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preek 15 mei 2022 

thema Je staat er niet alleen voor! 

tekst Genesis 28:15 BGT: “Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal waar je heen 

gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan 

heb wat ik je beloofd heb” 

liturgie:  

inleiding Opwekking 589 (Ik wil juichen voor U, mijn Heer) 

votum en groet  

gebed = Opwekking 689 (Spreek, o Heer, door uw heilig woord) 

King’s Kids vertrekken  

preek deel 1  

lezen Genesis 28:10-22  

preek deel 2 Opwekking 824 (Prijs Hem, in je dag vol zorgen) 

King’s Kids komen terug  

uitleg van de doop Sela: dooplied (In het water van de doop) 

apostolische geloofsbelijdenis Needtobreathe: Multiplied 
(https://www.youtube.com/watch?v=sqauV3AEfY8) 

bediening van de doop Psalm 105:5 OB (God zal zijn waarheid nimmer krenken) 

gebed  

collecte Opwekking 731 (Jezus ik hou van u) 

zegen  

 

inleiding 

Ik vind het heel mooi om het vandaag te hebben over God die je heel veel belooft. 

God zei ongeveer 4.000 jaar geleden tegen Jakob: “Ik zal bij je zijn. Ik zal je 

beschermen, overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik 

blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb”. 

Ester heeft die tekst ontdekt en met Rhandy gedeeld. Samen bedachten ze: dat is een 

mooie tekst voor onze zoon, voor Xevano. 

In deze dienst waarin Xevano gedoopt wordt, wil ik deze tekst met jullie delen. Het is 

een ouwe tekst maar via deze tekst leer je God kennen, God die zijn hart voor je opent, 

God die tegen je zegt: 

Je staat er niet alleen voor! 

preek deel 1 

Jakob groeit op in een bijzonder gezin. 

Zijn ouders zijn mensen die wat op zichzelf leven. Ze proberen een eigen stijl van leven 

te hebben. Ze zijn heel anders dan de mensen van hun omgeving. Ze hebben regelmatig 

problemen met de anderen. Er ontstaat wel eens ruzie over water want er is in die 

omgeving vrijwel altijd gebrek aan water en daardoor wordt het soms bijna oorlog om 

een waterput. Maar in de loop van de jaren veroveren ze zich een eigen plek waar ze 

geduld worden door de anderen. In zo’n soort gezin groeit Jakob op. 

Hij haalt een paar keer een slimme streek uit, die Jakob. 

Hij weet precies wat hij wil: hij wil graag de belangrijkste worden van de familie. Na 

zijn opa (Abraham) en zijn vader (Isaak) wil hij (Jakob) het hoofd worden van de 

familie. Hij wil graag de belangrijkste erfenis krijgen. Hij is wel niet de oudste want dat 

is zijn tweelingbroer (Esau), maar al voor zijn geboorte kwam hij stevig in botsing met 

zijn broer en bij zijn geboorte probeerde hij zijn broer voor te komen; hij heeft hem altijd 

willen inhalen; hij wilde hem achteruit trekken om zelf voorop te gaan; net of hij de 
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oudste is, en de belangrijkste. Dat is bepalend voor het gedrag van Jakob. 

Esau straalt uit dat het hem koud laat hoe zijn broer doet. 

Hij gaat zijn eigen gang. Hij zoekt het in meer contact met de mensen uit de omgeving. 

Waarom? Daar wordt in de Bijbel geen uitleg van gegeven. Alleen het resultaat wordt 

vermeld. Als Esau volwassen is, trouwt hij met een vrouw uit de omgeving en een tijdje 

later neemt hij er nog een vrouw bij. Zijn ouders vinden het vreselijk want de vrouwen 

van Esau hebben helemaal niets met hun stijl van leven. Ze leven zoals zij het gewend 

zijn en Esau gaat daar helemaal in mee. Het wordt een dagelijks terugkerende ergernis 

voor zijn ouders. 

Op een dag loopt het helemaal fout. 

