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Schriftlezing Genesis 25:19-34 
 
preek  
gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieven mensen van God 
 
Laat Uw Naam geheiligd worden – niet de mijne. 
Laat Uw Koninkrijk komen – niet het mijne. 
Laat Uw wil gedaan worden – niet de mijne. 
 
Deze woorden, geschreven op 29 november 1956 zijn van de Zweedse diplomaat Dag 
Hammarskjöld. Zijn bekendste functie was dat hij Secretaris Generaal was van de Verenigde 
Naties, van 1953 tot 1961. In dat jaar verongelukte hij, om precies te zijn op 18 september, dat is 
dus vandaag 55 jaar geleden. De oorzaak van de vliegtuigcrash is nooit duidelijk geworden, er 
leven vermoedens van een moordaanslag. Hammarskjöld was op weg naar Katanga om daar met 
de president te onderhandelen over een staakt-het-vuren. Op vredesmissie gaan en dan het leven 
laten... Dag Hammarskjöld was meer dan diplomaat. Hij had een diep doorleefd geloof, had een 
intens mystieke inslag en beschouwde op diepzinnige wijze het bestaan, van mens en medemens, 
van de mens in relatie tot zichzelf, en van de mens in relatie tot God. Hij hield een dagboek bij. 
Merkstenen heet het.  
 
En in dat boek lees ik dus:  
 
Laat Uw Naam geheiligd worden – niet de mijne. 
Laat Uw Koninkrijk komen – niet het mijne. 
Laat Uw wil gedaan worden – niet de mijne. 
 
De mystieke inslag van Hammarskjöld was dat het ego van de mens niet de leiding moet krijgen 
over het leven, maar dat de ziel van de mens zich opent voor de leiding van God. Het ego van de 
mens wil graag op de troon zitten, wil graag de leiding en daardoor krijg je strijd. Strijd die kan 
leiden tot oorlogen, in het klein en in het groot. Het ego strijdt om voorrang en wil het recht van de 
eerste opeisen.  
 
In het verhaal over Jacob en Esau zien we strijd, die bij deze tweeling al ontstond in de buik van 
hun moeder Rebecca. Zij merkt het op, zij voelt het aan en zij heeft er last van, en het drijft haar 
zelfs tot wanhoop, tijdens haar zwangerschap. Letterlijk staat geschreven: 'De zonen slaan in haar 
binnenste tegen elkaar aan en zij zegt: als het zo gaat, waarvoor dien ik eigenlijk? De vertaling die 
wij hoorden voorlezen zegt: 'Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog?' 
 
Een heftige situatie dus, in haar binnenste. Niet alleen in haar buik, maar ook in haar gedachten, in 
haar hart. Die diepe vraag naar de zin van haar bestaan. En die vraag was niet nieuw voor haar. 
Het was namelijk zo dat zij en haar man Isaak geen kinderen konden krijgen. Ze bleek 
onvruchtbaar te zijn, en daarmee herhaalde zich wat haar schoonmoeder Sara was overkomen. 
Met alle verdriet en pijn van dien, ook bij haar man Isaak, die vurig voor haar bad tot de Eeuwige. 
Dat is een belangrijke opmerking van de schrijver van Genesis. Isaak bad niet voor zichzelf, hij bad 
voor haar. Hij bad niet voor zijn eigen ego, maar deed voorbede voor haar vanwie hij zoveel hield. 
En de Eeuwige verhoorde zijn gebed. 
 
Juist die regel kan heel moeilijk binnenkomen. Want hoe mooi het ook lijkt, en voor Isaak en 
Rebekka ook is, hoe moeilijk is het voor mensen die hun vurige gebed niet verhoord zien worden. 
En misschien daarbij het gevoel: bid ik dan niet goed genoeg? Deze pijn, die ik in het pastoraat 
nog wel eens tegenkom, mag je niet verdoezelen of sussen. Waarom worden in de Bijbel gebeden 



wel verhoord, worden onvruchtbare vrouwen wel zwanger, en waarom ik niet? Wat kan ik dan met 
dat soort verhalen, die maar steeds weer tevoorschijn komen in kerkdiensten? Kan ik dat soort 
verhalen eigenlijk wel geloven? 
 
