Slaven der blev set og hørt
Ikke længere en udlænding – men du bliver et folk – talrigt ikke tælles…
Ikke længere den udstødte – men Gud tiltaler mig ved navn
Ikke længere den uværdige – ikke elsket – men fundet værdig – en plan et
håb, en fremtid

Den Gud som ser dig
Nr. 334 - søndag den 13.03.22 – Frank Ahlmann
Gud er almægtig Gud – allestedsnærværende
- den Gud som ser alt og den Gud som ser dig!
Matt 6,6: ”…Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.”

El Roi – ”Du er Gud, der ser”
- en slavepige giver Gud et navn
Ny identitet, fremtid og håb - ikke længere på flugt…
Vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling
Men som en forvandlet kvinde – elsket – håb og fremtid

1 Mose 16, 1-15

Vi må gå ud og lede efter mennesker, finde dem
og minde dem om hvem de er i Guds øjne!

Slaven – Udlændingen - Den udstødte - Den uværdige – ikke elsket
Hagar – kvinde – Egypter – slave = DET LAVESTE

1 Mose 21, 9-2

• Herrens engel fandt hende ved en kilde langs den øde vej til Shur Vers 7 (HvD)
Vi finder håb, når vi bliver set (fundet) – når nogen tænker på os/leder efter.
Ordet ”fandt”, hentyder til at nogen leder efter – måske noget var blevet væk.
Hagar blev fundet – Gud: Jeg har ledt efter/søgt efter dig og JEG SER DIG!
• Kalder hende ved navn Vers 8 Gud kender hende, og kalder hende ved navn.
Gud giver hende identitet – genopretter det som var blevet nedgjort/undertrykt
• Hun blev set og hørt: ”Hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?” Vers 8
Gud tager tid og spørger ind til hendes liv – hvor er du fra? Hvor er du på vej
hen - hvad er din historie? Gud kendte helt sikkert svaret på alle
spørgsmålene – men stiller dem alligevel J
• For Herren har hørt din lidelse!
Gud (Skaberen) har hørt DIG – du er blevet set og hørt = ELSKET
• Løfte om en stor fremtid (Herrens tanker for hende)
”JEG VIL gøre dine efterkommere så talrige at de ikke kan tælles” Vers 10
Hendes søn og familie fik et navn – af Gud!
• Du skal føde en søn og give ham navnet Ismael Vers 11 ”Gud hører”
Da hun hørte navnet ”Ismael” gav hende håb, fremtid og en vej frem
Hendes søn vil ikke være en slave – men stamfar til et talrigt folk
Det bragte håb til hende, bragte fremtid for hende.
Vores håb er ikke i et navn som ”Ismael” – men JESUS!

Herren ser dig:
• Når du er faret vild, mistet retning og formål med dit liv
Forkastet af mennesker – men midt i Guds plan
• Når du tvivler
F.eks.: Peter og Thomas - Mændene på vejen til Emmaus
Herren giver dig:
• trøst og nyt håb
• fremtid og ny åbenbaring

Spørgsmål og samtale
• Hvad talte til dig i søndags?
• Hvad var det der ændrede Hagar’s situation og gav hende mod
til at gå tilbage til Saraj?
• Kender du til følelsen af at blive overset?
• Er du bevidst om, at Gud ser dig i alle situationer?
Lad os bede sammen om at vi må se mennesker
som Gud ser dem J

