
“U is die God wat my sien…” 

Genesis 16: 1-16  - Moedersdag – 13 Mei 2018 

Skriflesing en Prediking:  Genesis 16: 1-16 (bl. 24) 

1. 

Gemeente. 

U sal met my saamstem dat elke verhaal iewers moet begin.  So is dit ook die 

geval met die verhaal van Israel – God se volk. Israel se verhaal begin by Abraham 

en sy onvrugbare vrou Sarai.   

 Dit is ŉ verhaal van beloftes.  Beloftes van ŉ land en beloftes van ŉ 

nageslag.   

 Dit is ŉ verhaal van mense soos ek en jy wat opsoek is na iets meer, na ŉ 

toekoms, wat opsoek is na die lewe en hoe God ingryp in hulle lewens op 

wonderbaarlike maniere.  Die verhaal lees ons van in Genesis 12 tot en met 

Genesis 25. 

In vanoggend se prediking wil ek egter nie by een van die hoofkarakters van die 

verhaal stilstaan nie.  Ek gaan nie preek oor Abraham of Sarai of oor Isak – die 

beloofde kind wat hulle toe wonder bo wonder ontvang nie.   Nee, gemeente.  In 

vandag se prediking wil ek stilstaan by een van die randfigure, die byspelers van 

die verhaal.  Ek gaan kyk na een van die karakters wat ons so maklik mislees.   

In vanoggend se prediking gaan ek fokus op Hagar, Sarai se Egiptiese slavin.  En 

ons sal sien dat God nie net ingryp in die lewens van die hoofkarakters nie, 

maar dat Hy ook die lewens van mense soos Hagar verander – mense waarvan 

ons en die geskiedenis so maklik vergeet.  Mense wat oënskynlik onbelangrik 

is. 

2. 

Ons weet nie veel van die vrou af nie.  Sy het nie soos al die ander karakters in die 

verhaal ŉ geslagsregister nie.  Al wat ons weet is dat sy ŉ slavin van Egiptiese 

afkoms is.   



 Miskien het Sarai haar uit Egipte saamgebring na haar kortstondige 

ontmoeting met die Faro.   

 Miskien was sy een van die derduisende vroue wat gedurende daai tyd 

rondgeswerf het opsoek na werk en beskerming omdat hulle mans of 

families hulle verstoot het. 

Hoe dit ook al sy broers en susters, Hagar was ŉ buitestander, ŉ slaaf, ŉ persoon 

sonder plek of status.  Sy het geen regte gehad nie, sy was eintlik niks nie. 

En tog lees ons van die mooiste verhale oor die vrou.  Ten spyte van wie en wat sy 

was, het sy iets van God se almag en veral Sy teenwoordigheid ervaar. 

Ons lees van so ŉ verhaal in Genesis 16 vers 1-16.  Kom ons lees die teksgedeelte 

saam. 

3. 

Abram en Sara was reeds tien jaar in Kanaän en daar het nog niks gebeur nie.  

 Daar was aan hulle ŉ land is belowe, maar hulle het dit nog nie ontvang nie.   

 'n Nageslag is belowe, maar hulle nog nie eers 'n kind nie.  Albei was 

moedeloos want die saak het uitsigloos gelyk.   

 Dit lyk vir hulle of daar geen toekoms vir hulle is nie.  Hulle was in ŉ 

doodloopstraat. 

Met die angs en spanning in Sarai se hart, beraam sy dan ŉ plan.  Sy beraam ŉ 

plan wat sal verseker dat hulle as gesin wel ŉ nageslag en sodoende ŉ toekoms kan 

kry.   

Die voorstel wat sy maak draai om Hagar haar Egiptiese slavin. 

Sy stel dan voor dat Abraham by haar ŉ kind moet verwek.   

Vir ons klink dit miskien baie vreemd.  Ons moet egter onthou dat die verhaal het 

duisende jare gelede afspeel.  Die mense waarvan ons hier lees het ander gebruike 

en kultuur gehad – veral wanneer dit kom by die verstaan van die huwelik.  Een 

van hierdie gebruike draai juis om onvrugbare vrouens.  Vrouens wat as onvrugbaar 



beskou was, was verplig om vir haar man ŉ nageslag te gee onder alle 

omstandighede.  Een van die wyses waarop dit gedoen is, is deur gebruik te 

maak van ŉ slavin.  Deur die slaaf kon Sarai vir Abraham ŉ nageslag gee.   

Hagar dien dan amper soos ŉ surrogaatmoeder.  

Vir Abraham het dit goed geklink en na 'n ruk het Hagar dan ook Abraham se kind 

verwag.  

Ons lees egter dat Hagar Sarai begin minag het omdat sy Abraham se kind 

verwag het.  Julle kan julle net die situasie indink.  Natuurlik sou dit tot ongelooflike 

spanning lei.   

