
Lezing uit het boek Genesis 28: 10-22: 

10Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11Op zijn tocht kwam hij bij een 

plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de 

stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12Toen 

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. 13Ook 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. 14Je 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. 15Ikzelf 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.’ 

16Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat 

besefte ik niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit 

is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18De volgende 

morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde 

hem door er olie over uit te gieten. 19Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het 

daar Luz. 20Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis 

beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21en als ik veilig 

terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22Deze steen die ik gewijd heb, 

zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van 

alles wat u mij geeft.’ 

Lezing uit Johannes 1:  

43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei 

tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en 

Petrus. 45Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over 

wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon 

van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ 

‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 

Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus 

antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 
49‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: 

‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere 

dingen zien.’ 51‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel 

geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

 

 

 

 



Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

Goed nieuws, Nederland: we zijn gelukkig. Bijna 90 procent van alle Nederlanders geeft aan 

zich gelukkig te voelen én we staan op de vijfde  plaats van de lijst van de gelukkigste landen 

ter wereld.  

 

Deze week werd bekend via het Sociaal Cultureel planbureau dat we onszelf het cijfer geven 

van 7.8. Het ziet er dus goed uit in Nederland. We mogen niet vergeten dat er 400.000 

Nederlanders ongelukkig zijn met name door geldgebrek, maar een we geven onszelf een 

gemiddelde van 7.8 . 

 

Maar hoe kan het dan dat toch zoveel mensen om ons heen klagen? Als negen op de tien 

mensen gelukkig zijn, waarom klaagt iedereen dan? Waarom nemen we toch vaak de afslag 

naar het slechte nieuws in onze gedachten? 

Daar zijn drie redenen voor, legt geluksprofessor Patrick van Hees uit.  

Ten eerst: 

"Wij zijn getraind om negatieve dingen eerder te zien dan positieve dingen, dat heet de 

negativity bias", legt Van Hees uit. "Dat komt zelfs nog uit de tijd van de Neanderthalers: 

toen moesten ze snel zien of eten giftig was, of een dier een roofdier was. Om te overleven 

moesten ze de negatieve dingen sneller zien dan de positieve." 



Een tweede reden is de vrijheid van meningsuiting. "Wij mógen namelijk klagen. Wij mógen 

kritisch zijn op bijvoorbeeld onze politici. Dat is een luxe en daarom maken we er ook graag 

gebruik van."  

Als laatste zijn de berichten die we horen vaker negatief, zegt Van Hees. "Politici hebben de 

neiging om de nadruk te leggen op de dingen die fout zijn of gaan in Nederland. Dat horen 

veel mensen omdat de media daarover berichten. Die klachten worden dan snel 

overgenomen." 

En daarnaast vallen klachten ook gewoon veel meer op. Misschien hoor je maar één klacht 

per dag en honderd leuke dingen, maar toch valt die ene klacht meer op dan de rest, zegt 

Van Hees. "Er is een overdreven focus op het negatieve." 

Tot het vertellen van goed nieuws moeten wij haast gedwongen worden. Op de één of ander 

manier gaat negatief nieuws als vanzelf, maar is het vertellen van goed nieuws een opdracht. 

Een gebod en soms moet haast een bevel zijn. Alsof het niet van harte gaat. Als we 

evalueren tijdens vergaderingen worden we ook verplicht eerst de goede dingen te noemen. 

Het negatieve komt vanzelf wel.  

Eigenlijk geldt hetzelfde geldt voor het vertellen van een goed verhaal over anderen. Het is 

makkelijker om het negatieve aan te stippen dan het positieve. Het slechte valt eerder op 

dan het goede. Wie een ander in de min zet, voelt zichzelf steeds beter. Is dat het? 

 

Wie in de Bijbel leest, ziet dat God dat wel doet. Van harte een goed verhaal vertellen over 

de mens. Hij heeft geen negativiteit nodig om de aandacht te trekken of om zelf in de plus te 

raken. God vertelt van harte goede verhalen. Hij zegent de mensen met goede verhalen over 

zichzelf. Ook als daar geen reden toe is. Zelfs als ze dat niet verdienen. Een goed verhaal 

over een mens is een zegen.  



 

 

We kunnen dat ook horen in het leven van Jakob. Daar ligt hij dan: Jakob die zijn eigen blinde 

vader Izaäk en oudere tweelingbroer Esau heeft beetgenomen. Hij is op de vlucht geslagen 

Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Hij ligt te slapen op de harde grond, 

een steen onder zijn hoofd. Dan gaat de hemel open, engelen klimmen en dalen op een 

hemelse ladder, de stem van God klinkt en zegent Jakob. ‘Alle volken op aarde zullen 

wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen’, zegt God. God blijft dus het 

goede verhaal over Jakob herhalen. Een verhaal dat ooit begon bij Abraham stopt hier niet. 

Sterker nog: de woorden dalen als een zegen op hem neer. ‘Ik zal je altijd terzijde staan.‘ 

Heeft een zegen dan niets te maken met je daden? Nee, niets. Dat is nu het verschil tussen 

beloning en zegen.  

Zegen is het gratis geschenk dat je onverdiend ontvangt. Zoals bijvoorbeeld je leven. Of je 

kinderen. Of de zon die opgaat over gelovigen en ongelovigen. Gezondheid, vriendschap, 

talenten, een vruchtbare aarde, het zijn toch allemaal geschenken? Da nabijheid van God die 

altijd bezig is om mensen tot hun bestemming te brengen: het is een onverdiende zegen en 

niet een beloning voor ons geode gedrag.  

