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Bij -Genesis 25 (K.s.)

Abrrhrms nrgcshcbl
Zelfs Calvijn merkt op dat Gn 25:l-6
hier niet €rg op zijn plaats is. In het
voorafgaande is uitgebreid yerteld hoe
Abraham als l0Gjarige alleen door
Gods ingrijpen toch nog vader werd.
Inmiddels is hij tlO jaar ouder gewor-
den. En dan trouwt hij nog eens en
krijgt zowaar nog 6 zonen ook. We
mo€ten wel aannemen dat het hier om
zoiets als een nagekomen bericht gaat.
Men heeft dit huwelijk hier vermeld,
omdat het onmogelijk tussen de vooraf-
gaande verhalen in gezet kon worden.
Wel is het normaal dat aan het eind
van Abrahams leven zijn nageslacht
wordt opgesomd. Daarmee wordt nog
eens aangegeven dat zijn leven niet voor
niets is geweest. Hij he€ft er immers
voor gezorgd dat zijn familie blijft
voortbestaan.
Gn 25:l-6 lijkt wel lvat op Gn 10. Een
aantal volken uit de wereld zoals Israel
die kende worden in verband gebracht
met een gemeenschappelijke voorvader.
De blik is hier alleen wat minder wijd
dan in Gn 10. Er wordt maar een be-
perkt aantal yolken genoemd. Maar de
veronderstelde verwantschap is dan ook
veel groter. Het gaat om /+ andere kin-
deren van de vader van lsra€1. De blik
is naar het oosten gericht, naar de Ara-
bische volken. De naam van Abrahams
vrouw, Ketura, wijst daar al op. Ketura
is hebreeuws Yoor rook of geur. En
Arabid is vanouds bekend als het land
waar de geurstoffen, m.n. wierook,
vandaan komen (Ygl. bijv. Js 60:6).
Ook het nageslacht van Ismael
(25:12-lE) heeft zich daar gevestigd.
Isra€l voelde zich dus nauw verwant
met deze volken. Aan de andere kant
voelde het zich ook voortdurend door
hen bedreigd. Vers 18, een verwijzing
lr^aat 16:12, geeft dat ook aan: beide be-
volkingsgroepen staan tegenover elkaar.
Een duidelijk voorbeeld van deze twee-
zijdigheid in de onderlinge relatie is de
verhouding tussen Israel en Midjan.
Midjan is het land van Mozes' schoon-
vader Jetro, het land waar de Heer zijn
naam openbaarde. Jetro speelt ook nog
een belangrijke rol bij de organisatie
van IsraUls godsdienst (Ex l8). Maar
Midjan is op een gegeYen moment ook
een bedreiging voor het voortbestaan
van lsrael (Ri 6-8). Het lijkt in Js 9:3
zelfs te worden afgeschilderd als de vij-
and bij uitstek. De overwinning op
Midjan is daar het beeld voor de grote
messiaanse bevrijding.
Deze grote spanning in de relatie met
het broedervolk wordt in vers 5v al op-
geroepen. Abraham geeft alles aan zijn
zoon Isaak. De overige zonen moeten
het met een cadeautje doen. Men zou
hierin de oorzaak kunnen zoeken van
de latere wrijving tussen beide partijen.
Hoe vaak heeft immers de erfgenaam
van deze grote zegen niet onderyonden
dat zijn bevoorrechte positie hem in de
ogen ven de andere onuitstaanbaar
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maakte. Israal zou zichzelf echter over-
schatten wanneer het zich op de verkre-
gcn zeSen liet voorstaan. Ook dat maakt
het voorbceld van Midjan duidetijk.