Dag vir dag spat die vonke tussen haar en Sarai; die twee vrouens kon mekaar 

naderhand nie meer verduur nie; vir albei het die lewe ondraaglik geword.  En 

liewe Abraham maak of hy van niks weet nie en hy wil ook nie betrokke raak nie 

(Gen. 16:6).  Hy sê vir Sarai dat dit haar slavin is dat sy maar met haar moet maak 

wat sy wil (asof sy nie sy kind verwag nie).   

Uiteindelik kon Hagar dit net nie meer vat nie en sy het weggeloop.   

 Sy was so sleg behandel deur Sarai dat sy nie meer langer daar kon woon 

nie.   

 Sy kon dit nie meer by die ouman en sy vrou uithou nie.   

4. 

Verbeel dit net vir een oomblik.  Die swanger Hagar loop die woestyn in met die 

wete dat sy miskien daar sal sterf.  Dit gaan so sleg in die huis dat sy bereid was 

om die verskriklike risiko te neem.  Sy waag nie net haar lewe nie, maar ook die 

lewe van haar ongebore kind. 

En dan gebeur daar iets.  Hagar loop en loop, maar naderhand kon sy nie meer 

nie en sy moes rus.  Sy rus toe vir 'n rukkie by 'n fontein langs die pad en dit is net 

daar waar daar iets ongeloofliks gebeur.  ŉ Wonderwerk gebeur. 

Die Here ontmoet haar daar deur sy engel na haar te stuur.  Die engel vra vir Hagar 

waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?  Dit is eintlik aangrypend.  Die engel 



vra haar ŉ retoriese vraag – natuurlik weet die engel alles van haar.  Hy wil eintlik 

weet of Hagar self weet waar sy was en waar sy heen gaan.  Nie net letterlik nie, 

maar ook in ŉ metaforiese sin. 

Die selfde vraag word ook aan ons gestel?  Wat antwoord jy vanoggend?   

Nadat die Engele die aangrypende vraag aan Hagar stel antwoord sy hom.   

Sy sê dat  

 sy dit nie meer kan uithou nie.   

 Sy word so sleg in die huis behandel dat sy eerder wegloop.   

 Sy kan dit nie een dag langer meer uithou saam met die ouman en ouvrou nie.   

 Dit is beter in die woestyn, stoksielalleen, as saam met Abraham en Sarai. 

5. 

En dan gebeur daar ŉ baie interessante ding gemeente.  Iets wat ons nie rêrig 

verwag of aldag verstaan nie.  Ons kan dit as ŉ antiklimaks beskryf. 

 God help haar nie om weg te kom nie.   

 Hy gee nie vir haar ŉ wonderwerk nie. 

 God neem haar nie na ŉ lekkerder plek met beter lewensomstandighede nie. 

 God stuur nie vir haar man wat haar gelukkig sal maak nie.  In ons eie taal, ŉ 

prins op ŉ wit perd.  Geensins nie. 

 Nee, nie een van die dinge gebeur nie.  Sy ontvang nie uitkoms nie.  Sy kry 

nie ŉ wonderwerk wat al haar probleme eweskielik uit die weg ruim nie. 

Nee, juis die teenoorgetelde gebeur.  Die engel van die Here sê vir haar dat sy 

terug moet gaan.  Sy moet terug gaan na haar eienares.  En nog meer, Hagar 

moet haar onderwerp aan Sarai. 

 Sy moes na die plek teruggaan waar sy nie wou wees nie.    

 Sy moet teruggaan na mens wat haar nie wou hê nie, wat haar nie kon vat 

nie.   

 Sy moet teruggaan na omstandighede wat ondraaglik is.   



 Omstandighede wat so sleg is dat sy selfs haar eie lewe gewaag het om 

daarvan af weg te kom.   

En weet u?  Hagar neem maar haar goedjies en sy gaan terug na die ondraaglike 

omstandighede.  Die hartseer is dat dit nie eers veel beter gaan nadat sy terug 

gegaan het nie.  Lees ons verder in Genesis sien ons dat die verhouding in die 

huisgesin steeds gespanne bly.  Dit raak naderhand so sleg dat Sarai vir Hagar 

en haar jong kind Ismael wegjaag.  Dat sy hulle verdoem tot die dood in die 

woestyn. 

 

 

6. 

Vriende.   

Hier ontmoed Hagar vir God.  God, die skepper van die Hemel en aarde, die een 

wat haar aan mekaar geweef het, verskyn aan haar. 

 En dit lyk vir ons of niks in haar lewe verander het nie.   

 Steeds bevind sy haarself in die ondraaglike situasie.   

