helft van het jaar 

zonder inkomsten of voedsel. In Irak en Syrië en 

overal waar de terreurorganisatie IS heerst en 

slachtoffers maakt. In Moldavië waar kinderen 

vaak aan hun lot worden overgelaten. 

Maar ook dichterbij. Er is veel leed in ons midden. 

Zorgen zijn er om kinderen. Kleinkinderen. Ouders. 

Partner. Verdriet is er. Ik denk aan de mensen die 

ziek zijn en niet lang meer te leven hebben. Elly 

Stomphorst. Jan Duijnhouwer. Tini Jonker. 

 

Je kunt ervoor weg willen lopen. Even niet die 

zorgen, even vrij zijn van zwaarte. 

Het is wat Hagar doet. Ze loopt weg. 

Ze heeft een kind van Abram. En Sarai kan daar 

niet mee overweg. 

Vreemd is het niet dat zij een kind heeft van de 

echtgenoot van haar meesteres. Dat gebeurde 

vaker. Zo konden welgestelde vrouwen, die zelf 

geen kinderen kregen, toch vruchtbaar zijn. Want 

het kind van hun slavin, dat was hún kind. 

Ongebruikelijk is wel dat Sarai Hagar aan Abraham 

tot vrouw geeft. Als echtgenote van Abram staat 

ze op gelijke voet met haar meesteres. Sarai moet 

groot vertrouwen hebben in haar Egyptische 

slavin. 

Maar als Hagar zwanger is, verkilt de band tussen 

de twee vrouwen al snel. Hagar is gestegen in de 

hiërarchie. Daar gedraagt ze zich ook naar. En 

Sarai kan het niet verdragen. 

“Doe er iets aan!” zegt ze tegen Abram. Maar niet 

alleen Sarai, ook Hagar is zijn echtgenote. Wat kan 

hij doen? “Jij bent de enige die iets kan doen,” 

zegt hij tegen Sarai. “Ze is immers jouw slavin.” 

En Sarai doet iets. Ze maakt Hagar het leven 

moeilijk. Ze maakt haar het leven zo zwaar, dat ze 

wegloopt. 

 

De genodigden doen iets anders. Ze zijn gevraagd 

voor het bruiloftsfeest dat de koning geeft voor 

zijn zoon. Zij lopen niet weg voor de zwaarte van 

hun leven. In tegendeel, ze lopen juist weg voor 

het feest. Zo plichtsbewust zijn ze. 

Het is zo herkenbaar. We zouden zelf die 

genodigden kunnen zijn. Gedreven door 

plichtsgevoel en door de gang van alledag. 

Belangrijk is ons werk. Onze familie. Belangrijk 

zijn onze zaken. Onze beslommeringen. Alle 

zorgen die we hebben, alle dingen die gedaan 

moeten worden, die ons best wel zwaar vallen 

soms, maar waar we toch niet zomaar mee 

kunnen ophouden? We lopen weg voor het feest, 

omdat we ons laten opslokken door de dagelijkse 

dingen. “We hebben geen tijd voor feestjes,” 

zeggen we. “Laat ons met rust. Er is zoveel te 

doen. Al die bezigheden gaan voor!” 

 

Zo kun je op verschillende manieren weglopen. 

Zoals Hagar: weglopen voor de zwaarte van het 

leven. Of zoals de genodigden: weglopen voor het 

loslaten van de zorgen van het dagelijkse leven. 

Beide vluchtwegen, vertellen de verhalen, lopen 

niet uit op leven. Ze lopen uit op een leven dat 

geen leven is. Dat meer dood is dan leven. 

 

Hagar vlucht de woestijn in. Daar wordt ze 

gevonden door God. Waar wij weglopen, waar wij 

God niet opzoeken, zoekt Hij ons op. Een engel 

vraagt haar: “Hagar, slavin van Sarai, waar kom je 

vandaan en waar ga je heen?” Waar ze vandaan 

komt, dat weet ze. Ze is gevlucht voor Sarai, haar 

meesteres. Maar een plan heeft ze niet. Waar gaat 

ze heen? Ze blijft het antwoord schuldig. 



Soms weten we heel goed te verwoorden wat we 

niet meer willen. Maar wat willen we wél? En als 

we dat niet weten, wat dan? Wat geeft ons 

richting? Wie wijst de weg? 

De boodschapper stuurt haar daarom terug. Terug 

onder de dominantie van Sarai. Niet omdat Hagar 

vóór alles een gehoorzame slavin moet zijn. Maar 

omdat hij inschat dat haar vlucht geen leven is. 

Dat haar vlucht haar nog verder van huis brengt: 

onder de dominantie van de angst en daardoor 

meer onvrij dan ooit. 

