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Lezingen 

Eerste lezing, uit het Oude Testament:  

Genesis 16 door Tania Barkhuis 

Vertaling: NBV 

De geboorte van Ismaël 

1 Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. 2 ‘Luister,’ 

zei Sarai tegen Abram, ‘de H EER  houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin 

slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in 3 en 

Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in Kanaän. 4 Hij 

sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect 

voor haar meesteres. 5 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 H EER  maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of 

jij.’ 6 Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai 

haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. 

7 Een engel van de H EER  trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg 

naar Sur ligt. 8 ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben 

gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ antwoordde ze. 9 ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van 

de H EER , ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ 10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen 

geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. 11 Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld 

brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de H E E R  heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren 

had.12 Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn 

verwanten zal hij in onmin leven.’ 13 Toen riep zij de H EER , 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?’ 14 Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï;  hij ligt tussen Kades en 

Bered. 

15 Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had 

Ismaël. 16 Abram was zesentachtig jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. 
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Tweede lezing, uit het Nieuwe Testament:  

Lucas 1:26-38 door Dennis Boutkan 

Vertaling: NBV 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje 

dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette 

Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met 

je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 

betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 

noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de 

Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het 

volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met 

een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 

genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks 

haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 

zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met 

mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 

Overweging door Mariecke van den Berg 

Broeders en zusters in Christus, 

Ik wil graag beginnen met een biecht. 

Op donderdag 16 december 2008 heb ik Jezus opgezogen.  

Ik werkte bij de thuiszorg en deed de huishouding bij een ouder echtpaar in Overvecht. Zij hadden 

een fantastische Kerststal, in de vorm van een Kerstboom die je open kon klappen en dan waren daar 

Jozef, Maria en Jezus als zilveren figuurtjes. Ik had tijdens het stofzuigen, zoals wel vaker, al wat 

horen rinkelen en ik weet nog precies wat ik dacht: “dat is tien eurocent, dat missen ze niet”. Maar 

toen me aan het eind van de ochtend gevraagd werd of ik Jezus had gezien ging me een licht op. Ik 

wist het opeens honderd procent zeker: die zit in de stofzuigerzak. Ik heb later nog gezocht naar zo’n 

Kerststal, met het idee om Jezus terug te geven, maar heb er nooit meer zo één gevonden. Ik hou me 

aanbevolen voor tips. 

Ik hou van Kerststallen, ze geven me als volwassen mens die de playmobile-fase voorbij is de kans om 

toch nog een keer legitiem met de poppekes te spelen. Tegelijkertijd is er met kerststallen iets 

vreemds aan de hand. In Lucas lazen we dat aan de geboorte van Jezus allerlei vreemde 

gebeurtenissen vooraf zijn gegaan. Jezus, die “ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de 

maagd Maria”. Toch zien we geen duif, symbool voor de Heilige Geest, maar Jozef in de kerststal 



staan. De stal is een soort replica van wat we het kerngezin zijn gaan noemen. De kreukels zijn weer 

gladgestreken en de figuren staan weer netjes waar ze horen en de wereld is weer te begrijpen. 

Datzelfde gebeurt trouwens bij het vieren van Kerst, dat naast een kraamfeest ook een familiefeest 

is. Tijdens kerstdiners wordt oud zeer onder het tapijt geschoven en terwijl we ons mes in kalkoen, 

rollade of tofuburger zetten hopen we dat het daar twee dagen wil blijven liggen, ook als we wat 

wijntjes op hebben. 

De goed geordende wereld van de kerststal en de kerstdiners ziet er mooi uit, maar doet geen recht 

aan de werkelijkheid van de Bijbel en ook niet aan de werkelijkheid van veel mensen. Niet alle 

families voldoen aan de norm van wat familie zou moeten zijn. Familie kan bovendien heel 

weerbarstig zijn: de mensen die je het meest nabij zijn kunnen je ook het meest kwetsen. Het mooie 

van Queer is dat het juist op zoek gaat naar de kreukels en de oneffenheden. Queer Bijbellezen 

betekent volgens mij dat je de Bijbel leest in het vertrouwen dat je in de vreemdheid, in de kreukels 

van de verhalen waardevolle dingen zult aantreffen over de weg die God met mensen wil gaan. 

Vandaag hebben we twee van die gekreukelde verhalen gelezen, die ons een nieuw perspectief 

kunnen geven op wat familie is en op wat Kerst is en voor ons zou kunnen betekenen.  

Het eerste verhaal is dat van de slavin Hagar. De engel die ze ontmoet bij de bron stelt haar een 

ongelofelijk belangrijke vraag: “Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?” 

