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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Het gaat vanmorgen in de preek over een tweeling. 

En als het over tweelingen gaat, gaat het over gelijkenis en 

verschil. Ondertussen heb ik enige ervaring met een tweeling en 

dat is vaak het eerste dat mensen zeggen: “Ze lijken helemaal niet 

op elkaar”. Zo is het ook in Genesis 25. Een tweeling die niet op 

elkaar lijkt. Een hoofdstuk vol verschillen en zelfs conflicten. 

Verschil mag er zijn… Of niet? Dat is de vraag. 

 

Maar laten we beginnen bij het begin. 

“Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham.”  

Dat is in het boek Genesis een steeds terugkerend zinnetje. Zo is 

het ook in vers 19 en daarmee begint een nieuw verhaal in Genesis 

25. Het verhaal van de afstammelingen van Izak: Esau en Jakob dus. 

Nou, niets ‘dus’… Er is helemaal niets vanzelfsprekends aan. Want 

Izak en Rebekka krijgen geen kinderen. Twintig jaar lang niet. 

 

Het is alsof God het erom doet. Want elke keer lees je dat. 

Eerst als bij Abraham en Sara. Eindeloos lang moeten ze wachten. 

En verderop weer bij Rachel. Geen kinderen. Alsof God duidelijk wil 

maken dat het een wonder is dat dit volk van het verbond er is. Het 

scheelt maar een haartje of Israël had niet bestaan. Daar is niets 

vanzelfsprekends aan. Zoals er aan geloof in God niet 

vanzelfsprekends is. Dat is een wonder. 

 

En wat doe je als je plannen doorkruist worden. 

Als het anders gaat dan je dacht, dan je hoopte? Izak bidt.  

Stel het je even voor… Want, zegt Calvijn, daar is hij natuurlijk  

niet pas na 19 jaar mee begonnen. Nee, van Izak en Rebekka wordt 

veel volharding gevraagd. En het gaat hier niet alleen om een onver-

vulde kinderwens, hoe zwaar dat op zichzelf ook is. Want Izak wist 

wat God aan zijn vader Abraham had beloofd. Een groot volk. En 

dat in hem alle andere volken gezegend zouden worden. 

En toch krijgen Rebekka en hij geen kind… 
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Wat is dat toch in de Bijbel?  

Waarom laat God zo vaak op zich wachten? 

Waarom worden de aartsvaders telkens weer op de proef gesteld? 

Dat is natuurlijk niet om hen te plagen. Ik leer er dit van. Kennelijk 

hoort dat bij het geloof. Bij de omgang met God.  

Dat je leert wachten. En wat is de zin van wachten? Ik weet maar 

één antwoord: dat we ons oefenen in vertrouwen… Denk daar nu 

eens over na vandaag en deze week: hoeveel ruimte voor 

vertrouwen is er in uw, in jouw leven? 

 

Izak bidt. Hij houdt vol. Hij bidt met volharding. 

En God hoort, verhoort Zijn gebed. Rebekka wordt zwanger en    

wel van een tweeling. En als het over tweelingen gaat, gaat het 

over gelijkenis en verschil. In Genesis 25 overheerst het verschil. 

Van meet af aan is duidelijk dat deze tweeling zeer verschillend is: 

Esau is in alles anders dan Jakob. In uiterlijk: Esau is zelfs als baby 

al behaard, Jakob niet. Esau is een jager, een zwerver. Jakob is 

een herder, die bij de tent blijft. Maar het gaat nog verder. 

Want Izak is weg van Esau, van zijn mannelijkheid. 

Van zijn jachtkunst. Liefde gaat door de maag. 

Maar Rebekka trekt partij voor Jakob… 

 

Hoe herkenbaar kan het zijn. 

Hoe groot zijn soms de verschillen in een gezin. 

En hoeveel verschil mag er dan zijn? Gun je elkaar de ruimte? 

Maar hoe belangrijk die vragen ook zijn, het is niet waar Genesis 25 

ten diepste over gaat. Dit hoofdstuk is meer dan een hoofdstuk met 

do’s en don’ts, tops en tips voor opvoeding… En de verleiding is 

groot om bij de een sympathie te voelen en over de ander je  

hoofd te schudden. Maar dan missen we het punt… 

 

De Bijbel is geen boek vol brave, nette mensen… 

En dat moeten we er ook niet van maken. De Bijbel is een 

goudeerlijk boek over mensen op wie van alles aan te merken is.  

En juist met zulke mensen wil God een weg gaan! Met mensen die 

er soms niets van bakken. Mensen die van alles verkeerd doen in de 

opvoeding, in hun gezin, in hun relatie. En toch kan de Here hen 
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gebruiken. Toch kan God óns gebruiken! Dat is het genadige in dit 

hoofdstuk. En ik hoop dat je mee wilt nemen voor jezelf. 

 

Maar, gemeente, genade roept soms ook vragen op. 

Want het is duidelijk dat God andere plannen heeft met Jakob dan 

met Esau. Al voor de geboorte, als de botsing tussen de twee jongens 

Rebekka tot wanhoop brengt, zegt God dat ‘de oudste de jongste 

zal dienen’. Dat is nu typisch voor de Here God.  

 

Lees er de rest van de Bijbel maar op na. Altijd weer kiest Hij de 

minste, de kleinste, de zwakste, de onderdrukte, de arme. Als wij 

zouden moeten kiezen, kom je uit bij Esau. Hij zou het goed doen 

op TV, denk ik. Stoere kerel, niet voor een kleintje vervaard. Die 

zou je er wel bij willen hebben in ‘Wie is de mol?’ of zo. 

Of in een survivalweekend van de kerk… 

 

Maar God draait de rollen om. Niet de grootste, maar de kleinste. 

