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1 Ik kan het niet geloven,
er hoont in mij een lach. 
Hoe kan iemand beloven,
op deze najaarsdag,
dat ik nog vrucht zou dragen,
een kind in eigen schoot?
Mijn weg van levensdagen
loopt winterwaarts en dood!

2      Bijna niet te geloven!
Er woont in mij een lach* : 
het kind dat God beloofde
toen ik geen toekomst zag.
Fier treed ik nu naar buiten, 
nu najaar lente blijkt
mijn vreugde wil ik uiten
de koningin* te rijk!

* de naam Isaak betekent: men lacht, of: God lacht
* de naam Sara betekent: koningin

3 Voor wie het durft geloven
de lach van Gods gelaat,
komt bitterheid te boven
en leeft in blijde staat.
De stem die ons de hoop geeft
op volle zomerbloei,  
voltooit wat Hij beloofd heeft:
het Rijk dat in ons groeit



Overdenking

Gemeente van de Heer die wij verwachten, lieve mensen van God,

I
We leven in de herfst en dat is goed te merken, gure dagen, koude regens. De oude 
Sara leefde ook in de herfst, in de herfst van haar leven. En dat was zwaar voor 
haar: haar najaarsdagen ervaarde zij als haar nadagen. Vol optimisme en levenslust 
was ze samen met Abraham haar man op reis gegaan, met geweldige verwachtingen
en beloften ze zouden moeder en vader van een groot volk worden, zoveel als de 
zandkorrels aan het strand, als de sterren aan de hemel... was hen door een Stem 
beloofd. Maar de zomer was voorbij gegaan en de bloei bleef uit, en ook de nazomer
had haar niet gegeven waar zij zo naar verlangde. Dat beloofde volk was niet 
gekomen, zelfs niet één eigen kind. 



II
De teleurstelling van Sara zie ik terug bij mensen die ik tegenkom. Bij mensen die 
ooit in de lente van hun leven vol idealen droomden van een gelukkige toekomst, 
maar die terugkijken op hun leven en zien hoe daar, voor hun gevoel, weinig van 
terecht kwam. Er zijn mensen voor wie de herkenning met Sara wel heel dichtbij 
komt. Zo gehoopt om moeder of vader te worden maar het liep zo ànders dan 
gehoopt: een verdriet dat nauwelijks te peilen is. Er zijn oude mensen die Sara goed 
begrijpen, maar ook jongere mensen die na veel medische processen weten dat zij 
kinderloos zullen blijven. Je hoeft niet oud te zijn om toch een Sara te zijn. Ook als 
jongere kun je van binnen ongelukkig zijn met een pijn die niemand weet, maar die je
zo hoog zit dat je niet kunt genieten van het leven. Op je kamer, alleen met je 
verdriet, misschien hooguit samen met een dagboek. 

III
Zo is Sara in haar tent, alleen. En buiten hoort ze stemmen, ze vangt de gesprekken 
op, ze hoort hoe Abrahams gasten praten over een kind dat toch nog zal komen. 
Maar ze denkt bij zichzelf ‘laat me niet lachen’, dat slaat toch nergens op wat die gast
daar zegt? Zo kun je ook zitten in de kerk of thuis met heel eigen teleurstellingen 
terwijl je allemaal mooie Adventswoorden over hoop en verwachting hoort, waarbij je 
denkt: laat me niet lachen met al die optimistische praat. Woorden van geloof en 
idealen kunnen zo haaks op je werkelijkheid staan, dat je ze nauwelijks aan kunt 
horen. Je hoort over God die je van je houdt, en kent zoals je bent, maar is er wel 
iemand met echt oog voor wat er in het binnenste van mijn tent, in het diepste van 
mijn ziel leeft?

IV
Daarom lacht Sara. Het is een cynische lach, het is een laat-me-niet-lachen-lach, er 
hoont een lach in haar. Een stille verborgen lach. Niemand zal het horen, ze houdt 
het voor zichzelf, daar veilig verborgen in haar tent. Ze lacht in zichzelf, hoorden we 
en ze hoont die belofte van een kind weg, ze denkt: ik ben immers verwelkt, 
vervallen, versleten. Dat zijn alledrie termen uit verschillende vertalingen, de een nog
harder dan de ander. Sara denkt in harde woorden over zichzelf, zoals mensen soms
wel erg hard en cynisch over zichzelf kunnen praten, alsof ze zichzelf aan het 
afschrijven zijn. 

V
Maar dán gebeurt het! Let op! Een wonder! Toen vroeg de Heer aan Abraham: 
waarom lacht je vrouw, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een 
kind ter wereld kan brengen? Geen mens had Sara kunnen horen, en geen mens 
wist wat er allemaal in haar omging en omspookte. Maar wel die éne gast, die 
niemand minder is dan Godzelf. En God hoorde. God zag. God wist. God doorzag 
Sara. Want God hoort. God ziet. God weet. God doorziet u, jou, mij. Zo betrokken is 
Hij op een ieder van ons. En precies daar gebeurt het echte wonder, het wonder van 
omkeer,  het moment dat God doorziet welk groot verdriet in haar leeft en waarom zij 
zo cynisch lacht. ‘Ik heb niet gelachen’ zegt zij. Maar God weet beter. Ja, je hebt wel 
gelachen. En zo wordt Sara tot in haar diepste wezen gekend door God. Hij kent 
haar nog beter dan zij zichzelf kent. En nu herkent zij ook Hem, die gast aan tafel is 
niemand minder dan God zelf die speciaal voor haar op bezoek is gekomen!



