
 
 

DE	  ECHTE	  JAKOBSLADDER	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

(dia	  1)	  Zo’n	  lucht	  hebben	  we,	  denk	  ik,	  allemaal	  wel	  eens	  gezien.	  Donkere	  wolken.	  

Daar	  achter	  schijnt	  de	  zon.	  Het	  zonlicht	  valt	  van	  achter	  de	  wolken	  in	  smalle	  en	  

brede	  bundels	  op	  de	  aarde.	  Prachtig.	  Daar	  kun	  je	  steeds	  weer	  naar	  kijken.	  	  

Ik	  denk	  dan	  wel	  eens;	  je	  moest	  er	  naar	  toe	  kunnen	  rijden	  en	  omhoogklimmen.	  Het	  

zijn	  net	  paden	  die	  omhoog	  gaan.	  Je	  zou	  zo	  naar	  de	  hemel	  klimmen.	  Om	  eens	  

kijken	  hoe	  het	  daar	  is.	  Zien	  dat	  het	  allemaal	  echt	  waar	  is.	  Hoe	  de	  Here	  is,	  de	  

engelen	  en	  de	  mensen	  die	  daar	  zijn.	  	  

Misschien	  wil	  je	  dat	  ook	  wel	  juist	  niet.	  Want	  je	  bent	  er	  niet	  klaar	  voor	  om	  de	  Here	  

te	  ontmoeten.	  	  

	  

Het	  is	  helemaal	  niet	  zo	  gek	  om	  dat	  licht	  als	  een	  pad	  naar	  de	  hemel	  te	  zien.	  Zulke	  

lichtbundels	  hebben	  een	  naam.	  Weet	  iemand	  hoe	  die	  heten?	  	  

Ze	  worden	  Jakobsladders	  genoemd.	  	  

Dat	  herinnert	  aan	  Jakob	  en	  zijn	  droom.	  Wat	  was	  de	  hemel	  dichtbij!	  De	  Here	  God	  	  

stond	  bij	  hem	  en	  er	  	  stegen	  engelen	  langs	  een	  ladder	  op	  en	  daalden	  neer.	  Als	  

Jakob	  wakker	  wordrt	  zegt	  hij:	  ‘Dit	  is	  de	  poort	  van	  de	  hemel.’	  Het	  is	  dus	  helemaal	  

niet	  gek	  om	  aan	  een	  open	  hemel	  te	  denken.	  	  

Bij	  deze	  preek	  kan	  een	  presentatie	  gedownload	  
worden.	  
	  
Liturgie	  
	  

Votum	  en	  groet	  
Zingen:	  Psalm	  34:1.3	  
Voorlezing	  van	  de	  wet	  
Zingen:	  Psalm	  34:5.6	  
Gebed	  
Schriftlezing	  1:	  Gen.	  28:10-‐19	  
Zingen:	  Psalm	  91:5	  
Schriftlezing	  2:	  Joh.	  1:43-‐52	  
Zingen:	  Psalm	  91:5	  
Preek:	  Joh.	  1:50-‐51	  
Zingen:	  Psalm	  91:6	  
Gebed	  
Kollekte	  
Zingen:	  Gezang	  107:3.4	  (Geref.	  Kerkboek)	  
Zegen	  



 
 

Maar	  wat	  heb	  je	  er	  aan	  om	  bij	  een	  mooie	  lucht	  wat	  over	  de	  hemel	  te	  dromen.	  

Voor	  die	  open	  hemel	  moet	  je	  bij	  de	  Here	  Jezus	  zijn.	  Dat	  zegt	  Hij	  tegen	  zijn	  

leerlingen.	  Zij	  zullen	  bij	  Hem	  de	  engelen	  zien	  stijgen	  en	  de	  dalen.	  Ze	  zullen	  

ontdekken	  dat	  Hij	  de	  echte	  Jakobsladder	  is.	  (dia	  2)	  

	  

DE	  HERE	  JEZUS	  IS	  DE	  ECHTE	  JAKOBSLADDER.	  

