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Schriftlezing:  Genesis 29: 1-30  
 
lied 857 
 
preek:  
 
gemeente van onze Heer Jezus Christus 
lieve mensen van God 
 
'Het is duidelijk', zei Laban, 'dat je familie van me bent.' 
 
Dit zei hij tegen Jacob, die zojuist zijn hele geschiedenis aan zijn oom heeft verteld. In die 
geschiedenis komt Jacobs moeder, Labans zuster Rebecca ook ter sprake. Is dat de reden dat 
Laban zegt 'Het is duidelijk dat je familie van me bent?' Of ontdekt Laban dat Jacob wel een beetje 
op hem lijkt? Dat Laban in de dingen die Jacob vertelt en hoe hij bepaalde zaken heeft aangepakt 
hij verwantschap ontdekt? Het verhaal dat volgt laat zien dat Laban net als Jacob goed in staat is 
om creatief met de werkelijkheid om te gaan. De belofte van Laban om Rachel aan Jacob te geven 
als bruid... en dan geeft hij eerst Lea. De bedrieger bedrogen, lees ik ergens alst titel boven het 
verhaal dat we vandaag hoorden. Jacob, de hielenlichter, de beetnemer, die zijn broer bedrogen 
heeft omwille van de zegen van vader Isaak... hij wordt nu zelf beetgenomen, hij krijgt niet direct 
wat hij wil. Ja er is verwantschap, Laban kan er dus ook wat van, en Jacob kon dat gen wel eens 
van zijn oom hebben.  
 
'Het is duidelijk', zei Laban, 'dat je familie van me bent.' 
 
Er is verwantschap. Die is er ook in het lied dat we voor deze overweging zongen, lied 857. Een 
kort lied, maar niet eenvoudig. De tekst kan een beetje mysterieus overkomen. Het is de 
handreiking voor de Israëlzondag, die dit lied als suggestie voor de liturgie aangeeft. Een lied dat 
geschreven is door een joodse schrijver Schalom Ben-Chorin, die geboren is met de naam Fritz 
Rosenthal. Hij was een Duits-Israëlitisch schrijver en religiewetenschapper, een leerling van de 
grote Bijbeluitlegger en -vertaler Martin Buber. Schalom Ben-Chorin schreef over zijn zoektocht 
naar broeder Jezus. Und suchst du meine Sünde, was de oorspronkelijke tekst, die werd vertaald 
door Andries Govaart. Het is een mystiek lied, waarin de nabijheid van de Ene wordt bezongen. En 
zoektocht. De ene zoekt mij: Jij zoekt mij, mens waar ben je? Mijn reactie: ik vlucht en schuil bij 
jou.  
 
Dan denk ik vandaag ook aan Jacob. Hij vluchtte, weg van de boze en bedrogen Esau en zoekt 
zijn schuilplaats bij zijn oom, in het verre Charan. Ik vlucht en schuil bij jou. Maar zo kan dat ook bij 
God, dat je bij Hem vandaan wilt vluchten, en tegelijkertijd je toevlucht bij Hem zoeken wilt. Het lijkt 
op de beroemde Psalm 139. Waar vlucht ik voor uw aangezicht...? … Gij blijft mij God in alle 
dingen altijd en overal omringen. Die tegenstelling, die tegenstrijdigheid. Verlaat mij, blijf mij trouw, 
zingt Ben-Chorins lied. Ik draai en keer me van je, ik ga. Kom bij je uit. Je wacht me in de verte, ik 
weet je onderhuids.  
 
Of we ons met deze mystieke woorden verwant voelen weet ik niet. Maar iets ervan zal toch wel 
herkenbaar zijn in de dubbelheid die we soms ervaren met medemensen en soms ook wel met 
God. Aan de ene kant: je wilt er contact mee, je wilt er vertrouwd mee zijn, je leven delen. Aan de 
andere kant: die ander komt je te dicht onder de huid en je wilt er misschien wel vandaan vluchten. 
Misschien wel juist omdat die ander jou doorheeft, of omdat je voelt dat de ander je te na komt, 
omdat je de kans loopt om in je hart gekeken te worden.  
 



Volgende week zullen we horen hoe er een nachtelijke worsteling plaatsvindt tussen Jacob en een 
zeker iemand, een worsteling die eindigt met een zegen en met een nieuwe naam voor Jacob: 
Israël. Je zult niet meer beetnemer, hielenlichter heten maar Godsvechter. Je hebt met God 
gestreden, je hebt óm God gestreden. Israël betekent Godsvechter. 
 
