
Dia 01 
191103 - Jefta Breda - Helemaal Alleen 
 
Intro. 
 
Goede morgen en derg.  
Vanmorgen een familiedrama en kijken naar een leven waarin effecten van een slechte 
opvoeding zijn loop hebben.  
 
Dia 02 
"Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen…"  
Genesis 32:25a  

Dit staat geschreven over Jakob. Jakob een man uit het Oude Testament die een ontmoeting 
met God had op een moment dat hij er helemaal alleen voor stond en heel heel erg bang 
was. Zeg maar gerust: hij vreesde voor zijn leven.  
 
We komen allemaal wel eens in situaties terecht dat we er helemaal alleen voor lijken te 
staan, ons leven in elkaar lijkt te storten, je geen uitweg meer ziet… 
Situaties waar je ook helemaal alleen doorheen moet 
 
Maar juist in zulke situaties kunnen we God ontmoeten…  
Dát mogen we leren van Jakob. 

Laten we eens gaan kijken hoe dit allemaal bij Jakob plaatsvindt.  
Dat kan ik jullie niet voorlezen want de geschiedenis van Jakob loopt van Genesis 25 t/m 
Gen 33 om op dit moment te komen. Leuk om thuis nog eens na te lezen.  
Samen met de geschiedenis van Jozef en David zijn dit de langste verhalen in het Oude 
Testament. Overigs alle drie mensen die een bak ellende van medemensen hebben 
meegemaakt. 
 
Laten we eens naar Jakob kijken  
(en ik laat maar een paar teksten zien, de rest moet je mij vertrouwen).  
 
Dia 03 
I. Jakob 
1. God had een plan met het leven van Jakob. Gen. 25: 19 – 26.  
 
De grootvader van Jakob is Abraham, die door God geroepen werd om tot een groot volk te 
worden. Abraham echter kreeg slechts 1 kind: Isaäk en schiep een onecht kind Ismaël, wat 
een probleem veroorzaakte waar we nu nog steeds mee zitten.  
Isaäk trouwde met Rebekka en zij baarde een tweeling Esau en Jakob. Esau de eerste Jakob 
de tweede. Al in de baarmoeder botsten die twee met elkaar.  
Zo erg dat Rebekka het uitroept: "Nou als het zo moet gaan, waarom leef ik dan nog?"  
Bij de geboorte hield Jakob de hiel van zijn broer vast. Daarom kreeg hij de naam Jakob. 
De naam van Jakob betekende toen: bedrieger of hielenlichter.  
Apart om als ouders je zoon zo'n naam te geven.  

Later bekent de naam Jakob: "Hij zal u beschermen".  
 
Al voor zijn geboorte geeft God de belofte dat "de oudste de jongste zal dienen". 
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De belofte aan Abraham om het uitverkoren volk te worden zal via Jakob verder gaan en niet 
via Esau. 
 
Dia 04 
2. Jakob probeert Gods beloften zelf in te vullen. (Gen. 25: 27 – 34).  

Jakob had een typisch evangelisch probleem, namelijk proberen God een handje te helpen 
in het invullen van de belofte.  
Zijn moeder helpt hem daar steeds mee - hij was mama's kindje. Maar Esau was papa's held 
en uiteindelijk zou Esau eens de zegen van de eerstgeboren aan Jakob moeten geven…  

Eerst probeert hij zijn eerstgeboorterecht van Esau af te troggelen met een bord linzensoep.  
Jakob manipuleert en die gave ontwikkelt hij steeds verder. 
Als Isaäk op sterven ligt wijst niets erop dat Isaäk gehoor geeft aan Gods belofte en dus 
manipuleren Rebekka en Jakob de boel zodat het wel gaat gebeuren.  
Als Esau voor zijn vader op jacht gaat, maakt Rebekka een lam klaar en bedekt Jakobs armen 
met de vellen van het lam en zo komt Jakob bij Isaäk, die inmiddels blind was van ouderdom 
en doet hij zich voor als Esau. En krijgt de zegen! 

Wat een verhaal van familie-intriges! 
We zijn allemaal producten van onze opvoeding.  
- Jakob leert manipuleren van zijn moeder  
- Isaäk en Rebekka houden er lievelingetjes op na, zodat er verkeerde banden en rivaliteit 
ontstaat.  
 