	  

(1	  –	  door	  wie	  Hij	  is)	  Dat	  is	  een	  grote	  ontdekking!	  Je	  doet	  die	  ontdekking	  als	  een	  

leerling	  van	  de	  Here	  Jezus	  bent.	  	  

Ze	  zijn	  nog	  maar	  met	  z’n	  vijven:	  Johannes,	  Andreas,	  Petrus,	  Filippus	  en	  Nathanaël	  

komt	  kennis	  maken.	  Ze	  staan	  als	  leerling	  nog	  helemaal	  aan	  het	  begin.	  Wat	  leer	  

van	  bij	  de	  Here	  Jezus?	  Zijn	  eerste	  les	  maakt	  al	  nieuwsgierig.	  ‘Waarachtig,	  ik	  

verzeker	  je,’	  de	  Here	  zegt	  het	  heel	  stellig.	  Je	  kunt	  er	  van	  op	  aan.	  Hij	  kan	  het	  zo	  

stellig	  zeggen.	  Hij	  weet	  wie	  Hij	  is	  en	  hoe	  Hij	  zich	  aan	  zijn	  leerlingen	  bekend	  gaat	  

maken.	  	  

(dia	  3)	  Jullie	  zullen	  engelen	  omhoog	  zien	  klimmen	  en	  afdalen.	  Jullie	  krijgen	  de	  

Jakobsladder	  te	  zien.	  En	  dat	  is	  nog	  groter	  dan	  wat	  je	  op	  deze	  dag	  bij	  mij	  al	  hebt	  

beleefd.	  Het	  is	  dus	  de	  moeite	  waard	  om	  na	  de	  eerste	  kennismaking	  de	  Here	  te	  

blijven	  volgen.	  Je	  kunt	  veel	  van	  hem	  leren	  en	  grote	  dingen	  ontdekken.	  

	  

Kan	  dat	  dan?	  Kun	  je	  iets	  leren	  wat	  nog	  groter	  is	  dan	  die	  eerste	  kennismaking?	  Die	  

was	  al	  zo	  geweldig.	  Wij	  kunnen	  ons	  dat	  misschien	  niet	  zo	  goed	  voorstellen.	  We	  

keknen	  de	  Here	  en	  het	  evangelie	  al	  zo	  lang.	  Maar	  het	  moet	  wel	  veel	  indruk	  

gemaakt	  hebben.	  Nathanaël	  komt	  bij	  de	  Here	  en	  hij	  hoeft	  zich	  niet	  eens	  voor	  te	  

stellen.	  De	  Here	  zegt	  al	  gelijk:	  dat	  is	  een	  eerlijke	  Israëlliet.	  Iemand	  die	  oprecht	  God	  

dient.	  Hij	  weet	  precies	  hoe	  Nathanaël	  is.	  	  

Zag	  de	  Here	  dat	  op	  het	  eerste	  gezicht?	  	  Nee.	  Dit	  gaat	  veel	  dieper	  dan	  een	  kennen	  

op	  het	  eerste	  gezicht.	  	  Nathanaël	  vraagt	  hoe	  de	  Here	  hem	  kent.	  En	  dan	  is	  het	  

antwoord:	  Ik	  zag	  je	  al	  onder	  de	  vijgenboom	  zitten	  voordat	  Filippus	  je	  kwam	  halen.	  

(dia	  4)	  Onder	  de	  vijagneboom	  zat	  hij	  heerlijk	  in	  de	  schaduw.	  Een	  fijn	  plekje	  voor	  je	  

middagrust.	  Je	  ging	  helemaal	  schuil	  onder	  het	  bladerdak.	  Maar	  Natanaël	  kon	  niet	  

zo	  schuil	  gaan	  of	  de	  Here	  zag	  hem.	  Hij	  wist	  wat	  hij	  deed.	  Hij	  zag	  hem	  niet	  alleen.	  

