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Uitleg en verkondiging vanuit Genesis 32:23-33:11 en 1 Corinthiërs 13 

(ds. Simon Dingemanse, Buurtkerk 16 oktober 2022) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Ieder mens heeft wel eens een slapeloze nacht of niet?...in een boek ‘over troosten en verdriet’ 

las ik dat je je bed alleen maar moet gebruiken om te slapen en te vrijen en niet om te 

piekeren, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan...bijna iedereen van ons zal daar toch 

wel eens last van hebben: dat je in de nachtelijke uren ligt te woelen...eenzaam in het donker 

met je gedachten...en voor je het weet zie je dan spoken, die er bij daglicht helemaal niet 

zijn... 

 

Onze ministers hebben misschien wel eens slapeloze nachten met alle problemen die ze het 

hoofd moeten bieden…en zou Poetin ’s nachts wel eens wakker liggen?...dat steeds de vraag 

‘wat heb ik gedaan?’ door zijn hoofd maalt?...maar misschien is hij de vleesgeworden 

onverschilligheid en heeft hij geen geweten en slaapt hij daardoor als een roos…  

 

Ik heb in mijn domineesbestaan al aardig wat mensen gesproken die slecht slapen...zo sprak ik 

ook eens met een jonge kerel die homoseksueel was, maar dat nog steeds verborgen hield...hij 

was een zoon van streng christelijke ouders, die vonden dat de bijbel homoseksualiteit 

veroordeelde en verbood...daarom zette hij in zijn dagelijks leven noodgedwongen het masker 

van hetero op...hij mocht zichzelf niet zijn...ook in de kerk voelde hij zich niet veilig, bang om 

afgewezen te worden in zijn diepste wezen…en ’s nachts lag hij dan vaak 

wakker...worstelend met zichzelf en met God... 

 

Ik heb toen begrepen hoe moeilijk maar ook hoe bevrijdend het is om ‘uit de kast te komen’, 

zoals dat genoemd wordt...geen verstoppertje meer hoeven spelen...uit die donkere kast 

komen en eindelijk in het volle licht eerlijk zeggen wie je bent...je ware gezicht laten zien en 

dan ook naar jezelf kunnen kijken als iemand die er mag zijn voor Gods aangezicht...wat een 

bevrijding!...de zon gaat dan over je op... 

 

Ja, er wordt soms wat afgeworsteld in het duister van de nacht...ook als je ruzie hebt...in 

conflict leeft...of als je zelf iets stoms hebt gedaan en jezelf ergens schuldig aan hebt 

gemaakt...overdag heb je dan nog afleiding, maar ’s nachts: ja, dan lig je daar maar in je bed 

met al die onrust in je hoofd... 

 

Misschien zou het dan een beetje kunnen helpen om het boek Genesis erbij te pakken en die 

passage eens te lezen die we daarnet gehoord hebben...over Jakob...eigenlijk heeft hij steeds 

in het donker geleefd...toen hij zijn blinde vader Isaak bedrogen had met zijn slinkse 

toneelspel en net deed of hij Esau was… toen hij zo de zegen had gestolen van zijn 

tweelingbroer en moest vluchten...’de zon ging onder,’ zo staat er dan...de zon ging 

onder...het werd nacht in zijn leven... 

 

En nu, na zijn nachtelijke worsteling bij de rivier de Jabbok, horen we voor het eerst weer dat 

de zon over hem opgaat...natuurlijk zijn er in die twintig jaar tussen die twee gebeurtenissen 

ook heel veel zonnige dagen geweest en heeft Jakob ook allerlei zegen ervaren...hij heeft 

bijvoorbeeld de liefste van zijn leven gevonden en kinderen gekregen en de nodige 

bezittingen verworven...maar een deel van zijn hart bleef in het donker...want hij is nooit meer 

zijn broer onder ogen gekomen... 
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De eerste twee vragen uit de bijbel, van God zelf, blijven hem lastig vallen...de eerste vraag 

‘Mens, waar ben je?’...Jakob is immers in diepste wezen een vluchteling, hij is eigenlijk niet 

waar hij thuishoort, in het land dat God aan zijn grootvader Abraham beloofd heeft...Daar kan 

hij wakker van liggen...waar ben ik nu?...en wíe ben ik nu eigenlijk voor Gods aangezicht? ‘Ik 

ben mezelf niet en al die jaren nooit geweest, ik ben de gangmaker op het verkeerde feest, ik 

ben de schoenmaker bij de verkeerde leest’ (zoals Acda en de Munnik vroeger zongen)... 

