
Overweging
Laten we ons vanmorgen eens proberen in te leven in het leven van 
Jacob. Bepaald geen held. Een mens met gebreken. Zijn leven is niet 
verlopen zoals een mens zich dat van te voren voorstelt. Bedrog was 
zijn manier geworden om door het leven te gaan. Zijn broer, zijn vader, 
ze kunnen er alles over vertellen. Tegelijkertijd een moeders-kind. Het is 
dan ook niet raar dat hij uiteindelijk in eenzame ballingschap terecht 
komt. Ver weg van zijn Vaderland! 

Vandaag komt er een einde aan zijn ballingschap, op hoop van zegen. 
Jakob heeft heel zijn hebben en houden de rivier overgezet en midden 
in de nacht staat hij op en doet ook zijn vrouwen en kinderen 
oversteken, zodat alles wat hij had, door hem naar de overzijde is 
gebracht. En dan staat er: En zelf bleef hij achter, helemaal alleen…

We blijven maar eens bij deze zin stilstaan: Jakob bleef achter, helemaal
alleen….Een mens, midden in de nacht, die achterbijft, volkomen op 
zichzelf teruggeworpen. Hij heeft a.h.w. geen bezit meer om zich achter 
te verbergen, geen medemensen meer om zich mee te associëren, 
geen kinderen om te kunnen zeggen: Kijk eens: die heb ik toch maar 
voortgebracht! neen: helemaal alleen, moederziel alleen.. a.h.w. naakt. 
Weerloos.

Zo bleef Jakob achter, helemaal alleen….In volstrekte eenzaamheid 
blijft hij achter aan de overzijde van de rivier de Jabbok. Die rivier wordt 
het symbool van de oversteek die Jacob in zichzelf moet maken. Die 
donkere rivier die zijn naam ontleedt aan het werkwoord; vechten! De 
Jabbok is een rivier waar wordt gevochten. Een grensrivier. Symbolisch 
voor de positie waarin Jacob zich bevindt. Hij moet een grens over om 
zichzelf vrij te maken. Jacob wacht de donkere nacht van de ziel. 

En als je zo alleen achterblijft en het is nog eens nacht ook, donker, dan 
gaan de gedachten zich vermenigvuldigen, dan stapelen zich de vragen 
op.. wezenlijke vragen. En je kunt er niet onderuit. Alles wat je hebt is al 
aan de overkant. Jakob: zijn leven is tot volle wasdom gekomen is. 



Rijk gezegend was hij in bezit en in mensen: een succesvol man, 
geslaagd.. zouden we zeggen. Maar is dat eigenlijk wel zo ??.

Als je nu eens een beetje meer afstand neemt: je bezit wegdenkt, je 
vrouw en kinderen doet oversteken.. Als je dat alles nou eens aftrekt 
van je 'ik', wat blijft er dan over? Is dit nou léven onder de zegen Gods. 
Is dit nou een vervuld bestaan? En dat is zo simpel niet. Heel dat zo te 
zien geslaagde leven van Jakob was immers op zand gebouwd, op list 
en bedrog.. niet alleen vroeger, maar eigenlijk steeds. Ook het verblijf bij
Laban was niet bepaald orthodox verlopen, noch zijn huwelijk, noch zijn 
carrière: Dat is Jakobs leven.. een mengeling van succes en bedrog, list 
en genade, gerechtigheid en zonde. Welbeschouwd.. dat is: als je alles 
eraf trekt en de mens Jakob ziet zoals hij is..En Jakob bleef achter, 
helemaal alleen.

En iemand worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Dat gebeurt er, 
als Jakob alleen achter blijft, als hij in de nacht de donkere rivier wil 
oversteken.. hij raakt in een gevecht gewikkeld. Een enorm gevecht, 
een mythisch gevecht bijna. 

Van de succesrijke zakenman, de gezegend huisvader, de gladde 
jongen is er niets meer te bespeuren nu: nee: Jakob is iemand die 
worstelt tot de dag aanbreekt. Met wie? Ja, dat zegt het verhaal niet: 
Met 'iemand'.. De bijbeltekst lost het raadsel voor ons niet op. De naam 
wordt niet onthuld. Is het God?  een 'Engel', Jakobs eigen schim? de 
schim van zijn broer?.. Hoe het ook zij: Jakob worstelt de nacht en hij 
geraakt er niet uit, maar geeft het ook niet op, zelfs niet als het gevecht 
met de ander hem verwondt… Toen de ander zag dat hij het niet van 
hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte 
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Hij mankt straks en zal in 
zijn verdere leven nooit meer ongebroken rechtop en rechtdoor kunnen 
gaan. Door deze nachtelijke worsteling is hij levenslang getekend. 
Vooral dat laatste is belangrijk. Want in Jacob heeft het volk Israël 
zichzelf uitgebeeld als een volk dat strijd met God en met mensen. Dat 
worstelt met de vraag naar de zin van het bestaan, op zoek naar een 
nieuw leven!