Hij	  kende	  hem	  ook	  in	  zijn	  hart:	  een	  oprechte	  gelovige.	  Hij	  kende	  hem	  zoals	  God	  je	  

kent.	  God	  die	  je	  overal	  ziet.	  Hij	  weet	  alles	  van	  je.	  Hij	  kent	  je	  tot	  op	  de	  bodem	  van	  

je	  hart.	  	  



 
 

Als	  je	  daaraan	  denkt	  kun	  je	  je	  heel	  onvrij	  voelen.	  Misschien	  wel	  bang,	  omdat	  je	  er	  

dingen	  in	  je	  leven	  zijn	  die	  je	  voor	  God	  niet	  wilt	  weten.	  Dan	  voel	  je	  God	  als	  een	  

soort	  spion	  voor	  wie	  je	  je	  verbergen	  moet.	  En	  je	  weet	  dat	  het	  toch	  niet	  lukt.	  Dan	  

klim	  je	  ook	  niet	  zo	  graag	  omhoog	  naar	  de	  hemel.	  	  

Maar	  kijk	  eens	  naar	  Nathanaël.	  Hij	  reageert	  totaal	  anders:	  Hij	  heeft	  een	  

ontdekking	  gedaan.	  Enthousiast	  roept	  hij	  het	  uit:	  ‘U	  bent	  de	  Zoon	  van	  God,	  De	  

koning	  van	  Israël.’	  Zijn	  hele	  houding	  is	  ineens	  veranderd.	  Hij	  ging	  wel	  met	  Filippus	  

mee,	  maar	  hij	  verwachtte	  er	  niets	  van.	  (dia	  5)	  Hij	  was	  niet	  van	  ‘I	  love	  Nazareth.’	  

Wat	  was	  hij	  negatief	  over	  de	  inwoners	  van	  dat	  stadje!	  Nazareth,	  kan	  daar	  iets	  

goeds	  vandaan	  komen?	  Zoals	  je	  wel	  vaker	  hebt	  tussen	  twee	  dorpen.	  En	  dan	  leer	  je	  

iemand	  uit	  dat	  andere	  dorp	  kennen	  en	  hij	  valt	  100%	  mee.	  Voor	  Nathanaël	  viel	  het	  

1000%	  mee.	  Hij	  ontdekt	  dat	  uit	  Nazareth	  de	  Zoon	  van	  God	  naar	  zijn	  volk	  gekomen	  

is.	  	  

	  

Je	  kunt	  de	  hemel	  dichtbij	  willen	  hebben.	  Altijd	  en	  overal	  zijn	  de	  mensen	  bezig	  

geweest	  om	  de	  afstand	  naar	  de	  hemel	  te	  overbruggen.	  (dia	  6)	  Je	  kunt	  tempels	  

bouwen	  met	  trappen	  naar	  de	  hemel.	  Maar	  je	  komt	  er	  niet.	  Dat	  merk	  je	  telkens	  

weer.	  (dia	  7)	  Onze	  ladders	  zijn	  altijd	  te	  kort.	  Maar	  Nathanaël	  doet	  een	  geweldige	  

ontdekking:	  Jezus	  van	  Nazareth.	  De	  Zoon	  van	  God	  is	  uit	  de	  hemel	  neergedaald	  

naar	  ons.	  Niet	  om	  je	  bang	  te	  maken.	  Niet	  om	  je	  een	  onvrij	  gevoel	  te	  geven.	  Hij	  

kent	  je	  zoals	  je	  bent	  en	  Hij	  daalde	  af	  om	  onze	  verlosser	  te	  zijn.	  	  

