
	
	
	
	

	
	
	

Een	gedeelte	uit	Pesjat	3	-	Hagar	



Het	plan		
 
Daarom	zei	Sarai	tegen	Abram:	Zie	toch,	de	HEERE	heeft	mijn	baarmoeder	
gesloten,	zodat	ik	geen	kinderen	kan	krijgen.	Kom	toch	bij	mijn	slavin;	misschien	
zal	ik	uit	haar	nageslacht	krijgen.	En	Abram	luisterde	naar	de	stem	van	Sarai.	 
(Genesis	16:2)		
 
Sara	had	er	toen	nog	geen	idee	van	hoeveel	ze	spijt	ze	later	zou	krijgen	van	dit	
plan;	hoeveel	wroeging	ze	zou	hebben	en	hoe	verraden	ze	zich	zou	voelen	toen	
deze	twee	belangrijkste	mensen	in	haar	leven	uiteindelijk	elkaar	zo	belangrijk	
vonden.	Ja,	zelfs	nadat	Ismaël	verwekt	was,	hield	Abraham	nog	steeds	zielsveel	
van	zijn	vrouw.	En	ja,	zelfs	nadat	Ismaël	verwekt	was,	was	Hagar	formeel	
gesproken	nog	steeds	Sara’s	slavin.	Echter,	ze	hadden	niet	alleen	nachten	en	bed	
gedeeld,	maar	nu	verwachtten	ze	ook	samen	een	kind.	Hoewel	Sara	degene	was	
die	het	hele	plan	had	gemaakt	en	in	gang	gezet,	voelde	ze	zich	helemaal	
buitengesloten.	We	hebben	de	pijn	van	Sara	al	besproken.	Nu	gaan	we	kijken	
naar	Hagar	en	wat	er	in	haar	hart	moet	zijn	omgegaan.	 
Laten	we	eerst	proberen	te	begrijpen	wat	er	in	Hagars	hart	gebeurde	toen	Sara	
met	haar	sensationele	aanbod	naar	haar	toekwam.	We	moe-	ten	niet	verbaasd	
zijn	als	we	dit	meisje	opnieuw	vol	gemengde	gevoelens	en	een	bitterzoet	gemoed	
aantreffen.	We	hebben	al	verondersteld	dat	Hagar	bijna	een	dochter	van	Sara	
was	geworden,	en	dat	ze	Sara	bijna	als	een	moeder	zag.	Dit	feit	alleen	al	moet	
Sara’s	plan	op	zijn	zachtst	gezegd	onwaarschijnlijk	bizar	hebben	gemaakt.	Het	
moet	buitengewoon	vreemd	voor	haar	zijn	geweest	om	naar	de	tent	van	Sara’s	
echtgenoot	te	gaan!	Bovendien	droomde	ze	allicht	net	als	elk	meisje,	van	haar	
eigen	gezin;	maar	wie	zou	met	haar	trouwen	nadat	zij	de	minnares	van	Abraham	
was	geweest?	Kortom,	ik	geloof	dat	ze	genoeg	redenen	had	om	te	proberen	Sara	
ervan	te	overtuigen	dat	het	geen	goed	plan	was.	Maar	zoals	we	al	weten,	voelde	
Sara	zich	schuldig	omdat	ze	niet	in	staat	was	Abraham	nageslacht	te	geven	en	
schuld	is	een	verschrikkelijke	drijfkracht,	een	gevaarlijke	en	extreem	explosieve	
brandstof	voor	emotioneel	vuur.	Ongetwijfeld	was	Sara	een	heel	wijze	vrouw	
met	een	duidelijke	profetische	gave.	Niettemin	liet	dat	alles	haar	in	de	steek	toen	
de	vijand	alsmaar	in	haar	ziel	bleef	fluisteren	over	hoe	schuldig	ze	was.	
Persoonlijk	geloof	ik	dat	Hagar	geprobeerd	heeft	om	Sara	op	andere	gedachten	te	
brengen.	Geen	van	haar	argumenten	heeft	dan	indruk	gemaakt.	“Bedenk	dat	je	
nog	steeds	mijn	slavin	bent,”	zei	Sara,	“en	je	moet	doen	wat	ik	je	opdraag.”	Hagar	
gehoorzaamde.	 
Sara’s	plan	moet	toch	ook	een	positieve	reactie	in	Hagars	ziel	hebben	gebracht.	
Ik	had	het	over	bitterzoete	gevoelens:	dit	betekent	dat	het	zoete	deel	er	samen	
met	het	bittere	was.	Ze	besefte	dat	haar	status	vanaf	dat	moment	volledig	zou	
veranderen.	In	relatie	tot	Sara	was	ze	al	heel	anders	dan	alle	andere	
dienstmeisjes	en	slavinnen.	Dat	was	voor	iedereen	duidelijk.	En	toch,	formeel	
was	ze	nog	steeds	Sara’s	slavin	en	had	ze	geen	enkel	recht.	“Dat	zal	veranderen,”	
dacht	Hagar,	“zodra	ik	Abrahams	minnares	geworden	ben.	En	helemaal	wanneer	
ik	zwanger	word	van	zijn	kind.”	En	deze	statusverandering	zou	ook	veel	goede	
veranderingen	in	haar	leven	brengen.	 
Hoe	dan	ook,	welke	scenario’s	er	ook	door	de	hoofden	van	Hagar	en	Sara	zijn	
gegaan,	het	is	goed	mogelijk	dat	geen	enkele	daarvan	de	drei-	ging	bevatte	die	we	
allemaal	kennen	uit	de	Schrift	en	die	al	gauw	zich	ontwikkelde:	de	groeiende	



vijandigheid	tussen	Sara	en	Hagar.	Jarenlang	was	de	relatie	tussen	de	twee	
vrouwen	waarschijnlijk	zo	teder	en	hecht	geweest	dat	geen	van	beiden	had	
kunnen	vermoeden	dat	de	nieuwe	situatie	hun	relatie	met	zo’n	alarmerende	
snelheid	kon	ruïneren.	 
Ik	stel	me	voor	dat	Sara	zich	niet	had	gerealiseerd	hoe	moeilijk	deze	verandering	
voor	haar	zou	zijn.	Maar	toch	was	het	haar	fout	en	haar	misrekening	en	zij	was	
degene	die	verantwoordelijk	was	voor	de	hele	situatie.	Abraham,	die	naar	haar	
luisterde,	deelde	beslist	in	de	verantwoordelijkheid.	Hagar	daarentegen	was	
slechts	de	slavin	van	Sara	en	deed	precies	wat	haar	meesteres	van	haar	
verlangde.	Ze	speelde	geen	enkele	rol	in	de	beraming	van	het	plan	en	daarom	
droeg	ze	geen	enkele	verantwoordelijkheid	voor	de	situatie.		
 
