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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Leden van de Staten-Generaal, 
Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-
economische crisis ligt achter ons....enzovoort, enzovoort. Waarschijnlijk hebt u al in de gaten dat 
deze tekst niet van mijzelf is. En daarmee ben ik in goed gezelschap, want onze vorst, degene die 
deze tekst in zijn geheel op dinsdagmiddag voorlas, heeft deze tekst ook niet geschreven. De 
troonrede begint met een mooi beeld. Nederland heeft vaste grond onder de voeten gekregen. Een 
beeld waarin water een rol speelt. Vaste grond onder de voeten, de zwemmer die met zijn voeten 
bij de bodem kan. Geen drijfzand, waarin je weg kunt zakken. Een mooi beeld dat past bij onze 
geschiedenis met het water. Water, rivieren die ons hebben geholpen om transport eenvoudiger te 
maken en deze rivieren en beken speelden een rol bij de economische ontwikkeling, water is vaak 
ook een dreiging geweest en veroorzaker van rampen.  
Een mooi beeld, vast grond onder de voeten, volgens sommigen een te mooi beeld. Als verderop 
in de troonrede gesproken wordt over het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, 
geloof en seksuele geaardheid, dan moet ik toch denken aan het feit dat bij sommige 
politiekorpsen de kans op aanhouding groter is naarmate de huidskleur donkerder is en dat op 
sommige plaatsen homosexuelen niet meer hand-in-hand lopen en dan niet omdat ze niet meer 
zoveel van elkaar houden maar omdat men zich bedreigd voelt. Dus die gelijkheid....daar valt nog 
wel iets over te zeggen. 
Maar wat is dat eigenlijk, vaste grond onder de voeten? Wat geeft je vaste grond onder de voeten, 
wat geeft je een basis van waaruit je leeft? Veel economische feiten worden genoemd in de 
troonrede, en ook normen en waarden. In het verhaal van Jacob is er ook sprake van vaste grond 
onder de voeten, Jacob vindt ook weer vaste grond onder de voeten. Maar zonder economische 
feiten en zonder dat er sprake is van normen en waarden, tenminste niet in dit gedeelte uit 
Genesis. De vaste grond onder de voeten, die Jacob krijgt, die vaste grond is vreemd genoeg een 
droom. Een droom als vaste grond, en dan vooral de betekenis die hij zelf aan de droom geeft. 
Een droom als vaste grond voor deze vluchteling. Jacob vlucht voor zijn broer Esau, Jacob heeft 
de zegen van zijn vader min of meer gestolen en zijn broer haat hem en heeft het plan om Jacob 
te doden als vader Isaäk niet meer leeft. Enfin, de vluchteling dus, die op een plek op zijn vlucht 
overnacht, de zon is ondergegaan, hij overnacht met een steen onder het hoofd en droomt daar. In 
de droom zegt God dat hij Jacob bestaansrecht zal geven, land voor hem en zijn nakomelingen. In 
de droom zegt God dat Jacob gezegend zal zijn en dat God met hem mee zal gaan. In de droom 
ziet Jacob een ladder met engelen die stijgen en dalen. In de droom is er verbinding tussen hemel 
en aarde. Een mooi beeld, vaste grond niet op grond van economische feiten maar op grond van 
de droom en van wat God in de droom zegt. Jacob leert hier God kennen, maar niet in een 
vastomlijnd beeld. Jacob zal God op andere momenten ook ervaren, Jacob gaat een proces in 
zonder dat hij het zelf weet. De vaste grond onder zijn voeten is niet de grond van die plaats 
alleen, niet alleen dat moment, en al helemaal geen materiele rijkdom, de vaste grond is 
bewegelijk, is de grond van de reiziger, de vluchteling die een thuis zoekt en letterlijk onderweg is. 
De vluchteling, die de droom heeft en de plaats van de droom aanduidt als het huis van God, Bet-
El, huis van God. Dat is zijn vaste grond onder de voeten. Een open huis, geen huis van hout en 
steen, geen kerk als gebouw, en open. Voor iedereen open, ieder had daar in theorie kunnen 
slapen. God woont niet in een huis van hout en steen, God woont niet in een kerk als gebouw, God 
kan daar wel zijn en ervaren worden, maar het is niet zijn verblijfplaats in die zin dat God daar voor 
altijd zal zijn.   