Het wonderlijke is dat Hagar zich getroost voelt. Ze 

voelt zich gezien. Erkend tot in de kern van haar 

wezen. Dat maakt haar krachtig en vrij. Sterk 

genoeg om naar haar meesteres terug te keren, 

kome wat komt. Sterk genoeg om haar eigen 

vluchtpoging op te geven, om los te laten – en te 

vertrouwen. 

 

En de genodigden voor de bruiloft? 

Voor hen is het niet de vlucht die onvrij maakt, 

maar de dagelijkse gang van de dingen. Angstvallig 

zijn ze er druk mee om te voorkomen dat iets 

onverwachts in hun leven inbreekt. Ze zitten vast 

in hun dagelijkse structuur. Daar hangen ze aan. 

Die is alles, want wat moeten ze zonder? Dan kan 

het alle kanten op gaan. Dan kunnen er zomaar 

onverwachte dingen gebeuren. Je gaat toch zeker 

niet zomaar feest vieren! Alles uit handen laten 

vallen zeker? Alles wat je met moeite op de rails 

houdt, loslaten? Het idee alleen al! 

Zo kan het gaan. Zo kunnen we de gevangene zijn 

van onze eigen routine en patronen. Angstig om af 

te wijken naar links of naar rechts. Onvrij. 

Een angstvalligheid die uiteindelijk een weglopen 

voor onze sterfelijkheid is. Voor het verdriet dat er 

is maar dat we niet willen. Verdriet als je een 

ernstige ziekte krijgt. Of als iemand van wie je veel 

houdt, overlijdt. We proberen ons ertegen te 

wapenen door zoveel mogelijk onder controle te 

houden. Door ver te blijven van alles wat het vaste 

patroon zou kunnen doorbreken. Door zelfs alles, 

wat daar inbreuk op dreigt te doen, te vernietigen 

– zoals de genodigden de dienaren van de koning 

doden. 

 

Het zijn allemaal waangedachten, zegt de koning. 

Het is een illusie dat je de pijn, die nou eenmaal bij 

het leven hoort, zou kunnen vermijden. Dat kun je 

niet. Niet door alles in de hand te houden. Niet 

door te vluchten in structuren en patronen. 

Nergens door. Het is een illusie dat je het leven 

vast kunt houden door alles te beheersen en nooit 

iets los te laten. 

In tegendeel. Daarmee houd je het leven niet vast. 

Dan heb je geeneens een leven, dan leef je niet. 

 

Kom naar het grote feest, roept de koning. Kom 

naar het grote feest waar het leven op uit wil 

lopen! Keer op keer klinken er signalen. Telkens 

zijn er mensen die ons bijsturen, die een appel op 

ons doen, die ons uitnodigen om de weg in te 

slaan die naar het bruiloftsfeest leidt. Het feest 

waar de Zoon en zijn geliefde wereld verenigd 

worden. Het feest waar God en mens samen aan 

tafel gaan. 

De bruiloftsgasten worden uit alle hoeken en gaten 

gehaald. Gewoon van de kruispunten. Een 

samengeraapt zootje, met goede en minder goede 

kanten, met geloof en ongeloof. Net als wij, zoals 

wij hier in de kerk zitten: mensen die elkaar niet 

hebben uitgezocht, maar bij elkaar zijn geroepen 

door de koning. Voorzichtig en misschien 

schoorvoetend tot zover gekomen. Omdat we wel 

hopen op dat bruiloftsfeest, maar soms niet zo 

goed weten hoe of wat. Omdat we graag die illusie 

willen loslaten dat we het allemaal in de hand 

zouden hebben, want we wéten wel dat dat een 

illusie is, maar nog niet zo goed durven. Bang voor 

de pijn van het leven. Voor de pijn van ziekte en 

dood. Pijn die we hoe dan ook toch niet op een 

afstand kunnen houden. 

 

Kom naar het grote feest en vier het leven! roept 

de koning. Juist je besef van vergankelijkheid kan 

het leven zo waardevol maken. Vier iedere dag die 

je gegeven wordt. Vier de liefde die je ontvangt. 

Vier de liefde die je zelf in je voelt en aan anderen 

kunt geven. Liefde die je vanzelf uit gaat delen 

wanneer je beseft hoeveel je ervan hebt. Liefde 

die maakt dat gerechtigheid niet meer een 

programma is, een ‘moeten’, maar dat je 

compassie vanzelf zo ver rijkt als Nepal. 

En leef met het vertrouwen van Hagar. Getroost, 

ondanks de eindigheid van het bestaan. Getroost, 

omdat je weet: ik word gezien. 

 

Lied: lied 762, 4+5+6 

 