Het is die naam die gegeven is aan het volk dat uit Jacob is voortgekomen. Uit Jacob en de vier 
vrouwen die we in het verhaal hoorden noemen. Lea en haar slavin Zilpa en uiteindelijk ook 
Rachel en haar slavin Bilha. Uit hen komen twaalf zonen voort, die de twaalf stammen vormen van 
het volk dat Israël zal heten. En Jacob is hun stamvader.  
 
Als je daar zo eens over nadenkt is dat wel heel apart en misschien ook wel vreemd. Een mens 
met een zo tegenstrijdige geschiedenis al achter de rug. Een mens die zijn vader bedrogen heeft, 
zij broer het eerstgeboorterecht èn de zegen heeft afgestolen. En mens die ook nog eens denkt 
dat hij de vrouw van zijn dromen -Rachel opwie hij verliefd was-  vrij makkelijk kan krijgen... deze 
mens wordt de stamvader van het volk Israël. Had dat niet een iets onberispelijker mens moeten 
zijn die zo'n grote plaats in de geschiedenis van Israël zou krijgen? Waarom deze dubieuze man, 
waarmee je echt moeite kunt krijgen. Waarom gaat God met zo iemand in zee...?  
 
En dan komen we meteen op nog een best ingewikkelde vraag waarmee je kunt worstelen: wat is 
de rol van God in dit verhaal? Zit er goddelijke regie in het verhaal? Is dat Leiding van een 
Almachtige die alles stuurt naar zijn bestel? Als dat zo is, dan zouden al die mensen, Jacob, Esau, 
hun ouders en grootouders, maar ook Laban en zijn dochters en hun slavinnen een soort spelers 
zijn in een goddelijk toneelstuk, waarbij zij hun rol hebben te vervullen, maar niet een eigen keuze 
hebben, niet een eigen mening, niet een eigen verantwoordelijkheid. 
 
En als er dan een Almachtige is die alles stuurt, bestuurt en bestiert naar zijn bestel, wie zijn wij 
dan in dat grote geheel. Wat is onze rol? Hebben we nog eigen keuzevrijheid, of gaat alles toch 
wel zoals het van te voren al is uitgedacht in een script dat door een ander is geschreven?  
 
Het zijn dit soort vragen die op kunnen komen bij het nadenken over de verhalen die we deze 
weken horen. En het zijn vragen die ook daadwerkelijk opgekomen zijn. Naar aanleiding van de 
preek van twee weken geleden, waarin ik zei dat Jacob toekomst rook en daar naar handelde, zijn 
deze vragen opgekomen. Met ook de heel menselijke vraag: en Esau dan? Welke rol had hij te 
vervullen? Was het van te voren al duidelijk dat hij bestemd was voor de bijrol, voor het verdwijnen 
naar de achtergrond. En daar komen vandaag Rachel en Lea bij, Zilpa en Bilha, wat hebben zij 
echt te willen? Er wordt voor hen beslist, bestierd, zij worden uitgehuwelijkt.  
 
Wat je je over deze best wel heftige familiegeschiedenis kunt afvragen, kun je je ook afvragen over 
de geschiedenis van Israël in relatie tot de omliggende volken en over de geschiedenis van de 
joodse godsdienst in relatie tot andere godsdiensten en levensovertuigingen.  
 
Juist vandaag op de Israëlzondag. Ik hoorde van de week dat steeds meer voorgangers de 
Israëlzondag maar liever mijden om allerlei redenen, maar vooral omdat het zo razend ingewikkeld 
ligt. Met name ook omdat de rol van het huidige Israël, de staat, zo complex is en zo pijnlijk vaak 
ook. Want de Palestijnen dan? En zoveel meer vragen die te maken hebben met 
rechtvaardigheid? We kunnen die huidige staat Israël toch niet zonder meer verheerlijken? Een 
Palestijn zegt tegen een Nederlandse toerist: ja, jullie Hollanders zijn bij voorbaat op de hand van 
Israël... Dat image kleeft ons Nederlanders aan, hoewel dat natuurlijk veel genuanceerder kan 
liggen. Maar goed: Israëlzondag... hoe ga je daar dan mee om? 
 