Abnhrms dood
Hij werd eig€nlijk helemaal niet zo oud.
Tenminste als je het vergelijkt mct de
leeftijd van de vaderen uit de voortijd.
Toch geeft het g€tal van zijn jaren 175,
aan dat zijn leven 'volmaakt' was. Het
zegl ons dat hij 100 jaar lang, vanaf
zijn 75ste (12:4), heeft gele€fd voor
Gods aanSezicht. Je zou kunnen zeggen
dat hij 100 jaar tcht geleefd heeft. Zo
gezien is zijn leven een beeld voor het
ideale leven zoals Js 65:20 dat schilden.
Een lang leven zonder de kwellende
argst voor e€n zinloze, vroeStijdiSe
dood. Maar hct ideaal is meer dan het
lange leven op zich. Je kunt in de ogen
van de Israehet pas voldaan afscheid
nemen van het leven, wanneer je je na-
geslacht hcbt gezien (vgl. 46:30) en een
eigen plaats hebt om le rusten, zoals
Abraham die heeft in de grot van
Makpela.
Men prijst de oudtestamentische gelovi-
gen wel om hun realiteitszin, die de zin
van het leven in het leven zelf zoekt en
niet verplaatst naar een leven na de
dood. Men mo€t daarbij dan €chter wel
bedenken dat het geluk van een voldaan
leyen en daarom getrooste dood slechts
een enkeling is beschoren volgens het
O.T. Alleen van Abraham, Isaak
(35:29), Job (42:17), David (l Kr 29:28)
en Jojada (2 Kr 24:15) wordt gezegd
dat zij 'oud en verzadigd van dagen'
stierven. Alleen van Abraham, Cideon
(Ri E:32) €n David weten we dat ze een
'goede ouderdom' bereikten. Allen
mannen die in godsdienstige zin voor-
beeldig waren. Het was voor de gelovi-
ge Israe[et uiterst moeilijk te ver\f,erken
dat wie in zijn rechtvaardigheid deze
mannen navolgde vaak een heel ander
lot kre€g toebedeeld. Daarom corrigeert
Wijsheid 4:7-9 het beeld: 'De rechtvaar-
dige vindt rust d sterft hij ook v66r
zijn tijd. Want het aanzien van de ou-
derdom berust niet op een lang leyen en
wordt niet afgemeten naar het aantal
jaren. Neen, een mens is een grijsaard
door zijn verstandigheid en hij is be-
jaard door zijn onbesproken leven'.
Het uitgangspunt is hierbij dat de recht-
vaardige rust zal vinden in een leven bij
God na de dood.
Daarvan is in Gn 25:E geen sprake. Er
staat dat Abraham werd vergaderd tot
zijn voorgeslacht. Dat betekent dat hij
nu ook tot de Vaderen behoort, aan
wie de herinnering levend wordt gehou-
den. Ook dat behoon bij een getrooste
dood, dat de naam blijft voortbestaan,
dat men zo nog e€n plaats behoudt on-
der de levenden.
(Voor v. 19-34 zie de notities bij Cn
27).
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dc zotrdrg tl.!!l!l:
psalmwoord bij d. intocht: ps 68:G7.35
bij de gavcn cn aan tafcl: ps 30:2-3;
ps 103:2 cn Mt 5:7-8
cpisrcl: I Xorinthiats l5:l-10
zonda8slicd: LB gczang 19, Zl 3lO
'Uit argst m nood'
cvangclie: Lucas 18:9-14

dc zotrdrg ltr icl Dlqrr. lccdotrrrl[E:

Jercmia 38:,s. 8-10

tuss€nza[g: psalm ,lO (R vs l4b)
cvcntuclc twcldc lczing: Hebr 12:l-4
vcrs voot hct cvangclie: Joh 10:27

+ Lucas 12:49-53

!cb.d

(Missole Romanurn)
God, voo! hen dic U liefhebbcn
hebt Gij hct gcluk bcreid
daa Secn oog hc.ft gezicn.
wck in ons crn vurige liefdc tot U
om U in allen cn bovctl alles te b€minnen
en uw bcloften vqrvuld tc zicrl
dic al onzc vcrlangds te boven gaan.
Door onz. Heer, Jczus Christus.

(Alglicaanse en lutherse truditie)
Hcer God,
dic uw almacht bckcnd maakt
in vergcving cn erbarmco:
laat ons uw barmhaniShcid
rijkclijk crvarcn,
opdat wij onzc tocvlucht rtemen
tot uw beloftcn
cn aldus dcel krijgcn
aan de hemclse goederen.
Door Jezus Christus, onze Heer.

