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Avondsmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Wat is er 

Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 21: 17a 
Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: 
‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd...’ 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Tegenwoordig hebben we een vorm gevonden om twee personen met tegenovergestelde 
belangen met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot de oplossing te komen. 
Met behulp van ‘neutrale derde’. De mediator laat conflictpartijen zélf het geschil meestal zó 
oplossen, dat ze verder kunnen. 
Abraham was géén ‘neutrale derde’. Hij bevond zich in krachtenveld tussen twee vrouwen: 
Sara en Hagar. In koortsachtig streven naar een stamhouder had Abraham nà dood van 
broer Haran eerst Lot als zoon opgenomen. Later zag hij Eliëzer, zijn rijke knecht uit 
Damascus, als erfgenaam (Gen.15:2). 
Tót Sara’s slavin Hagar zwanger is van Ismaël. Het pestgedrag tussen de twee vrouwen loopt 
zo hoog op dat het huis te klein is. Dienstmeid trekt aan kortste eind. Enkel glimp van belofte 
(Hebr.11:13). In woestijn van leven zegt Stem tegen Hagar: ‘wees de minste; keer terug!’ 
Wíe is daar nu de Bron van? 
 Zestien jaar later gebeurt ‘t wéér. Tijdens een feest. Ter ere van ‘t feit, dat Izaäk van de 
borst is. Hij heeft het gehááld. Alsof ook dáárom het kind van die ander wèg kan. Brandend 
zand. Op water en brood gezet.  Maar God hoorde de jongen kermen en engel riep: ‘Wat is 
er, Hagar? Wees niet bezorgd…’ 
Gemeente, de Stem van Hogerhand doet navraag. Ook bij jou die soms misschien wel denkt, 
dat je nergens bij hoort. Laat staan je kind. Juist om zulke mensen is God bewogen. Om hen 
van wie de kruik léég is. Omdat er tevéél gebeurd is. Sta je droog. Heb je niet meer. Voor 
jezelf niet én voor de ander. 
Zoals God destijds Hagar, vraagt Jezus als ‘Betrokken Derde’ nu ook óns: ‘Wat is er? Ja, Ik 
weet wat het is om er níet bij te horen, toen Ik riep: ‘Mijn God, mijn God, wáárom?’ Wees 
niet bezorgd.’ Ik was in diepste ellende en eenzaamheid, opdat jullie nóóit meer Godverlaten 
zult zijn. Ook dáárom: H.A.! 
Amen. 