Voor mijzelf betekent Israëlzondag dat we ons bewust zijn van verwantschap met het joodse 
geloof, dat in de komende week nieuwjaar viert: Rosj Hashana en volgende week Grote 
Verzoendag en de week daarna Loofhuttenfeest. Het gaat om verwantschap met de traditie die 
óók de boeken van het Eerste Testament leest en de Psalmen zingt. Die ook zoekt naar de Ene en 
die soms vindt en er soms vandaan wil vluchten. Die ook weet heeft van Jacobs geschiedenis, die 
heel menselijke geschiedenis.  
 



Israëlzondag gaat wat mij betreft niet om de staat Israël, maar om de verwantschap die jodendom 
en christendom hebben. 'Het is me duidelijk', zei Laban, 'we zijn familie van elkaar'.  
 
Wat is de rol van God in die familiegeschiedenis? Is God de grote regisseur van de geschiedenis 
van Israël en later van het Christendom? Is hij dan ook de regisseur van de kruistochten uit de 
Middeleeuwen en van de Holocaust van tijdens de Tweede Wereldoorlog?  
 
En dichterbij huis, meer aan de eigen huid, meer onderhuids, want ook die dieppastorale vraag 
kwam ik tegen de afgelopen week: heeft God mij deze ziekte gegeven? En dat ging niet om een 
verkoudheid, kan ik u verzekeren.  
 
Mijn antwoord op die vraag was: zo kan en wil ik niet geloven. Ik kan en wil niet geloven dat God 
jou deze ziekte heeft gegeven. Als ik dat zeg, zeg ik dus ook: ik kan en wil niet geloven dat God de 
Holocaust heeft geregisseerd. En dus ook niet dat God de kruistochten heeft uitgedacht. Maar dan 
dus ook niet dat Lea en Rachel en hun slavinnen willoze marionetten waren in de 
wordingsgeschiedenis van Israël en dan dus ook niet dat Esau zo gekwetst moest worden of vader 
Isaak zo bedrogen.  
 
Ik kan en wil wel geloven en dat doe ik ook dat jij een kind van God bent. En dat het iets met God 
te maken heeft dat er mensen met jou meeleven, nu je zo ernstig ziek bent. En dat het iets met 
God te maken heeft dat er een kring van mensen om je heen staat om naar je te luisteren. En dat 
het zeker met God te maken heeft als jij je hart mag luchten. En dat het met God te maken heeft 
als je mag schuilen.  
 
Niet alleen de toekomst heeft met God te maken, want die kan zo ver en abstract lijken. Maar het 
hier en nu heeft zeker ook met God te maken, die heel concrete steun die in mensen naar je 
toekwam. Die heel nabije oren en ogen die jou wilden horen en zien.  
 
Wat ook met God te maken heeft is de verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken. Het is 
niet God die van te voren bepaald heeft of jij ja of nee zult zeggen. Jij bent het die dat antwoord 
geven moet, over welke richting je in zult slaan. Welke keuze je maakt. Of je ergens in mee gaat of 
ergens weerstand aan biedt. Of je wegkijkt, of ergens op in gaat. Of je onrecht maar wat laat 
gebeuren of je benoemt het. Het is dus ook aan Jacob, steeds weer opnieuw hoe hij op situaties 
reageert. Welke keuze hij maakt.  
 
Vandaag krijgt Jacob te verwerken dat niet alles loopt zoals hij wil. Hem wordt een grens gewezen. 
Niet leuk voor hem dat hij Rachel niet als eerste krijgt. Wel belangrijk dat hij leert, dat hij weer een 
stap zet in zijn ontstuimige levensverhaal. En die stap zet hij ook. Jacob begint te leren en in te 
zien. Hij is een mens van vlees en bloed, net als u, jij en ik. En hoe hij ook vlucht, en draait en zich 
afkeert... hij wil ook schuilen en geborgen zijn.  
 
En dat mag hij ervaren, meer en meer, dat God dàt voor hem wil zijn. Schuilplaats en herberg. 
Degene bij wie hij thuis mag komen, telkens weer. Degene die hij onderhuids mag weten als 
Nabije. Degene metwie hij zelfs mag worstelen. Maar die hem hoedanook en telkens weer ook 
zegent. En hem op die manier voorthelpt. 
 
En zo ontstaat er tussen God en mensen een verwantschap. Mogen we uiteindelijk zeggen: Het is 
duidelijk, dat je familie van me bent. En ja, dat mogen we over God ook zeggen, we zijn familie van 
Hem, want we zijn zijn kind. Binnen die geborgenheid mogen we onze weg vervolgen. En onze 
keuzes maken. Laten het keuzes zijn die ons meer en meer mens maken, mens van God. 
 
Amen 
 