Toen	nam	Sarai,	de	vrouw	van	Abram,	Hagar,	de	Egyptische,	haar	slavin,	nadat	
Abram	tien	jaar	in	het	land	Kanaän	gewoond	had,	en	gaf	haar	aan	Abram,	haar	
man,	als	vrouw	voor	hem.	
Genesis	16:3		
 
De	gelijkenis	tussen	ons	verhaal	en	het	verhaal	van	de	zondeval	in	de	Hof	van	
Eden	(Genesis	3)	is	treffend.	Beide	paren	die	bij	de	verhalen	betrokken	waren	-	
Adam	en	Eva	in	het	eerste	geval,	en	Abraham	en	Sara	in	het	tweede	-	deden	iets	
buiten	Gods	wil	om	en	schonden	Zijn	oorspronkelijke	plan.	Het	is	opmerkelijk	
dat	dezelfde	werkwoorden	in	beide	verzen	worden	gebruikt	en	daarom	klinken	
hun	acties	in	beide	gevallen	hetzelfde.	Eva	nam	van	zijn	vrucht...	en	gaf	aan	haar	
man;	Sara	nam	Hagar,	de	Egyptische,	haar	slavin,	en	gaf	haar	aan	haar	man	
Abram.	 
Deze	gelijkenis,	beschreven	door	de	auteur	van	een	prachtig	artikel,6	brengt	ons	
tot	een	uiterst	droevige	conclusie:	Hagar	heeft	niet	alleen	geen	enkele	rol	
gespeeld	in	Sara’s	beslissing,	ze	had	daar	feitelijk	ook	geen	macht	toe.	Ze	was	net	
zozeer	het	voorwerp	dat	werd	gebruikt	om	Sara’s	verlangen	te	vervullen	als	de	
verboden	vrucht	dat	voor	Eva’s	ver-	langen	was.	In	het	verhaal	van	de	zondeval	
dragen	twee	mensen	de	verantwoordelijkheid.	De	vrucht	zelf	geven	we	niet	de	
schuld	voor	wat	er	in	de	Hof	van	Eden	is	gebeurd.	Op	precies	dezelfde	manier	
zijn	er	twee	mensen	de	verantwoordelijken	in	onze	geschiedenis:	Sara	en	
Abraham.	Trible	en	Russell	noemen	Hagar	‘de	verboden	vrucht’	die	door	iemand	
werd	genomen	en	aan	iemand	anders	werd	gegeven.	De	vrucht	zelf	kan	op	geen	
enkele	manier	verantwoordelijk	worden	gehouden	voor	die	acties	of	de	gevolgen	
daarvan.	 
En	zo	kwam	uiteindelijk	de	nacht	waarin	de	verboden	vrucht	aan	Abraham	werd	
gegeven	en	Hagar	zijn	tent	binnenging.	Laten	we	Abraham	en	zijn	jonge	
minnares	in	de	duisternis	en	intimiteit	van	Abrahams	tent	achterlaten	om	dit	
verhaal	weer	op	te	pakken	bij	het	moment	waarop	het	meisje	besefte	dat	ze	
zwanger	was.	Ze	vertelde	het	nieuws	aan	Abraham,	de	vader.	Toen	hij	het	hoorde	
was	hij	onnoemelijk	gelukkig	en	trots.	Daarna	vertelde	ze	het	nieuws	aan	Sara;	
die	zou	tenslotte	formeel	de	moeder	van	het	kind	zijn.	Het	was	haar	plan	
geweest,	haar	idee.	Ze	zou	blij	moeten	zijn	dat	alles	precies	zo	ging	als	ze	gepland	
had.	Hagar	ontwaarde	echter	niet	dezelfde	vreugde	in	Sara.	Bovendien,	hoe	koel	
en	afstandelijk	Sara’s	houding	tegenover	Hagar	sinds	kort	ook	was	geweest,	die	
werd	na	dit	nieuws	zelfs	nog	afstandelijker	en	meer	gespannen	.	 



