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Preek over Genesis 32:23-33 (en Romeinen 8:31-39) 
Gehouden op de 5e zondag van de herfst, 16 oktober 2022, in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 
De met afstand meest ingewikkelde vraag die ik de laatste jaren, twee keer, kreeg gesteld, was een hele sim-
pele. Het was de vraag: “Hoe heet het kind?” Die twee kinderen waarover het ging, dat waren mijn dochters 
die daar, in die ziekenhuiskamer, net enkele ogenblikken eerder geboren waren. Weken-, ach, maandenlang 
hadden mijn vrouw en ik over de naam van onze kinderen gepraat, de geboortekaartjes lagen klaar, natuurlijk 
wist ik het antwoord. Maar ik kreeg de namen eerst helemaal niet en dan maar hakkelend over mijn lippen, zo 
monumentaal voelde het moment. De eerste keer haar naam uitspreken… Het was prachtig natuurlijk, we 
waren dolblij dat ze er waren. Maar ik had ook zoiets van: Wie ben ik, om daarop antwoord te mogen geven, 
om te bepalen wie dit nieuwe mensje is? Ik ben God toch niet? 
Hoe wij ook mogen heten, onze voornaam is veel meer dan gewoon een reeks klanken waarmee wij ons laten 
aanspreken. Geen ander woord draagt voor ons zoveel betekenis als onze eigen naam. Onze namen horen bij 
onze identiteit, ze zeggen ons en anderen wie wij zijn. Wie is dan deze “Jacob” uit het eerste Bijbelverhaal dat 
wij hoorden? Wat vertelt ons zijn naam erover wie hij is? 
Zijn naam heeft meerdere betekenissen en hangt samen met zijn geboorteverhaal. Hij is de jongere van een 
tweeling en greep bij zijn geboorte de hiel vast van Esau, zijn ietsje oudere broer. ‘Jacob’ lijkt in het He-
breeuws een beetje op het woord voor “hiel”. Maar ook op het woord voor “bedrieger”, en die naam doet 
Jacob alle eer aan. Al dat vastpakken van de hiel zou je zo kunnen interpreteren dat hij Esau terug wilde hou-
den om zelf als eerste geboren te worden. Destijds had de eerstgeborene nog een hoop meer rechten dan de 
nakomelingen, wat erfenis en de zegen van de vader betreft. Later lukt Jacob het dan toch, om die voorrech-
ten te verwerven. Op twijfelachtige manier eigent hij zich die rechten van Esau toe. Voordat zijn oudere broer 
doorheeft wat er gebeurt, pakt Jacob hem de vaderlijke zegen af. Met een list geeft hij tegenover hun ster-
vende, blinde vader voor om Esau te zijn en gaat met diens zegen ervandoor. Jacob – een bedrieger die zijn 
eigen naam eer aandoet door te doen alsof hij iemand anders is. 
En ook op de vlucht voor Esau’s wraak gaat dat bedriegen door, zijn oom Laban bij wie hij in ballingschap leeft, 
verliest door Jacob een groot deel van zijn bezit. Zo moet hij na een aantal jaren ook voor diens wraak vluch-
ten, samen met zijn gezin en zijn behoorlijke bezittingen. Het verhaal dat wij hoorden, speelt tijdens die vlucht 
en begint op de vooravond voor het eerste weerzien met Esau na 20 jaar. En Jacob is bang. 
Maar, uiteraard, geen moeder of vader noemt haar of zijn zoon “bedrieger” of “hiel”. Letterlijk betekent Jacob 
“God zal beschermen”, en ook deze liefdevol gekozen, vrome wens is als naam deel geworden van Jacobs 
identiteit. Jacob is een gezegend, een door God beschermd mens. In een droom laat God hem de zegen van 
de aartsvaderen van Israël toekomen. Hem wordt grote rijkdom en een heel volk aan nakomelingen beloofd. 
