
 

JAKOB: GEVECHT EN ZEGEN 

  
Het verhaal dat is verbeeld, is een van onze oudste cultuur- en geloofsverhalen. Het gaat over 

een droom, een visioen van een van de aartsvaders van onze beschaving: Jakob. Het verhaal 

gaat als volgt.  

Na een forse ruzie met zijn tweelingbroer Esau is hij zijn land ontvlucht. In een ander land heeft 

hij, als allochtoon, een nieuw welvarend bestaan opgebouwd. Maar op een bepaald moment - 

op een keerpunt in zijn bestaan, zo rond zijn vijftigste of zestigste verjaardag - wil hij terug naar 

het land van zijn geboorte. Hij gaat op weg en brengt zijn familie en zijn bezittingen aan de 

overkant van de grensrivier.  

In de nacht, voordat hij zelf de oversteek zou maken, heeft hij een ingrijpende ervaring. Daar, in 

de eenzaamheid, begint iemand met hem te worstelen, en als het licht wordt, is de strijd nog 

steeds niet beslist. De man merkt, dat hij Jakob niet de baas kan, en vraagt hem weg te mogen 

gaan. Jakob reageert: "Ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent". De man vraagt hem dan: "Wat is 

je naam?". "Jakob", antwoordt hij. De man zegt: "Voortaan zul je niet meer Jakob heten, maar 

Israël. Dat betekent: Strijder om God. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je 

hebt gewonnen". Jakob vraagt hem dan weer: "leg me toch hoe je heet". Maar de man 

antwoordt: "Waarom wil je mijn naam toch weten? " En hij geeft Jakob daar zijn zegen.  

Een oer-verhaal van de droom van een man, die worstelt met vragen als: wie ben ik eigenlijk, 

waar sta ik voor, waar sloof ik me eigenlijk voor uit, waar liggen mijn verantwoordelijkheden?  

En: wie draagt mij daarbij? wie deelt dat met mij? Wiens zegen draagt het? Een worsteling om je 

identiteit op een keerpunt van je bestaan.  



 
Als je je als instelling transformeert, of als je een nieuwe levensfase ingaat .... 
Het is een verhaal van de worsteling om je plaats voor en tussen mensen, om je 
positie in de wereld van onderwijs en onderwijsverzorging.  
En: om je positiebepaling ten aanzien van wat er uiteindelijk toe doet. Ten 
aanzien van de Onnoembare, de dragende grond van je bestaan. Ten aanzien 
van je idealen, je waarden, je visioen, je mission.  
De zegen aan Jacob-Israël, strijder om god en mensen is verbeeld in dit 
bronzen beeld Wim Dieleman. Dit beeld staat op de directiekamers.  
 *  Deze tekst is ontleend aan de toespraak van  
Cas Verbeek op 13 december 1996.  
De oorspronkelijke tekst van het verhaal over Jakob kun je nalezen in Genesis 
32.  
 


