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Homilie gehouden op 12 oktober 2014 in de Gereformeerde kerk te Broek op Langedijk 

           Proponent Suzan ten Heuw 

 

Gemeente, 

 

In onze tijd die zich kenmerkt door allerlei toepassingen van computer- en internettechnologie 

en waarin de digitalisering ‘oprukt’ kan het lastig zijn een lineair gestructureerd verhaal zoals  

in Genesis 16 vers 1 tot 16 is vormgegeven te volgen. Daar komt bij dat veel van de verhalen 

uit het Oude Testament, zo ook deze, zijn ontstaan in een schaamte- en schuldcultuur die een 

mens met westerse denkbeelden en overtuigingen vreemd is. Waarom zou ik bijbelse verhalen 

lezen die zijn ontstaan in een cultuur die hemelsbreed verschilt van de mijne? Het verhaal uit 

Genesis 16 vers 1 tot 16 kan mij als lezer veranderen doordat ik leer in de huid van een ander 

te kruipen, het vermogen train de schroom te voelen van Abram, het superioriteitsgevoel van 

Hagar en te begrijpen hoe Sarai’s jaloezie ontstaat. We leren sympathie te hebben en mee te 

lijden met mensen die ons eigenlijk vreemd zijn. ‘Een vreemde ander’ wordt in een verhaal 

vermenselijkt en maakt mij ontvankelijk voor de concrete situatie van de pijn en vernedering 

van Sarai of stelt Hagar voor als een symbool van de geloofsmens waardoor ik, via haar, het 

idee heb dat ik kan ingrijpen en de wereld kan veranderen door een spreekwijze aan te passen. 

 Welnu, waar komt dat verhaal uit Genesis 16 vers 1 tot 16 vandaan? Wat heeft de 

auteurs van Genesis 16 vers 1 tot 16 bewogen dit verhaal op schrift te stellen? Het was de 

naam ‘de put van de levende God die mij ziet’ van een plaats in de woestijn van Sur die 

voorbijgangers de wenkbrauwen deed optrekken. Waar verwijst die naam naar? Wat voor 

geschiedenis is aan die naam vooraf gegaan? Hoe zijn die Ismaëlieten hier terecht gekomen? 

Dit soort vragen was aanleiding een veel ouder verhaal te verwerken tot een familiedrama.

 Stel u voor, in de cultuur van Sarai die er één van ‘eer’ was, gold het verwekken van 

kinderen als het belangrijkste statussymbool van de vrouw. Geen Rolex horloge, noch een 

exotisch huisdier, boekenkast of jacht, maar een kind was het ‘pronkstuk’ dat symbool stond 

voor de sociale status die een vrouw uit het Nabije Oosten nastreefde. Binnen haar 

bevolkingsgroep was het moederschap een voorwaarde om voor vol te worden aangezien. 

Ook het aanzien van een man, zijn ‘reputatie’ was medeafhankelijk van de vruchtbaarheid van 

de vrouw.  

Abram, een man die leefde in de wereld van geloof heeft het zojuist met God op een 

akkoordje gegooid. Aartsvader zou hij zijn, de man die de geschiedenis zou ingaan als de 

grondlegger van de monotheïstische godsdiensten. Abram had een vurige kinderwens, zag 

zichzelf als de stichter van een groot volk, was een ‘familieman’, hield van kinderstemmen en 

drukte om zich heen. Maar het was stil. Een kinderkamer was al in gereedheid gebracht, zou 

Sarai nu leven dan zou je haar op weg naar haar werk verdiept in pedagogische literatuur in de 

bus aantreffen. De tijd verstreek, dertigers kwamen op middelbare leeftijd, gingen met 

pensioen, hadden midlife-crisis en menopauze overleefd en waren inmiddels stokoud. 

Biologisch gezien leek niets erop te wijzen dat een kinderwens nog in vervulling zou gaan. 

Abram had gedroomd, zich goed vergist en zich al die biologische feiten realiserende 

verkeerde hij in grote onzekerheid over ‘de overeenkomst’ die hij met ‘de Ene’ had gesloten.

 Wat heeft het sociaal-maatschappelijk gezien mogelijk voor twee mensen betekend in 

een cultuur te leven die stond op ‘grote gezinnen’? Abram leeft als een mobiele agrariër en 

kan niet rekenen op extra handen die hem helpen ‘zijn bedrijf’ te laten floreren. Sarai kon het 

in haar omgeving wel schudden. Vertoonde zij zich op straat dan werd ze in de eerste plaats 

gezien als ‘kinderloos’ en vanuit dat besef bejegend met medelijden. Sarai, die kinderloos is 

staat er in de huishouding helemaal alleen voor.      

 Wellicht kan ik de sociale druk van een cultuur illustreren met twee hedendaagse 

voorbeelden uit de wereld van film en literatuur. In 2007 verschijnt in Amsterdam de roman 
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In tijden van ongehoorzaamheid van Charlotte Mendelson. In de roman schetst ze het leven 

van Claudia Rubin, vrouw, rabbijn, moeder en het geweten van de joodse gemeenschap in 

Londen. Ook zij wordt een dagje ouder, maar weet op feestjes nog altijd de aandacht naar zich 

toe te trekken. Zij staat aan het hoofd van een gezin, treedt op als consultant en is een 

rolmodel voor vele vrouwen in de gemeenschap. Als vervolgens haar zoon Leo er op zijn 

huwelijksdag, in het bijzijn van de voltallige gemeente, vandoor gaat met een vrouw die 

getrouwd is met de rabbijn die het huwelijk zou voltrekken dreigt die familie Rubin door 

schande uiteen te vallen. Dat idee van ‘schande’ dat in deze cultuur en ook in die van Sari en 

Abram een rol speelt wordt in het leven geroepen door externe sancties voor ‘goed gedrag’. 