Als je op de fiets stapt en je gaat van Borne naar Diepenheim en dan een stevig stuk richting 
Zutphen, dan passeer je ergens bij Lochem een gebouw met de naam Bethel, genoemd naar dit 
verhaal denk ik. Maar wel heel verwonderlijk dat naast het naambordje Bethel twee keer een 
bordje hangt met de tekst “verboden toegang”. De vaste grond onder de voeten van Jacob heeft 



zulke bordjes niet nodig. Sterker nog, je kunt een gebouw claimen voor jezelf of voor je gemeente, 
je kunt het claimen met recht en zelfs met reden. Ik weet ook niet waarom die bordjes daar 
hangen. Maar God als vaste grond onder de voeten kun je niet claimen voor jezelf. Jacob doet dat 
wel een klein beetje. Hij zegt: als God mij ter zijde staan en beschermt, als God mij brood te eten 
geeft, en nog een aantal dingen meer, dan zal de Heer mijn God zijn. Mijn God......is dat dan 
exclusief? Alleen voor Jacob, of stelt Jacob voorwaarden? Of is dit een leerproces voor Jacob? 
Moet hij nog ontdekken wat voor God deze God is? Zoals wij dat gaandeweg ontdekken?  
Het is nog niet afgelopen, ook niet deze weg van Jacob, ook niet onze weg van zoeken en vinden. 
Vaste grond onder onze voeten is ook de bewegelijkheid van de reis, vaste grond beweegt, 
beweegt naar toekomst toe. God als vaste grond is ook anders dan zoiets als de nederlandse 
identiteit. En bestaat er wel zoiets als de nederlandse identiteit? Prinses Maxima, toen nog prinses, 
heeft er over gesproken en noemde onder andere het ene koekje bij de thee. Als het gaat om 
koekjes, mijn koekje geef ik met liefde weg en dat is geen goedheid van mij, ik eet ze namelijk niet. 
Maar de nederlandse identiteit, bestaat die wel? Net als onze geschiedenis, is er nederlandse 
geschiedenis? Maak je dingen mee als land, als natie, of als mens die woont in een bepaalde 
regio? Dat allemaal is geen vaste grond onder de voeten. En ook de rijkdom, als je die hebt niet. 
De waarde van ons geld ligt in het vertrouwen in de euro. Als morgen niemand meer vertrouwen in 
de euro heeft dan is de mens die een moestuin heeft een gezegend mens. De rijkdom van de rijke 
man in het verhaal van Jesus was geen vaste grond onder de voeten. Hij genoot er wel van, alle 
dagen feest, stralende dagen volgens de tekst, maar hij deelde niet, niet met de bedelaar die vol 
zweren dichtbij zijn huis was. De bedelaar die gelikt wordt door honden, onreine dieren in het 
jodendom, maar hier zijn ze als een barmhartige samaritaan. En als beiden sterven, dan is de 
situatie omgedraaid. Dan wil de rijke man nog wel graag hulp in zijn pijn, maar de kloof is te groot, 
de kloof als die tussen arm en rijk. Waarschuw dan mijn broers. Maar Mozes en de profeten 
hebben het toch al zo vaak gezegd dat de kloof tussen arm en rijk niet te groot moet zijn, dat je 
goed moet doen met je geld, dat doorgeschoten kapitalisme niet in de lijn van de schrift is. Dat er 
gewoon geen kloof moet zijn tussen arm en rijk. Rijkdom is geen vaste grond onder de voeten, 
rijkdom is namelijk niet goddelijk, geld is geen god. Ja, in onze ogen soms wel en alles wordt in 
economische waarden geduid als we niet oppassen, maar rijkdom en geld is geen god en in die 
zin geen vaste grond onder de voeten. En in het evangelie naar Lucas gaat het vaker over de 
gevaren van de rijkdom, als rijkdom een god wordt. Vaker als een waarschuwing. 
Vaste grond onder de voeten, veel is geen vaste grond onder de voeten, maar wat dat wel? Gods 
woorden, gesproken in de droom, de droom van vluchteling Jacob. God is als vaste grond, als 
basis van uw en mijn bestaan. En die vaste grond kun je niet vastpakken, je kunt er als regering 
ook geen beleid op maken, maar als mens kun je uit die grond leven. Kijk, als Jacob op de vlucht 
is, dan heeft hij bijna niets bij zich. Wie onderweg is met bijna niets, die ervaart God misschien wel 
eerder dan anders. De lucht die je inademt, de mensen die je ontmoet, open ruimtes, geen 
afgesloten bezit.  
Een droom komt naar ons toe, een droom van God die belooft wat hij of zij belooft. Vaste grond is 
dan de reactie van Jacob, die gelooft. Jacob die gelooft wat hem in de droom wordt gezegd. 
Geloof als reactie.  
Woorden klinken, flarden van woorden, in de vluchtigheid, als een stem die de stilte niet breekt, 
gezicht dat ontzagwekkend is, woorden neergezet als een ladder, als een steen, woorden van 
hoop, geloof en liefde. Het woord van liefde, ik geef om jou, jij bent voor mij van waarde, ik ga met 
je mee. Dat is vaste grond onder de voeten, dat is als water om over te lopen. God die zich niet 
verbergt.  
Amen.  


