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E va,
de moeder van twee verloren zonen
Genesis 4:1-16

Een vrouw moest emigreren vanuit een heerlijk land, waar ze
alles had wat haar hart maar kon begeren, naar een onherbergzame plek, waar het leven hard en moeilijk was. Gelukkig ging
haar man met haar mee, maar ook hij had het moeilijk met de
nieuwe situatie.
Toen leek het geluk zijn intrede weer te doen: ze kregen twee
zoons, en het leven in het nieuwe land begon, ondanks het heimwee, min of meer te wennen.
Maar op een dag stortte de hele wereld van die vrouw in.
’s Avonds kwamen haar zoons geen van beide terug naar huis.
Samen met haar man ging ze zoeken en al snel was het duidelijk:
de oudste had de jongste jongen vermoord en was daarna zelf op
de vlucht geslagen. Daar zat ze, met lege handen en een gebroken
hart. Toch moest ze verder…
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Een sprookje? Nee, het verhaal van de eerste vrouw, Eva. Als we
haar naam horen, komt ons onmiddellijk de geschiedenis van de
verboden vrucht in gedachten. Maar Eva’s leven ging verder, ook
na het Paradijs. Een moeilijk, verdrietig leven, maar toch bleef ze
op God vertrouwen. Dat lees je verderop in dit hoofdstuk. Als er
opnieuw een zoon wordt geboren, ziet ze hem als een geschenk
van God. Dat is toch wel een voorbeeld en een bemoediging.
Ook al gaat het door de diepste dalen, toch mag je je steeds weer
op God richten. Hij zal er zijn!

H EER, hoog als de hemel is uw liefde,

tot in de wolken reikt uw trouw.
Psalm 36:6
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H agar,
de slavin van Sarai
Genesis 16

Wat is je eerste gedachte als je de naam van Hagar hoort?
O ja, Hagar, de Egyptische slavin van Sarai, die werd weggestuurd…
Maar moet je eens goed lezen wat er allemaal met haar gebeurde!
Eerst wordt ze door haar bazin aan meneer ‘gegeven’, haar mening werd niet gevraagd. Mevrouw Sarai wilde graag een baby
en het lijkt niet te lukken, dus vooruit, ze ‘geeft’ Hagar aan haar
man, dan proberen ze het op deze manier. In vers twee van dit
hoofdstuk lees je: ‘misschien kan ik door haar nakomelingen
krijgen.’ Hagar was dus gewoon draagmoeder voor Sarai. Misschien was zoiets in die tijd niet ongebruikelijk, we lezen er ook
over bij Jacob, Rachel en Lea, maar toch… Ik denk dat Hagar
liever een man voor zichzelf had gehad, dan aan haar oude baas
cadeau gedaan te worden. Eerlijk gezegd kan ik best begrijpen
dat ze, eenmaal zwanger, lelijk deed tegen Sarai. Maar ja, Sarai is
de baas en heeft dus alle macht om haar te vernederen. Ten slotte
gaat Hagar ervandoor, ze trekt het niet meer. Maar na een poosje
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ronddwalen moet ze met hangende pootjes weer terug en Sarai
neemt haar weer aan als slavin.
Als Ismaël opgroeit en ook Sara intussen een eigen zoon heeft,
loopt het opnieuw spaak tussen de beide moeders. En nu wordt
Hagar dan echt weggestuurd, samen met haar zoon een ongewisse toekomst tegemoet.
Maar… God vergeet haar niet, Hij zorgt voor Hagar en haar
kind. Hij zorgt voor jou en mij!

W ees over niets bezorgd, maar
vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden.
Filippenzen 4:6
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S ara,
de vrouw die lachte
Genesis 18:1-15

Bij ons thuis kwam er vroeger van tijd tot tijd een kennis van
mijn vader langs op de boerderij en soms dronk hij dan een kop
koffie mee. En die man kon verhalen vertellen! Sterke verhalen,
maar hij vertelde met zo veel overtuiging dat het duidelijk was
dat hij ze zelf bijna geloofde. Als ik met m’n moeder meeliep
naar de keuken om de koffie in te schenken, grinnikten we soms
samen even: jaja, hij zat het weer mooi te vertellen!
Zo ongeveer stel ik me Sara voor: Er kwamen reizigers langs en
zoals de beleefdheid voorschreef, werden zij gastvrij onthaald
door Abraham en Sara. Er werd een lekkere maaltijd klaargemaakt en de mannen voorgezet. Terwijl ze zaten te eten en
een praatje maakten met Abraham, ging Sara weer naar de tent
om wellicht de afwas te doen. Met een half oor luisterde ze naar
het gesprek van de mannen. Hoor, viel haar naam daar? Ze liet
de afwasborstel even rusten in het sop om goed te kunnen luisteren… En wat hoorde ze toen zeggen? ‘Volgend jaar kom ik weer
langs en dan zal Sara een zoon hebben.’ Sara schudde even haar
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hoofd en glimlachte, wat een dwaze praat had die man, ze was
nota bene negentig, als hij dat vijft ig jaar eerder gezegd had…
En toch gebeurt het! Onwaarschijnlijke woorden? Ja, als mensen
die spreken, kun je er soms om glimlachen. Maar wat God zegt,
dat gebeurt altijd! Zijn beloften zijn alles waard.

O precht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
Psalm 33:4
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D e vrouw
van Potifar
Genesis 39:1-20

Het oude verhaal: de carrièreman, die druk, druk, druk is met
zijn zaken en te weinig aandacht en tijd heeft voor zijn vrouw.
Bijna iedereen weet daar wel een voorbeeld van, of erger: weet
uit eigen ervaring hoe dat kan zijn.
Hoe gemakkelijk kan het dan gebeuren dat je als vrouw verliefd
wordt op een andere man. Iemand op je werk of ergens anders in
je omgeving. Iemand die wel tijd en aandacht voor je lijkt te hebben, voor wie je meer bent dan je voor je man nog lijkt te zijn: de
moeder van zijn kinderen en degene die zorgt dat alles thuis op
rolletjes verloopt.
En dan?
Je kent misschien de uitspraak wel: je kunt er niks aan doen als
er een vogel op je hoofd gaat zitten, maar je kunt wel voorkomen
dat hij daar een nest bouwt. Prachtige uitdrukking vind ik dat,
het roept je op alert te blijven.
De vrouw uit dit bijbelgedeelte had het wellicht dubbel moeilijk:
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er zijn uitleggers die menen dat haar man een eunuch was. Als
dat zo was, kwam ze zeker wat tekort.
Maar zelfs als dat zo was, zelfs als er allerlei verzachtende omstandigheden voor je zijn, dan nog is het niet goed te praten. En
deze vrouw ging wel heel ver: ze probeerde niet alleen Jozef te
verleiden, maar ze beschuldigde hem ook nog eens heel vals toen
ze haar zin niet kreeg.
Staat zoiets ver van je af? Ik hoop het! Maar… blijf waakzaam
voor die vogel, hoe hij zich ook vermomt!

E n ik zeg zelfs: iedereen die naar
een vrouw (man) kijkt en haar
(hem) begeert, heeft in zijn hart al
overspel met haar (hem) gepleegd.
Matteüs 5:28
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