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titel: Angstig? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In een vorige gemeente gaf ik een aantal jaren godsdienstles op een openbare 
school. En eens begon ik de les met de vraag of de leerlingen wisten wat angst was 
en of ze me konden vertellen waar mensen in het algemeen bang voor kunnen zijn. 10 
Toen ik die vraag stelde duurde het niet lang of het schoolbord stond vol met dingen 
waar mensen bang voor kunnen zijn. Het was overigens nog wel een ouderwets 
schoolbord waar je krijtjes bij nodig had en naderhand een wisser, het was dus geen 
digibord, maar had toch veel mogelijkheden. 
Het schoolbord stond snel vol, ik had ook niet anders verwacht. Ik denk namelijk dat 15 
angst een emotie is die waarschijnlijk bij alle mensen bekend is. Ik denk dat iedereen 
wel eens bang is voor iets of voor iemand of zich sterke zorgen maakt. Ik denk dat 
Jakob bang was toen hij in de nacht opstond en de rivier de Jabbok overstak met 
allen die bij hem hoorden. Ik denk dat hij bang was om zijn broer Esau te ontmoeten. 
En dat is ook niet raar, zijn angst is niet gek. Want hij heeft zijn broer een jaar of 20 20 
niet gezien en het laatste wat hij van zijn broer Esau weet is dat deze Esau het plan 
had om hem, om Jakob, te vermoorden. Zo raar is die angst dus niet. En volgens mij 
is angst vaak niet raar. Bovendien heeft Jakob het bericht gekregen dat Esau naar 
hem onderweg is en niet alleen, nee, vierhonderd mannen zijn bij hem. Angst is dan 
niet raar. Je zal maar het bericht krijgen dat er vierhonderd boze boeren op trekkers 25 
onderweg zijn naar het provinciehuis in Groningen. Dat je je dan wat zorgen maakt 
over de voordeur....het valt te begrijpen. Ja, in Groningen ging een boer de deur door 
terwijl dat niet toegestaan was. Ik weet niet of deze boer ook groninger is, maar dat 
zou heel goed kunnen. Want er zijn groningers, en  niet allemaal, die moeite hebben 
met gezag. Mijn vrouw bijvoorbeeld kent één zo'n groninger heel goed.  30 
Moeite hebben met gezag ligt heel dichtbij angst voor het gezag, angst dat iemand 
jouw baas is en dus bepaalt wat jij moet doen of juist niet moet doen. En misschien 
dat de boeren in Nederland ook die angst hebben, in ieder geval zijn er grote zorgen 
omtrent de toekomst van hun bedrijven en ook dat is niet raar. Als je veehouder bent 
en je hoort dat in Nederland de veestapel met de helft terug moet, dan stemt je dat 35 
niet direct gerust. Zeker niet als je een opvolger hebt die nauwelijks kan wachten om 
het bedrijf over te nemen.  
En dan komen de boeren op hun trekkers naar de provinciehuizen. En dan zijn er 
provinciale overheden die haastig toezeggen dat de regels nog weer eens bekeken 
zullen worden en zullen worden aangepast. Is dat dan omdat men rekening wil 40 
houden met de burgers en luistert naar de burgers of is er ook angst aanwezig? 
Deze vraag mogen deze provinciale overheden zelf beantwoorden. Maar als er een 
uitstootprobleem is, dan is er dat probleem. En dan moet het wel worden opgelost, 
linksom of rechtsom.  
Angst op verschillende manieren aanwezig. Ik kan me voorstellen dat Koerden in 45 
Syrië ook angst kennen. Ik kan ook heel goed begrijpen dat velen vluchten voor het 
oorlogsgeweld, ik zou het zelf waarschijnlijk ook doen. En dat men in Noord-Ierland 
het hart vast houdt omtrent de toekomst, ook dat is niet vreemd. Vooral ook omdat de 
situatie rond een eventuele brexit per minuut verandert. Make up your mind! 



Jakob is bang, bang voor zijn toekomst, Jakob is wat dat betreft een echt mens. En 50 
zijn leven is dat van een echt mens, met mooie dagen en afschuwelijke momenten, 
een leven waarin hij soms marchandeert en ook op momenten wordt bedrogen. Hij 
liegt zelf ook wel eens, het is niet allemaal mooi, zoals een mensenleven is. En het 
lijkt erop dat ook Jesus angst kent. Jesus vertelt een verhaal over een rechter en 
geeft daarin aan dat God recht zal verschaffen aan zijn uitverkorenen die tot hem 55 
roepen. Jesus vertelt dat verhaal, zo zegt de evangelist Lucas het ons, als een soort 
vermaning om het bidden niet op te geven. Alsof Jesus daar bang voor is, bang dat 
zijn leerlingen het bidden zouden opgeven. En aan het eind stelt Jesus de vraag of 
de mensenzoon wel geloof zal vinden op aarde. Alsof Jesus daar bang voor is. En 
Jesus kende de angst, Jesus was wat dat betreft een echt mens. Jesus kende alle 60 
emoties, deze echte mens. Een mens van vlees en bloed, een heilige maar ook een 
mens van vlees en bloed.  
