
Preek Jan Steyn 1 Maart 2015. 

Teks: Genesis 16:1-15, 17:15-21, 21:1-21 en 25:7-11 

Tema: Hoop omdat God my sien en hoor 

 

Inleiding: 

Ek wil vir ´m oomblik stil staan by die drie menslike hoofkarakters in hierdie verhale: Abraham, sy 

vrou Sarai en Sarai se Egiptiese slavin Hagar. Ons lees in Genesis 12 al waar God vir Abraham die 

eerste keer roep, Hy reeds aan hom die belofte van hierdie groot nageslag maak: "Ek sal jou ´n groot 

nasie maak. Ek sal jou seën en jou ´n man van groot betekenis maak." Maar sedert daardie belofte 

het die jare aangestap. Abraham en Sarai word oud, sy gaan later selfs verby die ouderdom wat 

vrouens in daardie tyd gewoonlik kinders gekry het. En Sarai raak moedeloos en angstig: Sy ken die 

samelewing se siening van kinderloosheid. Eerstens was kinderloosheid altyd die vrou se skuld en 

nooit dié van die man nie. Dit was as hierdie vloek gesien en die vrou wat nie vir haar man kinders 

kon baar nie, kon selfs tot slaaf gereduseer word. Tweedens as jy nie kinders gehad het nie, het jy 

geen sosiale status gehad nie en het jou stam of bloedlyn net daar dood geloop. Mense sonder 

kinders, veral vroue sonder kinders was niemand, onsigbaar, want haar bestaansreg was gekoppel 

aan haar vermoë om kinders voort te bring. Agter Sarai se woorde in 16: 2 is daar baie pyn en trane 

en vernedering: "Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê." En nou 

begin Sarai se kop werk: Toe die Here sy beloftes gemaak het, het Hy dit aan Abram gemaak. Miskien 

moes daar hierdie ander pad wees waarlangs God Sy belofte aan Abram waar sou maak. As God in 

elk geval nie Sy beloftes tot uitvoer bring nie, het Sarai sekerlik gedink, verwag Hy dalk van my of van 

ons om self die saak op te los. Partykeer help God hulle wat hulself help, was dalk haar slotsom. 

En hier is Sarai se plan: Abram moes gaan slaap by haar slavin Hagar sodat sy dalk swanger kon word 

en vir Abram hierdie erfgenaam waarna hy en sy gesmag het in die wêreld kon bring. Ons lees in 

16:3 dat Sarai vir Hagar aan Abram as vrou gegee het. Sy was nou beide Abram se vrou en slavin. 

Hagar word nie oor haar opinie uitgevra nie, word nie gevra of sy bereid is om in te val by hierdie 

plan nie. Sy het geen regte en mening van haar eie nie- sy behoort aan Abram en Sarai net soos hulle 

skape aan hulle behoort en hulle kan met haar doen wat hulle wil. Sy was die surrogaatma, maar die 

kind wat uit haar sou voortkom, sou aan Saria haar meesteres behoort het. Hierdie optrede was 

werklik wettig in daardie tyd. 



Hagar word swanger en ons lees sy begin haar meesteres minag. Wat waarskynlik beteken dat 

omdat sy die erfgenaam van Abram verwag het, sy haarself nou as gelyk of selfs hoër as Sarai begin 

ag het. Om getroud te wees het jou status gegee in die tyd van die Ou Testament. Om swanger te 

wees en kinders te kry het jou meer status gegee. Ou Abram kry die pak vir wat gebeur het, al was 

dit Sarai se plan. Hy onttrek hom aan enige verantwoordelikheid teenoor Hagar. Hy laat haar lot aan 

Sarai oor- Maak met haar wat jy wil. Sy staan tog onder jou. Ons moet Sarai probeer verstaan- in die 

pyn oor haar eie kinderloosheid word Hagar haar teiken. Soms laai mense hul pyn op jou af omdat 

hulle nie weet hoe om hul eie pyn te hanteer of te verwerk nie. Ons lees dat Sarai vir Hagar sleg 

begin behandel- dieselfde woord wat hier vir sleg behandel gebruik word, word ook gebruik van hoe 

die farao die Israeliete in Egipte verdruk het. Die toekomstige moeder van God se volk word gelyk 

gestel met die farao van Egipte! 