 

En dat hangt nauw samen met die tweede vraag, die God stelt aan het begin van de bijbel, de 

vraag aan Kaïn: Mens, waar is je broeder?...Jakob heeft zijn broeder nooit meer gezien, want 

Esau wilde hem doden na die bedrieglijke rotstreek van hem...en dan ligt Jakob ’s nachts te 

woelen in zijn bed, zodat Rachel er zelfs wakker van wordt: Waar ben je, mijn 

broer?...Waarom ontwijk ik je nog?... 

 

Ja, het zijn ook goede spiegelvragen voor ons allemaal...waar ben ik? …waar sta ik?...Waar is 

mijn medemens, mijn naaste?...Zie ik hem/haar nog staan? Moet hij/zij niet delen in mijn 

zegen?...Die eerste twee vragen uit de bijbel moeten altijd met je meegaan, wil je 

antwoordend, ver-antwoord-elijk mens zijn... 

 

Jakob heeft ze lang ontlopen...het is daardoor al twintig jaar nacht in zijn leven... maar nu is 

hij bezig met de terugkeer naar het land van zijn vader en grootvader, het land dat God 

gewezen heeft...hij zit midden in het proces van omkeer –bekering -, ja, daar doe je als mens 

soms lang over...zijn vrouwen en kinderen en knechten en vee, het is allemaal al aan de 

overkant van de rivier de Jabbok, maar Jakob nog niet...hij kan de oversteek nog niet echt 

maken... 

 

In de naam Jabbok zit het Hebreeuwse werkwoord voor ‘worstelen’ verborgen... 

en het is bovendien donker geworden...ja, voordat hij kan oversteken komt in deze nacht heel 

die twintig jaar duisternis nog eens over hem heen...van slapen komt niks...het wordt de nacht 

van het ultieme gevecht...de nacht van de diepste crisis...eerst denkt hij misschien dat hij 

spoken ziet, maar zo is het niet...dit wordt echt een gevecht op leven en dood...met iemand die 

hij niet goed thuis kan brengen... 

 

Wie is dat eigenlijk met wie hij worstelt?...Is dat zijn vader die hem opzoekt om hem ter 

verantwoording te roepen?...Of is het Esau, die hem zoekt te doden?...Is het Jakob zelf...komt 

zijn ware ik hem opzoeken en raakt hij zo in een zware tweestrijd?...Of...is het God met wie 

hij worstelt?...De God met die bijzondere Naam ‘Ik ben die er zal zijn, Ik ben met je’...die 

Naam die niet uitgesproken wordt, zo heilig...die naam waarin God ook zo rakelings nabij 

komt... huiveringwekend nabij soms...ja, met wie worstelt hij?...misschien wel met allemaal 

tegelijk… 

 

Het is een uitputtende slijtageslag, waarbij Jakob op zijn heup wordt geslagen... dat is 

trouwens een wat verhulde vertaling: Jakob wordt in zijn kruis geraakt, staat er eigenlijk, in 

zijn mannelijke potentie...aan de binnenkant van zijn heup... Jakob als mannetjesmaker heeft 

afgedaan...en als de gestalte zich dan van hem wil losmaken, dan laat Jakob hem niet los en 

roept ie: ’Ik laat je niet los of je moet me eerst zegenen!’...’ik laat je niet los of je moet me 

eerst zegenen’... 

 

Jakob die ooit de zegen gestolen had en de laatste twintig jaar zich toch ook wel gezegend 

mocht voelen in zijn rijkdom...Jakob smeekt om de zegen, want hij beseft dat het allemaal 

eigenlijk maar surrogaat is zonder de zegen van de Enige, de God van Abraham en Isaak... 
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‘Ik laat je niet los, of je moet me eerst zegenen’...je moet die roep eens goed tot je laten 

doordringen...Is dat niet waar ook uw, jouw en mijn leven om draait?... Dat je er zo diep naar 

verlangt om een gezegend mens te zijn...gezegend door God, je Schepper en Bevrijder, maar 

ook gezegend door die ander naast je...dat je helemaal aanvaard wordt, je recht gedaan wordt 

en er met je gedeeld wordt...dat je zo bevrestigd wordt in je bestaan…is dat niet ons diepste 

verlangen: een leven te leiden waarin God ons zegent en we elkaar tot zegen zijn?... 