VI
God heeft in dit verhaal een heel menselijk gezicht. Als één van de drie gasten komt 
hij naar Abraham en Sara toe. Hij praat met ze, eet met hen, is als één van hen en 
toch is Hij Godzelf. Dat vinden wij misschien wel wat vreemd, het past misschien niet 
bij onze voorstelling van God. Zeker niet als we God tot een Ietsisme maken, of tot 
een ongrijpbaar wezen ergens achter de wolken en de sterren. Maar de Bijbel 
verkondigt ons een persoonlijke God: God die mens wordt, het is de diepe kern van 
het christelijk geloof geworden. God werd immers mens in Jezus en zo kwam Hij 
menselijk bij mensen op bezoek, deelde kun leven in al zijn facetten en seizoenen, 
hij sprak met hen, at met hen, stelde kritische vragen en zette hen op nieuwe 
gedachten, nieuwe wegen op weg naar het Koninkrijk van God. Dat God mens wordt 
om dicht bij ons te zijn is juist het wezen van deze God, het diepe geheimenis van de
Advent: de komst, de komst van Jezus: Godzelf zo dicht bij ons. Dus zo raar is dat bij
nader inzien niet dat God komt eten bij Abraham en Sara.

VII
Als een mens wil God zelf ook naar jou toekomen, om je leven in een ander licht te 
zetten. Dat gebeurt bij Sara: God komt op bezoek en heeft oog voor haar en haar 
cynische lach wordt een stralende lach. Hoonde er eerst een lach in haar, bitter en 
teleurgesteld, nu wóónt er een lach in haar, letterlijk en figuurlijk: want haar kind, 
Isaak is in haar en zijn naam betekent lach. God maakt dat ik kan lachen zegt ze vol 
verwondering, vol ontroering. Sara heeft leren leven van de verwondering dat haar 
weg toch niet naar de koude en dode winter loopt, maar naar de volle zomer, vol 
bloei. Het menselijk gezicht van God, zijn werkelijke aanwezigheid heeft haar 
bestaan ten goede gekeerd. Ze kan weer hopen op de belofte die haar gegeven is. 
Haar teleurstelling is omgekeerd naar geloof, naar vertrouwen. 

IIX
De Oudtestamentische Sara en Abraham lijken op de Nieuwtestamentische Elisabeth
en Zacharias. Hun verhalen lijken op elkaar, ook al zit er tijden tussen en zijn hun 
levensomstandigheden heel verschillend. De overeenkomst is de herfst van hun 
leven, waarin hun teleurstelling gegroeid is tot verbittering: ook zij zijn kinderloos 
gebleven. Ook in dit verhaal komt God op bezoek, in dit geval in de gedaante van de 
Gabber van God, aartsengel Gabri-el, en het bezoek vindt plaats in het Heiligdom 
van de Heer waar priester Zacharias dienst heeft. De aartsengel vertelt hem het 
onvoorstelbare, waardoor Zacharias zijn oren niet kan geloven en hij een 
stomgeslagen sprakeloosheid tegemoet gaat. Waar in Sara’s hart een cynische lach 
hoonde, huisde in Zacharias het ongeloof over wat hem toegezegd was: een nieuwe 
lente in hun leven, met een zoon die Johannes zou gaan heten: God is genadig 
betekent zijn naam.

IX
Wij leven momenteel in een gure herfst, letterlijk en figuurlijk. Velen zien de nabije 
toekomst heel somber in, door alles wat op ons afkomt en waarin wij leven. De 
wanhoop neemt toe, de rek raakt er uit en hoe moet en kan het verder. Zal er wel 
een einde komen aan de pandemie, en aan alles wat dat ook tussen mensen teweeg
brengt en beschadigt? Je kunt je opgesloten voelen in je huis, en in jezelf. Je valt er 
stil bij, want wat kun en mag je nog zeggen, zonder aangevallen te worden of 
smalend weggehoond?



X
Is er nog ruimte voor hoop? Is er nog plaats voor een bezoek van God, bezoek van 
een aankondig-engel die ons over een nieuwe lente en een nieuw geluid vertelt? Het 
is niet passend om met grote woorden te komen of met schijntroost. Het is aan het 
begin van deze Adventstijd wel passend om te spreken over hoop en elkaar te 
bemoedigen, een hart onder de riem èn de erkenning van wat in onze harten leeft. 
Zoals God Sara zag, en Zacharias, zo mogen wij ons ondanks alles gezien weten 
door de Eeuwige, die ons geleiden wil naar zijn werkelijkheid, die in onze harten 
groeien mag als een nieuwe lach, als een nieuwe dag.

Amen 