Hagar loop weg. Sy kan die sleg behandeling nie meer verduur nie. Ons sien hierdie stuk rebellie in 

Hagar- so laat ek nie langer met my mors nie! Die Engel van die Here kry haar in die woestyn op pad 

na Sur toe. Sy is op ´n selfmoordsending om terug te probeer stap na Egipte toe, na die plek wat sy 

huis genoem het. Ons moet verstaan hoe geweldig dit is dat die Engel van die Here, die Here self aan 

haar verskyn. Dis die eerste keer in die Bybel dat dit gebeur. Later sou ´n engel ook aan Simson se 

toekomstige ma verskyn en natuurlik aan Maria die latere moeder van Jesus. Die engel stuur haar 

terug na Sarai haar eienares toe. Maar sy kry dieselfde belofte by God wat Abraham by Hom gekry 

het: Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. Die boodskap van die engel 

is verder: Kyk, jy is swanger, jy sal ´n seun in die wêreld bring en jy moet hom Ishmael noem, wat 

beteken God hoor. Want God het van haar swaarkry  gehoor soos Hy ook van die swaarkry van die 

Israeliete in Egipte gehoor het. Hagar is oorweldig deur God se verskyning aan haar- sy wat nie kan 

beslis oor haar eie lewe en toekoms nie, wat in Abram en Sarai se huis niks anders as hierdie 

besitting met kind-kry-kapasiteit was nie. Sy noem God by hierdie naam wat net een maal in die 

Bybel voorkom: Die Een wat my sien. Nie eens die Joodse Rabbi´s of grootste geestelikes sou waag 

om God naam te probeer gee of SY Naam eers uit te spreek nie. Dis as te heilig geag. Maar God laat 

toe dat hierdie slawemeisie hom ´n naam gee en dit uitspreek!  

Die verdere geskiedenis wys dat Hagar teruggegaan het na haar meesteres toe en dat Ishmael toe 

gebore is.  En so begin Genesis 21 by Isak se geboorte, die kind van die belofte.  En weer is Hagar en 

haar seun Ishmael spoedig in die spervuur. Ishmael lag vir sy klein boetie Isak: Ek is tog die oudste en 

jy die jongste! Wê-la-ka-pê-la. Of hierdie woord vir lag kon bloot beteken dat Ishmael hom verwerdig 

het om met sy klein boetie te speel. Die feit is Sara (dis nou haar naam in hoofstuk 21) sien dit as 

bedreiging dat hierdie twee seuns dalk op dieselfde vlak kon staan of beoordeel kon word. Sy kan dit 



nie verdra dat Hagar se seun saam met haar seun sou erf wat aan Abraham behoort het nie. Boonop 

was Ishmael Abraham se eersgeborene- Hy sou die meeste of selfs alles van sy pa se besittings kon 

kry en sou gereken word as die geestelike leier van Abraham se stam.  

Hierdie slavin en haar seun moes dus weg! Weer is dit Sarai wat praat en Abraham wat luister, al 

lees ons hy voel sleg oor hy sy seun moes wegstuur. Abraham stuur Hagar en sy oudste seun weg 

met die minimum van lewensmiddele: Brood en ´n sak met water. En toe die water opraak, sit Hagar 

haar seun onder die skadu van ´n bos en stap weg sodat sy hom nie hoor huil terwyl hy sterf nie. 

Maar God hoor die kind wat huil. Die eerste maal in die woestyn het God gesien, nou het Hy gehoor. 

Dis asof God die woestyn ingeloop het agter Hagar en haar kind in om iets van die skade ongedaan 

te maak wat Abraham en Sara aan haar aangerig het.  