Hoeveel	van	deze	hele	situatie	was	de	schuld	van	Hagar?	Heeft	zij	tot	enige	
vijandigheid	aanleiding	gegeven	bij	haar	meesteres?	In	de	Nederlandse	
Bijbeltekst	lezen	we	dat	haar	meesteres	verachtelijk	was	in	haar	ogen.	Zo	staat	dit	
echter	niet	in	het	Hebreeuws.	In	het	Hebreeuws	werd	Hagars	meesteres	‘lichter’	
in	haar	ogen	[ze	daalde	in	achting].	Dit	was	niet	alleen	voorspelbaar,	maar	ook	
het	absoluut	onvermijdelijke	resultaat	van	de	statuswijziging	die	het	gevolg	was	
van	de	uitvoering	van	Sara’s	plan.	Ten	eerste	werd	Hagar	de	minnares	van	
Abraham,	in	zekere	zin	zijn	tweede	vrouw.	De	afstand	tussen	de	status	van	een	
slavin,	zelfs	een	geliefde	slavin,	en	die	van	een	vrouw	die	het	bed	van	de	
patriarch	deelt,	is	natuurlijk	enorm.	We	lezen	echter	op	dat	moment	niets	over	
de	veranderde	verhoudingen	wat	naar	mijn	mening	betekent	dat	Hagar	nog	
steeds	probeerde	zich	te	gedragen	alsof	er	niets	was	veranderd	tussen	haar	en	
Sara.	Maar	toen	werd	Hagar	zwanger.	 
Bedenk	toch:	zij	was	de	eerste	vrouw	in	dit	gezin	die	in	verwachting	raakte!	Ze	
droeg	het	kind	van	de	patriarch!	Ze	was	een	kostbaar	vat	geworden	dat	de	schat	
droeg	waar	Abraham	zoveel	jaren	op	had	gewacht!	Het	is	geen	wonder	dat	de	
posities	op	dat	moment	opnieuw	werden	gedefinieerd;	het	is	geen	wonder	dat	
haar	meesteres	Sara,	ook	al	was	die	vrij,	machtig	en	rijk,	niet	meer	zo	verheven	
leek	te	zijn.	Immers	haar	vrijheid,	macht	en	rijkdom	hadden	er	niet	voor	kunnen	
zorgen	dat	ze	zwanger	werd	van	Abrahams	kind.	Hagar	kon	dat	wel!	Het	is	geen	
wonder	dat	haar	meesteres	‘lichter’	werd	in	haar	ogen.	“Hiërarchische	
oogkleppen	vallen	weg.	De	verheven	meesteres	wordt	minder,	de	nederige	slavin	
wordt	meer,	geen	haat	of	minachting,	maar	een	herordening	van	de	relatie	
verrijst”	(citaat	uit	Hagar,	Sarah	and	their	children,	Phyllis	Trible	and	Letty	M.Russell	).	Als	
Sara	dit	niet	had	voor-	zien,	als	ze	had	gehoopt	dat	de	oude	verhoudingen	binnen	
de	nieuwe	werkelijkheid	stand	konden	houden,	was	dit	opnieuw	haar	eigen	mis-	
rekening	en	haar	verantwoordelijkheid.	En	naargelang	de	afstand	tus-	sen	de	
status	van	Sara	en	die	van	Hagar	kleiner	werd,	kwam	de	relatie	tussen	hen	
steeds	meer	onder	spanning	te	staan.	Sara	zal	zich	heel	afstandelijk	en	
gereserveerd	hebben	gedragen	en	voor	het	eerst	sinds	jaren	-	misschien	was	dit	
de	eerste	keer	sinds	ze	Egypte	hadden	verlaten	-	behandelde	Sara	Hagar	
daadwerkelijk	als	een	slavin.	Ze	liet	haar	dingen	doen	die	ze	nog	nooit	eerder	had	
hoeven	doen.	Hagar	zal	steeds	sterker	gevoeld	hebben	dat	die	vreselijke	jaloezie	
die	Sara	had	overweldigd	haar	of	haar	baby	waarlijk	zou	kunnen	doden.		
 
De	Engel	in	de	woestijn		
 
Hagar	besloot	te	vluchten.	Ze	rende	weg	en	bevond	zich	in	de	woestijn	terwijl	ze	
zich	voorstelde	hoe	verdrietig	Abraham	zou	zijn	als	hij	ont-	dekte	dat	ze	weg	was	
en	zou	beseffen	dat	hij	zijn	kind	al	had	verloren	voordat	het	was	geboren.	Ze	
besloot	dat	ze	haar	zoon	in	haar	thuis-	land	zou	grootbrengen	-	om	de	een	of	
andere	reden	was	ze	er	helemaal	van	overtuigd	dat	ze	een	zoon	zou	krijgen	-	en	
dan	zou	ze	hem	op	een	gegeven	moment	terugbrengen	naar	Abraham	en	zeggen:	
“Hier,	mijn	heer,	hier	is	uw	zoon.”	Dat	zou	zo’n	vreugde	voor	Abraham	zijn	en	
dan	zou	Sara	zien...	 
Maar	Hagar	had	geen	tijd	om	te	bedenken	wat	Sara	precies	zou	zien.	Iemand	liep	
met	haar	mee	en	sprak	tot	haar.	Het	was	al	ongebruikelijk	genoeg	om	iemand	in	
de	woestijn	tegen	te	komen,	maar	de	eerste	woorden	van	de	vreemdeling	



bewezen	haar	dat	dit	geen	toevallige	ontmoeting	was	en	dat	hij	geen	
willekeurige	vreemdeling	was.		
 
En	Hij	zei:	Hagar,	slavin	van	Sarai!	Waar	komt	u	vandaan	en	waar	gaat	u	heen?	
(Genesis	16:8)		
 
Wanneer	we	de	Bijbel	in	het	Nederlands	lezen	maken	de	hoofdletters	het	ons	
heel	gemakkelijk:	ze	laten	duidelijk	zien	waar	en	wanneer	de	Heer	spreekt.	In	de	
oorspronkelijke	tekst	in	het	Hebreeuws	is	dat	niet	zo:	we	hebben	geen	
hoofdletters	in	het	Hebreeuws	en	je	moet	Gods	stem	herkennen	en	
onderscheiden	door	wat	Hij	zegt,	niet	door	hoofdletters.	Onze	gewone	levens	
staan	eigenlijk	veel	dichter	bij	de	Hebreeuwse	tekst:	er	zijn	geen	hoofdletters.	
We	moeten	Gods	stem	en	Gods	handelingen	op	zichzelf	herkennen	zonder	extra	
aanwijzingen.	Vaak	falen	we:	er	zijn	zoveel	situaties	waarin	we	Hem	niet	
herkennen.	Het	is	net	als	in	het	Evangelie	naar	Johannes,	wanneer	Jezus	zegt:	
“Vader,	verheerlijk	Uw	Naam!	Er	kwam	dan	een	stem	uit	de	hemel:	En	Ik	heb	
hem	verheerlijkt	en	Ik	zal	hem	opnieuw	verheerlijken.	De	menigte	dan	die	daar	
stond	en	dit	hoorde,	zei	dat	er	een	donderslag	geweest	was.	Anderen	zeiden:	Een	
engel	heeft	tot	Hem	gesproken”	(Johannes	12:28-29).	Kijk	nou	eens:	bij	dezelfde	
verschijnselen,	bij	hetzelfde	geluid,	kan	de	een	de	stem	van	God	horen	terwijl	een	
ander	het	alleen	maar	hoort	donderen.	 
Blijkbaar	herkende	Hagar	de	Spreker.	Zijn	vraag	maakte	het	haar	dui-	delijk	dat	
dit	niet	zomaar	iemand	was	die	toevallig	op	dezelfde	tijd	op	dezelfde	plek	was	als	
zij.	Ze	besefte	dat	Degene	die	het	vroeg	alles	al	wist	en	dat	het	geen	zin	had	om	
iets	voor	Hem	te	verbergen.	Daarom	vertelde	ze	Hem	de	simpele	waarheid:	“Zij	
zei:	Ik	ben	op	de	vlucht	voor	mijn	meesteres	Sarai”	(Genesis	16:8).	 
Hoe	reageerde	Hij	op	haar	antwoord?	Drie	keer	(in	de	verzen	9,	10	en	11)	lezen	
we	hier	in	de	Schrift	dezelfde	woorden:	de	Engel	van	de	HEERE	zei	tegen	haar.	
Wat	zei	de	Engel,	wat	was	Zijn	drievoudige	boodschap	die	ervoor	zorgde	dat	ze	
onmiddellijk	terugging?	Zijn	eerste	reactie	vinden	we	in	vers	9: 
	
Keer	terug	naar	uw	meesteres,	en	onderwerp	u	aan	haar	gezag.		
 