Dia 05 
3. Jakob moet vluchten vanwege zijn eigen manipulaties (Gen 27). 
En zo escaleert de situatie.  
Als Esau thuiskomt en ontdekt dat hij bedonderd is, wordt hij woedend. Zo boos dat hij 
dreigt Jakob te vermoorden…  
Rebekka ziet het en beveelt Jakob te vluchten naar oom Laban en daar te wachten tot de 
woede van Jakob afgekoeld zal zijn.  
Ze manipuleert Isaäk met een leugen om Jakob in vrede te kunnen laten vluchten.  

Als Jakob op de vlucht gaat is dit de laatste keer dat hij zijn moeder zal zien. Wat een tragiek 
voor een moederskindje! 
 
Dia 06 
4. God ontmoet Jakob bij Bethel.  
Op de vlucht overnacht hij te Bethel (huis van God) 
Daar gebeurt iets wonderlijks – droom – God laat hem zien dat Hij hem helpen wil. 
 
Gen 28:12-15: 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en 
helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13 
Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader 
Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je 
nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je 
gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. 
Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15 
Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit 
land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.  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God zegt tegen Jakob: Kijk ikzelf sta naast je. Ik zal je beschermen. Vertrouw nu op mij dat 
alles goed gaat komen.  
Maar Jakob vertrouwt het niet helemaal - bang om zo maar weer terug te gaan naar zijn 
woedende broer en doet God een voorstel.  
Als u mij beschermt, en goed voor mij zorgt dan zal u mijn God zijn!  
 
Nou God wil geen conditionele relatie, maar een hartrelatie van liefde en laat Jakob verder 
gaan in zijn gemanipuleer. Maar Hij gaat wel met hem mee, zoals Hij in alles ook met ons 
meegaat. Goede en slechte dingen die we doen.  
 
Dia 07 
5. Jakob bij Laban 
Laban belooft Rachel als vrouw voor 7 jaren dienst. Jakob dient die 7 jaar, maar krijgt Lea, die 
hij niet mooi vindt. 
Labans excuus is dat je eerst de oudste dochter uithuwelijk – sorry – nog 7 jaar! 

Hij krijgt dan Rachel, maar moet nog zeven jaar dienen. 
Rivaliteit tussen die vrouwen – hok vol herrie lijkt mij! 
Lea wordt wel zwanger (gunst van God) Rachel niet (later Jozef en Benjamin) 
 
In die jaren wordt Jakob de eerste genetische manipulator en zorgt ervoor dat Laban alleen het 
zwakke vee krijgt en hij het sterke geslacht (Gen 30!) 
Dit maakt hem steeds rijker en Laban vindt dat niet leuk. En ook dat geeft de nodige spanning, 
zo niet haat en ruzie. Zo erg zelfs dat Jakob besluit terug te gaan, hopende dat de woede van 
Esau inmiddels bekoeld zal zijn. 
 
Jakob vertrekt stiekem, maar Laban achterhaalt hem en laat hem niet gaan. Rachel heeft een 
afgodsbeeld gestolen en meegenomen. Ze verstopt die op haar kameel door er op te gaan zitten 
en weigert van de kameel af te stappen, omdat ze naar de wijze der vrouwen is - "Sorry, ik ben 
ongesteld en kan niet afstappen". 

Laban kan niets vinden. En dan maakt Jakob grote ruzie en op basis daarvan sluiten ze een 
verbond: 
Ze leggen een hoop stenen neer en beloven dat geen van beiden de grens bij die stenen ooit zal 
overtrekken, zodat ze elkaar nooit meer zullen ontmoeten (leuke familie!) 
 
Leuke familie, niet? Wat kunnen familiegeschiedenissen ons leven kleuren, niet? 
 
Zo gaat Jakob op reis, een ruziënde schoonvader achterlatend en een misschien boze broer 
tegemoet. 
 
Dia 08 
II. De ontmoeting met God. 
 
1. Beheerst door angst  
 
En zo trekt Jakob met zijn hele hebben en houden op weg en komt dan aan de grens van zijn 
eigen land.  
Hij stuurt boden vooruit om te polsen hoe Esau erbij staat en dezen komen terug met de 
boodschap dat Esau eraan komt met vierhonderd man bij zich.  
En Jacob zit vast als een huis.  
Vóór hem een woedende broer, die op hem afkomt met een heel leger.  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Achter hem een schoonvader die 20 jaar misbruik van hem heeft gemaakt en die hij niet 
meer wil ontmoeten.  
Angst grijpt Jakob aan.  
 
