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Hoofdstuk  22       

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik geloof in de kracht van het gebed. Maar heel eerlijk gezegd, goed bidden kan 

ik niet. Nee, ‘de gave van het gebed’  heb ik niet. Komt dat ook door de 

traumatische ervaring die ik als jong onderwijzer in Nijverdal heb opgelopen? 

Het was de gewoonte op mijn school dat elke maandagochtend, voordat de 

school begon, wij als collega’s met elkaar in de personeelskamer in gebed een 

zegen vroegen  voor de komende week. Om de beurt moesten de mannen (de 

meesters) hardop voorgaan in gebed, zoals dat vroeger gezegd werd. En op de 

vrijdagmiddag na schooltijd hardop een dankgebed uitspreken.  

Toen het die maandagochtend mijn beurt was en ik begon te bidden, bad ik: 

‘Onze Vader in de hemel….,’ en ik kon geen woord meer uitbrengen. Wat een 

afgang! Maar het werd nog erger. Die vrijdagmiddag na schooltijd en wij weer 

allemaal in de personeelskamer eerbiedig bij elkaar  zaten en ik begon te 

bidden, viel ik weer stil. Nadat ik heel zenuwachtig drie of vier woorden gezegd 

had, nam onze baas, het hoofd der school, mijn gebed over. 

 

Bidden, ja ik geloof in de kracht van het gebed. Wanneer andere mensen voor 

jou bidden, dan dat heeft gevolgen. Jullie omie en ik hebben dat aan de lijve 

ondervonden. 

 

Zoals Jacob in onderstaand verhaal bidt met zijn God, dat is gewoon ook een 

lichamelijke worsteling. Lees het verhaal maar. 

In het boek ‘Reis door de nacht’ geschreven door Anne de Vries vertelt hij over 

het oude mannetje Gerrit. Wanneer de vader van Jan in een concentratiekamp 

gevangen zit en Jan op weg naar de duinen om daar doodgeschoten te worden, 

kan ontvluchten, zegt oom Gerrit later tegen Jan:’Dat jouw vader het 

concentratiekamp zal overleven, dat weet ik zeker. Maar ook jou kon ik niet 

missen. Je bent nog zo jong. Dat jij nu niet gefusilleerd bent, kostte mij een 

nacht bidden. En toen wist ik dat jij in leven zou blijven.’ 

Lieve kleinkinderen, stel mij nu geen waaromvragen waarop ik geen antwoord 

heb. Nog zie ik mijzelf als klein jongetje van zeven jaar op de knieën voor mijn 

bed liggen. ‘Here houdt ook deze nacht, getrouw over mij de wacht. En wilt U 

mijn papa weer beter maken?’ Maar mijn vader stierf wel.  

Ook al die gebeden voor mijn vader, in bijna elke gezin op Kollumerpomp en 

vooral ook in onze kerk, ze werden niet verhoord. 

Waarom wordt de één beter en sterft de ander? Ik kan jullie daar geen antwoord 

op geven.  
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Hoofdstuk 22      -       Israël            -     Genesis  32 en 33 

Die laatste kilometers naar huis zou een blijde reis zijn geweest als er geen ander 

gevaar om de hoek was komen kijken: Ezau, Jacobs tweelingbroer. 

Jaren geleden was hij uit angst voor hem naar Haran gevlucht. En nu hij weer in 

het land terugkwam werd Jacob weer bang. Maar nu was alles totaal anders. Hij 

had de zorg en de verantwoordelijkheid voor zijn gezin en zijn dieren. Wat kon 

hij beginnen wanneer zijn broer hem aanviel? Nu kon hij niet in z’n eentje 

vluchten.  

 

De wonderlijkste verhalen werden over Ezau verteld. Hij woonde in de bergen 

van Séir, in het land dat Edom werd genoemd. Als alles waar was wat er over 

hem verteld werd, dan was hij de leider van een roversbende. Ezau, een 

rovershoofdman! 

De woorden van hun vader Izaäk waren wel uitgekomen, dacht Jacob, toen hij 

zijn zegen uitsprak over Ezau: Jij zult vechten en roven om in leven te blijven. 

 

Als hij nu maar wist of Ezau nog boos op hem was! Zou hij hem nog altijd 

willen doden? Nu, na ruim twintig jaar zou dat wel niet meer het geval zijn, 

maar Jacob was er toch niet gerust op. Zijn blijdschap van bijna weer thuis zijn 

werd overschaduwd door zijn angst voor zijn broer Ezau. 