Nico ter Linden, die de zesdelige serie 'Het verhaal gaat'... heeft geschreven, vertelt het zo: 'Dit zijn 
de verwekkingen van Isaak, de zoon van Abraham: Isaak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, 
de dochter van Betuël, tot vrouw nam. Bij haar vond hij troost na de dood van zijn moeder. Maar er 
wachtte Isaak nieuw verdriet: Rebekka was onvruchtbaar. Dus is het wat je noemt voorbarig om 
boven dit verhaal te zetten dat het over de verwekkingen van Isaak zal gaan. Niets te verwekken! 
Rebekka is de tweede aartsmoeder op rij die niet baren kan. Wat is dat toch? Het is een wonder 
dat Israël het levenslicht zag! Precies die gedachte wordt in deze verhalen uitgebeeld. Het is niet 
de eigen vruchtbaarheid, niet de eigen potentie, die Israël geboren deed worden. Dit is geen 
mensenwerk. God is in het spel. Israël is niet 'made in Israël'. Israël is made in heaven.  
 
Dit verhaal en alle verhalen over de aartsvaders- en moeders gaan over de zijden draad waaraan 
Gods toekomst steeds gehangen heeft en nog altijd hangt. Want altijd weer wordt Gods toekomst 
bedreigd door het ego van de mens. Denk maar eens aan die die reuzen uit de oerverhalen: hun 
ego was zo groot dat ze een toren tot in de hemel wilden bouwen, een wolkenkrabber waar de 
macht van mensen op de hoogste troon zit.  
 
Gods toekomst hangt aan zijden draden. En toch worden die zijden draden steeds opnieuw 
ingeweven in de geschiedenissen van mensen, met wie God een nieuw verhaal wil beginnen. Met 
wie Hij geschiedenis wil schrijven en toekomst bouwen wil. God wilde in het gewoel van volkeren 
die elkaar naar het leven staan en de een nog machtiger dan de ander, een ánder volk. Een eigen 
volk, dat de proeftuin zou zijn van vrede en gerechtigheid, temidden van de volkeren. Hij wilde zijn 
verhaal verder laten gaan... en koos daarvoor de familie Abraham en Sara, die ternauwernood 
ouders werden van Isaak, die zelf ternauwernood samen met Rebekka weer ouders worden van 
Esau en Jacob. 
 
Ja ternauwernood. Niet alleen dus vanwege de menselijke onvruchtbaarheid, maar ook vanwege 
de strijd in Rebekka's buik. Haar leven, ternauwernood, bijna zag ze het niet meer zitten. Maar 
toch baart ze hen.  
 
Esau komt eerst, Jacob volgt op de voet. Ja, letterlijk, want Jacob heeft de hiel van Esau vast. De 
strijd was dus: wie is hier de eerste? En Jacob wilde de eerste zijn! Hij had de hiel van Esau beet 
en zo komt Jacob ook aan zijn naam Beetnemer of: hielenlichter. 
 
Bepaald geen vleiende naam. Eerder een slechte naam, die van de bad guy, van de egoïst,  van 
de ego-centrist, die haantje-de-voorste wil zijn. Wat Jacob bij de geboorte laat zien, komt later 
opnieuw aan de orde, als de jongens opgegroeid zijn. Als hun karakters zich verder ontwikkeld 
hebben. En dat zijn dus twee totaal verschillende karakters, het is volstrekt helder: Esau en Jacob 
zijn een twee-eiïge tweeling. En ze lijken ook nog eens in niets op elkaar. Esau, zijn naam betekent 
de Ruige, is een buitenmens, hij is een jager, hij is oer, hij is stoer. Hij is rossig en helemaal 
behaard, hij is de Ruwe van de twee. 
 
