
Lieve allemaal, 

In onze samenleving gelden er bepaalde wetten aan de hand waarvan je kunt afmeten of je leven 

succesvol is of niet. Of je een winnaar bent of een loser. Ben je rijk, zie je er leuk uit, een goede baan, 

veel vrienden, dat soort dingen tellen voor veel mensen als meetlatten of je succesvol bent. Ben je 

arm, zie je er misschien niet zo leuk uit volgens alle modebladen, ben je sociaal misschien niet zo 

handig en heb je niet zoveel vrienden…, dan tel je niet zo mee….. 

Dat zijn wetten in de samenleving. Maar in onszelf hebben we ook van dat soort wetten. Een soort 

ideaalbeeld van hoe je leven gaat verlopen. Ik, ik word niet overspannen. Ik relatieproblemen? Ik 

niet! Ik werkeloos? Ik niet…. In mijn gezin problemen met kinderen…, bij anderen misschien, bij mij 

niet. En dan gebeurt het toch. En dan zit er een flinke deuk in het beeld dat je van jezelf hebt. 

Sara heeft bepaald geen hoog beeld van zichzelf. In haar dagen is het voor een vrouw een levenstaak 

om aan je man kinderen te baren. Dat zijn de wetten in de maatschappij in die dagen. Doe je dat 

niet…., dan is je leven eigenlijk mislukt. Sara heeft daar heel veel last van, ze gaat eronder gebukt. 

Mijn leven? Vruchteloos. Ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Het is er in zekere zin nog erger op 

geworden sinds haar slavin Hagar wél een zoon heeft gekregen, van haar eigen man Abraham. Ja, dat 

was met haar eigen toestemming. Zo graag wilde zij haar man geven wat ze zelf tot dat moment niet 

kon geven. Maar sinds Hagar die zoon Ismaël heeft, voelt zij zich nog beroerder over zichzelf. Een 

slavin…., die staat onder jou. Maar die slavin kan iets wat jij niet kan en zo is ze haar de baas. 

En dan komen er op een dag drie vreemdelingen bij de tent van Abraham.  En wij weten, omdat we 

het verhaal kennen en erop terug kunnen kijken, dat deze ontmoeting voor Abraham en Sara een 

Godservaring gaat worden. Voor Abraham en Sara is het eerst alleen maar iets verwarrends. 

Misschien wel goed om dat te zeggen. Als God ergens in je leven komt, dan heeft dat op de langere 

duur een enorm helende invloed. We worden er beter van. Maar in het begin kan het heel 

verwarrend zijn, je weet niet wat je overkomt. 

In dit geval ook niet en vooral Sara heeft dat. Want ze hoort door het tentdoek heen één van die 

vreemdelingen praten over dat zij volgend jaar een zoon zal baren. Auw! Dat is een opmerking 

rechtstreeks in het pijnpunt van haar leven. En je hoort de pijn in de schampere lach, de cynische 

lach. Ik…, zwanger…, laat me niet lachen. Mijn leven is een mislukking…. 

Als we met onszelf overhoop liggen, en dat liggen we soms, de één langer de ander korter, dan 

kunnen we enorm negatief over onszelf denken. Cynisme, grappen maken over jezelf, die je niet 

omhoog halen, maar nog verder naar beneden. Wrede grappen, zonder genade, zonder liefde over 

jezelf. Of ook over de anderen, want de anderen, die vinden mij ook niks….. Ik ben toch ook niks. 

Als God bij mensen op bezoek komt, als Jezus bij mensen op bezoek komt, dan is dat  nooit om 

mensen neer te sabelen. Als die vreemdeling zo dat pijnlijke punt aanraakt, dan is dat niet om Sara 

klein te maken, nog kleiner dan ze zichzelf al voelt. Het is om haar te helen, te helpen. Dat is voor 

Sara een wonderlijk idee – daar is het thema van deze dienst -, want zij denkt dat ze gewoon 

waardeloos is. Maar tot haar eigen verbazing raakt ze zwanger, krijgt ze een jaar later een kind. En 

lacht ze dan heel anders. Lacht ze zoals lachen bedoeld is. Van vreugde, met plezier. En de zoon die 

ze krijgt noemt ze samen met Abraham “Izaäk”, hij lacht…., betekent dat! 



Ik ga bij dit doopvont staan en proberen aan de hand van dit doopvont een paar lijnen te trekken. 

Eerste lijn is dit: 

- Het duurt een jaar voordat Sara niet meer cynisch lacht, maar bevrijd. Wij mensen, wij 

hebben soms een lange weg te gaan om vrede te vinden, om gelukkig te worden met wie we 

zijn en met hoe ons leven loopt. Als het thema “wonderlijk” is, dan lijkt dat te suggereren dat 

zoiets van het ene op het andere moment verandert. Van ongeluk naar geluk. Van cynisch 

lachen over “ik ben toch niks” tot “ik ben een bemind mens door God en ik leef in vrede met 

mezelf, los van wat mensen van me vinden”. Dat is in veel gevallen niet waar. De weg van het 

wonder is soms een weg van een heel proces, waar tranen gehuild moeten worden, 

gesprekken gevoerd moeten worden. Maar het kán dus wel! Waarom? 

- Vandaag zijn Vigo, Darió en Senn gedoopt in de naam van de Vader, de Schepper. Daarmee 

zegt God dit: jullie, alle drie, en in hun doop mogen we direct worden herinnerd aan onze 

eigen doop, Ik heb jullie gemaakt. Ik maak geen misbaksels! Wat de samenleving misschien 

later van jou gaat vinden, wat je misschien van jezelf gaat vinden, Ik blijf met liefdevolle ogen 

naar jóu kijken. Mijn mens, mijn moeite waard 

- Vandaag zijn die kleine jongens gedoopt in de naam van de Zoon, van Jezus. Wij kennen 

Jezus van veel verhalen. Rode draad in die verhalen is: Hij zoekt in het bijzonder die mensen 

op die zichzelf helemaal de moeite niet waard vinden. Of omdat ze niet voldoen aan de 

verwachtingen die de samenleving van ze heeft óf omdat ze van zichzelf vinden dat ze niet 

goed genoeg zijn. Hij zoekt ze op. Met liefde, met aandacht en waar het moet met vergeving. 

En dat heeft eigenlijk altijd, bij al die mensen, een positieve uitwerking. Weer mens, weer uit 

het donker, weer in het licht, in de lach, in de vreugde. Vaak mensen die zelf dachten of van 

wie anderen dachten: dat wordt niet meer wat. Wonderlijk…. 

- Vandaag zijn die kleine jongens gedoopt in de naam van de Geest. De Geest, dat is dat God 

met zijn liefde nog steeds onder ons wil werken. Dat de verhalen over God niet gaan over 

een God van een ver verleden, waar je niks meer aan hebt. Maar dat er nog steeds de stem 

van God is die zegt: jij, jij bent hier niet zomaar! Ik heb jou gemaakt en jij bent mijn moeite 

waard. En…., als jij diep in het donker zit, en denkt het wordt niet meer wat met mij, ik ben 

een loser, ik kan alleen maar schamper over mezelf lachen, dat het dan toch zo maar kan 

gebeuren, dat er onverwacht iemand bij jou aanklopt…..  

Wie dat is? In het begin schrik je alleen maar, want het is alleen maar eng als iemand wat aan jou 

vraagt en dan ook nog op het pijnpunt van je leven. Sara schrikt zich naar….. Maar gaandeweg bleek 

het om God de Schepper te gaan….. Die zijn kind Sara zeer de moeite waard vond. Een pareltje! 

Amen 

 