En Jakob is een mens van vlees en bloed, ook als zijn naam verandert in Israël, 
strijder met God. Het is een bijzonder verhaal over die Jakob die daar de halve nacht 
vecht met een man die verder onbekend blijft in die zin dat zijn naam niet wordt 65 
genoemd. Wel wil Jakob dat de man hem zegent. En die zegen, die is al vaker langs 
gekomen in het leven van Jakob, op verschillende manieren, ook op een gestolen 
manier. Maar nu is het echt, echt in een gevecht. Kijk, wie vecht, die is echt. Het is 
een gevecht met blote handen, Jakob wordt aangevallen en kan zich van geen kant 
meer verstoppen, ook niet in de duisternis. Vechten met een man als vechten met 70 
zijn geschiedenis, als vechten met God, een hele bijzondere manier van bidden. En 
zelfs als je twijfelt of bidden wel zin heeft, zelfs als je twijfelt aan je geloof en alles wat 
er bij hoort, dan is dat ook vechten, dan is dat ook vechten en het krijgen van de 
zegen. Want Jakob krijgt de zegen en ziet het gezicht van God. Pniël, het gezicht 
van God. Deze mens van vlees en bloed ontvangt de zegen en de zon gaat over 75 
hem op. Niet dat daarmee zijn leven volmaakt is of af, nee, hij loopt mank.  
De strijder met God, de echte mens, de mens die gezegend is, de mens die bidt en 
volhoudt in het gebed, die mens blijft mens van vlees en bloed met een leven dat niet 
alleen maar hoogtepunten kent, een leven dat niet alleen maar feest is.  
Ik begon deze preek met het element “angst”, en dat angst een onderdeel uit maakt 80 
van een mensenleven en dat ik er van uit ga dat elk mens angst kent. Ik denk dat je 
als mens je angst als die er is, niet moet ontkennen. Ik geloof dat je angst ook mag 
benoemen, zelfs in een gebed. Ik geloof dat mijn angst mij niet weg houdt bij God en 
dat mijn angst geen sta-in-de-weg is voor gebed, voor het zien van het gezicht van 
God in welke vorm dan ook. Jakob had in al zijn angst contact met God, sterker nog, 85 
God zocht hem op. Jakob had in al zijn angst ook zijn geloof, in al zijn twijfel en 
onzekerheid, in al zijn angst voor ontmoeting, angst voor zijn levensverhaal en 
levensgeschiedenis. In zijn angst voor toekomst is daar ineens de ontmoeting met 
diegene die boven leven en sterven uit gaat, in een gebed dat naar Jakob toekomt. 
Hij spreekt het gebed niet uit, het komt naar hem toe.  90 
En hoe zit dat dan met anderen die angst hebben? Ik noemde de boeren, ik noemde 
de Koerden in Syrië en ik had nog veel meer mensen of groepen kunnen noemen. Ik 
weet niet of bidden angst wegneemt, ik weet niet of strijden met God angst 
wegneemt. Ik weet ook niet of de Koerden bidden en ik weet ook niet of de boeren 
allemaal bidden, of anderen. Ik weet dat niet, al is het maar omdat bidden zoveel 95 
verschillende vormen kan hebben. Wel geloof ik dat in onze angst, in de angst van 
mensen, op de één of andere manier God aanwezig is. Wel geloof ik dat in onze 
zorgen om mensen of wie dan ook God aanwezig is en kijkt, ons aankijkt, ook als het 
donker is en wij niets zien, als ik niets zie. En dan blijft mijn angst bestaan maar het 



wordt toch anders. Waarvoor ik bid verandert niet en toch wordt het anders. Het 100 
gebed maakt mijn leven niet volmaakt maar wel anders. En zelfs als ik niet bid, dan 
bidt de heilige Geest voor mij. Zelfs als ik niet geloof, dan gelooft God in mij. En wie 
weet, komt God dan naar mij toe in een gevecht.  
De angst zal eens voorbij zijn. Hoe weet ik niet, maar het zal zo zijn. Dat de mens 
geen kwaad vreest zelfs als gaat hij door een dal van diepe duisternis.  105 
En de problemen die er zijn, wij zullen er een oplossing voor vinden.  
Amen.  
 