Niet de stoerste, maar de huismus. Niet de jager, maar de herder.  

God kiest anders dan wij. Hij wil Jakob zegenen.  

En onze vraag is: waarom? 

 

En we kunnen ons er zelfs kwaad over maken. 

Want Jakob is toch geen haar beter dan Esau als je ’t goed   

bekijkt? Neem nu de manier waarop hij het eerstgeboorterecht 

steelt van zijn broer… Als Esau uitgeput thuis komt, misschien wel 

dagen niet gegeten heeft, staat Jakob soep te koken. Esau ruikt 

soep. En Jakob ruikt zijn kans. “Je mag de soep hebben, als je je 

eerstgeboorterecht verkoopt”. Alsof je met de zegen van God een 

handeltje kunt beginnen… Waarom wil God met Jakob verder? 

Die man is toch geen spat beter dan zijn broer… 

 

In de Romeinenbrief komt Paulus erop terug. 

Nee, zegt hij, inderdaad. Jakob is inderdaad geen haar beter. 

Maar ‘God kiest een mens ook niet uit op grond van zijn daden… 

Maar omdat Hij hem roept…’. Dat is iets om nooit te vergeten! Wie 

gelooft, is daardoor geen beter mens dan anderen. Christenen zijn 

niet beter of heiliger dan niet-christenen. Vergeet het alsjeblieft. 
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Dat is ook in deze geschiedenis niet zo.  

Er is eigenlijk maar één verschil tussen Esau en Jakob.  

Dat verschil is wat Paulus zegt: God kiest een mens omdat Hij hem 

roept… Nu schrik je misschien wel van het vervolg. Want in één 

adem vervolgt Paulus met een woord uit Maleachi, waar gezegd 

wordt: “Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat”.  

Wij denken direct aan ‘haat’ als gevoel, als afkeer van… 

Maar bedenk dat het in de Bijbel gaat om ‘voorrangsregels’. 

Wie is de eerste en wie komt daarna? Jakob wordt door God op de 

eerste plaats gezet, Esau op de tweede. De rollen worden 

omgedraaid. God heeft met Israël een bijzonder plan. 

 

God kiest Jakob. Hij roept hem… 

En naar die roepstem luistert Jakob, terwijl Esau onverschillig 

blijft. Jakob is niet beter dan Esau. Maar er gebeurt iets met hem 

als God in zijn leven komt. En dat is de vraag waar het vanmorgen 

om draait. Ook voor ons: wat doe je met Gods roepstem? 

 

‘God kiest een mens omdat Hij hem roept’. Op de een of andere 

manier is dat een lastige boodschap voor ons. En het zou zomaar 

kunnen zijn dat je vanmorgen met gekromde tenen luistert. 

Misschien voelt het alsof God onderscheid maakt. 

 

Maar bij wie ligt eigenlijk het probleem, gemeente? 

Is het je ook wel eens opgevallen dat we als kerk vooral een kerk 

zijn van – laat ik maar zeggen – de middenklasse…? En dat we zoals 

we hier vanmorgen in de kerk zitten, best wel op elkaar lijken? Nou 

ja, hoor ik iemand denken… Dat valt wel mee… En toch… wij zijn 

een middenklasse kerk. Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat 

we toch onbewust uitstralen dat je moet zijn zoals wij allemaal   

als je hier mee wilt doen? Maar wat blijft er dan over van die 

onvoorwaardelijke liefde, waar wij het zo graag over hebben? 

 

Of neem een ander voorbeeld: geloofsopvoeding. 

Waar gaat het eigenlijk om in de geloofsopvoeding van onze 

kinderen? Wat is voor ons de essentie, de kern? Is dat niet vaak dat 

we tegen ze zeggen dat ze netjes moeten leven, fatsoenlijk, eerlijk, 
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geen verkeerde dingen doen… Natuurlijk is dat belangrijk. Maar is 

dat het nu? Is dat nu echt de kern waar het om gaat? 

Of zijn we dan vooral bezig om brave burgers te kweken…? Zou het 

er misschien veel meer om gaan dat we onze kinderen, een volgende 

generatie gevoel bijbrengen voor het heilige. Gevoel voor God, die 

niet in onze hokjes past, maar er dwars doorheen breekt… Zou het 

er misschien om gaan dat we onze kinderen en jongeren gevoel 

bijbrengen voor de roepstem van God?  

Dat je als mens een roeping hebt in dit leven… En dat er meer is 

dan een geslaagd leven in zakelijke zin, meer dan een mooie 

carrière, een leuk gezin, een aardig huis… 

 

Verschil mag er zijn… Of niet. Dat is het thema voor deze dienst.  

En ik had een preek in gedachten waarin het er over zou gaan dat 

je in een gezin en in een gemeente mag verschillen. Je hoeft niet 

allemaal hetzelfde te zijn… En hoe waar het allemaal ook is, het 

gaat in Genesis 25 over iets anders. Over de roepstem van God. 

 

Wat doe je daarmee? Dat is de vraag. 

 

En in het licht van die vraag zijn alle andere verschillen niet 

belangrijk. En juist daarom is dit een geschiedenis van hoop. Want – 

nogmaals – God kiest Jakob niet op basis van zijn karakter, zijn 

aanleg, zijn uiterlijk, zijn fatsoen of wat dan ook! 

 

Hij kiest Jakob vanuit Zijn genade. En dat geeft hoop! 

Voor u, voor jou, voor mij. Wie je ook bent, wat je ook gedaan 

hebt. God roept je, vandaag! En er is maar één verschil waar  

je bang voor moet zijn: onverschilligheid.  

Bid God dat Hij ons daarvoor bewaart. 

Amen 


