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DE EERSTE HUILBUI 

En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. (Genesis 21,16) 

Goed voor een mens? 

Huilen: dieren schijnen het ook te kunnen, maar dan wel zonder tranen. Want 

tranen zie je alleen bij de mens. Nou ja, als we ze niet verbergen. In onze 

emotiecultuur is er nog altijd een zekere schaamte voor emotie. Als een film ons 

ontroert, proberen we heimelijk onze tranen te verbergen.  

Maar iedereen weet: huilen is niet zo slecht voor een mens. ‘Kon ik maar eens 

goed huilen,’ zegt iemand bij wie een diep verdriet van binnen is bevroren. Niet 

dat het altijd oplucht. Dat denken wij wel, maar onderzoek wijst uit dat dit niet 

zo is. Wat tranen wel doen is: de ander aanzetten tot troosten. Maar dan moet 

er wel een ander in de buurt zijn. Toen Hagar brak, was er niemand in de buurt. 

Hoewel, dat zal nog blijken mee te vallen. 

Conflict 

Hoe dan ook, Hagar moest onbedaarlijk huilen. En ze had er reden toe. Het was 

allemaal begonnen bij Sara. De aartsmoeder van alle gelovigen speelt in dit  

verhaal geen sympathieke rol. Ooit had ze – toen ze zelf geen kinderen leek te 

kunnen krijgen – haar man Abraham aangespoord om een kind te verwekken bij 

haar slavin Hagar. Het kind zou dan als kind van Sara gelden. Zo ging dat in die 

tijd. Hagar zelf had niets in te brengen. 

Sara had met die actie haar lot in eigen hand genomen. God had haar wel een 

kind beloofd, maar daar geloofde ze niet meer in. Maar toen Hager eenmaal een 

kind had gekregen en Sara na een aantal jaren nu zelf toch een kind kreeg, gingen 

de zaken er ineens heel anders uitzien: Hagar en haar zoon Ismaël werden een 

sta in de weg. En de kleinste aanleiding was genoeg om de bom te laten barsten. 

Geen naam 

Toen de kleine Isaak een kleuter was en hij van de borst af was, gaf Abraham een 

feest. Maar Ismaël, het halfbroertje van Isaak, leek hem uit te lachen. Dat was 

voor Sara genoeg om haar man Abraham aan te spreken: Hagar moest weg. 
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Let op hoe Sara de namen van Hagar en haar zoon Ismaël weigert uit te spreken. 

Ze heeft het steeds over ‘die slavin’ en ‘haar zoon’. Er spreekt diepe minachting 

uit. Hagar en Ismaël mochten bij haar letterlijk geen naam meer hebben.  

Niet sympathiek 

De wens van Sara schokte Abraham. Het beviel hem allerminst. Hij vond het zelfs 

een regelrecht slechte gedachte. Maar wat meteen opvalt: Abraham gaat er niet 

tegenin. Het lijkt een lijn in zijn gedrag. De aartsvader van alle gelovigen toont 

opvallend vaak een angst voor confrontaties.  

Maar eerlijk gezegd speelt God ook geen sympathieke rol in dit verhaal. Sterker, 

de Eeuwige neemt het taalgebruik van Sara over. Ook God noemt de naam van 

Hagar niet noch die van haar zoon. God kiest partij voor Sara, zo lijkt het. God 

belooft Abraham nog wel dat uit de zoon van zijn slavin een groot volk zal 

voortkomen, maar de Bijbel zal alleen met Isaak verder in zee gaan.  

Wanhoop 

Ook tegen de Eeuwige gaat Abraham niet in. Hij die het voor Sodom en Gomorra 

nog had opgenomen, gaat zonder tegensputteren mee in de beslissing om Hagar 

met haar kind weg te sturen. Zo zal hij trouwens ook zonder veel tegenstribbelen 

niet veel later op weg gaan om Isaak te offeren – ook in opdracht van God 

trouwens. Nee, ruggengraat lijkt Abraham in deze fase van zijn leven niet te 

hebben. 

De volgende morgen vroeg gebeurde het dan ook. Abraham gaf Hagar en haar 

kind brood en water mee en stuurde haar weg. Getraumatiseerd door de 

beslissing van Abraham raakt ze meteen letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Ze 

verdwaalt in de woestijn. Ze ziet  al snel geen uitweg meer. Het water is op en 

moeder en kind zijn dan ten dode opgeschreven. In diepe wanhoop legt ze haar 

dan al stervende kind onder een struik. En omdat ze het niet kan aanzien, gaat 

ze zelf een eind verderop zitten. En dan breekt ze uit in een onbedaarlijk huilen 

– de eerste huilbui in de Bijbel. 

Het huilen stopt niet 

Het huilen in Bijbel en wereld zal vanaf dan nooit meer ophouden. Vader, 

moeders, kinderen – mensen lijken het huilen eeuw na eeuw aan elkaar door te 
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geven. Wie moet dan niet denken aan de talloze vluchtelingen van onze tijd? In 

diepe wanhoop zijn ze verjaagd door honger of oorlog. Hun weerloze kinderen 

kijken vandaag in onze camera’s en we voelen de vraag: waarom in Godsnaam? 

Hagar is hun aartsmoeder. En het is niet de vraag waar onze sympathie ligt. Niet 

bij de harteloze Sara. Niet bij de zwakke Abraham. Maar ook niet bij God. Je zou 

haast zeggen: wat een meedogenloos stelletje, die Drie-eenheid van Vader, zijn 

vriend en diens vrouw! Moet Gods geschiedenis daarmee beginnen? Nee, wie 

een beetje mededogen heeft, kiest voor Hagar.  