Ons weet God se pad met Israel het deur Isak geloop. Hy was die kind van die belofte. Ishmael was 

die een wat deur menslike knoeiery en ongeloof en manipulasie gebore is. Maar kyk wat staan in 21: 

20: God was by die kind, by Ishmael en die kind het groot geword. Ishmael is vergeet en in die steek 

gelaat deur Abraham en Sara, maar nie deur God nie. En hoor hoe God in Genesis 21 met Hagar 

praat. In hoofstuk 16 spreek die engel haar aan as Hagar, slavin van Sarai. In hoofstuk 21 is sy net 

Hagar- sy word as vry gereken net soos haar voormalige meesteres Sarai. En in 21:18 word dieselfde 

beloftes aan Ishmael gemaak as aan Abraham: Ek sal hom ´n groot nasie laat word. 

Dan lees ons laastens in Genesis 25 waar Abraham sterwe. Ons lees hier in vers 9: Sy seuns Isak en 

Ishmael het hom begrawe. Uiteindelik staan albei gelyk voor hul pa se graf. En waar gaan woon Isak 

na sy pa se dood? By die Lagai roi fontein waar God vir Hagar in hoofstuk 16 ontmoet het.  Daar 

ontvang Isak die Here se seën. So word Isak lyk dit vir ons nie net met sy broer versoen nie, maar ook 

met Hagar. 

Hoe kom hierdie storie by jou en my lewe in 2015 uit? 

Eerstens is die belangrike nie wat mense in hierdie verhaal gedoen het of aan mekaar gedoen het 

nie, maar wat God hier doen. Ondanks hul ongenade teenoor Hagar en Ishmael is God getrou aan 

Abraham en Sara en gee die erfgenaam wat Hy beloof het aan hulle toe alle menslike hoop dat dit 

kon gebeur al lankal dood was. Twee feilbare mense word steeds toegelaat om die stamvader en 

stammoeder van Israel te kan word. Aan Hagar en Ishmael word net sulke groot beloftes van hierdie 

groot nageslag gemaak soos aan Abraham. God sorg vir Abraham en Sara, maar ook vir sy verstote 

eersteling Ishmael en sy ma. God is die een wat hierdie storie skryf. So lees ons dat twee seuns saam 

staan by hul pa se graf en Isak sy seëning van God gaan ontvang op die plek waar die engel aan 



Hagar verskyn het: Lagai-Roi fontein.  God bring die ongelukkige geskiedenis van mense tot ´n soveel 

beter einde as wat ons ooit kon verwag. 

Die skokkende van die verhaal is miskien die feit dat die verdrukking van Hagar geskied deur God se 

uitverkore werktuie, Abraham en Sara uit wie Isak die kind van die belofte sou voortkom. Abraham 

en Sara was tog die stamvader en stammoeder van die latere volk Israel. En kyk hoe behandel hulle 

Hagar. Hulle misbruik en mishandel die Egiptiese slavin net soos wat hulle voorvaders deur die 

Egiptenare misbruik en mishandel is. Miskien moet hierdie storie ons maar weer opnuut wakker 

maak. Die feit dat ek aan die Here behoort beteken nie dat ek nie in staat is om ander mense groot 

skade aan te doen nie. Mens moet maar altyd bereid wees om baie eerlike selfondersoek van jou  

lewe en motiewe te doen, want ons kan so maklik mis kyk hoe ons selfs as kinders van die Here 

ander kan vertrap en verneder. Hoekom kyk ons soms ons optrede wat ander seermaak so maklik 

mis? Want ons reageer teenoor ander baie keer maar ook vanuit ons eie pyn, soos wat Sarai teenoor 

Hagar gedoen het. 

Verder herinner Hagar se verhaal ons om op geen manier op ander mense neer te kyk wat ons 

dalk as minder as onsself beskou nie. God hoor en sien die misbruikte en platgetrapte Hagar en 

haar verwerpte seun Ishamael so dat Hy hulle gelyk stel met Abraham- as mense uit wie hierdie 

groot nageslag sou voortkom. God sien nie mense wat meer of minder is nie- God sien net mense. 

Mense wat almal na Sy beeld gemaak is. Die mense wat ons nie sien en hoor nie en dalk nie ag nie, 

sien en hoor God. En Sy begeerte is dat ons mense soos Hy sal begin sien en hoor. Vra jouself hierdie 

week: Sien en hoor ek my bediende of my tuinman of die teagirl of skoonmaker by die werk soos 

God hulle sien en hoor? Of is hulle darem te eenvoudig en te onbelangrik vir my aandag of vir my 

opregte belangstelling in hul lewens? 