Isaak wil Esau aanwijzen als de belangrijkste van de familie. Maar zijn vrouw Rebekka 

is het er niet mee eens. Ze weet dat God iets anders gezegd heeft. Alleen: dat zegt ze niet 

tegen Isaak. Ze herinnert hem niet aan wat God gezegd heeft. Ze zwijgt erover maar 

ondertussen gaat ze wel haar man tegenwerken. Lekker is dat. Ze stookt Jakob op om 

zijn vader te bedriegen, zijn vader die inmiddels blind is. Jakob moet de kleren van Esau 

aan doen en net doen of hij Esau is. Dan zal zijn vader hem wel aanwijzen als de 

belangrijkste van de familie. Jakob zal Gods grootste zegen krijgen en zo zullen moeder 

en zoon Gods plan redden. God krijgt het zonder hun hulp niet voor elkaar, denken ze. 

De gevolgen zijn verschrikkelijk. Esau wordt beheerst door haat. Hij roept dat hij zijn 

broer gaat vermoorden. Hij wil nog wachten tot zijn vader dood is maar dan zal hij hem 

pakken en dan gaat Jakob er geheid aan! Rebekka weet dat het menens is. Jakob moet 

halsoverkop vertrekken om te voorkomen dat zijn broer hem vermoordt. Isaak en 

Rebekka blijven samen achter met de brokken van een groot familieconflict. 

Van God is in het hele verhaal geen spoor te bekennen. 

Je ziet Hem niet en je hoort Hem niet; je merkt niets van Hem. Hij laat het allemaal maar 

gebeuren. 

Herken je dit? 

Ik nodig je uit om hier eens over te praten met elkaar. Als er gedoe is in de familie of als 

er ruzie is in de vriendengroep, of als je examenstress hebt of keuzestress, merk je dan 

iets van God? Of merk je in je leven helemaal niets van God? 

God laat zich niet zien aan Jakob. 

Jakob moet alleen op reis. Hij weet dat het een lange reis wordt: 1250 kilometer moet hij 

afleggen. Dat vinden wij in de vakantie al een heel eind, en dan ga je nog per auto. Maar 

Jakob moet het lopend doen: 5 km per uur; 40 km op een dag; 30 dagen stevig 

doorlopen, moederziel alleen. Hij loopt een dag en hij heeft alle tijd om over zijn leven 

na te denken: over zijn vader en zijn moeder en zijn broer. Daarna volgt een eenzame 

nacht waarin hij alles wat fout ging weer terug krijgt in zijn dromen. En daarna komt een 

nieuwe dag van lopen en nadenken. Hij komt steeds verder van huis. Van Gods beloften 

komt niets terecht. 

God is nergens. 

Maar dat verandert. Daarover lezen we in Genesis 28:10-22. 

preek deel 2 

We lezen over een bijzondere wending. 

Laat eens tot je doordringen wat er gebeurt. De zon gaat onder. Het wordt donker en het 

wordt koud. Jakob gaat zijn tweede nacht van eenzaamheid in. Niets herinnert aan Gods 

genade want alles is donker. Jakob kan nergens op terugvallen. Hij zoekt steun bij een 

kale steen, een steen die nog wat warmte van de dag heeft vastgehouden. En dan … 

gebeurt het: 

God laat zich aan Jakob zien. 

In zijn droom ziet Jakob een ladder vol engelen. Die engelen gaan omhoog en komen 
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weer terug. Ze zijn dus bij Jakob zonder dat hij het beseft had. Ze gaan naar de hemel om 

even bij God te zijn maar dan komen ze weer terug bij Jakob. Dat ziet hij in zijn droom. 

En hij ziet ook God: misschien vlakbij, misschien bovenaan de ladder; dat wordt niet 

helemaal duidelijk. Maar hij ziet God want God laat zich aan Jakob zien. 

God heeft veel aan Jakob te verwijten. 

Jakob heeft het echt verkeerd aangepakt. Het is afschuwelijk dat hij zijn vader zó heeft 

bedrogen. Het is vreselijk dat hij zijn broer zo woest heeft gemaakt. Het is ronduit 

belachelijk dat hij dacht dat hij God een handje moest helpen. Het is ergerlijk dat hij God 

zo voor de voeten heeft gelopen. Als je alles op een rijtje zet dan weet je: het is zijn 

eigen schuld dat hij daar nu eenzaam in het donker ligt. God zou het breed kunnen 

uitmeten voor Jakob. Hij zou het hem allemaal kunnen inpeperen: je hebt hier zelf voor 

gekozen, Jakob! had het dan anders gedaan, Jakob! je had op Mij moeten vertrouwen, 

Jakob! je hebt het verprutst, Jakob! 

Maar God zwijgt over alles wat Jakob verkeerd heeft gedaan. 