	  

Maar	  dan	  was	  het	  op	  die	  dag	  ook	  geen	  toevallige	  kennismaking.	  Zo	  lijkt	  het	  

menselijk	  gezien	  misschien.	  Als	  Filippus	  niet	  aan	  Nathanaël	  gedacht	  had	  was	  hij	  

nooit	  bij	  de	  Here	  gekomen.	  Maar	  als	  de	  Here	  hem	  al	  vooraf	  zag	  en	  kende	  dan	  is	  

het	  van	  zijn	  kant	  een	  gerichte	  roeping.	  Hij	  wilde	  zich	  aan	  Nathanaël	  en	  de	  andere	  

leerlingen	  bekend	  maken.	  Zo	  mogen	  wij	  Hem	  dan	  ook	  kennen:	  Gods	  Zoon	  kent	  

ons	  net	  zo	  goed	  als	  Nathanaël	  kent.	  Hij	  weet	  waar	  je	  bent.	  Hoe	  je	  bent.	  Wat	  je	  

denkt.	  Hij	  kent	  je	  blijdschap	  en	  Hij	  weet	  je	  verdriet.	  Hij	  kent	  je	  strijd	  en	  je	  vragen.	  

Hij	  kende	  ons	  al	  voordat	  wij	  Hem	  kenden.	  Hij	  weet	  dat	  je	  de	  hemel	  nooit	  bereikt.	  

Maar	  Hij	  is	  heel	  gericht	  bij	  ons	  gekomen	  om	  onze	  verlosser	  te	  zijn.	  Hij	  kwam	  de	  

afstand	  tussen	  God	  en	  ons	  overbruggen.	  Dat	  mag	  de	  ontdekking	  van	  je	  leven	  zijn.	  

En	  zoals	  bij	  Nathanaël:	  de	  grote	  verandering.	  Jij	  zoals	  je	  bent	  –	  je	  mag	  de	  Zoon	  van	  

God	  kennen.	  Dan	  kun	  je	  toch	  alleen	  maar	  verwonderd	  zijn!	  Hij	  wil	  jou	  als	  zijn	  

leerling.	  Je	  mag	  bij	  Hem	  horen!	  

	  



 
 

(2	  –	  door	  wat	  Hij	  doet)	  Dat	  is	  al	  zo’n	  groot	  wonder!	  En	  dan	  zullen	  de	  leerlingen	  

iets	  ontdekken	  wat	  nog	  veel	  groter	  is,	  zegt	  de	  Here	  Jezus.	  De	  echte	  Jakobsladder	  

is.	  Niet	  alleen	  door	  wie	  Hij	  is.	  Maar	  ook	  door	  wat	  Hij	  doet.	  (dia	  8).	  De	  Here	  

herinnert	  ons	  aan	  Jakob.	  	  

Jongens	  en	  meisjes,	  jullie	  kennen	  die	  geschiedenis	  ook	  wel.	  Jakob	  heeft	  zijn	  vader	  

Izaäk	  bedrogen.	  Izaäk	  was	  blind.	  En	  Jakob	  deed	  net	  of	  hij	  Ezau	  was.	  Toen	  zegende	  

vader	  Izaäk	  hem	  in	  plaats	  van	  Ezau.	  Hij	  zou	  het	  land	  Kanaän	  krijgen.	  Z’n	  broer	  Ezau	  

was	  natuurlijk	  woedend.	  Die	  wilde	  het	  Jakob	  betaald	  zetten.	  En	  Jakob	  vluchtte	  

naar	  het	  buitenland,	  naar	  de	  familie	  van	  z’n	  moeder.	  En	  ’s	  avonds	  kon	  hij	  nergens	  

slapen.	  (dia	  9)	  Hij	  moest	  overnachten	  onder	  de	  blote	  hemel.	  Met	  een	  steen	  onder	  

zijn	  hoofd	  als	  kussen.	  Niet	  zo	  comfortabel.	  Ook	  niet	  erg	  veilig.	  	  