Neem	alsjeblieft	even	de	tijd	om	over	dit	antwoord	en	de	hele	situatie	na	te	
denken.	Stel	je	jezelf	voor	te	midden	van	uiterst	moeilijke	omstandigheden	en	
dan	krijg	je	plotseling	een	openbaring:	je	ont-	moet	Degene	die	werkelijk	
almachtig	is	en	alles	kan	veranderen.	Zou	je	niet	verwachten	dat	Hij	je	zou	
helpen	en	je	omstandigheden	zou	veranderen?	Hagar	had	niet	om	deze	
ontmoeting	gevraagd	en	was	er	niet	naar	op	zoek.	Maar	nu	het	toch	gebeurde,	
had	Hij	haar	dan	op	zijn	minst	niet	een	beetje	kunnen	helpen?	Waarom	stuurt	Hij	
haar	terug	naar	dezelfde	beproevingen	waar	ze	voor	op	de	vlucht	was	gegaan?	
Hij	beloofde	geen	enkele	positieve	verandering.	Hij	zei	niet	dat	Sara	haar	
houding	zou	veranderen	en	barmhartiger	en	meer	mee-	levend	zou	worden	of	
dat	het	leven	van	Hagar	nu	veel	gemakkelijker	zou	worden.	Niets	van	dat	alles.	
Hij	zei	alleen:	“Keer	terug	naar	uw	meesteres,	en	onderwerp	u	aan	haar	gezag.”	 
In	de	Herziene	Statenvertaling	staat	in	vers	9	‘onderwerpen’	en	in	vers	6	
‘vernederen’.	In	de	NBG51	staat	zowel	in	vers	6	als	9	‘vernederen’.	Het	is	
opmerkelijk	dat	in	het	Hebreeuws	dat	werkwoord	in	de	twee	verzen	van	
dezelfde	wortel	komt.	Het	heeft	dezelfde	stam,	maar	in	verschillende	vormen:	



actief	en	passief.	In	zekere	zin	maakt	het	de	oorspronkelijke	betekenis	nog	
sterker,	alsof	de	Heer	tegen	Hagar	zegt:	“Keer	terug	naar	je	meesteres	en	laat	je	
kwellen.”	 
Wanneer	we	het	gebruik	van	deze	wortel	(‘anah	–	ענה)	in	de	Schrift	bestuderen,	is	
de	eerste	indruk	dat	het	woord	altijd	in	negatieve	zin	wordt	gebruikt	en	alleen	
slechte	acties	aangeeft:	 
	
En	Sichem,	de	zoon	van	de	Heviet	Hemor,	de	vorst	van	het	land,	zag	haar;	hij	greep	
haar	en	sliep	met	haar;	hij	verkrachtte	haar.	(Genesis	34:2)	 
En	zij	stelden	daarom	opzichters	van	herendiensten	over	het	volk	aan	om	het	door	
zijn	dwangarbeid	te	onderdrukken:	
(Exodus	1:11)		
 
U	mag	geen	enkele	weduwe	of	wees	onderdrukken.		
(Exodus	22:22)		
 
En	toch,	het	spreekt	vanzelf	dat	als	de	Engel	van	de	HEERE	ditzelfde	woord	in	
Zijn	opdracht	aan	Hagar	gebruikte,	het	niet	alleen	maar	negatief	kan	zijn.	
Inderdaad	vinden	we	hele	verschillende	toepassingen	van	hetzelfde	woord,	
verwijzend	naar	Gods	daden:		
 
Ook	moet	u	heel	de	weg	in	gedachten	houden	waarop	de	HEERE,	uw	God,	u	deze	
veertig	jaar	in	de	woestijn	geleid	heeft,	opdat	Hij	u	zou	verootmoedigen,	en	u	op	
de	proef	zou	stellen	om	te	weten	wat	er	in	uw	hart	was,	of	u	Zijn	geboden	in	acht	
zou	nemen	of	niet.	 
Hij	verootmoedigde	u,	Hij	liet	u	hongerlijden	en	Hij	liet	u	het	manna	eten,	dat	u	
niet	kende	en	ook	uw	vaderen	niet	gekend	hadden,	om	u	te	laten	weten	dat	de	mens	
niet	alleen	van	brood	leeft,	maar	dat	de	mens	leeft	van	alles	wat	uit	de	mond	van	de	
HEERE	komt.		
(Deuteronomium	8:2,3)		
 