Dat is wel wat soft hè? 

Maar het helpt wel! juist die softe benadering! Jakob beseft daardoor dat hij God nodig 

heeft: God die hem kan helpen, God die hem kan beschermen, God die hem eten kan 

geven, God die hem kleren kan geven, God die hem zijn familie terug kan geven. 

Ach, God is zo barmhartig. 

Jakob hoeft in zijn ellende niet te horen: je hebt het fout gedaan! sukkel! het is je eigen 

schuld dat je hier nu in je eentje in het donker ligt! prutser! 

Jakob krijgt te horen: Jakob! Ik ben de God van je opa! (want met je opa Abraham heb 

Ik een persoonlijke band); Jakob! Ik ben ook de God van je vader! (want met je vader 

Isaak heb Ik ook een persoonlijke band); Jakob! zo ben Ik ook jouw God! (want wat Ik 

met je opa en met je vader heb, dat heb Ik ook met jou: die persoonlijke band waardoor 

we aan elkaar verbonden zijn: Ik aan jou, Jakob! en jij aan mij). Dat is het geheim dat 

verklaart waarom God zo barmhartig is. 

Laat dat maar eens tot je doordringen! 

Ik nodig je uit om dit voor jezelf te overdenken en misschien ook even te delen met 

iemand anders. 

God is zo barmhartig! zo vol liefde! Dat zeg ik tegen jullie tweeën: Ester en Rhandy! 

Gods liefde is zo groot. Hij houdt van jullie en Hij houdt van je kind. Ook Xevano krijgt 

de belofte dat God zijn Vader is; dat hij bij Jezus mag horen; dat de heilige Geest in hem 

woont en aan hem werkt. 

God is zo barmhartig! zo vol liefde! Dat zeg ik tegen alle ouders die ooit met hun kind bij 

de doopvont stonden! 

Gods liefde is zo groot. Hij houdt van jullie en Hij houdt van je kinderen. Zoek daar je 

houvast bij. Je moet het hebben van Gods beloften. Zoek het niet in trucjes want dat gaat 

niet werken. Zoek je houvast in wat God belooft: dat Hij zich liefdevol uitstrekt naar 

jullie en naar je kinderen. 

God is zo barmhartig! zo vol liefde! Dat zeg ik vandaag tegen jou als je ooit gedoopt bent 

maar nu niet goed weet of je daar wel zo blij mee bent. 

Gods liefde is zo groot. Hé joh! God houdt van je. Geloof het maar want het is echt waar. 

Heb je wel in de gaten hoe het bij Jakob ging? Die ging helemaal verkeerd om met Gods 

beloften. Maar wat doet God? Hij herhaalt zijn beloften: “Ik zal bij je zijn” en: “Ik blijf 

bij je”. Misschien vind je dat irritant aan God. Misschien wil je liever dat God je rustig je 

gang laat gaan. Dat doet Hij niet. Hij lijkt daarin op een moeder die tegen haar dochter 

zei toen die dochter haar heel erg pijn deed met haar gedrag. Die moeder zei: Je doet me 

ontzettend pijn maar jij hebt één groot probleem: ik laat me niet bij je wegslaan want ik 

blijf van je houden want je blijft mijn dochter. 

God is zo barmhartig! zo vol liefde! Geef je over aan deze God. 



ds. Frans Wisselink (NGK Doorn en GKv Driebergen) – blz. 4 

Jakob moet dat leren; hij probeerde het allemaal zelf te regelen maar het is hem bij de 

handen afgebroken. Misschien moet jij dat ook wel leren omdat jij ook zo’n regelneef 

bent die denkt dat ‘ie God een handje moet helpen omdat het anders niet goed komt. 

Laat God het werk maar doen. 

Moeilijk hè? Dat vind ik ook! Laten we God alsjeblieft niet voor de voeten lopen. Let er 

maar eens op wat God zegt tegen Jakob: “Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen, overal 

waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik 

gedaan heb wat ik je beloofd heb”. God maakt duidelijk dat Jakob het niet allemaal hoeft 

te regelen omdat God het wel doet. Hij heeft de regie. Ik vind het soms heel moeilijk om 

dat te ontdekken maar ik heb gemerkt dat het helpt om je daarin te oefenen: dat je (juist 

ook door er met andere christenen over te praten) ontdekt hoe God je leven leidt. 

Je staat er niet alleen voor! 

 

Amen! 

 