En Jacob is de Sluwe. Niet alleen zijn huid is glad, ook in zijn doen en laten is hij een gladde 
jongen. Zo blijkt wel als hij een keer gekookt heeft – o ja, onze Jacob is zo goed in de keuken, hij 
doet mee aan heel-holland-bakt. En hij is een meester in het koken van soep. Linzensoep 
vandaag, van die mooie rooie linzensoep die zo heerlijk geurt... of... was het geen soep, maar een 
stuk wildbraad. De vertalers variëren... Ik lees ergens: 'Eens braadt Jacob een braadstuk, dan 
komt Esau aan van het veld, uitgeput is hij... en Esau zegt tot Jacob: laat me onmiddellijk iets 
verslinden, van dit adom, dit rode, want ik ben uitgeput.'   
 
Hoedanook Esau heeft trek, heeft stevige trek. Zijn maag rammelt, zijn buik wil voedsel. Dit doet 
me wel een beetje denken aan Obelisk van Asteriks en Obeliks en de types passen ook wel: de 
een die vooral van veel eten houdt en de ander die in zijn schranderheid en ook wel in zijn 
gladheid soms wegen naar de toekomst zoekt. De één leeft bij de dag, de ander kijkt verder... 



 
En de ander die verder kijkt, Jacob in dit geval, ruikt zijn kans en grijpt zijn kans. Want het 
eerstgeboorterecht staat op het spel. Omdat Esau het eerst is geboren zal de lijn met hem verder 
gaan... maar hoe lang duurt dan de toekomst, als die niet groter lijkt dan zijn maag en niet verder 
reikt dan een dag? Er moet wat gebeuren en Jacob doet het en hij koopt voor een stuk rood 
wildbraad het eerstgeboorterecht van Esau, die daar echt niet mee zit, want 'waarvoor dient mij 
een eerstelingsrecht', vraagt hij. 
 
De cruciale vraag is nu: Heeft Jacob een misse en misselijke daad begaan door zo glad als een 
aal misbruik te maken van de honger van zijn broer Esau? Heeft hij hem beetgenomen? Is deze 
Sluwe Jacob een boef of erger nog een dief? Heeft hij gehandeld vanuit zijn ego, en lijkt hij 
daarmee op al die slimme gladjakkers in deze wereld die op slinkse wijze aan de macht komen? 
 
De verteller van Genesis wil een ander verhaal vertellen denk ik. Een verhaal dat vertelt hoe 
toekomst op het spel staat als je alleen maar leeft bij de dag en niet verder kijkt dan de horizon van 
je jachtveld reikt. Rook de jager Esau het wildbraad, Jacob rook de toekomst. Hij handelende niet 
om er zelf beter van te worden, maar om het verhaal dat God met mensen begonnen is voort te 
kunnen zetten. Om Gods toekomst als het ware te redden van de ondergang. Hij kon niet anders 
en ja... hij koos een slim moment en nee, dat maakt hem niet sympathiek, maar om Gods toekomst 
te redden moeten er soms onsympathieke maatregelen getroffen worden.  
 
Een secretaris generaal van de Verenigde Naties kan er over meepraten. Vredesonderhandelaars 
kunnen er over meepraten. Mystieke mensen kunnen er over meepraten. Dat het redden van Gods 
toekomst en zijn gerechtigheid en de vrede die hoort bij zijn Koninkrijk soms het offer van het eigen 
leven vraagt. Jakob werd er zelf niet beter van, hij gaat een ingewikkeld leven tegemoet, hij zal het 
zwaar krijgen. Maar hij geeft zich over aan de geur van Gods Koninkrijk, dat voorbij de horizon ligt. 
En dat toch al daar is waar mensen zoeken naar Gods stem in hun leven. En daarvoor soms de 
schreeuwende stemmen van de onderbuik en van het Ego aan de kant durven zetten.  
 
 Laat Uw Naam geheiligd worden – niet de mijne. 
Laat Uw Koninkrijk komen – niet het mijne. 
Laat Uw wil gedaan worden – niet de mijne. 
 
Schreef Dag Hammarskjöld 
en hij vervolgde:  
 
Geef ons vrede met U, 
vrede met mensen, 
vrede met onszelf en bevrijd ons van angst. 
 
Amen 
 
 