Uit	dit	tekstgedeelte	zien	we	dat	als	en	wanneer	God	Degene	is	die	de	
verdrukking	veroorzaakt,	het	doel	van	Zijn	handelen	is	‘te	verootmoedigen	en	op	
de	proef	te	stellen’.	Hierdoor	begrijpen	we	dat	het	niet	om	Hagar	en	Sara	ging,	of	
wat	Sara	Hagar	aandeed	-	het	ging	om	God	en	Hagar	en	wat	God	Hagar	door	Sara	
aandeed:	God	gebood	Hagar	om	naar	haar	meesteres	terug	te	keren	en	zich	aan	
haar	te	onderwerpen	omdat	Hij	haar	wilde	verootmoedigen	en	op	de	proef	
stellen!	Samen	met	Hagar	beginnen	we	het	nu	te	begrijpen:	het	ging	er	niet	om	
dat	ze	zich	moest	laten	vernederen	onder	de	hand	van	Sara,	maar	onder	de	hand	
van	de	Heer!	 
Alleen	wij	lezers	weten	dat	het	bevel	van	de	Engel	zelfs	nog	opmerkelijker	was	
dan	Hagar	kon	voorzien.	De	jonge	vrouw	kende	haar	verle-	den	en	ze	kende	haar	
huidige	omstandigheden,	maar	haar	toekomst	kende	ze	niet.	Ze	moet	erg	
teleurgesteld	zijn	geweest	toen	de	Engel	haar	terugstuurde	naar	haar	meesteres	
zonder	een	verandering	in	de	situatie.	Maar	hoe	bizar	deze	opdracht	klonk	in	het	
licht	van	de	toekomstige	gebeurtenissen	zou	ze	echt	niet	hebben	kunnen	
begrijpen.	Ze	wist	niet	wat	wij	als	lezers	al	weten:	dat	de	Heer	Zelf	jaren	later	
haar	verbanning	zou	steunen	uit	hetzelfde	gezin	waar	Hij	haar	nu	naar	
terugstuurde.	We	herinneren	ons	allemaal	het	verhaal:	Hagar	en	haar	zoon	
werden	uit	het	gezin	verstoten	op	verzoek	van	Sara	en	God	steunde	Sara	in	dat	



verzoek.	Hoewel	de	Heer	nu	tegen	Hagar	zei	dat	ze	naar	Sara	terug	moest	gaan,	
zou	Hij	Zelf	een	aantal	jaren	later	op	haar	verbanning	uit	dit	gezin	aandringen.	
Waarom?	Zou	het	voor	iedereen	niet	veel	gemakkelijker	zijn	geweest	als	Ismaël	
in	Egypte	was	geboren	en	niets	met	het	gezin	van	Abraham	te	maken	had	gehad?	
Het	zou	zoveel	eenvoudiger	zijn	geweest	en	iedereen	zoveel	pijn	hebben	
bespaard.	Waarom	moest	Hagar	nu	teruggaan?	Waarom	zond	Hij	haar	terug?	 
Het	antwoord	op	deze	vraag	komt	heel	dicht	bij	het	belangrijkste	mys-	terie	dat	
God	ons	via	haar	wil	openbaren	en	dit	is	wat	we	nu	in	dit	Pesjat	gedeelte	al	
kunnen	begrijpen:	Ik	zou	zeggen	dat	juist	het	feit	dat	God	de	zwangere	Hagar	
terugstuurde	terwijl	Hij	voorzag	dat	Hagar	en	Ismaël	later	uit	Abrahams	gezin	
verdreven	zouden	worden,	boekdelen	spreekt.	Het	was	ongetwijfeld	juist	heel	
belangrijk	voor	hem	dat	Ismaël	in	het	gezin	van	Abraham	geboren	zou	worden.	
Het	was	heel	belangrijk	voor	Hem	dat	Abraham	twee	zonen	zou	hebben.	
Waarom?	Te	zijner	tijd	zullen	we	deze	vraag	beantwoorden.	Laten	we	voor	nu	dit	
punt	onthouden:	God	had	geen	reden	om	Hagar	terug	te	sturen	anders	dan	
vanwege	het	feit	dat	het	vanaf	het	allereerste	begin	Zijn	plan	was	geweest	dat	
Abraham	twee	zonen	zou	hebben.	 
Nu	luisteren	we	naar	de	tweede	boodschap	in	vers	10:		
 
Ik	zal	uw	nageslacht	zeer	talrijk	maken,	zodat	het	vanwege	de	menigte	niet	geteld	
kan	worden.	 
	
Neem	even	de	tijd	om	over	deze	woorden	na	te	denken.	Hagar	is	de	allereerste	
vrouw	in	de	Bijbel	waar	God	zo’n	grootse	belofte	aan	doet!	Als	we	ons	afvragen	
wat	ze	gevoeld	moet	hebben	toen	ze	deze	belofte	hoorde	moeten	we	bedenken	
dat	ze	tien	jaar	in	Abrahams	kamp	had	doorgebracht.	Ongetwijfeld	had	ze	talloze	
keren	de	verhalen	gehoord	over	Abrahams	vertrek	uit	Haran	en	over	Gods	
beloften	aan	hem:	“En	Ik	zal	uw	nageslacht	maken	als	het	stof	van	de	aarde;	als	
iemand	het	stof	van	de	aarde	zou	kunnen	tellen,	dan	zou	ook	uw	nageslacht	
geteld	kunnen	worden”	(Genesis	13:16).	“Toen	leidde	Hij	hem	naar	buiten	en	zei:	
Kijk	toch	naar	de	hemel	en	tel	de	sterren,	als	u	ze	kunt	tellen.	En	Hij	zei	tegen	
hem:	Zo	talrijk	zal	uw	nageslacht	zijn”	(Genesis	15:5).	Wat	zal	ze	hebben	gedacht	
nu	zij	ook	een	soortgelijke	belofte	ontving?	 
Ik	vermoed	dat	Hagar	op	dit	moment	eigenlijk	begon	te	denken	dat	zij	en	niet	
Sara	deel	zou	uitmaken	van	dat	verbond	dat	God	aan	Abraham	had	beloofd	toen	
Hij	hem	opdroeg	zijn	huis	te	verlaten	en	naar	het	Land	te	gaan.	Ze	kon	toch	niet	
anders?	Probeer	eens	je	voor	te	stellen	dat	je	de	Schrift	leest	alsof	je	het	voor	de	
allereerste	keer	doet:	als	je	God	deze	beloften	aan	Abraham	hoort	geven	en	
daarna	dezelfde	belofte	aan	Hagar	(en	nooit	aan	Sara),	wat	zou	jij	dan	denken?	
Precies	dat	wat	Hagar	moet	hebben	gedacht:	zij	zou	samen	met	Abraham	Gods	
verbond	binnengaan.	 
Dus	deze	tweede	boodschap	zal	nog	overtuigender	zijn	geweest	dan	de	eerste	en	
zeker	veel	meer	vertroostend.	Het	werd	haar	zonneklaar	dat	zij	daar	bij	
Abraham	moest	zijn	als	zij	deel	zou	hebben	aan	Gods	verbond	met	Abraham.	Ze	
moest	teruggaan	om	naast	Abraham	te	staan.	 
En	dan	komt	de	derde	boodschap	in	de	verzen	11-12:		
 
Ook	zei	de	Engel	van	de	HEERE	tegen	haar:	
Zie,	u	bent	zwanger;	



u	zult	een	zoon	baren	
en	u	moet	hem	de	naam	Ismaël	geven,	
omdat	de	HEERE	uw	verdrukking	gehoord	heeft.	En	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	wonen	tegenover	al	zijn	broeders.		
 