En	  dan	  droomt	  hij	  dat	  er	  engelen	  (dia	  10)	  langs	  een	  ladder	  omhoog	  klimmen	  en	  

naar	  beneden	  komen.	  Je	  mag	  wel	  zeggen:	  De	  blote	  hemel	  is	  voor	  hem	  een	  open	  

hemel.	  Terwijl	  hij	  slaapt	  onderhouden	  engelen	  het	  contact	  met	  God.	  Hij	  kan	  	  

hemel.	  Hij	  kan	  veilig	  slapen.	  En	  niet	  alleen	  in	  die	  nacht	  is	  hij	  veilig.	  Want	  de	  Here	  

staat	  bij	  hem	  en	  belooft	  dat	  Hij	  Jakob	  naar	  dit	  land	  terug	  zal	  brengen.	  De	  engelen	  

zullen	  hem	  niet	  alleen	  die	  nacht	  beschermen.	  Maar	  op	  heel	  zijn	  vlucht.	  En	  ze	  

brengen	  hem	  weer	  veilig	  thuis.	  	  

	  

Wat!	  Gaat	  God	  die	  leugenaar	  beschermen?	  Die	  valsspeler?	  Die	  man	  die	  zo	  

geniepig	  de	  zegen	  van	  z’n	  broer	  gestolen	  heeft?	  Moeten	  engelen	  die	  bedrieger	  

beschermen?	  Het	  is	  toch	  z’n	  eigen	  schuld	  dat	  hij	  vluchten	  moet?	  	  

	  

Wacht	  even.	  Laten	  we	  aan	  onszelf	  denken.	  Was	  het	  niet	  onze	  eigen	  schuld	  dat	  we	  

moesten	  vluchten	  uit	  het	  paradijs?	  Wat	  voor	  Jakob	  het	  land	  Kanaän	  was,	  dat	  is	  

voor	  ons	  de	  hemel	  of	  de	  nieuwe	  aarde.	  Hebben	  we	  die	  erfenis	  niet	  door	  eigen	  

schuld	  verspeeld?	  Maakt	  dat	  de	  hemel	  niet	  onbereikbaar	  voor	  ons?	  	  

	  

Maar	  wat	  zegt	  de	  Here	  Jezus?	  Jullie	  zullen	  de	  Jakobsladder	  zien.	  Engelen	  die	  

opstijgen	  en	  neerdalen	  op	  de	  mensenzoon.	  Hoe	  zo?	  Krijgen	  de	  leerlingen	  van	  

Jezus	  net	  zo’n	  droom	  als	  Jakob?	  Of	  krijgt	  de	  Here	  zelf	  net	  zo’n	  droom?	  (dia	  11)	  Zo	  

lijkt	  het	  als	  je	  de	  NBV	  leest:	  ‘engelen	  die	  opstijgen	  en	  neerdalen	  ‘naar’	  de	  

mensenzoon.’	  Alsof	  de	  Here	  Jezus	  ligt	  te	  slapen	  en	  er	  een	  ladder	  bij	  Hem	  staat	  

met	  engelen	  daarop.	  De	  oude	  vertaling	  had	  dat	  beter:	  de	  engelen	  zullen	  opstijgen	  

en	  neerdalen,	  niet	  ‘naar’	  de	  mensenzoon,	  maar	  ‘op’	  de	  mensenzoon.	  De	  Here	  is	  

het	  niet	  die	  slaapt	  en	  droomt.	  Hij	  is	  de	  ladder.	  Engelen	  stijgen	  op	  en	  dalen	  neer	  en	  