(Zefde lruditie, teksl W. Borna )
o Ood, gij gc€ft
Uw h.erschappij tc kennen
nict door t. cisen
maar vceleer door
te sparcn en
U te ontfermen.
Maak Uw ontfcrming
ve€l en groot
over al Uw reisgooten
en geef hun deel
aan Uw
voor 't oog verborgrn heil.

voorbede gevraogd
(Oec1! me n isc he ge beds ka le nder)
voor Pakislon



Bij Genesis 27 (K.5.)

Dit uitSebreide verhaal over de strijd
om de zegen van Isaak sluit direct aan
bij Gn 25. UitganSspunt is de in 25:2E
vermclde voorkeur van de ouders. Isaak
had Ezau lief, Rebekka had Jakob lief.
De vrcemde ruil van het eerstgeboorte-
recht voor wat eten kunnen we opvat-
tcn als het voorsp€l op dezc broeder-
twist. Ezau nocmt beide gebeurteniss€n
dan ook in ddn adem (27:36). Daartus-
senin staat dan nog Gn 26: voor de der-
de keer (na Gn 12 en 20) hetzelfde sce-
nario van de aartsvad$ die zich be-
dreigd voelt vanwege de aanvallige
schoonheid van zijn vrouw. Deze keer
met Isaak in de hoofdrol.
Van de aartsvaders komt Isaak wat
minder goed uit de verf dan zijn vader
en zijn zoon. ln feite kennen we hem
slechts als het slachtoffq van Abra-
hams trouw (Gn 22) en Jakobs bedrog.
De functie van Cn 26 lijkt te zijn dat
aangetoond mo€t worden dat Isaak des-
alniettemin gelijkwaardig is aan Abra-
ham. Het ste€ds terugkerende thema is
nl. dat Isaak net als Abraham is geze-
gend door Ood (26t34.12.23.29). Zo
gezien is dit de inleiding op Gn 27,
want daarin moet Isaak die zegen door-
geven.
Dit verhaal is een fraai staaltje van he-
breeuwse vertelkunst. Het is €€n van de
weinige werkelijk spannende yerhal€n in
de bijbel. De loop van de gebeurtenis-
sen wordt nauwgezet gevolgd. Nergens
wordt vooruitgegrepen op de afloop.
Nergens, zelfs niet aan het slot, wordt
gemoraliseerd.
De dramatiek van de familietwist, die
de familieband vemietigen zal, komt
heel scherp tot uitdrukking in de steeds
herhaalde woorden 'zoon', 'broer', 'va-
der', 'moeder'. En tussendoor vinden
we dan nog een aantal woordspelingen
bij de verklaring van de namen (25:25v;
27:36). ErL verder in 27:34, waar de
ontzetting van Ezau wordt geformu-
leerd in een wooId (jitssoq),dat klirLkt
als de naam van zijn vader (litschaaq).
En als Ezau Jakobs wandaden opsomt
laat de schrijver zien dat het allemaal
e€n pot nat is in de volgende kruisstel-
ling van woorden: mijn eerstgeboorte-
t€,ht (bkrtr) heeft hij genomen cn zie
nu heeft hij genomen mijn zegen
(btkty).
ln de loop van het verhaal leren we de
figuren steeds beter kennen. Bij de ge-
boorte wordt er al iets over de broers
gezegd aar^ de hand van hun namen.
Jakob is de man die de hiel (oqob) varj.
zijn broer vasthield bij zijn geboorte.
Ezau is rossig en valt voor een rood
(adom) Eerecht. Hij is dan ook de voor-
vader van Edom (36: l). Ezau is ook al
behazrd (sear) bij zijn geboorte. Hij
heeft dan ook te maken met Seii (36:8).
We leren de tweeling al beter kennen in
25t29-34. lakob is berekenend, treft
zijn maatregelen voor dc toekomst.
Ezau leefi meer bij het moment. Ezau
roept ons medelijden op. Hij kan niet
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op tegen zijn eigen emotionaliteit en de
Iist€tr van zijn moeder en bro€r. Hij
komt niet verder dan wanhoopskreten
en machteloze wraakgevoelens.
Bij zijn moordplannen gaat Ezau ervan
uit dat hij zijn brocr zal weerzien bij de
begrafenis van hun vader. vgl. 25:9:
Isaak en Ismael ontmoeten elkaar in
vrede bij de rouw om Abraham. Het
blijkt dat de tegenstellinS tussen de uit-
verkorene en zijn afgewezcn broer har-
der is geworden.
Jakob is geobsedeerd door het verlan-
gen naar de e€rste plaats. Al tijdens de
zwangerschap en bij de geboone streeft
hij ernaar. Hij kent hierbij weinig b€-
denkingen. Het enig€ waar hij zich zor-
gen over maakt is of hij zal slagen of
niet (27:12). Het hele verhaal draait om
het gegeven dat de ouders geen raad
weten met de voorspelling van het lot
van hun zonen (25:23). Wat wordt er
nog van hen verwacht? Waar zoveel
emoties in het spel zijn (25i28) kunnen
ze niet lijdzaam blijven toekijken.
lsaaks overwegingen hierbij lijken nogal
platvloers. Omdat hij van wildbraad
houdt kiest hij voor Ezau en tegen
God. Isaak en Ezau lijken op elkaar.
Hun maag bepaalt hun doen en laten.
Vandaar dat de maaltijden zo'n grote
rol spelen in dit verhaal. Het is ook
kenmerkend voor beiden dat ze koppig
vasthouden aan hun eigen wensen on-
danks het woord van God en de eed
van Ezau aan Jakob (25:33).
Typerend voor Rebekka en Jakob is dat
zij bij hun overwegingen evenmin Gods
belofte betrekken. Uiteindelijk blijkt
dat ze allemaal misgerekend hebben. De
gezinsleden kennen elkaar maar slecht.
Isaak onderschat zijn vrouw, maar Re-
bekka onderschat op haar beun de
wraakgevoelends van Ezau. Alle be-
trokkenen in dit verhaal zijn aan het
eind verliezers. Maar Cods belofte is
vervuld.