Wat	ging	er	door	Hagar	heen	toen	ze	deze	woorden	hoorde?	Ze	wist	al	dat	ze	
zwanger	was;	dat	kwam	niet	als	een	schok.	Bovendien	zal	ze	met	haar	hele	hart	
hebben	geloofd	dat	het	een	zoon	zou	zijn	en	geen	dochter.	Dit	kwam	eerder	als	
een	bevestiging	dan	als	echt	nieuws.	Het	grote	nieuws	was	zijn	naam.	Wat	een	
geweldig	nieuws	was	dat!	Wat	een	ontzagwekkende	naam!	Natuurlijk	moest	ze	
dit	nieuws	met	Abraham	delen.	Hij	zou	zo	blij	zijn	om	te	horen	wat	een	
geweldige	naam	God	had	gekozen	voor	zijn	zoon,	de	zoon	van	het	verbond!	Ze	
moest	teruggaan	om,	samen	met	Abraham	hun	zoon	Ismaël	groot	te	brengen!	 
Natuurlijk	zal	ze	hebben	nagedacht	over	de	beschrijving	door	de	Engel	van	het	
karakter	van	haar	zoon.	Het	leek	erop	dat	hij	geen	gemakkelijk	persoon	zou	zijn.	
Vermoedelijk	heeft	dit	haar	niet	zo	diep	geraakt	als	wij	misschien	denken.	Het	
verwees	tenslotte	naar	een	voor	haar	gevoel	nog	verre	toekomst	wanneer	haar	
ongeboren	zoon	vol-	wassen	zou	zijn.	Wat	nu	echter	belangrijk	was,	dat	was	zijn	
naam	-	want	deze	naam	bewees	meer	dan	wat	dan	ook	dat	de	jongen	aan	de	Heer	
toebehoorde.	Ismaël	-	God	hoort!	Als	andere	ouders	hun	zoon	zo’n	naam	zouden	
geven,	zou	het	alleen	maar	een	hoop	zijn,	alleen	maar	wensdenken.	Maar	deze	
naam	was	voor	haar	zoon	door	de	Heer	Zelf	gegeven:	het	was	een	echte	belofte!	
Ja,	ze	moest	teruggaan	naar	Abraham	om	deze	belofte	met	hem	te	delen!		
 
Hagar	geeft	de	Heer	een	naam	 
Dus,	zoals	we	zagen,	was	elk	deel	van	de	drievoudige	boodschap	van	de	Engel	
van	de	HEERE	heel	duidelijk	bedoeld	om	Hagar	terug	te	laten	keren.	Maar	
voordat	ze	terugkeert,	doet	ze	iets	absoluut	unieks,	iets	wat	niemand	anders	in	
de	hele	Schrift	doet:	ze	geeft	de	Heer	een	naam!	Er	zijn	wel	verschillende	
voorbeelden	in	de	Bijbel	waar	de	plaats	werd	vernoemd	naar	wat	God	daar	deed.	
Twee	voorbeelden:	 
	
Toen	sloeg	Abraham	zijn	ogen	op	en	keek	om,	en	zie,	achter	hem	zat	een	ram	met	
zijn	hoorns	verstrikt	in	het	struikgewas.	Abraham	ging	erheen,	nam	die	ram	en	
offerde	hem	als	brandoffer	in	de	plaats	van	zijn	zoon.	 
En	Abraham	gaf	die	plaats	de	naam:	De	HEERE	zal	erin	voorzien		
(Genesis	22:13-14)		
 
En	Mozes	bouwde	een	altaar	en	gaf	het	de	naam:	De	HEERE	is	mijn	Banier!	
(Exodus	17:15)		
 
Maar	Hagar	geeft	niet	een	naam	aan	de	plaats	waar	ze	de	Heer	ontmoet.	Ze	doet	
iets	heel	anders	dan	wat	Abraham	of	Mozes	deden.	Door	haar	kreeg	de	plaats	
inderdaad	een	naam:	“Daarom	gaf	men	die	put	de	naam:	de	put	Lachai-Roï,	zie,	
hij	ligt	tussen	Kades	en	Bered”	(Genesis	16:14).	Maar	Hagar	gaf	een	naam	aan	de	
Heer	Zelf	en	dat	is	uitzonderlijk	ongewoon.	In	feite	is	het	een	absoluut	unieke	
gebeurtenis	in	de	Schrift:		



 
En	zij	gaf	de	HEERE,	Die	tot	haar	sprak,	de	naam:	U	bent	de	God	Die	naar	mij	
omziet!	Want	zij	zei:	Heb	ik	hier	dan	Hem	gezien	Die	naar	mij	omgezien	heeft?	
(Genesis	16:13)		
 