 

En daar had Jacob geen reden voor! Op zekere dag toen zijn grote karavaan 

langzaam naar het zuiden trok, zag hij aan beide kanten van de weg een leger 

engelen. Hij begreep dat God in de hemel hem wilde laten zien dat hij onder de 

bescherming van God stond. Een duidelijk bewijs dat zijn broer Ezau hem nooit 

zou kunnen doden. Dankbaar noemde Jacob die plek Machanaïm, wat betekent: 

‘Dat is een leger van God’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob noemde deze plek Machanaïm,  
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Het leek Jacob goed toe om zijn broer een bericht te sturen dat hij het land 

Kanaän binnentrok. Ezau mocht wel weten dat zijn broer rijk was geworden en 

helemaal niet uit was op de erfenis van zijn vader. 

Jacob stuurde een paar vertrouwde knechten naar Ezau toe. Ze moesten tegen 

hem zeggen dat zijn tweelingbroer Jacob er aankwam. En ook dat hij in Haran 

rijk was geworden. Dat hij veel dieren had, grote kuddes schapen en geiten en 

veel knechten en slaven en ook vier vrouwen en elf kinderen. Ze moesten Ezau 

heel fatsoenlijk, ja zelfs eerbiedig benaderen en zeggen: ‘Zo zegt Jacob, uw 

dienstknecht.’ Ja, het moest Ezau duidelijk gemaakt worden dat zijn broer hem 

de eer wilde geven de oudste zoon van Izaäk en Rebekka te zijn, ook al had hij 

zijn eerstgeboorterecht verspeeld. 

 

Toen zijn knechten bij Jacob terugkwamen brachten ze geen goede boodschap. 

‘We zijn bij uw broer Ezau geweest. Hij komt hiernaartoe en hij heeft 

vierhonderd mannen bij zich.’ 

Jacob  schrok en werd bang. Ezau kwam met zijn hele roversbende naar hem 

toe. Dat kon nooit goed gaan…. 

Ogenblikkelijk liet hij zijn karavaan stilhouden. Het had geen zin het gevaar 

tegemoet te gaan. Maar stilzitten en niets doen, daar was Jacob de man niet naar. 

Hij moest iets doen en daarom splitste hij zijn grote kudde in tweeën. Wanneer 

Ezau de ene groep aanviel en plunderde, dan kon de tweede groep proberen te 

vluchten. 

 

De nacht kwam. Die was vredig en stil. Alleen ten zuiden van het kamp hoorde 

je het water van de rivier de Jabbok stromen, richting de Jordaan.  

Jacob ging niet naar zijn tent. Slapen zou hij toch niet kunnen. Uit pure angst 

begon hij te bidden. Ja, nood leert bidden. 

‘Heer, u heeft mij zoveel gegeven. Ook al ben ik het niet waard, toch bent u 

steeds goed voor mij geweest. U heeft altijd trouw voor mij gezorgd. Want op de 

heenreis toen ik de Jordaan overstak had ik alleen maar een stok. En nu heb ik 

zelfs twee grote groepen mensen en dieren. Help mij, ook nu. Red mij van Ezau! 

Ik ben bang dat hij mij aanvalt en dat hij iedereen doodt. Ook mijn vrouwen en 

kinderen.’ 

Het was goed om zo te bidden. Het maakte Jacob rustiger. Maar wat voelde hij 

zich deze avond klein. Hij begreep dat God hem moest helpen. Deze keer zou 

zijn sluwheid hem niet redden. 

 

Na slechts enkele uren slaap was Jacob de volgende ochtend in alle vroegte al 

weer druk bezig. Hij wilde Ezau geschenken tegemoet sturen: kleinvee, maar 

ook ezels en koeien en kamelen. Zo zou Ezau kunnen zien dat hij niets van de 

erfenis van hun vader hoefde te hebben. Het was misschien wel het beste dat hij 

niet alles in één keer naar hem toestuurde. Vijf keer achterelkaar een geschenk 

krijgen maakt meer indruk dan in één keer heel veel. 
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Jacob deed geen half werk. Hij zocht tweehonderd geiten en twintig bokken  uit, 

tweehonderd schapen en twintig rammen, dertig kamelen met hun veulens, 

veertig koeien en tien stieren en als laatste twintig ezelinnen met hun veulens. 

Eén voor één keek hij de vijf kuddes na, die naar beneden lopend op een 

doorwaadbare plaats de rivier de Jabbok overstaken en aan de andere kant weer 

omhoog klommen. Toen Jacob de laatste ezel niet meer zag ging hij terug naar 

het kamp. Hij kon niet meer bedenken wat hij meer kon doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschenken van Jacob voor zijn tweelingbroer Ezau. 