Toch geeft Jakob de strijd niet op. Die 'ander' kan Jakob blijkbaar ook 
niet de genadeslag geven. Dus houdt Jakob, gewond als hij is, vol. Hij 
laat zijn tegenstander niet los, ook niet als de dageraad zich meldt, 
traditioneel het moment waarop de duistere machten hun kracht 
verliezen.. En als die ander dan weg wil, dan klemt hij zich des te feller 
aan hem vast en zegt: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat levert 
Jacob uiteindelijk het hoogste op wat een mens maar kan ontvangen; de
zegen! Het einde, maar ook het hoogtepunt, van iedere eredienst! Een 
gezegend leven! Niet als Jacob, dat is passé, maar als Israël. Omdat 
daar aan de oever van de rivier, zijn nieuwe toekomst begon!

Waarom vraag je naar mijn naam? Ik ben wie ik ben! Voor Jacob blijkt 
die Iemand, God te zijn. Aan de oever van de rivier, die zijn naam 
ontleent aan het werkwoord vechten, is Jacob er van overtuigd dat hij 
oog in oog heeft gestaan met God. God gebeurt in het gevecht van 
mensen om een nieuwe toekomst, in het gevecht van mensen om 
vrijheid. God gebeurt in het oversteken van de grensrivier, naamloos. 
Maar wel met zijn zegen.

Dat zijn zo van die vragen die zich opdringen in de nacht, in de 
eenzaamheid. Het ritueel van de zegen is diep geworteld in de joodse 
en christelijke traditie. Kinderen van orthodoxe joodse ouders worden ‘s 
avonds voor het slapen gaan ‘gebenst’. Ze krijgen van vader de zegen 
mee voor de nacht, met een hand op het hoofd. Katholieke kinderen 
kregen vroeger van de ouders met een stevige duim een kruisje op hun 
voorhoofd getekend, teken van Christus. Bij Protestanten is het minder 
gebruikelijk. Daar kiest men liever voor een gebedje of liedje om samen 
te bidden. Verhaaltje, knuffel, liedje, gebed, zegen… ze vormen de basis
voor volwassen rituele momenten later in de levensloop.

Iemand zegenen is Gods welwillende zorg toewensen onder het 
aanroepen van een naam. Het is een vorm van gebed waarbij Gods 
heilzame aanwezigheid niet alleen met woorden wordt beleden, maar 
ook door de handen wordt overgebracht. Juist die handen zijn zo 
welsprekend en kunnen diep worden gevoeld. Met het handgebaar reikt 
de zegen boven alle woorden uit. 



Wat is een zegen? Een zegen is een kring van licht die om een mens 
wordt getrokken, ter bescherming, genezing en versterking. Het mooie 
van zegenen is de achterliggende overtuiging dat een zegen van invloed
kan zijn op wat er tevoorschijn komt.
In de wereld zijn, houdt in dat er afstand is van het thuisland van 
heelheid. Wij mensen zijn ingesloten door beperkingen en 
moeilijkheden. Wanneer we een zegen uitspreken, kunnen we op een of
andere manier verder reiken dan onze huidige begrenzing, naar de 
bron. Een zegen roept toekomstige heelheid wakker. Wanneer er een 
zegen wordt afgeroepen, gaat er een venster open in de eeuwigheid 
van tijd.

Een mens ziet nooit het script van zijn leven en weet al evenmin wat 
hem te wachten staat of waarom zijn leven een specifieke vorm 
aanneemt, waarom gebeurtenissen zich in bepaalde volgorde afspelen. 
Een zegen is iets anders dan een begroeting of een knuffel; hij opent 
andere deuren bij een ontmoeting tussen mensen. Men betreedt de 
voorhof van de ziel; de bron van intimiteit. 

Ons verlangen naar wat eeuwig is zet onze verbeelding aan tot 
zegenen. Het maakt niet uit hoe we het eeuwige vorm geven, een 
mensenhart blijft altijd dromen van heelheid; het gevoel dat alles op zijn 
plaats valt, het punt waarop verlies wordt goedgemaakt, blindheid 
verandert in visie, wat beschadigd is heel gemaakt wordt, de zware 
lasten van de tocht door het leven beloond wordt met thuiskomst. Een 
zegen afroepen wil zeggen dat je hier, nu, iets van heelheid over iemand
afroept.
Amen.