El	Roï	–	God	Die	naar	mij	ziet	-	is	een	van	de	meest	diepzinnige	namen	van	God	in	
de	hele	Bijbel.	Maar	laten	we	onszelf	enkele	vragen	over	Hagar	stellen,	voordat	
we	deze	naam	becommentariëren.	Hoe	intenser	ik	dit	verhaal	bestudeerde	hoe	
meer	ik	door	deze	jonge	vrouw	geïntrigeerd	en	verward	raakte.	Hagar	is	de	enige	
persoon	in	de	Bijbel	die	vrijmoedig	genoeg	is	om	de	Heer	een	naam	te	geven!	Of	
misschien	naïef	genoeg?	Eenvoudig	genoeg?	Wat	zegt	het	over	haar?	Over	God?	
Over	hun	relatie?	Hoe	moeten	we	dit	onvoorstelbare	feit	interpreteren?	 
Er	komen	meteen	twee	dingen	in	me	op	wanneer	ik	deze	raadselachtige	vragen	
probeer	te	beantwoorden.	Ten	eerste	moet	deze	volkomen	bovennatuurlijke	
ervaring	zo’n	indruk	hebben	gemaakt	op	Hagar	dat	daarvan	na	afloop	een	
levendige,	tastbare	nasmaak	in	haar	ziel	bleef	hangen.	Die	was	zo	sterk	dat	ze	in	
staat	en	bereid	was	om	Hem	een	naam	te	geven!	De	tweede	gedachte	gaat	over	
Hagars	karakter:	ze	durfde	iets	te	doen	dat	zelfs	Abraham	en	Mozes	niet	durfden.	
Ismaël	zou	een	wilde	ezel	van	een	mens	worden	volgens	de	profetie	van	de	Engel.	
Dat	verbaast	me	helemaal	niet:	als	hij	op	zijn	moeder	zou	lijken,	zou	hij	beslist	
een	wilde	ezel	van	een	mens	zijn.	Blijkbaar	was	Hagar	een	zeer	eigenzinnig	
meisje	en	ik	geloof	dat	dit	de	reden	is	waarom	de	Heer	haar	zei	terug	te	gaan	en	
zich	te	onderwerpen	aan	Sara’s	gezag.	Voordat	God	iets	door	haar	heen	kon	doen	
moest	God	haar	verootmoedigen	en	op	de	proef	stellen.	Zo	gaat	het	altijd:	voor-	
dat	we	geschikt	zijn	om	dingen	te	doen	moet	God	ons	altijd	verootmoedigen	en	
beproeven.	 
We	besluiten	onze	opmerkingen	over	dit	hoofdstuk	met	een	paar	gedachten	over	
de	diepe	naam	die	het	meisje	de	Heer	geeft:		
 
En	zij	gaf	de	HEERE,	Die	tot	haar	sprak,	de	naam:	U	bent	de	God	Die	naar	mij	
omziet!	Want	zij	zei:	Heb	ik	hier	dan	Hem	gezien	Die	naar	mij	omgezien	heeft?		
 
Deze	vertaling	in	de	HSV	is	evenals	andere	een	poging	om	de	originele	
Hebreeuwse	zin,	die	hoogst	raadselachtig	en	onbegrijpelijk	is,	zo	begrijpelijk	
mogelijk	weer	te	geven.	Bij	een	letterlijk	vertaling	vraagt	Hagar:	“Hier	(of	tot	
hier)	heb	ik	ook	de	rug	(achterkant)	gezien	van	Degene	die	mij	ziet?”	Deze	
vreemde	oorspronkelijke	uitdrukking	heeft	als	letterlijk	betekenis:	‘ik	zag	achter	
degene	die	mij	ziet’	ofwel	‘ik	zag	degene	die	mij	ziet	van	achteren’.	 
In	de	meeste	vertalingen	wordt	dit	‘achter’	of	‘van	achteren’	helemaal	
weggelaten	en	dat	is	volkomen	begrijpelijk,	omdat	de	exacte	functie	van	dit	
woord	hier	onduidelijk	is.	En	toch	weten	we	dat	er	geen	betere	uitleg	van	de	
Schrift	is	dan	de	Schrift	zelf.	Dit	woord	zou	nog	verwarrender	zijn	als	het	later	in	
de	Bijbel	niet	terug	zou	komen.	In	een	heel	bekende	passage	in	Exodus	33	vraagt	
Mozes	aan	God	om	hem	Zijn	heerlijkheid	te	tonen.	Het	antwoord	van	God	is:		
 
U	zou	Mijn	aangezicht	niet	kunnen	zien,	want	geen	mens	kan	Mij	zien	en	in	leven	
blijven.	
Ook	zei	de	HEERE:	Zie,	hier	is	een	plaats	bij	Mij,	waar	u	op	de	rots	moet	gaan	staan.	 
En	het	zal	gebeuren,	als	Mijn	heerlijkheid	voorbijtrekt,	dat	Ik	u	in	een	kloof	van	de	
rots	neer	zal	zetten	en	u	met	Mijn	hand	zal	bedek-	ken	totdat	Ik	voorbijgegaan	ben.	



En	zodra	Ik	Mijn	hand	wegneem,	zult	u	Mij	van	achteren	zien,	maar	Mijn	
aangezicht	zal	niet	gezien	worden.	 
(Exodus	33:20-23)		
 
In	het	Hebreeuws	staan	hier	bijna	dezelfde	woorden	die	Hagar	gebruikte.	Zeker,	
wanneer	we	het	in	onze	moderne	Tenach	lezen,	zijn	er	klinkertekens	ingevoegd	
en	zijn	er	twee	verschillende	woorden	uit	dezelfde	Hebreeuwse	letters	gemaakt:	
dezelfde	medeklinkers	die	worden	gelezen	als	‘mijn	rug’	(van	achteren)	in	de	
tekst	van	Mozes	wor-	den	als	‘na’	(achter)	gezien	bij	Hagar.	De	oorspronkelijke	
tekst	bevatte	echter	geen	klinkers	en	ik	geloof	beslist	dat	Hagar	dezelfde	
ervaring	probeert	uit	te	drukken	die	Mozes	later	had:	dezelfde	aanblik	van	Gods	
heerlijkheid	waar	Mozes	om	vroeg	en	als	een	groot	voorrecht	ook	mocht	zien.	 
We	moeten	toegeven	dat	we	niet	weten	wat	God	bedoelde	door	te	zeggen:	u	zult	
Mij	van	achteren	zien.	We	hebben	geen	idee	hoe	God	er	van	achteren	uit	zou	
kunnen	zien.	We	hebben	het	woord	alleen	maar	als	‘van	achteren’	vertaald	en	het	
hele	concept	gecreëerd	in	een	poging	iets	dat	we	niet	kunnen	bevatten	
begrijpelijk	te	maken.	Bovendien	betwijfel	ik	of	het	überhaupt	de	bedoeling	was	
dat	we	het	zouden	begrijpen.	Ik	denk	dat	juist	het	feit	dat	Hagar	hetzelfde	woord	
gebruikte	dat	God	gebruikte	toen	Hij	met	Mozes	sprak,	betekent	dat	de	ervaring	
die	Hagar	tijdens	die	ontmoeting	had	heel	vergelijkbaar	was	met	de	ervaring	die	
de	Heer	aan	Mozes	gunde	in	Exodus	33.	Als	we	bedenken	dat	Mozes	een	groot	
leider	was	die	buitengewoon	dicht	bij	de	Heer	stond	en	zijn	trouw	vele	malen	
had	bewezen,	kunnen	we	ons	alleen	maar	verwonderen	over	Gods	oneindige	
genade	jegens	deze	jonge	vrouw.	Zij	was	onmiskenbaar	heel	bijzonder	in	de	ogen	
van	de	Heer.	We	kunnen	dat	in	dit	gedeelte	duidelijk	zien	en	we	moe-	ten	dit	in	
gedachten	houden	terwijl	het	verhaal	zich	verder	ontvouwt.		
 