Waar kom je vandaan? Met die vraag willen mensen vaak weten wat je woonplaats is, of waar je 

bent opgegroeid. Je kunt dan gewoon zeggen: Utrecht, Hellevoetssluis of Ureterp en mensen hebben 

dan een globaal beeld van je achtergrond –als ze weten waar het ligt. Maar als je de vraag dieper 

leest, op een meer existentieel niveau, wordt het bijna een enge vraag. Je zou er hele therapiesessies 

mee kunnen vullen, in ieder geval kun je er heel wat bomen over opzetten in de kroeg. De vraag die 

de engel aan Hagar stelt is denk ik ook van dat diepere niveau: wat is er met jou gebeurd? Hoe ben je 

hier, op deze plek in je leven, terecht gekomen? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat je zo vast zit? Er 

klinkt iets in door van de eerste vraag die God de mens stelde, toen hij wandelde door de Hof van 

Eden: waar ben je?   

Hagar’s antwoord laat zien dat ze de vraag ook zo opvat: ze antwoordt niet met haar woonplaats of 

haar etnische afkomst, maar met haar levensverhaal: “Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres.” 

Het is een behoorlijk gedeukt verhaal, dat van Hagar. Haar eigen familie heeft ze moeten achterlaten 

toen ze als slavin door de Egyptische Farao aan Abram werd meegegeven. Bij Abram en Sarai kreeg 

ze iets dat op een nieuwe familie leek, maar het toch nooit echt werd. Want hoewel ze zwanger werd 

van Abram was ze niet zijn vrouw. En Sarai liet haar dat goed merken. Als Egyptische, als vrouw en als 

slavin is ze zo ongeveer de meest rechteloze persoon die we ons kunnen voorstellen. De enige die 

Hagar nog over heeft is het ongeboren kindje in haar buik, maar ook dat geeft weinig zekerheid. Dit 

kind kan op weinig bescherming rekenen en blijkbaar ook op weinig erkenning, gezien het gemak 

waarmee Abram Hagar aan de grillen van Sarai overgeeft.  

Waar kom je vandaan? Van de plek waar ik alleen maar goed was als draagmoeder, waar ik 

gereduceerd werd tot mijn baarmoeder. Waar ga je naar toe? Hagar neemt niet eens de moeite die 

vraag te beantwoorden, ze weet het niet. 

De engel geeft het antwoord voor haar, en het is misschien niet het antwoord dat ze wil horen: je 

moet teruggaan en je meesteres weer gehoorzaam zijn. En even lijkt het er op dat Hagar weer 

teruggedirigeerd wordt in de rol die ze nu juist niet meer wilde spelen: die van slavin, van 



ondergeschikte, van allochtoon. Gelukkig zegt de engel nog meer. Hagar krijgt dezelfde belofte die 

eerder Abram al kreeg: jouw kind is niet zomaar een kind, maar de stamvader van heel veel 

nakomelingen. Ismaël moet je hem noemen: God zal horen. God grijpt op twee manieren in in het 

leven van Hagar. Haar zorgen over haar kind worden weggenomen. Misschien is Ismaël een bastaard, 

maar hij is een bastaard die door God belangrijk gevonden wordt, waar God een plan mee heeft. En 

haar zelfbeeld krijgt een enorme “boost”. Hagar is de eerste persoon in de Bijbel waar God op deze 

manier mee spreekt: via een engel, een boodschapper. Hagar is belangrijk genoeg voor God om op 

een heel directe, heel persoonlijke manier mee in contact te komen. Iemand die hij letterlijk op wil 

zoeken, aan wil spreken, richting wil geven.   

Waar ga je naar toe? Misschien is het het makkelijkst om, zoals Hagar, op de vlucht te slaan. Als de 

maatschappij jou niet ziet staan kun je je terugtrekken. Dan maar zonder mij. Maar dat is niet wat 

Hagar te horen krijgt: zij moet terug. Ik lees daar iets in van: laat je de kaas niet van het brood eten! 

Laat je niet wijsmaken dat je geen recht van bestaan hebt. “Niet zonder ons” zongen we in de Roze 

Zaterdag Viering. 

Hagar gaat terug, maar de voorwaarden zijn veranderd. Maatschappelijke normen beschermen haar 

misschien niet, maar God beschermt haar. De samenleving waarin zij leeft erkent Ismaël misschien 

niet als legitieme zoon, maar voor God is hij legitiem, belangrijk, heeft hij bestaansrecht. Via Hagar 

leren we iets belangrijks over God, wat we teruglezen in de manier waarop zij antwoordt. Vroeger 

werd bij mij in de kerk vaak een “tekst van de prediking” gekozen, dat zou deze kunnen zijn: “U bent 

een God van het zien. Want heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?” Het leert ons 

iets over de manier waarop God naar ons kijkt: God kijkt door maatschappelijke normen heen, door 

etnische afkomst en klasse heen, door man-vrouw verhoudingen heen. “Het gaat niet om wat de 

mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart”, staat in 1 Samuel 16.  