Wording 

Toch moeten we even een stapje terug doen. Waar gaat het boek Genesis over? 

Het is het boek van de wording. Van de wording van de wereld. Maar ook van de 

wording van Israël te midden van andere volken. Volken die Israël naar het leven 

stonden. Of met wie het niet altijd door één deur kan. 

De verhalen van Genesis willen de wordingsgeschiedenis daarvan vertellen. Dit 

is zo’n verhaal. Het brengt wereldgeschiedenis terug tot een verhaal van 

personen. Maar het gaat om Israël en de omringende volken. Het boterde niet 

altijd in die regio. Hoe is het zo geworden? Ze hebben wellicht één stamvader, 

maar het gaat niet altijd samen. We zien het tot op de dag van vandaag. Het 

Joods-Palestijns conflict is er natuurlijk het meest in het oog springende 

voorbeeld van. Je kunt dromen van één staat voor Joden en Arabieren. Maar het 

blijkt een utopie. Als er een oplossing is, dan die van twee staten. Samen gaat 

het niet. Maar er zullen nog heel wat tranen geplengd worden, voordat het zover 

is. 

Niet zonder ons 

De tranen die Hagar plengde, verdroogden meteen in de zinderende 

woestijnlucht. Haar snikken klonk in de diepe stilte en eenzaamheid waarin geen 

ander mens in velden of wegen te zien was. Ze was stikalleen.  

Tranen zijn nergens goed voor. Het enige waar ze goed voor zijn, is dat ze een 

ander aanzetten om jou te troosten. Maar wie zal Hagar troosten? ‘Zing, vecht, 

huil, bid, lach, werk en bewonder,’ zong Ramses Shaffy. En hij zong er achteraan: 

‘Niet zonder ons’. Want mensen hebben mensen nodig. Maar wie heeft Hagar? 

Het blijkt bij nader inzien toch de God te zijn die zo’n onsympathieke rol leek te 
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spelen. Als mensen het voor elkaar verpesten, lijkt Hij daar wel in mee te 

(moeten) gaan. Maar dan om er zijn eigen draai aan te geven.  

De tapijtenknoper 

Iemand gebruikte eens het volgende voorbeeld. De makers van Perzische 

tapijten werken vaak met hun kinderen. De vader werkt aan de ene kant, de 

kinderen aan de andere. De kinderen maken aan hun kant weleens fouten. Dan 

zegt zo’n vader niet: ‘Foei, uithalen die fout en opnieuw beginnen.’ Nee, aan zijn 

kant weeft of knoopt hij dan dezelfde fout. Hij gaat mee met de fout van zijn 

kinderen. Maar juist zo zorgt hij dat het eindresultaat een symmetrisch patroon 

heeft.  

Zo lijkt God mee te gaan met de fout die Sara maakte. Maar hij gaat niet mee in 

haar minachting voor Hager. Hij geeft er een eigen draai aan. Hij hoort het 

kermen van Ismaël en maakt zich tot bondgenoot van Hagar en haar kind. Het 

kind krijgt nota bene dezelfde belofte mee die ooit Abraham kreeg: Ismaël zal 

tot een groot volk worden. En ineens valt het op: God noemde van meet af aan 

Ismaël al ‘de jongen’. Daar gaat iets vertederend van uit.  

God de wever 

En zo eindigt het verhaal. ‘God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig 

opgroeide’. De Bijbel volgt zijn spoor niet meer. Het boek kiest voor Isaak. Maar 

God gaat wél met Ismaël mee. En hij zal een veelbelovende toekomst tegemoet 

gaan. 

Soms kunnen mensen en volken niet door één deur. De Bijbel is realistisch. En 

het tekent de Eeuwige met die zelfde realistische pennenstreek. Aan God kleven 

de fouten van zijn kinderen. Maar in de gang der dingen, dus gaan-de-weg, 

tekent zich zijn ware gezicht af. Hij weeft mee aan het kleed van de geschiedenis. 

Pas als het af is, zal het echte patroon zichtbaar zijn. Maar wie goed kijkt, ziet af 

en toe hoe het patroon eruit zou kunnen gaan zien. Niemand zal meer zeggen: 

God is alleen mijn God. De Eeuwige heeft vele ijzers in het vuur: Isaak én Ismaël.  

Hij zal de tranen van ál zijn kinderen afwissen. 

En zo gaat Hagar op weg. Ze wordt een pelgrim zoals ook Abraham was. Want 

geloven is op weg zijn. Onder de hoede van God die ons terechtbrengt. Zoals 

bezongen wordt in die eeuwenoude hymne ‘Wayfaring Stranger’: 
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https://www.youtube.com/watch?v=i8P6bfMd7IU 

 

(Vertaling:) 

Ik ben maar gewoon een arme reizende vreemdeling 

Reizend door deze wereld hier beneden 

Er is geen ziekte, geen zwoegen, noch gevaar 

In dat heldere land waar ik heen ga 

 

Ik ga daarheen om mijn vader te zien 

En al mijn dierbaren die zijn voorgegaan 

Ik ga gewoon de Jordaan over 

Ik ga gewoon naar huis 

 

Ik weet dat donkere wolken zich om mij heen zullen verzamelen 

Ik weet dat mijn weg moeilijk en steil is 

Maar prachtige velden verrijzen voor mij 

Waar de door God verlosten waken 

 

Ik ga daarheen om mijn moeder te zien 

Ze zei dat ze me zou ontmoeten als ik kom 

Dus ik ga gewoon de Jordaan over 

Ik ga gewoon naar huis 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8P6bfMd7IU

