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Mensen van de weg 
 
Wie zijn we? Wie bent u? Zijn we stom voor elkaar? Zijn we koud en van steen zoals we zongen? 
Verkeren we in doodstrijd? Nou als je het derde voorbeeld uit de inleiding hoort, zijn er zulke 
mensen. Maar wordt het dan, zij die rampzalig zijn, zullen zalig zijn? Nou als je goed luistert is het 
antwoord ja, want je bent bemind ook al denk je van niet! Ja, waarom denken we eigenlijk zo nu en 
dan van niet?     
Zijn we Jacob aan de Jabok? Volgens mijn leraar Hebreeuws aan de universiteit heet dat de 
worstelrivier en weet je waar dat is? Nou ja zal je zeggen: “Dat is ergens in het Midden Oosten.” Nee 
hoor dan heb je het mis, dat is in het Open Pastoraat, hier en nu. Als het vandaag niet gaat over de 
mensen van het Open Pastoraat dan moeten we ophouden met bij elkaar komen en moeten we 
ophouden te  praten over wat drieduizend jaar of meer geleden gebeurde in het Midden Oosten. Het 
derde voorbeeld dat ik u noemde namens een gemeentelid dat onbekend wenst te blijven, is 
veelzeggend genoeg. 
Wij allen staan aan de Jabok op cruciale momenten in ons leven en in de ander komen we onszelf 
tegen. 
Maar hoe staan we daar? Staan we daar als een Jakob, als een bedrieger, als een hielenlikker? Want 
dat is wat er aan de hand is. Jakob stuurt zijn bezittingen naar de overkant, naar de kant van de  
veronderstelde vijand en niet alleen zijn bezittingen maar ook zijn vrouwen en kinderen. Zij zijn 
overgeleverd aan de vijand, aan Ezau die wel uit zal zijn op wraak, wraak om het bedrog waarmee 
Jakob het eerstgeboorterecht stal van Ezau en van vader Izaäk. Zijn wij net zo onbetrouwbaar? En 
dan slaat de angst toe, angst omdat je weet, dat wat je deed je blijft achtervolgen totdat je eerlijk 
bent tegenover jezelf en de ander. Dus het gevecht betreft niet in de eerste plaats het leger van je 
broer, nee dat gevecht betreft in de eerste plaats jezelf. Kun je jezelf in de ogen kijken als je voor de 
spiegel staat. Je hebt je vader bedrogen, je hebt je broer Ezau bedrogen, je hebt je oom Laban 
bedrogen en dat bedrog is nog eens versterkt door het gedrag van je echtgenote van wie je het 
meeste houdt, namelijk Rachel, met haar gestolen huisgodsbeeldje. Maar dat ‘houden van’ komt in 
een vreemd daglicht te staan als je zelfs de vrouw van wie je het meeste houdt naar de overkant 
stuurt, onbeschermd, ongewapend. 
Dit is de man van smarten in de 40dagentijd; bezittingen, vrouwen en kinderen overgeleverd aan de 
Filistijn die je denkt dat Ezau is, aan de man die zich wellicht zal willen wreken voor wat hem door 
Jakob is aangedaan. Maar daar kom je niet mee weg. Nee, in een helder ogenblik komt het gevecht 
dat je al die tijd niet wilde aangaan. Dat wordt verbeeld door het gevecht met een zwarte onbekende 
krijger. Zwart de kleur van de duisternis, de kleur van het kwaad. Ja en als je verblind bent door angst 
of verblind door haat of verblind bent door gebrek aan eigenliefde. En dan ben je bij dit zijriviertje 
Jabok op de goede plaats want Jabok heeft  het Hebreeuwse woord “abak” in zich en dat betekent 
worstelen. En dat is zinnebeeldig, immers een gevecht met jezelf kun je nooit winnen, het lijkt het 
beeld uit de WO I wel, dat was ook een oorlog die je nooit kon winnen. Het tweede zinnebeeld is het 
z.g. mank lopen omdat Jakob geraakt zou zijn aan zijn heup. Maar daar is geen sprake van, Jakob met 
zijn twaalf zonen is niet geraakt aan zijn heup, nee geraakt aan  het beeld waar zijn heup voor staat. 
Er is een Hebreeuws gezegde dat zonen uit de heup van hun vader komen, uit de mannelijkheid van 
Jakob zijn maar liefst 12 zonen voortgekomen, de twaalf stammen van Israël, het teken van zijn 
mannelijkheid, het teken van zijn libido, het teken van de macho die hij was in eigen ogen. Wel wij 
weten intussen dat dat niks voorstelt. Er strijden in een mens altijd krachten van licht en duister en 
dat komt in de eerste plaats, omdat je gebrek aan eigenliefde vertoont, omdat je niet van jezelf 
houdt. En het duurt voor de meesten van ons een leven lang, voordat je werkelijk van jezelf hebt 
leren houden, voordat je jezelf in alle facetten op waarde weet te schatten, een van die facetten is 
machogedrag, is jezelf verheffen boven de ander, is kwaad spreken van de ander om er zelf beter en 
mooier uit tevoorschijn te komen. De tegenstanders uit psalm 35 zijn over het algemeen mensen van 
wie jij vindt dat ze jou naar het leven staan, dat ze jou niet mogen, dat ze jou met alle wapens 
bestrijden, maar als je met kerst de witte vlag hijst, blijken er aan de andere kant net zulke mensen 
te zitten als jij, dan blijken het geen vijanden, maar moet je op zelfonderzoek uit. Zonde is meestal 
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een woord voor gebrek aan eigenliefde, meestal een ander woord voor zelfhaat, voor gebrek aan 
zelfkennis, voor machogedrag. Een schreeuw om hulp, een schreeuw van iemand in de put. Pas als je 
jezelf liefhebt, heb je de ander lief. En dat is iets anders dan narcisme! 
Dit beeld laat ons zien dat we onze eigen lijdenstijd creëren, we zijn als de dood voor de ander, we 
zijn het slachtoffer van onszelf en daarom vragen we zelfs na het gevecht met onszelf naar de naam 
van de ander en De Ander kan alleen maar antwoorden: “Wat vraag je mij naar mijn naam? Je weet 
toch potverdrie wel hoe je heet, ben je daarvoor volwassen geworden, ik hoop dat je nu van naam 
verandert.” En vanaf dat moment staat een nieuwe naam garant voor de rest van Jakobs leven, Israël  
wat heet: ik heb met de ander, met de Ander gevochten ; sterker nog ik ben mezelf tegengekomen. 
En God vindt dat jij er mag zijn, met al je gebreken, als je die maar onder ogen durft te zien, als je die 
maar onder ogen kunt zien. Lijdenstijd is een tijd van leren kijken. En vooral de tijd van het gevecht 
met jezelf. 
Maar waarom lukt het mensen die eenzaam, somber, ongelukkig, gefrustreerd, wanhopig zijn dan 
niet om dit tij te keren? Omdat ze denken dat ze er alleen voor staan, omdat ze anderen als hun 
tegenstander zien, omdat ze geen vertrouwen kunnen krijgen in de ander. Het zijn de mensen uit 
psalm 35 die leeuwen en beren op hun weg zien. Mensen van het Open Pastoraat, in de ruimte die 
Open Pastoraat heet mogen wij die mensen toezingen “Niet zonder ons.” En dat net zo lang herhalen 
totdat de ander weet, dat je een medestander bent, dat er iemand is die met je huilt en vecht. 
Komen zal de dag dat ik rusten mag. Ruimte waar het licht kan komen, misschien wel ruimte waar 
het licht zal komen. 
Geloof dit evangelie en leef in vrede 
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