Schande vormt een reactie op de kritiek van andere mensen.   

Het tweede voorbeeld is de Israëlitische film Eyes Wide Open die in 2009 uitkwam. 

Aaron is een getrouwde orthodoxe jood, lid van de ultraorthodoxe gemeenschap in Jeruzalem 

en vader van vier kinderen. Na de dood van zijn vader die een slagerswinkel runde neemt hij 

het bedrijf over en zoekt een hulp in de slagerij. Ezri is een negentiende jarige, dakloze 

student die religieuze studies studeert en een talent heeft voor tekenen. Aaron neemt Ezri in 

dienst en de twee groeien naar elkaar toe nadat Ezri Aaron uitnodigt een ritueel bad te nemen 

buiten de stad. Als Aaron op een avond vraagt of Ezri een portret van hem wil maken is dit 

het begin van een liefdesrelatie. Aaron neemt gelijkelijk afstand van zijn familie en het leven 

in de zogenaamde Haredi gemeenschap. Die gemeenschap zet hem onder druk en dwingt hem 

een keuze te maken tussen het sociaal-commerciële-religieuze leven in de gemeenschap en de 

gevoelens die hij voor Ezri koestert.         

Ook Sarai voelt zich onder druk gezet, zowel door de ideeën en de 

‘verwachtingspatronen’ die haar sociale omgeving met zich meebrengt als ‘het pact’ dat 

Abram in zijn devotie met God had gesloten. Dat verdrag hing als een molensteen om haar 

nek. Sarai gaat de vervulling van het verbond een handje helpen en aangezien kunstmatige 

inseminatie of in-vitrofertilisatie nog uitgevonden moesten worden was draagmoederschap de 

enige weg voor een vrouw met een kinderwens die zelf niet in staat was een zwangerschap uit 

te dragen. In de jurisprudentie van die tijd was deze stap geoorloofd mits de onvruchtbare 

vrouw haar fiat gaf voor draagmoederschap. Op het moment dat Ismaël wordt geboren zal hij 

voor de wet als Sarai’s kind worden beschouwd. Van Hagar, een slavin, werd verwacht dat zij 

dit recht van Sarai, ‘haar meesteres’ zou accepteren en het kind na de geboorte zou afstaan. 

 Maar die zwangerschap verandert de verhoudingen in dit huis. De geboorte van een 

kind is voor Hagar in twee opzichten een uitgelezen kans zich te emanciperen. Het baren van 

een kind is het statussymbool waarmee ze Sarai de ogen kan uitsteken en een manier zich te 

bevrijden uit die situatie van slavernij. De rolverdeling van heer-slaaf wordt omgedraaid: 

Hagar kan op basis van Ismaëls geboorte de ‘ereplaats’ van Sarai ontnemen. Hagar gaat dus 

niet ‘stilzwijgend’ akkoord met die juridische en religieuze codes van haar cultuur. Ze kraakt 

ze! Met haar daad de machtsverhoudingen om te keren zal ze het uiteindelijk voor elkaar 

krijgen een ‘wetswijziging’ in te voeren. Er zal niet één volk zijn dat drager van een belofte is. 

Want naast de wieg waar Isaäk in ligt staat een box waar Ismaël zich aan de spijlen aan 

omhoog probeert te trekken. Aan Ismaël en zijn nazaten, de Arabieren, worden dezelfde 

rechten toegekend als de nakomelingen van Isaäk. Een mens, zo laten de auteurs 

doorschemeren, staat niet in verbinding tot God op basis van rituele handelingen of culturele 

ordeningen maar op grond van geloof en de daden die daaruit voortvloeien. En een gelovige 

kan de maatschappelijke consensus confronteren met haar tegendeel.     

 Het is die opvatting die ook terugkeert in Matteüs 22 vers 1 tot 14. In het messiaanse 

denken dat een model is voor een veranderde samenhang ontstaat een nieuwe harmonie. 

Mensen wisselen er van identiteit en breiden hun sociale omgeving uit. Jezus heeft een poging 

gedaan die tijd in te luiden en voor velen was dit gedachtegoed te ‘revolutionair’. Zij worden 

in dit verhaal neergezet als de mensen die de uitnodiging tot het bruiloftsmaal weigeren. Zij 
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blijven zich conformeren aan bestaande maatschappelijke structuren. Een mens die in die tijd 

veel te verliezen had – hetzij in de vorm van een gezin, carrière, have en goed – had geen 

belang bij ‘dit type samenleving’ waar al die statussymbolen waardeloos zijn.  

‘De messiaanse samenleving’ slaat vooral aan bij mensen die zich ergens van willen 

bevrijden. Aan het bruiloftsmaal zitten mensen die niet mee kunnen komen in een op drift 

geraakte maatschappij, afwijken van de status quo en in sommige gevallen niets meer te 

verliezen hebben.   

Er is één conditie aan het vieren van dit feest verbonden: de dresscode is geheel 

conform de manier waarop in menig cultuur een bruiloft wordt gevierd. Iedere genodigde kan 

niet argeloos op dit ‘toneel’ verschijnen en in z’n alledaagse kloffie dat wil zeggen oude ik in 

die nieuwe samenleving staan. Want te willen participeren in die samenleving getuigt van de 

bereidheid te veranderen. Wie in haar vorige bestaan van een bepaalde identiteit getuigde 

staat voor de taak ‘in een andere outfit’ te verschijnen dat wil zeggen ongebruikelijke keuzes 

te maken omdat je op die wijze laat zien dat je flexibel om kunt gaan met rollen en 

perspectieven. 

 

Amen  
 

 