Daar staat hij dan, deze Jacob, op dit drempelmoment in zijn leven. Kort voor de gevreesde wraak van of de 
gehoopte verzoening met zijn broer Esau. Zijn gezin heeft hij al over de rivier gebracht. Hij blijft alleen achter, 
aan de overkant. En ineens wordt hij door iemand overvallen. Ze worstelen met elkaar, heel de nacht lang, 
totdat de ander met een aanraking Jacobs heup ontwricht en hem dan vraagt, hem te laten gaan. Maar dat wil 
Jacob alleen onder de voorwaarde doen dat de ander hem zegent. Jacob ontvangt zelfs meer dan een zegen, 
hij ontvangt een nieuwe naam, Israël, letterlijk: “Godsvechter”, en wordt zo tot stamvader van een heel volk. 
Maar eerst, nadat hij een vraag heeft beantwoord: “Hoe luidt je naam?” Met andere woorden: “Wie ben jij?” 
Vervolgens waadt Jacob mank door de rivier, zijn broer tegemoet, terwijl de zon opgaat. 
Op het eerste gezicht een raar verhaal. Wie vraagt nou om de zegen van iemand door wie hij net gewelddadig 
werd overvallen? Wie was deze overvaller eigenlijk? Hij wordt als mens beschreven, maar kan met een aanra-
king een heup ontwrichten, later wordt van Jacob gezegd dat hij met God geworsteld heeft. Deze overvaller 
staat een beetje tussen mens en God in. Sommigen vermoedden een rivierdemon achter deze figuur, die je 
vroeger, volgens oude mythologieën, vooral bij riviervoorden tegen kon komen. Vandaag, in onze ontmytho-
logiseerde wereld zouden wij zeggen: Daar worstelt iemand met zichzelf, hier vecht iemand zijn innerlijke 
veldslagen uit, tegen zijn demonen, tegen God, tegen zichzelf. De symbolische setting, bij een rivier waar hij 
doorheen moet, midden in de nacht, voor een beslissende ontmoeting, maken dit voor ons al te herkenbaar. 
Nu ben ik als pastoraal hulpverlener nogal vaak zijlings geïnvolveerd bij de worstelingen van mensen. Daarom 
durf ik te stellen, dat wij allemaal, net als Jacob, op onze levensweg ooit zo’n rivier door moesten. Natuurlijk, 
de aanleidingen van deze worstelingen verschillen, net als de vijanden waartegen wij vechten: schuld, spijt en 
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schaamte, verslavingen, het aanvaarden van onze grenzen, de pijn jezelf niet goed, mooi, slim of geliefd ge-
noeg te voelen, leren om nee te zeggen of de vraag wat de passies in mijn leven zijn die ik echt wil volgen, 
enzovoort, enzovoort. Ook rond zingeving zijn er worstelingen – gelovigen worstelen nogal vaak met God. Met 
vragen rond het leed in de wereld en hoe wij Gods aanwezigheid in ons leven kunnen ervaren, hoe wij kunnen 
geloven en leven dat God van ons houdt zoals wij zijn en hoe wij zijn zegen kunnen voelen en uitdragen. 
Als hulpverlener ontwikkel je over de jaren heen een groeiend respect voor de worstelingen van mensen, de 
zelfredzaamheid en volharding waarmee wij ons bestaan zin en houvast proberen af te troeven. Ik leerde en 
leer er ook bij elk bezoek, bij elk gesprek enorm veel bij – vooral wanneer anderen onder worstelingen gebukt 
gaan die ikzelf nooit heb moeten uitvechten. En het met afstand meeste heb ik in de afgelopen 15 jaar toch 
wel bij de drie trajecten geleerd toen ik transgenders bij hun transitie mocht begeleiden. Want, natuurlijk, 
elke worsteling is uniek en staat op zichzelf, maar mij is over de jaren duidelijk geworden dat het gevecht er 
meer, langduriger en dieper inhakt hoe dichterbij hij bij de centrale, fundamentele zoektocht naar onze eigen 
identiteit komt, bij de vraag hoe degene te worden, hoe degene te zijn wie wij ons echt, van binnenuit voelen. 
Vooral het vinden van een stemmig, een passend antwoord op de vraag die Jacob en zijn gevechtspartner 
elkaar stellen, kan enorm veel pijn en twijfel teweegbrengen: “wat is je naam, wie ben jij?”. 