 Steeds moet sy gebuk gaan onder Abraham en Sarai se skelwoorde, hulle 

harde hande. 

God verskyn aan haar en sy ontvang nie uitkoms nie.  Sy kry nie ŉ wonderwerk nie.  

Nee, oënskynlik lyk dit vir ons asof niks in haar lewe verander het nie. 

Of het daar iets in haar lewe verander?  Ek wil so ver gaan deur te sê dat haar 

ganse bestaan verander het!  Dit lyk miskien op die oppervlakte dat alles presies die 

selfde gebly het, maar kyk ons dieper sien ons dat Hagar se situasie wel geheel en 

al verander het. 

In vers dertien uiter Hagar ŉ aangrypende belydenis:  U is 'n God wat my sien, hier 

het ek Hom gesien wat my gesien het.”  Die woorde , die oortuiging, die wete 

verander haar ganse bestaan. 

 Die feit dat sy God gesien het beteken dat sy anders kyk na haar lewe. 



 En nog meer, sy ervaar dat God haar pyn en lyding, haar frustrasie en 

hartseer raaksien en daarom kyk sy anders na haar eie situasie. 

 God kom so naby aan haar.  Hy sien haar woede.  Hy hoor dat sy 

sielsongelukkig is. 

 Hy ken haar diepste hartstog, haar diepste verlange en haar hoop. 

 Die ervaring dat God naby is, dat God sien, dat God hoor, was vir haar 

genoeg. 

Die feit dat God naby is, dat hy haar nood sien en haar roep hoor, maak dit vir haar 

moontlik om terug te gaan.  Die nabyheid van God gee haar die krag om hierdie 

onmoontlike omstandighede aan te pak en dit te verduur. 

Sy kry miskien nie uitkoms, of redding nie.  Maar omdat God so naby is, vind sy die 

krag en die moed om te trotseer war voorheen ondraaglik was.  Persoonlik dink ek 

dat dit miskien ŉ groter geskenk was. 

7. 

Maak ons die verhaal van die randfiguur op ons van toepassing sien ons dat ons nie 

so veel van haar verskil nie. 

Soos Hagar bevind ons onself in situasie waar ons nie wil wees nie. 

 Baie keer is ons in ŉ skool waar ons ongelukkig is, waar ons miskien nie 

vriende het nie, of geboelie word. 

 Soms is ons werksplek so sleg dat ons nie eers uit die bed kan kom nie.  

Werkskolegas, die baas, die werk, die ure, dit alles veroorsaak dat ons 

sommer depressief word. 

 En wat van by die huis.  Dalk bly jy in ŉ woonstel, of ŉ huis wat neerdrukkend 

is. 

 Netso bevind baie van ons in verhoudings wat soms onmoontlik is.  

Verhoudings soos die van Abraham, Sarai en Hagar. 

 Vandag vier ons Moedersdag.  Ek dink die verhaal van Hagar is ook baie van 

ons moeders se verhaal – miskien is dit hoekom die verhaal van Hagar veral 

vroue aanspreek. 



Tog kry ek en jy die selfde troos en hoop en krag en moed as Hagar.   

 Want ons weet dat God ons nood sien.   

 Hy hoor ons noodroep.   

 En Hy het aan elkeen van ons verskyn deur Jesus Christus.  En vandag nog 

hoor en sien hy alles wat gebeur deur sy Gees.   

 God is naby, tasbaar-naby, aan elkeen van ons. 

En omdat ons weet dat God naby is, dat hy hoor en sien, kyk ons ander na ons 

omstandighede.  Omdat ons weet dat hy naby is, word die ondraaglike draaglik.  

Omdat ons weet dat Hy naby is raak die onmootlike moontlik.   

Dit beteken nie dat ons omstandighede aldag verander nie, alhoewel God dit ook 

kan bewerk, dit beteken wel dat die omstandighede wel draaglik word omdat ons 

weet dat God so naby is dat Hy amper voelbaar is. 

 Daarom bid ek dat elkeen van ons ŉ Hagarervaring sal beleef.  Laat ons 

beleef en ervaar hoe naby God is.  Laat ons ervaar dat God luister en hoor.  

En laat ons daardeur die krag en die moed kry om te verdra en selfs dit te 

oorwin wat voorheen ondraaglik, onmoontlik, was. 

 En nog meer; ek bid dat elkeen van ons op so wyse sal leef sodat God se 

teenwoordigheid sigbaar maak.  Laat ons God sigbaar maak in die wêreld.  

Laat ons die Engele wees wat aan die Hagars’s van wêreld verskyn en 

sodoende hulle vertroos en versterk.  En net dalk sal hulle ook dan bely U 

is 'n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.” Dit is 

genoeg vir my. 

Amen 

 