Hierdie verhale oor Hagar het my net weer herinner dat God elke mens sien en hoor wat in nood 

verkeer. Dis eenvoudig wie God is. Maar God sien en hoor nie net nie. God help en God red. Ons 

hoor dit so mooi in woorde wat herinner aan God se woorde aan Hagar. Hierdie keer is die woorde 

aan Maria in Lukas 1: "Jy sal swanger word en ´n seun in die wêreld bring en jy moet Hom die naam 

Jesus gee." Sy Naam beteken God red. Deur Jesus se geboorte as mens en Sy uiteindelike sterwe aan 

die kruis moet ek weet God het die hele mensdom en my eie hulpkrete oor my verlorenheid in my 

sonde gehoor en in Jesus redding gestuur het. By die doop moet ek en jy dit al hoor: God sien en 

hoor my. Al word ek in sonde ontvang en gebore. Die water van die doop herinner aan die bloed van 

Jesus alleen wat ons sonde kan wegwas. Die doop getuig dus ook: God red my. Net Hy alleen kan dit 

in Jesus doen. 



Genesis 16 en 21 het my herinner dat ons so opgaan in die feit dat ons uitverkore is, God se kinders 

is en kerkmense is, maar weer moet hoor dat God se betrokkenheid in die wêreld baie wyer gaan as 

wat ons in ons soms eng visie kan sien en glo. God werk in die kerk, maar Hy werk verseker ook 

buite die kerk. Ek het al te veel by mense en plekke gekom waar ek gedink het God nie is nie, net om 

tot my beskaming te moet erken God was lankal voor my alreeds daar en aan die werk daar. God se 

genade in Genesis 16 en 21 loop baie wyer as die grense van die uitverkore gesin van Abraham en 

Sarai en Isak. God was in Sy genade ook by Hagar en Ishmael betrokke.  En by die Hagars en Ishmaels 

van ons eie dag. Is ons saam met Hom by hulle betrokke? 

Genesis 16 en 21 veral het my kom herinner die lewe is nie altyd fair nie. Die lewe val nie altyd in 

hierdie mooi netjiese boksies uit nie. Life is messy. Die lewe is inderdaad nie altyd regverdig nie. 

Mense tree nie altyd regverdig op nie. Of soms voel ek en jy selfs: God is nie altyd fair of regverdig 

nie. Ons het maar almal soos Hagar en Ishmael hierdie woestyntye in ons lewe waar ons nie regtig 

lig en hoop vir die pad vorentoe sien nie. En ons weet die grootste ding van hierdie woestyntye en -

ervarings is hoe verlate en eensaam dit ons kan laat voel. Dit kan ons selfs van God verlate laat voel:  

As God by my was, sou my lewe tog sekerlik nie so uitmekaar geval het nie. As God my geken het, 

sou Hy tog weet ek kan nie so baie  hartseer kan verduur nie. As God dit met my goed bedoel het, 

sou die kanker nie versprei het nie, sou my lewensmaat nie in soveel pyn gesterf het nie. As God 

regtig gesorg het, sou my kind se lewe nie so van die goeie pad af weggeloop het nie. Ek weet nie 

wat jou woestyn vandag is nie en hoe groot jou dors na net bietjie hoop is nie. Laat jou hoop vandag 

weer vol word met die wete dat God ook vir jou in jou woestynervaring sien en hoor. En as God jou 

sien, is dit nie het Hy weet hoe jy lyk nie. Nee, Hy sien jou van binne, ook die pyn en stukkend wat jy 

vir ander wegsteek. As Hy jou hoor, is dit ook die dinge hoor wat jy nie uitgespreek het nie, wat jy 

met niemand al gedeel het nie. God het ook vir jou waterputte en waterbronne in die woestyn 

waarin jy nou loop of dalk eendag sal loop. Jy is nie alleen nie. Die God wat sien en hoor en red is 

ook by jou.  

Amen 

 

  

 

 