Als boodschap van dit verhaal zou men
de aanduiding van het proble€m van
het leven met de belofte kunnen opvat-
ten. In ons geval bijv. de belofte van
het rijk van God. Israel zelf heeft ook
geworsteld met dit probleem: wat bete-
kent het voor je doen en laten dat je
uitverkoren bent? Het kan je verleiden
tot een verblind egocentrisme of tot een
verabsolutering van je eigen mening.
Een profetenlezing bij Gn 27 getuigt
van deze problematiek voor lsrael.
ln Micha 5 staan twee meningen tegen-
over elkaar als het gaat om de invulling
van het messiaanse rijk. Zal Isra€l dan
voor de volkeren zijn als een milde en
bevruchtende dauw (5:6) of als een ver-
scheurende leeuw onder de schaapskud-
den (5:7).

Een geheel eigen interpretatie van de
verhalen over Jakob geeft Jan Fokkel-
man, Oog in oog met Jakob, Assel
1981.
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psak[woo.d bij dc intocht: ps 70:2.5
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+ Lucas 13:22-30

gcb.d

(Missale Romonum)
God, Gij brenel uw gclovigcn
iot eeo cn dezelfde gezindheid.
Laat ons allcn van harte docrl
wat Gij vraagl
cn met vcrlangen uitzien
naar wat Cij belooft,
zodat bij allc wissclvalliShcden
vall dit leven
ons han daar mag zijn
waar de waarachtiSe vreugde is.
Door onze Heer, Jezus Christus.

(Anglicoanse en lurhercc truditie)
Almachtige, eeuwige God,
die in gocde gunst
onze wensen en verdicnsten
verre te bovcn gaat,
ston over ons uit
uw ontfcrminS en
vcrSeef wat ons
Scwetcn mat vaees vervult,
ja, Seef ons zelfs
wat wij nict durven vragen.
Door onzc Heer, Jczus Christus.

(ZeVde troditie, teksl w. Banord)
Gij bovcn alle machtcn uit,
Bij scheppcnde vandaaS als vart oudsher
de overvlocd van Uw
to€wijding ove*left
ons vermogcn om tc do€n en te denken.
Stort over ons,
zo biddcn wij,
Uw barmhanigheid uit
cn doe van on! we8
wat ons slechte gewcten bellauwl,
maar vocS ons toc
wat gij a.lle€rl kunt geven,
gaven dic ons geb€d
nict onder woorden wc€t te brcn8cn.

voorMe gevraatd
(Oecu men isc he g beds kalende r)
eoor India


