
Lezing uit het boek Genesis 28: 10-22 
 
0Jakob 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, 
 
Bent u wel eens geweest bij de directeur van een of ander bedrijf? dan klopt u op de deur, hij 
zegt: Binnen en dan zit hij nog druk papieren te ordenen op zijn bureau, dat staat net alsof hij 
het erg druk heeft - u staat al vlak bij hem, maar hij zet nog even ergens zijn handtekening  en 
dan pas schiet het hem te binnen, dat er iemand in de kamer is. Hij kijkt op: oh goede morgen, 
meneer of mevrouw gaat u zitten! En op het moment waarop hij dat zegt gaat de telefoon. 



Eigenlijk komt u binnen onder een vervelend voorteken. Het gaat te ver om te zeggen dat de 
directeur een vervelende man is, want die zit vaak ook gevangen in zijn eigen sores. Het staat 
echter buiten iedere discussie, dat het prettiger is, als iemand je aankijkt, wanneer je 
binnenkomt. Dan heb je tenminste het gevoel: ik wordt verwacht, ik ben welkom. 
    
Zo heb ik zelf ook wel eens last van het feit, dat ik al pratende met mensen aan andere dingen 
moet denken. Ik kijk mensen aan, maar ik zie ze niet, omdat er nog zoveel andere dingen 
moeten. Het zien van mensen gaat dan over in wezenloos kijken. Achteraf voel je je schuldig en 
besef je dat je geen echte aandacht voor mensen hebt gehad. En.. ze zullen het wel gemerkt 
hebben, zo denk je,...... 
    
Zo speelt een televisieomroeper dat hij de mensen tegen wie hij spreekt echt ziet en probeert 
zo natuurlijk mogelijk in de lens te kijken. Duizenden mensen hebben tegelijkertijd het gevoel 
dat ze gezien en persoonlijk aangesproken worden door het televisieoog. Er zijn steeds meer 
eenzame mensen, die zo weinig gezien worden dat ze wel moeten vluchten naar de ogen van 
de vriendelijke televisieomroeper. 
    
Voelt u nu hoe mooi het is als de verloren zoon naar huis gaat, dat de vader hem ziet 
aankomen. De vader staat op de uitkijk, geen directeur die zich druk voordoet en bij het 
opsteken van een sigaret pas ziet dat er iemand in de kamer staat, maar een vader die zijn zoon 
van verre ziet. 
Dat betekent dat de vader hem al ziet achter de varkenstrog, in zijn verlorenheid. De vader ziet 
hem van verre, in zijn verlorenheid ziet hij hem. 
    
Wij schrikken daarvan, omdat we het zien van de vader hebben omgebogen tot het loeren en 
spieden van een politie agent. De alziendheid van God- daar hebben we vroeger alleen maar 
over gepraat om elkaar bang te maken. Een jongetje dat naar bed gebracht werd, zei tegen zijn 
moeder: het licht blijven branden: ik ben bang voor God. De juffrouw op school had verteld, dat 
God alles ziet, ook als je gesnoept hebt uit de suikerpot. En hij had gesnoept. Er zijn kinderen 
die zo opgevoed worden, dat hun geloof alleen maar kan bestaan uit angst. God is geen 
politieagent die alles ziet. Eerder een verpleger die over ons waakt.  
Als wij inslapen is de Heer bij ons en als ik ontwaak dan ben ik nog bij U - dan is God er nog 
altijd, zoals een verpleger een nacht bij een zieke blijft waken.  
Heer die mij ziet, zoals ik ben zegt David in psalm 139. 
   
Ergens vertelt de bijbel dat een weduwe achter de doodsbaar van haar jongen liep en dat Jezus 
haar zag. Zou zij toen ook Hem gezien hebben. Zijn ogen rusten op die vrouw, als zij met het 
hoofd naar de grond loopt. Als zij opziet, ziet zij twee ogen, niet de andere kant opkijken, maar 
kijkend naar haar. Als wij opzien, ziet Hij ons al. Die weduwe zag alleen de doodsbaar en wist 
niets van de vriendelijke ogen boven haar.  
 