 

Maar toen hij ’s avonds naar bed ging en niet kon slapen, dacht hij dat hij de 

volgende ochtend zijn bezit, ja alles wat hij had, de rivier de Jabbok ook over 

moest laten steken. Maar stel dat Ezau juist op dat moment hen zou overvallen, 

dat zou niet best zijn! Het was veel beter dat ze nu in deze nacht de rivier over 

zouden gaan. Dat was niet gemakkelijk, ja zelfs gevaarlijk. Maar wanneer zij 

goed oppasten, dan moest het mogelijk zijn. 

 

Vastbesloten stapte hij uit bed. Het zou een vreemde en heel drukke nacht 

worden. In het maanlicht op een doorwaadbare plaats de rivier oversteken. Nee, 

dat was niet zonder gevaar. Maar alles was beter dan op bed liggen en niet te 

kunnen slapen.  

 

Heel voorzichtig ging het de helling af naar beneden het koele water in. Nat en 

huiverig klommen ze aan de andere kant het water uit en liepen weer omhoog. 

De vlugge geiten, de kamelen op hun hoge poten, de mekkerende schapen, de 

rustige ezels en de bang kijkende koeien.  

Toen alle dieren veilig aan de overkant waren droeg Jacob zelf zijn kleine 

kinderen door het water naar de overkant. Hij moest er niet aan denken dat er 

morgen een wilde roversbende hen met zwaarden en speren zou overvallen…. 

 

Toen alles en iedereen aan de overkant was ging Jacob nog een keer terug. 

Slapen kon hij toch niet. Steeds maar weer moest hij denken aan alles wat hij in 

zijn leven verkeerd had gedaan: Zijn oude vader bedriegen, niet altijd even 
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eerlijk zijn tegen zijn schoonvader en veel meer, waarvoor hij zich voor 

schaamde. Nog nooit had hij zich zo klein gevoeld als juist deze nacht. Nog 

nooit eerder had Jacob zichzelf de vraag gesteld: ‘Wie ben ik?’ Nog nooit eerder 

had hij in grote nood zo intensief tot God gebeden om hulp. Nog nooit eerder 

had hij zich afgevraagd: ten koste van wie ben ik zo rijk geworden? 

 

Plotseling dook een gestalte op in het donker. Iemand greep Jacob beet en er 

ontstond een worsteling. Jacob spande zich tot het uiterste in. Hij was bang 

geweest, maar nu hij aan het vechten was, was al zijn angst verdwenen. Ook al 

was hij bijna honderd jaar oud, hij had nog de krachten van een jonge kerel. En 

dit gevecht mocht hij niet verliezen. Wat zou er dan met zijn vrouwen en 

kinderen gebeuren?  Hij merkte dat zijn tegenstander ook erg sterk was. Maar 

langzaam duwde hij met inspanning van al zijn krachten zijn tegenstander 

achteruit. Toen de onbekende man merkte dat hij het niet van Jacob kon winnen, 

raakte hij plotseling Jacobs heup aan. Een hevige, felle pijn schoot door zijn 

been. En Jacob wist op dat moment: dit is geen gewoon mens tegen wie hij 

vocht. Dit is een engel of wie weet, God zelf. De schrik sloeg hem om het hart. 

Zijn vader had engelen gezien en zijn grootvader Abraham had met de Heer 

gesproken, maar niemand had midden in de nacht met God gevochten. 

Zo’n man ben ik dat God uit de hoge hemel neerdaalt om mij te straffen voor al 

het kwaad dat ik gedaan heb…. Zijn blinde vader, de zegen van zijn broer 

gestolen, de dieren van Laban…. Hij had het verdiend dat de Almachtige nu met 

hem speelde als een kat met en muis! Eerst zijn heup en straks de laatste 

dodelijke slag…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iemand greep Jacob beet en er ontstond een worsteling. 
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De Onbekende zei en zijn Stem was niet streng en helemaal niet boos: ‘Laat me 

los, Jacob. Het begint al dag te worden.’ 

Jacob wist niet wat hij hoorde. Was de Heer dan niet gekomen om hem te 

doden? Kon hij met al zijn slechte daden vechten met God en toch in leven 

blijven? Was er genade voor hem, voor Jacob de bedrieger?  

Nog steviger pakte Jacob met zijn sterke armen de ander vast en hijgde: ‘Nooit 

laat ik U los of U moet mij eerst zegenen.’ 

Steeds weer herhaalde Jacob: ‘Zegen mij!’  

Hij huilde en smeekte, maar hij liet niet los. Het was alsof hij niet alleen met zijn 

mond bad, niet alleen met zijn geest, maar ook met zijn armen, ja met zijn hele 

lichaam. Jacobs gebed was één worsteling met God. 