Jakob begrijpt nog niet wat dat goede verhaal dat als een zegen neerdaalt betekent. Een 

mens moet zelf voor zijn eigen zegen zorgen? Desnoods met bedrog, als het niet gaat zoals 

je wilt? Als Jakob wakker wordt, maakt hij van de goddelijke zegen meteen een deal: ’Als u 

mijn inderdaad helpt en ik veilig terugkeer, dan beloof ik dat U voortaan tien procent van 

mijn inkomen krijgt. ’Eerst zien, dan geloven. Jakob bedrieger, zit vol wantrouwen want zijn 

god lijkt op hem. Van goede verhalen, genade en zegen heeft hij nog geen benul. Voor wat 

hoort wat- dat is de beloning. Zomaar gegeven- dat is zegen.  

Jakob de beetnemer ligt te slapen met een steen onder zijn hoofd. Misschien is dat al het 

begin van de zegen.: dat hij de gevolgen van zijn gedrag niet kan ontlopen, ook al vlucht hij 

er voor weg. Een zegen krijg je wel; zomaar, maar is er niet zomaar. Een Bijbelse zegen heeft 



altijd te maken met bestemming. Jakob is ergens voor bestemd. De roeping van zijn vader en 

grootvader zal in Jakob voortgezet worden. : ‘’In jou zullen alle volken gezegend worden….” 

Ondanks zichzelf is Jakob bedoeld om een zegen te zijn voor de wereld- en dat is de reden 

waarom God een goed verhaal vertelt :hem zegent. De zegen van Gods is een 

doorgeefsysteem. Je krijgt het en geeft het door, dat is precies de werkingskracht van een 

zegen. Een beloning mag je voor jezelf houden. Een zegen kun je niet voor jezelf houden. 

Een beloning is fijn, maar een zegen is meestal pijnlijk.  

De zegen van God begint direct te werken. Jakob komt terecht bij de broer van zijn moeder. 

Zijn oom -duidelijk familie- neemt op zijn beurt Jakob beet, en bedriegt hem over het meisje 

dat Jakob wil trouwen en de dieren die hij met zijn werk verdient. Zijn vrouw zal ook een 

spelletje spelen en later zijn zonen. Jakobs hele levensverhaal kun je lezen als één grote 

confrontatie met zijn eigen karakter. En dat is precies de zegen van God. Hoe zou hij anders 

verlost worden van zijn op zichzelf gerichte leven? Hoe zou hij anders God hebben leren 

kennen die niet beloont maar zegent? Hoe zou anders zijn leven op verhaal komen, een 

goed verhaal worden en tot zegen worden. De God van mensen verlost mensen niet door 

straf en beloning, maar door de werkingskracht van zijn zegen. Die zegen geeft zichzelf door 

tot heel de wereld er in deelt. Wie heeft de moed om met Jakob mee te roepen vlak voor de 

rivier de Jabbok in gevecht met een doodsengel ‘ik laat u niet gaan tenzij Gij mij zegent’.  

Zo vertelt God ook een goed verhaal over ons leven. Hij zegent ons met goede woorden. We 

vluchten natuurlijk weg voor God achter onze overvolle agenda en grote hoeveelheid werk. 

Soms zijn het ook klaagverhalen over medegelovigen en de gemeente die ons blokkeren om 

nog wat godsdienst te doen. We bedriegen onszelf met zulke verhalen, omdat we niet tot 

het punt komen waarom het werkelijk gaat. Namelijk dat we de zegen moeten leren 

ontvangen om te genezen en om door te kunnen geven. Dat we ondanks ons leven wel een 

goed verhaal van God over ons leven mogen horen om zo gezegend te worden.  

De Jakobs ladder laat het al zien wie onze God is. Er zijn stijgende engelen, maar als laatste 

zijn er dalende engelen. De dalende zegen van God heeft altijd het laatste woord. De 

stijgende engelen verbeelden het leven van Jakob dat transparant wordt voor God, de 

dalende engelen de zegen,het goed verhaal dat hoorbaar wordt in de woorden die God 

spreekt en zichtbaar mag worden in het leven van Jakob. En zelfs ook op bijzondere wijze 

zichtbaar wordt in de Mensenzoon Jezus op wie de dalende engelen eveneens neerdalen.  

 



Wat wij nu willen doen in het komende winterseizoen is onze zegeningen tellen in de 

gemeente. Hoeveel goede verhalen kunnen wij vertellen over de Vredehorst, de 

protestantse gemeente ‘de weide’ en alle mensen die daar bij horen. Kunnen wij elkaar 

zegenen met goede woorden ook als wij dat niet verdienen.  

Ook als we er niet toe kunnen komen zullende dalende engelen van God uit het laatst woord 

hebben.  

Ten slotte vertel ik u nog een kort verhaal over een ladder naar de hemel.  

 

Kom ik ga eens naar de hemel, zei een oude man.  

Vergeet je ladder niet, zei een oude vrouw 

Hij zette zijn lader tegen de boom en begon te klimmen.  

Het aardige van het beklimmen van een ladder naar de hemel is, dat je van alles tegenkomt.  

Eerst een katje dat in de boom was geklommen en niet meer terug durfde. De man nam hem 

op zijn arm en bracht hem weer naar de begane grond. Vervolgens was er een meeuw die in 

de war was. , een eekhoorn met kiespijn, een vleermuis met hoogtevrees…de man bracht ze 

allemaal naar beneden.  

Toen kwam hij een lieveheersbeestje tegen die Onze lieve Heer kwijt was. De man zette hem 

op zijn schouder en beloofde hem mee te nemen naar de hemel. Ineens merkte hij dat hij 

geen ladder meer nodig had. Als je een beetje hemels voor een ander bent, zul je merken 

dat de hemel gewoon op aarde neerdaalt.  

 

Amen.  
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