En achter die weduwe, zie de duizenden met gebogen ruggen, hoofden naar beneden: ik zie -
zegt Jezus- de verloren zoon, zittende het hoofd naar beneden, ik zie de armen, starend in het 
oneindige, ik zie de mensen die vast zitten in zichzelf, ik zie de mensen van wie niemand weet 
dat ze zich verlaten voelen, ik zie de homoseksuelen die zich niet begrepen voelt. 
  



Voelt u nu de diepte van het zien van Jezus. Ook als we onze tekst nog eens lezen. Jezus zag 

Nathaniël tot zich komen. Als Nathaniël komt staat Jezus niet druk te praten met Petrus. Of een 

andere kant uit te kijken, nee: Hij ziet hem komen. Zoals de Vader van de verloren zoon al op de 

uitkijk stond. Jezus zag Nathanaël tot zich komen. En dan…. 

‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus 

je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 

Ik zag u waar niemand u zag. Ik zag ook uw verborgen leven. Ik zag u: dat is uitverkiezing. Veel 

mensen vinden dat een eng woord. Maar het is eenvoudig. Dat Jezus ons al ziet, voordat wij 

Hem zien.  

Jezus zegt: Ik zag je al onder de vijgenboom Nathaniël. Dat riep misschien bijzonder 

herinneringen wakker,…..Misschien was dat een eenzame plek waar hij zich had terug 

getrokken om eens even alleen te zijn. Ieder mens heeft graag een eigen plekje, een eigen 

geheim. Dan vertellen wij aan de vijgenboom wat wij aan de mensen niet durven vertellen: een 

verborgen verdriet, een donkere droom, een vreemd heimwee. Die plaats onder die boom kan 

dan een stuk van jezelf worden. In het Hooglied zegt de bruidegom tegen de bruid. Weet je nog 

dat je eens onder de appelboom lag te slapen en dat ik je wakker maakte? Daar hadden ze 

elkaar ontmoet, die appelboom zoude ze nog voor zich zien als ze later gerimpeld elkaar aan 

zouden kijken.  

Kent u – als ouderen- dat oude koloniale Zuid Afrikaanse versje van die jongen die terug wilde 

naar die oud Transvaal bij die groen doringboom.  

Ik zag u onder vijgenboom,….misschien heeft Nathanaël daar wel gebeden om de komst van de 

Messias. Terwijl de Messias hem nu hier ziet en omdat hij de Messias ziet, ziet Jezus hem zoals 

Nathanaël zou moeten zijn. Zoals een mens zou moeten zijn.   

Nathanaël zit onder de vijgenboom, -klassiek en prototypisch beeld voor de vrede en het 

welzijn in de messiaanse tijd: dan zit een ieder onder zijn eigen vijgenboom, door niemand 

opgeschrikt.  Onder het bewind van Koning Salomo zaten alle Israëlieten zo onbekommerd 

onder hun vijgenboom, zolang de koning leefde. Deze ware zoon van Israël, Nathanaël, 

beleefde in Jezus' ogen reeds aan den lijve de rust en de vrijheid van de kinderen Gods in 

diens koninkrijk. 

Maar om dat Koninkrijk aan den lijve gewaar te worden, moet Nathanaël wel opstaan en 

komen kijken. 

Jezus zag hem eerst. Hij is gezien. Maar nu moet hij Nathanaël gaan zien. 

Deze Nathanaël: ‘God heeft gegeven’ betekent zijn naam. Dus niet de mens neemt en grijpt 

grenzenloos, maar zijn naam betekent ‘God heeft gegeven’. 

Deze Nathanael wordt door Jezus geprezen als een 'waarachtige Israëliet, in wie geen 

bedrog is'. Israëliet is bij Johannes een neutrale term. Voor de inwoners van Israël 

reserveerde hij de term Judeeërs. Israëliet wil hier zeggen: zoon van Israël. 



Daarmee doelt Johannes niet op het inwoner schap maar op de kwaliteit van de mens die 

voor hem staat. 

‘waarachtige Israëliet in wie geen bedrog is’. 