 

De Heer vroeg: ‘Hoe heet jij?’ 

Verbaasd antwoordde Jacob: ‘Ik heet Jacob.’ 

De Ander zei: ‘Voortaan heet je niet meer Jacob de bedrieger, maar Israël. 

Want je hebt gevochten met God en met mensen. En je hebt gewonnen.’ 

Maar, dacht Jacob, was dit de Heer Zelf wel met wie hij aan het vechten was? 

Maakte hij zich te snel blij? Hij vroeg: ‘Vertel nu hoe U heet.’ 

Maar de Heer antwoordde: ‘Waarom vraag je hoe Ik heet?’ Het was alsof Hij 

wilde zeggen: Geloof je het nu nog niet? Maar er was geen boosheid in Zijn 

Stem. Ineens liet Hij Jacob los en zegende hem…. 

Jacob werd niet als Jacob gezegend. Nee, hij werd als Israël gezegend. Jacob 

was verleden tijd. Die naam wis ik uit, sprak de Ander. Ik doop je met de naam  

Israël. Dat betekent: Strijder Gods. 

 

Jacob noemde die plaats Pniël, want zei hij: ‘Hier heb ik met mijn eigen ogen 

God gezien. En toch ben ik in leven gebleven.’ 

 

De zon kwam op toen Jacob kreupel en erg blij naar zijn kamp terugging. Wat 

gaf het dat elke stap hem pijn deed? Nu de Heer van mond tot mond tot hem 

gesproken en hem ook gezegend had, nu wist hij dat Ezau hem geen kwaad zou 

doen. Hij zou tot een groot volk uitgroeien.  

Maar Jacob wist ook dat het met hem anders moest! Hij mocht niet langer de 

oude Jacob zijn die met list en bedrog rijk was geworden. In het vervolg moest 

hij leven als Israël, als een mens die biddend zijn God overwon. Deze nacht 

moest een keerpunt in zijn leven zijn geweest! Nooit, nee nooit mocht hij deze 

worsteling met zijn God vergeten.  

Op dat moment terwijl hij zijn hand op zijn pijnlijke heup legde, was hij blij dat 

hij kreupel was geworden: het zou hem helpen om dit te onthouden. 

 

Terug in zijn kamp zag hij in de verte de bende van Ezau aankomen. Hij kwam 

snel dichterbij. De zon schitterde op de speren. Het zand stoof in wolken 
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omhoog. Zo snel Jacob kon liet hij de hele karavaan in gereedheid brengen. De 

dieren met hun herders en slaven, de vrouwen en de kinderen. 

 

Toen Ezau het bevel gaf dat zijn mannen moesten blijven staan, liep Jacob in z’n 

eentje zijn tweelingbroer tegemoet. Zeven keer maakte hij een diepe buiging 

voor zijn broer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob loopt zijn tweelingbroer tegemoet. 

 

Die ontmoeting tussen deze beide broers moet een vreemd ‘toneel’ zijn geweest.  

Daar stond zwaar bewapend de roversbende van Ezau en een klein eindje 

verderop de kudden van Jacob. En tussen die beide legers liepen de broers op 

elkaar toe. Die mensen die het zagen hielden hun adem in. Zou er ruzie komen? 

Zouden ze gaan vechten? Zou er misschien bloed vloeien? Toen zagen ze hoe 

Ezau zijn armen om Jacob heensloeg en hem kuste. Ze hoorden de broers luid en 

hartstochtelijk huilen. 

En daarmee was de spanning gebroken. Ezau liep de dieren voorbij en begroette 

de vrouwen van Jacob. Alle vier bogen ze diep voor Ezau en ook de kinderen 

maakten een diepe buiging. 

 

De tweelingbroers zullen die lange dag wel veel te bespreken hebben gehad! 

Ezau vroeg naar die vijf kudden die hij als geschenk gekregen had. Jacob 

smeekte hem om ze te aanvaarden. 
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Daarna bood Ezau Jacob zijn bescherming aan en om met hem mee te reizen het 

Zuiderland in. Of als dat niet nodig was dat Jacob een kleine afdeling van zijn 

mannen meekreeg. Jacob nam dat aanbod niet aan. Met zijn dieren reisde hij zo 

langzaam. Dat zou niet goed gaan met de mannen van Ezau. Jacob zal die ruwe 

mannen ook wel niet zo goed vertrouwd hebben…. 

 

Nog diezelfde dag ging Ezau terug naar de bergen van Seïr. En Jacob die nu 

Israël heette ging ook zijn weg. 
 