Het verhaal van Maria heeft belangrijke overeenkomsten met dat van Hagar. Beide vrouwen krijgen 

bezoek van een engel: een heel directe en bijzondere manier waarop God de realiteit van hun leven 

binnen komt. Beide vrouwen raken zwanger van een kind dat een belangrijke toekomst tegemoet 

gaat. Beide vrouwen krijgen te maken met een maatschappij die vraagtekens zal zetten bij hun 

zwangerschap en de familie die ze zullen gaan vormen.  En beide voelen zich gezien door God. In de 

lofzang van Maria, ook in Lucas 1, zegt ze: “Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, 

mijn redder, hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.” Een studente van mij merkte laatst 

op dat ze daar moeite mee had, met dat ‘minste dienares’. Waarom zou Maria een minste dienares 

zijn, waarom zou ze zichzelf zo naar beneden halen? Ik weet niet of de tekst zo bedoeld is. Wel weet 

ik dat Maria zeker niet de minste is: zij had aan het hele Kerstfeestje een vroegtijdig einde kunnen 

maken door te zeggen: ik zie het allemaal niet zitten, dit is te vreemd, te ongewoon, ik durf dit niet 

aan. In plaats daarvan besluit ze dat ze van de partij wil zijn. “Laat met mij gebeuren wat u hebt 

gezegd.” Ze gaat dit vreemde gezin stichten, deze bijzondere zoon krijgen, in het vertrouwen dat 

voor God niets onmogelijk is. Net als Hagar besluit ze om het queer avontuur aan te gaan. 

Onze kerststallen zien er misschien “vreemd” uit. Misschien staan er twee Jozefs in, of twee Maria’s. 

In onze kerststallen staan misschien geen bloedverwanten, maar vrienden. Misschien ligt er geen 

kindje in onze kribbe. Misschien hebben sommigen van ons, voor wie het krijgen van kinderen niet 

vanzelfsprekend is en in ieder geval niet “per ongeluk” kan gebeuren, wel eens gedroomd dat Gabriël 

op de stoep zou staan met de boodschap: ga de babykamer maar in orde maken. Wanneer we het de 



homo ludens in onszelf toestaan om met de poppetjes gaat spelen kunnen er nieuwe, creatieve 

kerststallen ontstaan. Maar zonder pijn en moeite zal dat niet altijd gaan. 

Vandaag vieren we de geboorte van Jezus. Het kindje dat, als het groot geworden is, “vreemde” 

keuzes zal maken. Hij zal er voor kiezen om niet te trouwen en geen kinderen te krijgen, maar samen 

met vrienden en vriendinnen te leven en te reizen. Hij zal ons leren om niet zozeer te vragen: wie is 

mijn familie? Maar: wie is mijn naaste? Jezus zal daarin op veel onbegrip kunnen rekenen. Hij zal iets 

van Ismaël in zich hebben: een wilde ezel van een mens, die met al zijn verwanten in onmin leeft. Die 

niet aan de verwachtingen van zijn ouders, broers en zussen zal voldoen. Die daarmee onze ogen zal 

openen voor het feit dat er, ondanks de weerstand, andere kerststallen mogelijk zijn. Dat er andere 

kerstdiners mogelijk zijn. Jezus was een mens wiens stal er anders uitzag, en die aan diners deelnam 

die anderen voor onmogelijk gehouden hadden. 

Jezus zal steeds opnieuw laten zien wat het betekent dat God mensen opmerkt, dat God mensen 

ziet. Hij zal bij de boom stil blijven staan, omhoog kijken en roepen: “Zacheus, klim naar beneden, 

want ik wil vandaag met jou de maaltijd delen”. Hij zal bij een put een vrouw tegenkomen die 

meerdere mannen heeft gehad. Zij zal naar de stad rennen en aan iedereen vertellen: “kom mee 

naar de put, want daar zit een man die alles van mij weet!”. 

Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Misschien is dit voor jou een pijnlijke vraag. Ik hoop dat je 

in de verhalen van Hagar en Maria ruimte ontdekt om deze vragen te beantwoorden. Dat God jou 

ziet in de keuzes die je maakt, in de manier waarop je familie je gevormd heeft, in de nieuwe relaties 

van familie en vriendschappen die je bent aangegaan. Ik hoop dat je onder deze vraag de stem van 

God hoort die nooit zal ophouden om te vragen: waar ben je? Ik hoop dat je het aandurft om een 

queer kerststal te bouwen, waar het goed toeven is. Waar niets onder het tapijt hoeft worden 

geschoven.  

Wees gegroet, je bent begenadigd, de Heer is met je. 

Amen.   

 