Hij bedenkt een plan en verdeeld alles wat hij heeft in twee groepen, zodat er altijd één 
groep kan vluchten. Ook stuurt hij cadeautjes vooruit naar Esau.  
Verder stelt hij zich als volgt op: eerst de geiten, dan schapen, dan runderen, dan kamelen, 
dan slaven, daarna slavinnen, dan zijn vrouwen en kinderen en raadt eens wie als allerlaatste 
in de rij staat? Jakob. Alsof hij wil zeggen: “Dit alles mag je hebben, voordat je aan mij komt”  
 
Maar zijn plan geeft hem geen rust.  
 
Dia 09 
2. Helemaal alleen…  
 
Die nacht trekt Jakob over een beekje en is dan helemaal alleen.  
"Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen…"  
En God ontmoet hem in zijn angst en eenzaamheid.  
Het wordt een gevecht met God.  
Die nacht worstelt Jakob met een engel van God en hij laat deze niet gaan.  
In dat gevecht ontvangt Jakob een nieuwe naam: Israël – gevochten met God, of prins van 
God.  
God raakt hem in dat gevecht aan. Hij loopt kreupel.  
Geen straf of kwade zaak, maar een uiterlijk kenmerk van een innerlijke verandering. Het 
maakt Jakob tot een ander mens.  
 
Zoals bij u en mij. Wij dragen allemaal rugzakjes uit onze familiegeschiedenis die door er 
met God mee te worstelen ons tot een ander beter mens kan maken.  
 
Voor Jakob: niet langer beheerst door manipulatie en angst, maar iemand die met zijn 
zwakheden en in kwetsbaarheid met God de gevaren tegemoet treedt.  
 
Dia 10 
3. Een andere Jakob - transformatie 
 
De volgende ochtend verandert Jakob namelijk zijn plan.  
Hij laat de gehele stoet precies andersom opstellen.  
Achteraan de geiten, dan de schapen, dan de runderen enzovoorts en vooraan staat Jakob.  
En zo wacht hij Esau op, uiterlijk verzwakt maar innerlijk versterkt.  
Als Esau komt, vindt er een wonder plaats.  
 
Jakob verootmoedigt zich door zeven keer te buigen en Esau tegemoet te lopen. Geen 
gemanipuleer, geen reactie uit angst, maar een stap in kwetsbaarheid en geloof.  
En… Esau snelt hem tegemoet en omhelst hem.  

Dia 11 
III. Lessen die wij kunnen leren  
 
Om angst te overwinnen moet je soms een ‘gevecht’ met God aangaan.  
Een gevecht waarin je jezelf verliest, maar ook jezelf weer wint.  
Sterven aan je "ik" en opstaan in een nieuw leven in Christus.  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Ontdekken wie je werkelijk bent in Christus is een gevecht.  
Een gevecht met onze verkeerde en aangeleerde zekerheden  
en een gevecht om te leren vertrouwen op jouw God. 
 
Een God overigens, die zich er niet voor schaamt, zichzelf de God van Abraham, Izaak en 
Jakob te noemen.  
Niet de God van Abraham, Izaak en Israël (de veranderde Jakob), maar een God die zich 
identificeert met Jakob en al zijn angsten en gemanipuleer en daar zijn werk begint. 

De God van Abraham, Isaäk, Jakob en Henk Rothuizen.  
De God die zich verbindt aan jou! 
 
Dia 12 
Slot 
Laten we stil worden. 

Hoe zie jij jezelf? Hoe ben jij gevormd?  
Wellicht ook moe van jezelf?  
Durf jij nu alleen bij God te komen en met Hem dat gevecht aan te gaan?  
 
Als je dat durft en wilt, kom dan naar voren en kniel hier neer.  
Maak een stap naar God over de rivier van je angsten en tekortkomingen.  
 
We gaan niet met je bidden maar geven je de ruimte God te ontmoeten om innerlijk te 
veranderen en je rugzakje van je verleden te kunnen dragen in kwetsbaarheid en 
zachtmoedigheid.  

5


