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Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 

Thema: ‘kzie hem al komen! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 33: 1a (HSV) Toen sloeg Jakob zijn ogen op en zag, en zie, daar 

kwam Ezau… Aan de zwarte Amerikaanse dominee Martin Luther King (1929-1968) is ooit de 

vraag gesteld: ‘Hoe kun je een mens veranderen? Het antwoord was even krachtig als 

simpel: ‘Just love him!’ En hij heeft ‘t niet enkel gezegd, maar ook gedáán. En weet u wie nà 

die woelige nacht aan de Jabbok voor dezelfde vraag stond? 

Jacob. Sinds kort: ‘meneer Israël geheten!’ Hij leek een ander mens geworden. En daarmee 

zijn we bij één der spannendste vragen voor mensen van alle plaatsen en tijden. Wat is een 

mens, die met God gaat leven? Is dat een ‘zondeloze bekeerling’ of nog altijd een ‘bekeerde 

zondaar’? Het antwoord is níet onbelangrijk. 

Niet zelden wordt dan door de omgeving bij een mens een verschil verwacht van dag en 

nacht. Maar wát is bekering? Dat is niet alleen maar een verandering in de relatie tussen jou 

en God. De verandering werkt op den duur ook door in relatie tot medemens. Onze tekst: 

Toen sloeg Jakob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Ezau. 

Ja, de één ziet de ander al komen. En laten we wèl wezen. Soms is het erg moeilijk om uiteen 

te gaan. Maar is ‘t niet nog moeilijker om weer bij elkaar terug te komen? Bij voorbeeld met 

‘t oog op kinderen. Wie een scheiding achter rug heeft, weet waarover ‘t gaat. Er zijn 

relaties, die menselijkerwijs ónherstelbaar zijn. 

Niet voor niets zien we Jacob na die nacht der waarheid uiterlijk mank gaan. En innerlijk blijft 

hij ook hinkenpotend bezig. Zoals bij achteraan zetten van diegenen, die bij hem in het gezin 

een streepje vóór hebben. Maar dan doet hij ontdekking, die hij pas krijgt nà zijn Pniël-

ervaring. De God van Jacob is óók die van Ezau! 

En dat die onverdeelde liefde van God voor állen aan de basis ligt van álle 

leven/lieven/loven. Is die ontdekking ook ons deel? Hebben we ervoor leren buigen? Jacob 

maar liefst zeven keer (vs.3). Of wachten we hiermee tótdat de ander eindelijk ook een keer 

voor óns buigt en veranderen wil? Haat vreet aan hart van de hater! 

Toen sloeg Jakob zijn ogen op en zag, en zie, daar kwam Ezau…Wat krijgen we hier en nu te 

horen? Eigenlijk helemaal niets. Géén Jacob en Ezau, die elkaar vergeving vragen of 

schenken. Enkel beschrijving van het wéérzien van twee mensen, die elkaar eindelijk weer 

als broer zien. Ze dóen ‘t met kus en tranen (vs.4). 

En verder zien ze aan kinderen hoeveel jaren er zijn vergaan: twintig! Pas daarnà raken ze 

met elkaar aan de praat. Zegt Ezau: ‘Broertje, ik heb veel (vs.9).’ En Jacob snoeft: ‘Ik heb álles 

(vs.11).’ Sommige mensen verstaan de kunst om op de verkéérde plaats verkéérde dingen te 

zeggen tegen de verkéérde mensen. 

Plots wéét je: een ‘bekeerde zondaar’ ís géén ‘zondeloze bekeerling’! Twee mensen halen 

hier wederom de werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ door elkaar. Wat Jacob had kunnen 

zeggen: ‘Broer, ik was niet lief. Ik was een ordinaire dief. Gestolen goed gedijt niet. Gods 

zegen heb je niet voor jezelf. Die is er om te délen. 

Wie dát ziet, heeft álles!’ Gemeente, is dát niet weg van Jacob/Israël? Gezegend om tot 

zegen te zijn. Die Pniël-ervaring, God van aangezicht tot aangezicht, kwam in niemand zo 
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nabij als in Christus Jezus. Hij, die de Zijnen liefhad tot het einde (Joh.13:1). Hij is de sleutel 

tot een levens-veranderende broederschap: just love each other! 

Amen. 

 