Tegen onszelf en tegenover God hardop onze naam te noemen, in vrijheid en vol overtuiging tegenover ande-
ren de ongeschminkte waarheid te kunnen vertellen over wie wij zijn, dat kunnen sommigen pas na een lang, 
slopend, vermurwend en vaak zelfs gevaarlijk en gewelddadige strijd. Iedereen die dat zelf niet nodig had, 
mag God op zijn of haar blote knietjes daarvoor dankbaar zijn. Vanochtend lazen wij het Bijbels verhaal dat 
zo’n fundamentele worsteling volgens mij nog het beste benadert. Want precies dat doet Jacob aan de oever 
van de Jabbok: Alleen, heel de diepe, zwarte nacht door worstelt hij met de donkere kant van zijn eigen ziel, 
weigerend om de zegen van God te laten varen. Erna liep hij mank als een gezegende, bevrijdde richting de 
opgaande zon. Zijn zegen kwam ook in de vorm van een blijvende verwonding zoals dat vaak het geval is. Ve-
len moeten door haast een heel leven strompelen voordat zij eindelijk zien hoezeer zij gezegend zijn. 
Uiteraard, wie zou niet de zegen zonder de verwonding willen ontvangen? En toch is het mijn ervaring, dat je 
vaak pas op grond en door een verwonding of ziekte, een drempelmoment of breuklijn op je weg de zegen 
van God in je leven kunt zien en aanvaarden. Er is een reden waarom bijna alle belangrijke Bijbelse acteurs op 
de een of andere manier gebroken biografieën hebben. Vaak ontvangen zij na die breuk een nieuwe naam, 
een nieuwe identiteit en opdracht, maar blijven door de breuk getekend. Ook op transgenders is dat van toe-
passing. En het is prachtig en oh zo belangrijk dat onze kerk inmiddels ook eindelijk transitierituelen aanbiedt 
om hen de blijvende, trouwe goddelijke zegen toe te spreken, ook, ja juist met hun nieuwe naam en waarheid 
die zoveel beter past bij wie zij zijn en altijd al waren. 
Hoe gaat het verhaal van Jacob verder? Door zijn verwonding gaat hij zijn broer als een veranderde man te-
gemoet. Met de woorden van de theoloog Henri Nouwen is hij nu niet meer iemand die anderen verwondt, 
maar een “gewonde genezer” geworden. Want kijk, Jacob is gewond aan zijn heup, daar waar mensen vroeger 
hun zwaarden droegen. Jacob is door zijn verwonding letterlijk ontwapend, kwetsbaar, zacht geworden. Zijn 
bedriegende dagen zijn voorbij, hij kan nu Esau om vergeving vragen en zich met hem verzoenen. 
Gewonde genezers die mank lopen. Onze wereld heeft meer daarvan nodig! Mensen die het aandurven om 
met God te vechten en door nachten te gaan van diens donkere diepte ik en velen van ons zich weinig kunnen 
voorstellen. En dan liefst zonder betuttelende regeltjes en testen die hen nóg een bureaucratische worsteling 
boven hun innerlijke strijd opleggen. Mensen die vervolgens wel door hun strijd getekend blijven, maar vol 
hoop, moed en kracht hun nieuwe naam, identiteit en roeping kunnen omarmen en vieren. Mensen die on-
danks zo’n heftige worsteling hun weg samen met God voort willen zetten en om zijn zegen willen blijven vra-
gen. Zulke mensen, daar heeft de wereld meer van nodig. 
Maar natuurlijk, een zegen ontvangen in de nuancerijke, chaotische werkelijkheid die wij “leven” noemen, dat 
is geen afronding van het verleden, geen slotpunt, maar een blijvende opdracht voor de toekomst. Tenslotte 
zal het voor velen altijd een worsteling blijven om te worden wie zij zijn. Net zoals het omarmen dat zij door 
hun worsteling getekend zullen blijven. Dat te aanvaarden, betekent mens te zijn. 
Gelukkig is ons aangezegd, dat God ons, net als Jacob, steeds weer het licht van een nieuwe morgen gunt, het 
licht dat elke nacht bedwingt. Gelukkig weten wij, dat God al ons onvermogen voor lief neemt. Gelukkig is ons 
allen gezegd dat geen enkele worsteling en geen enkele verwonding, dat dood noch leven, engelen noch 
machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, 
ons kan scheiden van de liefde van God.             Amen. 


