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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Een verhaal met vier hoofdpersonen. 

Jakob en Ezau, Izaäk en Rebekka. Maar naar wie gaat je  

sympathie uit? Naar welk van de hoofdpersonen in dit verhaal? 

Er zijn mensen die direct zeggen: Ezau… Je voelt je met hem 

verbonden. Want hij wordt hier pootje gelicht. Hij is hier het 

slachtoffer van list en bedrog. Je voelt met hem mee. Het is 

onrecht… Anders kun je het niet noemen… 

Maar iemand anders zal vanmorgen zeggen: Jakob… Want had Ezau 

niet zelf het eerstgeboorterecht verkocht. Voor een bord soep nota 

bene… Zeg nu zelf: Ezau heeft dat toch gewoon aan zichzelf te 

wijten…? Het kon niet anders…  

Weer een ander denkt misschien aan Rebekka.  

Natuurlijk het is niet zo fraai misschien. Maar soms moet je toch? 

Misschien ben je ook zelf ooit wel eens op een vergelijkbare manier 

opgekomen voor je kind! Voor hem, voor haar zou je door dichte 

muren gaan. Zo is dat toch?  

Ik weet niet of er ook sympathisanten voor Izak zijn. Ik denk dat hij 

de minst populaire is in deze geschiedenis. Maar ook voor hem zou 

je het kunnen    opnemen. Bedrogen door je eigen zoon, terwijl je 

bijna blind bent. Dan mag je toch wel op een beetje sympathie 

rekenen… Naar wie gaat je sympathie uit? 

 

Maar, gemeente, die insteek helpt ons niet in dit verhaal. 

Dan kom je namelijk onherroepelijk terecht in de sfeer van de 

verontschuldiging. Zo is dat de eeuwen door ook wel geprobeerd. 

Dan wijzen bijvoorbeeld alle vingers naar Rebekka. Zij verzint het 

hele plan, zij dwingt Jakob om te gehoorzamen. Die protesteert 

ook nog (vers 12), is bang dat het misloopt. Maar Rebekka zegt: dan 

zal ik die vloek wel op me nemen.  

Anderen maken Ezau zwart. Soms ook met een beroep op de 

geschiedenis. Want Israël en Edom zijn aartsvijanden. Tot in het 

Nieuwe Testament. Herodes was een afstammeling van Ezau. De 

kindermoordenaar van Bethlehem. Zie je wel… Zo kun je doorgaan. 
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Maar we kijken vanmorgen niet naar een aflevering van het 

familiediner. Het gaat er niet om dat we slachtoffers en daders 

aanwijzen, schuldigen en onschuldigen. Wie dat wil (en wie heeft 

die neiging niet) heeft kennelijk het idee dat God alleen iets kan 

beginnen met brave mensen… En dat idee zit heel diep… Daarom is 

dit ook zo’n vreemde geschiedenis in onze beleving.  

Want hier gaat het anders. 

 

Het grote geheim van Genesis 27 is de zegen van God.  

Daar is het allemaal om begonnen. Maar voor wie is die zegen?  

Kiest God voor nette en fatsoenlijke mensen? Nogmaals: dat idee 

zit diep in ons… Maar is anders. Totaal anders zelfs. We ontmoeten 

een verhaal vol bedrog en schone schijn. En je vraag je af:  

Waarom kiest God Jakob om Zijn zegen te geven?  

 

Daarmee is dit verhaal ook een spiegel. 

Schone schijn: daar weten wij toch ook wel iets van. 

Hoe vaak doen wij onszelf mooier voor dan we zijn? Op je werk, op 

school, in je gezin, op Facebook niet te vergeten… Je dikt wat je te 

vertellen hebt toch een beetje aan. Je vakantieverhaal, je succes 

en vul maar in… En dan hebben we het nog niet eens over die 

dingen die je niet vertelt of laat zien… 

Je tranen, je wanhoop, je twijfel aan jezelf, je moedeloosheid… 

Schone schijn… En natuurlijk niet met verkeerde bedoelingen. Maar 

omdat je mee wilt met wat iedereen doet… Jij wilt ook een goede 

werknemer zijn, een leuke moeder, een geslaagd iemand, een 

modelgelovige… Geen zeurpiet of tobber… 

 

Maar deze geschiedenis leert met dat God anders kijkt. 

Sterker nog, dat die schone schijn Hem danig in de weg zit.  

Het lijkt er namelijk sterk op dat de hoofdrolspelers God flink in  

de weg lopen. Izak door te vergeten voor wie Gods zegen bestemd 

is. Rebekka en Jakob door de zegen dan maar te grijpen… Kennelijk 

kun je ook te ijverig zijn. Teveel willen doen (vanuit goede 

bedoelingen). 

Genesis 27 stelt dus de vraag in hoeverre we nu werkelijk op God 

en Zijn beloften durven vertrouwen. Bijvoorbeeld als je denkt aan 
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je kinderen of kleinkinderen. Of breder: aan de toekomst van de 

kerk in Nederland… Hoeveel vertrouwen hebben we eigenlijk? Of – 

anders gezegd – hoe druk zijn wij om de zegen te organiseren? Als 

het gaat om kinderen… Je bedenkt van alles om ze toch maar het 

geloof te geven. Maar dat gaat niet! Of als het gaat om de  

toekomst van de kerk. Er wordt wat af georganiseerd. Maar zit 

achter al die activiteiten niet een gebrek aan vertrouwen? Misschien 

moeten we die vraag aan onszelf stellen. Durven ook wij te vertrou-

wen op God… Op het spoor dat Hij trekt. Dat betekent niet dat je 

met je armen over elkaar moet zitten. Maar de vraag is of we echt 

leven vanuit vertrouwen. Of proberen we de zegen te organiseren? 

