OECUMENISCHE VESPERS
GEZAMENLIJKE VIERING
DAGKAPEL DOMINICUSKERK
40-DAGENTIJD 2020

Sta op!
4 maart 2020

Hagar en Ismaël

Voorganger: Magda de Jong

Openingsvers

Bijeen gekomen in de Naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest, bidden wij:
Onze hulp komt van de Levende
DIE HEMEL EN AARDE MAAKT
Drempellied
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/329-o-heer-god-erbarmend-genadig-3_1_4
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Psalm 107,1-8

Karel Eykman, ‘Een knipoog van u zou al helpen’

De weg kwijt
Ik weet niet meer waardoor
ik voel mij asielzoeker in eigen land
dakloze zwerver in eigen huis
en nergens ben ik op mijn plaats.
Afslag gemist, niet meer op de kaart te vinden.
Ik weet niet op wat voor manier
maar ik moet omkeren naar waar ik begon
en teruggaan naar waar ik stond
om over te houden wat mij nog rest.
Afremmen helpt niet meer, ik moet stoppen.
Ik weet niet hoe u dat doet, God
maar geef mij een plek waar ik kan zijn
een vluchtstrook voor mijn angst
en een stad om te bewonen.
Tot mijn kern teruggebracht, op adem gekomen.
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Genesis 16, 1-16
Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen.
Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar.
‘Luister, ‘zei Sarai tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn moederschoot gesloten.
Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’
Abram stemde met haar voorstel in
en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw;
Abram woonde toen tien jaar in Kanaän.
Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger.
Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres.
Sarai zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk!
Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is
toont ze geen enkel respect meer voor mij.
Laat de HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of jij.’
Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’
Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte.
Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron,
de bron die aan de weg naar Sur ligt.
‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij.
‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, ‘antwoordde ze.
‘Ga naar je meesteres terug, ‘zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’
En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn.
Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen.
Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.
Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem.
Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’
Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien.
Want, ‘zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’
Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered.
Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël.
Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.
Meditatie
Voorafgaand aan dit verhaal lezen we, dat God tot Abram zegt: Abram, ga uit je land...Ik zal je
maken tot een groot volk, ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal ik ook
vervloeken..... Ik hou van jou, Abram, ik blijf bij je, wie aan jou komt, komt aan mij. En Abram
gaat. Ver weg, hopend dat de beloftes waar worden. En dan begint het wachten, wachten op
een eigen kind, een opvolger en die komt maar niet. 's Nachts ligt Abram te tobben en ook
Sarai. God had het toch beloofd, een nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel! Dan
komt Sarai met haar plan, zoals we net in de lezing hoorden. Ze wil niet meer wachten tot God
zijn belofte waar maakt.. Samen met Abram neemt ze de beslissing om haar slavin Hagar als
vrouw aan Abram te geven, zodat zij een kind van Abram voor hen kan baren. Eigenwijze Sarai.
Vreemde oplossing?, toen niet?, maar wel een onverwachte ontwikkeling van deze beslissing.
Een niet uit te houden situatie in het bijzijn van Sarai , nu ze zwanger is van Abram, doet Hagar
besluiten weg te gaan. En dan bij de bron Lachai-Roi,(Bron van de Levende, die mij aanziet),
spreekt een aardige man of vrouw, een engel? Hagar aan en vraagt waar ze vandaan komt en
waar ze heen gaat. En dit laatste weet ze niet en ze vertelt haar verhaal. De engel zegt, sta op
Hagar en ga terug. Ga terug naar Abram en Sarai en doe wat je opgedragen wordt. Ook Abram
en Sarai zullen op moeten staan en zich omkeren, bekeren, bekennen, dat het zo niet door God
bedoeld was. Sta op Hagar en ga, God zal met je zijn.
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Voorbede
Goede God, waak over ons
en over alles wat goed is tussen ons mensen
over de zorg van mensen voor elkaars gezondheid
over de aandacht van kinderen voor hun ouders
over de liefde van ouderen voor opgroeiende kinderen
over de hartelijkheid waarin mensen met elkaar omgaan.
God laat er steeds ruimte zijn voor goedheid van mensen
Goede God waak over ons
en over alles wat ons samen bezighoudt
help ons bij een groeiend vertrouwen in elkaars mogelijkheden
bij een hartelijke zorg en aandacht voor alles
wat stil en bescheiden onder ons gebeurt
om ruimte te scheppen voor hen die weinig mogelijkheden zien
om vooruit te komen in hun leven.
Goede God, U schenkt overvloed van leven
waar mensen opengaan voor U.
In Jezus, uw Zoon, toont U ons uw trouw.
Wij bidden U wek ons op door de kracht van uw Geest
en maak ons zo bereid ons leven te delen met elkaar van dag tot dag.
Met Gods hulp gaat het lukken!
Bidden we samen:
Onze Vader
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE OP AARDE
ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE,
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN.
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Zegenbede
Goede God,
die van ons houdt vanaf het begin
en zich een wereld droomt
waar ieder mens zichzelf durft en mag zijn
Wij bidden U, help ons niet alleen daarin geloven,
maar ook vanuit dat besef te leven.
Dan durven wij steeds meer
uw liefdevolle woorden te verstaan
en elkaar die levensbron aan te reiken.
Moge wij zo, dankzij U, elkaar tot zegen zijn.
afgesloten
https://kerkliedwiki.nl/Gezegend_die_ons_deed_opstaan
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