In hem echter Nathanael- God heeft gegeven- is geen bedrog zoals met de eerste Israël 

(Jakobs tweede naam nadat hij door de Jabbok was getrokken en gereinigd voor Esau kon 

verschijnen) wel het geval was.  

Nathanaël is de ware Jakob. God heeft gegeven. Hij heeft niet als Jakob de zegen genomen.  

Jezus zag hem eerst. Hij is gezien onder de vijgenboom. . Maar nu moet hij Nathanaeël gaan 

zien. 

Jezus eindigt namelijk met een visioen voor allen, maar in het bijzonder zo lijkt het voor 

Nathanaël. 

Hij zegt: ‘Jullie zullen de hemel open zien en de boodschappers van de hemel opstijgende en 

neerdalende op de Zoon des mensen’. 

Jullie 'zien' zal opengevouwen worden tot het droomgezicht van Jakob: de Jakobs ladder. 

Daar ligt dus de Zoon des mensen, met op hem neergelaten de Jakobs ladder. 

Daarmee is gezegd dat Jezus als een rechtvaardige Jakob de last zal dragen van de leugen, 

van het nemen van de zegen. 

Nathanaël was de ware Jakob in wie geen bedrog is, omdat Jezus hier als Mensenzoon het 

bedrog draagt. 

Hier ligt hij op de grens, gaat  Hij de ballingschap in en bevindt zich het teken van het kruis. 

Jezus geeft Nathanaël het nieuwe leven. Het wordt hem geschonken. Een wonderbaarlijke 

ruil.  

Maar ook voor Jezus geldt dat de eerste engel opstijgt. Dus dat het eerste en laatste woord 

opstanding is. Opgaan naar Jerzualem en geen afgang. Ja, er is een afdaling aan het kruis om 

het onrecht te dragen van Jakob, maar er is als laatste een opgaan om Nathanaël -God heeft 

gegeven- het ware Jakob zijn te schenken. 

Ik zie onder de vijgenboom een ware Israëliet in wie geen bedrog is.  

Wat is nu de boodschap van dit verhaal?  

Dat we met de ogen van Jezus naar de mensen kijken. We kijken niet naar de mensen op 

afstand, maar zien in hen de nieuwe mens. Zoals bedoeld onder de vijgenboom. Dat leren 

we omdat Jezus ons op deze manier ziet. Hij ziet in ons een mogelijkheid en geen 

onmogelijkheid. Hij ziet in ons een Nathanaël -een ware Jakob die ontvangt- en niet een 

Jakob die de zegen neemt.  

Eens wilde een man aan een oude vrouw geld geven, maar om haar niet te ledigen, liet hij 

dit ergens vallen bij haar op de grond vallen. Toen hij bedacht, dat zij er wel aan voorbij zou 

kunne lopen vroeg hij: Vergis ik mij niet, of ligt daar geld op de grond? En snauwend kwam 



het antwoord van de oude vrouw: als het daar zou liggen dan had u het wel opgeraapt. Deze 

vrouw werd niet gezien en kon de goedgeefsheid van de man ook niet meer zien. Ze kon niet 

meer geloven in liefdevolle ogen.  

Ik zag u onder vijgenboom. Iemand echt zien, dat is een gave. De mensen die bij u op 

ziekenbezoek komen, ze kijken wel naar u, maar het is de vraag of ze u zien.  

Wij gaan dan ook anders zien naar de gemeente. We zien de goede verhalen en de 

zegeningen in de kerk als we zo gaan zien. We zien wat er allemaal mis gaat, maar we zien 

tegelijkertijd ook de mogelijkheden. We zien dat God er altijd een goed verhaal van wil 

maken.  

Daarom hebben wij dit winterseizoen een Jakobsladder hangen om u uit te nodigen om 

geode verhalen te vertellen en de zegeningen in de gemeente door te geven.  

We are climbing jakob’s ladder 

We are broters and sisters all.  

In die twee zinnetjes zit ons gemeenteleven verborgen en vanaf nu tot de zomer hangen we 

onze ladder met deze verhalen.  

Ik kom er straks nog even op terug.  

Amen. 

 

 

 

 