 

Ik maak me sterk dat dat ons diepste verlangen is...en dat die hunkering in diepste wezen al 

ons nachtelijk gewoel verklaart...en ik hoop altijd dat de kerk iets van dat diepste verlangen 

kan vervullen…dat de kerk en echt veilige kerk is waar je je gezegend mag 

weten…schuilplaats in de wildernis…  

 

‘Hoe is je naam?’ vraagt de nachtelijke strijder dan na Jakobs smeekgebed...ik ben Jakob, zegt 

Jakob...hij zegt nu niet meer: ‘Ik ben Esau’, zoals vroeger tegen zijn blinde vader...nee, ‘Ik 

ben Jakob’, zegt hij eerlijk...ik ben een hielenlichter en een hakzetter, een bedrieger (dat 

betekent die naam immers)...Jakob bekent schuld...en hij krijgt een nieuwe naam, een nieuw 

begin, een nieuw bestaan... voortaan zul je Israël heten, want je hebt gevochten met God en 

mensen en je hebt overwonnen... 

 

En dan zegent hij Jakob...en Jakob schreeuwt het uit als een pasgeboren kind... alsof hij 

opnieuw geboren is...’ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is 

gered!’ zeg hij...en nu durft hij de Jabbok over te steken...de worsteling komt achter hem te 

liggen…de echte omkeer is daar...het wordt licht, de zon gaat over hem op...kijk, daar loopt 

hij...mank weliswaar, want die worsteling is hem niet in de kouwe kleren gaan zitten, maar 

daar loopt hij: mank en bevrijd...vol moed en vertrouwen...Jakob is op zijn manier uit de kast 

gekomen...Hij durft zijn ware gezicht te laten zien, door God gezegend... 

 

Dat wens je ieder mens toe die worstelt met zijn of haar identiteit…elke homoseksueel of 

lesbienne of transseksueel of noem maar op…dat je tevoorschijn kunt komen en bevestigd 

wordt in je bestaan en bevrijd je weg kunt gaan… 

 

En dan horen we dat Jakob zijn broer ontmoet...oog in oog staan ze...van aangezicht tot 

aangezicht...en Jakob durft de minste te zijn...en er zijn zoenen, er is verzoening...en Jakob 

staat er op om van zijn zegen te delen met zijn broer... hij zegt: ‘Neem toch mijn zegen aan, 

want Ik heb jouw aangezicht gezien zoals je het aangezicht van God ziet’...in de ogen van jou 

kijkt ook de Enige, onze God, mij aan...Jakob geeft de zegen terug aan Ezau…en zo ontstaat 

er vrede en veiligheid tussen hen… 

 

Wat een geweldig moedgevend verhaal!...Als je dit hoort, dan moet je niet op een afstand 

blijven, dan moet je mee gaan doen in die geschiedenis van God met de mensen...ook al lig je 

’s nachts wel eens te woelen...ook al zit je misschien midden in een crisis...ook al vraag je je 

misschien af ‘wie ben ik nou eigenlijk in diepste wezen, samen met mijn medemensen?’ en 

‘Waar of wie is God voor mij in die leegte om me heen?’...ja, ook al kijk je vaak door een 

spiegel in raadselen, juist dan heb je des te meer reden om mee te doen in deze geschiedenis 

vol omkeer en zegening, bevrijding en verzoening... 

 

En als je dat doet, dan leer je het loflied van de liefde zingen, zoals Paulus dat gedicht 

heeft...de liefde is niet zelfzuchtig of dikdoenerig, ze rekent het kwaad niet aan...alles bedekt 

zij, verzoent zij...de liefde is vol hoop...en ook al is er nog zoveel onvolmaakt aan ons en zien 
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wij nu nog door een spiegel in raadselen en liggen we ’s nachts af en toe wakker en te 

piekeren in ons bed, straks zullen we zien van...aangezicht tot aangezicht...en zal ik volledig 

kennen zoals ik zelf gekend bèn…in het volle licht van Gods liefde. Amen.     