 
 

dat	  	  gaat	  om	  zo	  te	  zeggen:	  over	  zijn	  rug.	  Toen	  Jakob	  wakker	  werd	  had	  hij	  

misschien	  een	  stijve	  rug	  van	  de	  harde	  grond.	  De	  rug	  van	  de	  Here	  Jezus	  werd	  

gegeseld	  en	  schuurde	  tegen	  het	  hout	  van	  het	  kruis.	  Zijn	  lijden	  om	  de	  hemel	  voor	  

ons	  te	  openen	  en	  om	  engelen	  te	  laten	  stijgen	  en	  dalen.	  Aan	  zijn	  kruis	  heeft	  Hij	  de	  

toegang	  betaald	  voor	  de	  hemel	  en	  voor	  Gods	  koninkrijk.	  De	  toegang	  voor	  

leugenaars	  en	  dieven,	  voor	  Jakob,	  voor	  u,	  voor	  jou	  en	  voor	  mij.	  Hij	  heeft	  ervoor	  

betaald	  dat	  engelen	  je	  beschermen.	  Je	  leeft	  tussen	  allerlei	  gevaar.	  Lichamelijke	  

gevaren.	  Geestelijke	  gevaren	  Een	  wereld	  vol	  kwade	  machten.	  Je	  kunt	  je	  onveilig	  

voelen.	  Bedreigd	  door	  zichtbare	  en	  onzichtbare	  vijanden.	  Maar	  de	  engelen	  van	  

God	  houden	  dankzij	  de	  Here	  Jezus	  voor	  jou	  een	  intensief	  contact	  met	  God.	  Je	  bent	  

veilig.	  Zelfs	  als	  de	  dood	  ermee	  is	  gemoed.	  Denk	  maar	  aan	  de	  arme	  Lazarus	  uit	  de	  

gelijkenis.	  Hij	  stierf	  aan	  de	  ellende	  die	  hij	  in	  deze	  wereld	  moest	  doormaken.	  En	  ze	  

waren	  er,	  de	  engelen	  die	  ophoog	  stegen	  en	  hem	  naar	  Abrahams	  schoot	  droegen.	  	  

Ik	  denk	  aan	  een	  lied	  van	  Bonhoeffer,	  u	  weet	  wel,	  die	  duitse	  theoloog	  die	  zich	  

tegen	  Hitler	  verzette	  en	  die	  daarom	  werd	  vermoord.	  (dia	  12)	  ‘In	  goede	  machten	  

liefderijk	  geborgen,	  Verwachten	  wij	  getroost	  wat	  komen	  mag.	  God	  is	  met	  ons	  des	  

‘s	  avonds	  en	  des	  morgens,	  Is	  zeker	  met	  ons	  elke	  nieuw	  dag.’	  Daarvoor	  is	  de	  Zoon	  

van	  God	  gestorven	  aan	  het	  kruis.	  Om	  je	  een	  lijfwacht	  te	  geven	  die	  je	  beschermt	  in	  

deze	  wereld	  vol	  gevaar.	  Engelen	  die	  God	  voor	  je	  inzet	  om	  je	  veilig	  thuis	  te	  

brengen.	  

	  

Is	  dat	  niet	  nog	  groter	  dan	  die	  eerste	  kennismaking.	  De	  Zoon	  van	  God	  die	  jou	  door	  

en	  door	  kent,	  die	  weet	  hoe	  erg	  je	  het	  koninkrijk	  van	  God	  hebt	  verspeeld,	  dat	  Hij	  

wilde	  aan	  sterven	  aan	  het	  kruis	  om	  je	  veilig	  in	  Gods	  koninkrijk	  te	  brengen	  te	  

brengen.	  Is	  dat	  niet	  is	  het	  allergrootste	  wat	  Hij	  laat	  zien,	  de	  mooiste	  les	  die	  je	  

leren	  mag	  als	  leerling	  van	  Hem?	  	  

(dia	  13)	  Dan	  gaat	  het	  licht	  stralen.	  Licht	  dat	  uitzicht	  geeft.	  Je	  mag	  leven	  onder	  een	  

open	  hemel	  en	  met	  een	  schitterende	  toekomst	  voor	  ogen.	  Want	  je	  mag	  leven	  in	  

vertrouwen	  op	  de	  Zoon	  van	  God.	  

Amen.	  

 