 

God wil Zijn kerk niet op schone schijn bouwen.  

Hij verlangt naar puurheid en echtheid… Niet alleen als het goed 

gaat met ons, onze kinderen, enz. Maar zeker ook als het dat niet 

gaat. Want soms gaat het dus niet zoals je hoopt, wenst, probeert, 

organiseert… Soms haken kinderen af. Soms is het ploegen op 

rotsen. De vraag is: zijn we als gemeente een plek waar echtheid 

een kans krijgt…? Zijn wij als gemeente een plek waar we ook 

durven en kunnen vertellen dat het niet goed gaat… 

Of wordt dat dan snel weggewuifd? 

 

Misschien zit je nog met een andere vraag… 

Zit het je dwars dat Jakob gezegend wordt. Toch die sympathie… 

Maar vergis je niet: het gaat ook in Genesis niet zonder schade en 

schande. Het bedrog van Jakob stempelt zijn levensweg. Hij moet 

vluchten, om te beginnen. De familie wordt uit elkaar gescheurd. 

Er heerst haat en nijd. Maar ook later zal telkens dat bedrog 

terugkeren. Jakob wordt zelf hardhandig bedrogen. 

Door zijn eigen kinderen nota bene… 

 

Nee, God is met hem nog niet klaar. 

En toch… In Hebreeën 11 lees je ergens over de aartsvader dat  

God zich niet schaamt hun God te zijn (Hebr.11:16). Hij blijft Zijn 

mensen trouw, ondanks hun falen. Die trouw houdt Hij vast, de 

hele Bijbel door. Tot aan het kruis. Daar zie je wat het betekent 

dat God zich niet schaamt om onze God te zijn… 
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Aan het kruis is er geen schone schijn meer!  

Aan het kruis zie je precies hoe het is. Hoe wij zijn… 

Het is ons oordeel dat Jezus draagt. En je ziet hoe God is! 

Dat Hij zelf dat oordeel op zich neemt! Dat is ook de taal van het 

Avondmaal. Aan Gods tafel hoef je de schone schijn niet op te 

houden. Hij nodigt je uit om te komen zoals je bent. Met je schuld 

en schaamte, met pijn en verdriet, met je geluk en met je teleur-

stelling… Omdat je mag leven op kosten van Christus zelf!  

Omdat God zich niet schaamt je God te zijn! 

 

Ik hoop dat je dat vanmorgen wil horen. Want aan schone schijn 

doen we allemaal… Het evangelie is geen boodschap van mensen 

die elkaar vertellen hoe goed ze het met zichzelf getroffen hebben. 

Het evangelie vertelt dat we het goed met God getroffen hebben… 

 

Maar de schrijver van Hebreeën gaat nog even verder! 

In vers 20 lezen we dan dat Izak zijn zonen gezegend heeft ‘door 

het geloof’. Je wrijft je ogen uit als je dat leest. Hoe kun je zoiets 

beweren… Maar als je goed kijkt naar Genesis 27, ga je het zien. Je 

ziet dat de lijn van Gods belofte zich doorzet. Niet zozeer dankzij 

alle bedrog en list. Veelmeer ondanks dat alles.  

Toch heeft de schrijver van Hebreeën gelijk. Ik had dat nooit 

eerder zo gezien. Maar let eens op Izak… Ook Izak is slachtoffer van 

Jakobs bedrog. Maar als hij ontdekt, reageert hij heel anders dan 

Ezau. Ezau is bitter, woedend, haatdragend. Izak zwijgt… Hij beseft 

dat het zo goed is, ondanks alles. Dat zie je het beste als je nog 

even doorleest in hoofdstuk 28. Rebekka heeft een vluchtplan 

bedacht voor Jakob. En Jakob neemt afscheid van Izak. 

En dan zegent Izak hem nog een keer. Een tweede zegen. En als je 

goed leest, is die tweede zegen nog rijker dan de eerste. Je zou 

kunnen zeggen: nu pas geeft Izak de zegen die past bij Gods plan. 

Het gaat God niet om macht, om heersen, om de baas zijn. Het 

gaat Hem om Zijn belofte, om de Messias, om het heil voor Israël 

en alle andere volken. Hier laat Izak zien dat hij het begrepen 

heeft. Zijn ogen waren verzwakt, maar nu ziet hij het weer!  

 

En dat is nu echt geloven!  
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Geloof is geen kwestie van fatsoen of netjes leven. 

Is niet dat je zoveel mogelijk de schone schijn ophoudt.  

Geloof is God gelijk geven in zijn weg met je leven. Hem Zijn werk 

laten doen. En durven inzien en erkennen dat je het zelf soms 

helemaal verkeerd hebt gedaan. Dat is wat Izak doet. 

Daarom zegent hij zijn zonen ‘door het geloof’.  

Al ontstaat dat geloof pas gaandeweg… 

 

God nodigt je vanmorgen uit om te geloven. 

Voor hem hoef je je niet mooier voor te doen dan je bent. 

Wat je ook dwars zit en wat je ook gedaan hebt, Hij wil je God 

zijn! Dat is de puurheid en echtheid die je mag hebben voor God. 

Geen schone schijn, maar je leven in zijn hand leggen. Hoe mooi of 

lelijk het is. En vertel dat aan je kinderen. Het is het mooiste dat 

je ze kunt geven. Ook als je het niet zo scherp meer ziet.  

Zie op Christus. Hij is en blijft onze enige hoop.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 