Het	is	opmerkelijk	dat	in	deze	hele	gebeurtenis	de	Engel	van	de	HEERE	tot	haar	
sprak	over	horen	(en	u	moet	hem	de	naam	Ismaël	geven,	omdat	de	HEERE	uw	
verdrukking	gehoord	heeft).	Maar	Hagar	noemt	de	Heer:	“de	God	Die	naar	mij	
omziet.”	Waarom?	Zou	het	na	deze	ervaring	en	Zijn	woorden	niet	logischer	zijn	
om	Hem	‘de	God	die	hoort’	te	noemen?	Waarom	zei	ze	niet	iets	als:	heb	ik	hier	
niet	Degene	gehoord	die	mij	hoort?	Dat	was	een	veel	nauwkeurigere	weer-	gave	
van	wat	er	was	gebeurd	.	maar	in	plaats	daarvan	zegt	ze:	“Heb	ik	hier	dan	Hem	
gezien	Die	naar	mij	omgezien	heeft?”	Wat	is	er	toch	tijdens	deze	ontmoeting	
gebeurd	waardoor	ze	de	Heer	deze	naam	heeft	gegeven?	 
De	vraag	is	of	er	ergens	in	de	Bijbel	zo’n	zelfde	dynamiek	tussen	horen	en	zien	is	
in	een	relatie	tot	God?	Ja,	die	is	er:	in	het	laatste	hoofdstuk	van	het	boek	Job	zegt	
Job	tot	de	Heer:	“Alleen	door	het	horen	met	het	oor	had	ik	U	gehoord,	maar	nu	
heeft	mijn	oog	U	gezien”	(Job	42:5).	Het	is	opmerkelijk	dat	nergens	in	het	boek	
Job	een	beschrijving	van	is	of	zelfs	maar	een	aanwijzing	dat	Job	God	met	zijn	
ogen	zag!	Er	staat:	“Daarna	antwoordde	de	HEERE	Job	uit	een	storm”	(Job	38:1).	
Dan	volgt	in	de	laatste	vier	hoofdstukken	wat	de	Heer	tegen	Job	zegt.	Er	staat	
geen	enkel	woord	dat	op	een	visuele	ontmoeting	tussen	hen	zou	kunnen	duiden.	
En	toch	was	de	realiteit	van	de	openbaring	die	hij	ervoer	zo	overweldigend	voor	
Job	dat	het	in	zijn	beleving	net	zo	echt	was	als	een	visuele	ervaring.	We	weten	
dus	niet	of	hij	tijdens	zijn	ontmoeting	met	God	werkelijk	iets	of	iemand	heeft	
gezien	en	of	er	een	visuele	component	bij	was	die	Job	deed	zeggen:	“Nu	heeft	
mijn	oog	U	gezien.”	In	zekere	zin	is	dat	niet	zo	belangrijk:	zijn	woorden	



betekenen	in	de	eerste	plaats	dat	de	openbaring	die	hij	zojuist	had	ervaren	even	
overtuigend	en	betrouwbaar	was	als	iets	dat	hij	met	eigen	ogen	zou	hebben	
gezien.	 
Terugkerend	naar	Hagars	verhaal	kunnen	we	nu	enkele	conclusies	trekken.	
Natuurlijk	weet	niemand	of	kan	niemand	echt	beschrijven	wat	er	gebeurt	tijdens	
een	ontmoeting	met	God.	Het	is	voor	iedereen	anders	omdat	alleen	God	het	hart	
kent	van	degene	aan	wie	Hij	Zich	openbaart.	Alleen	God	kent	de	diepste	
geheimen	en	wonden	van	dat	hart	en	Hij	is	de	Enige	die	ze	kan	aanraken	en	
genezen.	Voor	diegenen	die	van	buitenaf	kijken	of	luisteren	kan	het	op	zijn	best	
onbegrijpelijk	lijken	of	in	andere	gevallen	geheel	onzichtbaar	zijn.	Denk	eens	aan	
Paulus:	de	mensen	die	bij	hem	waren	op	de	weg	naar	Damascus	zagen	niets	van	
de	ontmoeting	die	zijn	leven	op	de	kop	zette.	 
Het	geldt	evenzo	voor	Job:	we	hebben	geen	idee	hoeveel	zijn	vrienden	en	
troosters	hoorden	en	begrepen	van	wat	God	in	de	laatste	hoofdstukken	van	zijn	
boek	tegen	Job	zei.	En	toch	was	de	realiteit	van	deze	ontmoeting	voor	Job	zelf	zo	
overweldigend	dat	hij	kon	zeggen:	“Alleen	door	het	horen	met	het	oor	had	ik	U	
gehoord,	maar	nu	heeft	mijn	oog	U	gezien.”	Dit	lijkt	op	Hagars	getuigenis.	
Alhoewel	wij	als	lezers	ook	de	woorden	kunnen	horen	die	de	Engel	tot	Hagar	
sprak,	blijft	toch	veel	binnenin	de	tekst	voor	ons	verborgen:	de	absoluut	
overweldigende	aanwezigheid	van	God	die	zij	tijdens	die	ontmoeting	heeft	
ervaren,	de	warmte	van	Gods	nabijheid	die	haar	hart	volledig	deed	smelten,	Zijn	
liefde,	Zijn	mededogen	en	Zijn	tederheid.	Niettemin	was	het	zo	reëel	voor	haar	
dat	het	enige	dat	ze	kon	uitspreken	was:	El	Roï	-	De	God	die	naar	mij	omziet.	 
	 
	



	


