
Overweging De Zijp bij Genesis 25,19-34  
“Izaäk had Ezau lief, Rebekka had Jacob lief.” Wat wordt daar in een paar woorden een 
plaatje geschetst van het gezin waarin Jacob en Ezau geboren zijn! Verdeeldheid is het 
woord dat bij mij opkomt. Ouders die niet als een eenheid, als een team optreden, dat lijkt 
me niet bepaald een gunstig klimaat om als kind in op te groeien. De banden tussen de 
gezinsleden lijken alom problematisch: Jacob mist een liefhebbende vader, en Ezau een 
liefhebbende moeder; en van een goede band tussen de broers lijkt ook geen sprake. En hoe 
is de relatie tussen vader en moeder, tussen Izaäk en Rebekka eigenlijk? En de band tussen 
de ouders en hun favoriete zonen, is dat een gezonde band of hebben we hier eerder te 
maken met een ongezonde symbiose? Het lijkt erop dat hun voorkeuren uitgaan naar de 
zoon in wie ze zichzelf herkennen, dat hun voorkeur alles te maken heeft met 
zelfbevestiging. Zou het kunnen dat wat we hier te maken hebben met een huwelijk tussen 
twee getraumatiseerde mensen? Ik gebruik bewust het woord trauma, een woord dat 
doorgaans ongemak oproept. Trauma wordt vaak gereserveerd voor mensen die vreselijke 
dingen hebben meegemaakt: geweld, oorlog, mishandeling, misbruik… Maar de laatste jaren 
wijzen psychologen erop dat de omstandigheden waarin mensen worden geboren en als 
kind opgroeien ook een traumatische uitwerking kunnen hebben. In zulke gevallen wordt het 
trauma niet veroorzaakt door één ingrijpende gebeurtenis, maar door een langdurige 
invloed van omstandigheden; er wordt dan gesproken over een ontwikkelingstrauma. Vanuit 
de invalshoek van ontwikkelingstrauma wil ik het verhaal van Jacobs en Ezau’s jeugd verder 
bekijken. En daarvoor begin ik bij de ouders. 
 
Van Rebekka wordt verteld dat ze onvruchtbaar is. Zo beknopt als het er staat, zo in- en 
aangrijpend kan dat zijn voor een vrouw. 20 jaar, m.a.w. een lange tijd, wordt Rebekka’s  
kinderwens niet vervuld. Hoe is dat voor haar geweest? Ze komt daar zelf niet over aan het 
woord – misschien een hint naar de moeite voor vrouwen om daarover openlijk te spreken 
en mogelijk ook naar het gebrek aan begrip dat vaak wordt ervaren – maar het feit dat Izaäk 
voor haar bidt, doet vermoeden dat het voor haar waarschijnlijk een worsteling is geweest. 
Wat doet het met je als zo’n diepe wens niet vervuld wordt? Hoe tekent dat hoe je naar 
jezelf kijkt, en hoe je denkt dat anderen je zien? En kan je je leven nog zien als zinvol – zeker 
in die tijd waarin het voortzetten van de familielijn het respect voor een vrouw zo sterk 
bepaalde?  
Als Rebekka alsnog zwanger wordt is dat enerzijds een onverwachte vreugde, maar we 
horen ook over de spanning die er bij haar leeft als het in haar buik onrustig is. Het kan haast 
niet anders dan dat Rebekka angstig en bezorgd moet zijn geweest om het leven dat in haar 
ontstaan was, alsnog te verliezen. Inmiddels is bekend dat spanningen en andere  
gemoedstoestanden van de moeder, directe invloed hebben op het kind in de baarmoeder 
dat met het lichaam van de moeder een eenheid vormt. Ezau en Jacob zullen dus die 
spanning, die zorg van hun moeder dat ze zonder complicaties geboren zullen worden, ieder 
op hun eigen manier bemerkt hebben. Bij Jacob zou daar wel eens die fundamentele drang 
naar overleven, naar niet de verliezer zijn, mee kunnen samenhangen die hem zal 
kenmerken en die gesymboliseerd wordt door het vasthouden van de hiel van Ezau bij de 
geboorte. Dat niet de verliezer, niet de minste willen zijn, was waarschijnlijk een thema in de 
familiegeschiedenis van Rebekka. Zij was de kleindochter van Nachor, de jongere broer van 
Abraham. Had God Abraham niet geroepen en hem opgedragen zijn land en familie te 
verlaten en naar het beloofde land te gaan? Was Abraham niet door God gezegend. En 
Nachor dan? Hij werd niet geroepen, niet gezegend; trof hem het lot van de niet 



eerstgeborene? En was de teleurstelling, het verdriet daarover deel geworden van de 
familiegeschiedenis, ingeprint in het DNA, ook in dat van Rebekka? Kiest ze ook daarom de 
zijde van de jongste, van de niet eerstgeborene? Bij ontwikkelingstrauma zien we vaak dat 
familiethema’s een belangrijke rol spelen… 
Laten we naar de vader gaan, naar Izaäk. Over hem wordt weinig verteld in de bijbel, zeker 
vergeleken met de andere aartsvaders, Abraham en Jacob, maar twee dingen weten we over 
hem die heel goed met trauma van doen kunnen hebben. Over het eerste hebben we vorige 
keer gelezen, de zogenaamde binding van Izaäk. Ik denk dat we zonder meer mogen 
aannemen dat die ervaring, bijna gedood worden door je eigen vader, voor de jonge Izaäk 
zeer traumatisch moet zijn geweest. Dat moet zijn vertrouwen in zijn vader sterk hebben 
beschadigd en het ligt voor de hand dat de jongen zijn veiligheid is gaan zoeken bij zijn 
moeder. En dat brengt ons bij het tweede dat we van Izaäk weten: hij was gebroken na de 
dood van zijn moeder. Te midden van dat verdriet, laat Abraham een vrouw voor hem 
zoeken, Rebekka, en ze trouwen. Zou het kunnen dat Izaäk Rebekka vooral zag als vervanger 
van zijn gestorven moeder? Dat hun relatie er niet zozeer een van echtgenoten was en dat 
ze daarom niet samen voor de opvoeding van hun kinderen stonden? Hoe het ook zij, Jacob 
en Ezau worden geboren uit ouders die trauma met zich meedragen en bij wie dat 
waarschijnlijk verre van geheeld was. En dat heeft gevolgen voor het proces van hechting 
aan de ouders dat voor de ontwikkeling van elk kind van essentieel belang is. Hoe dat uit kan 
pakken laat de verteller van Genesis vooral zien aan het voorbeeld van Jacob.  
Jacob is de favoriet van zijn moeder; hij is rustig en huiselijk, een beetje introvert. Het meest 
opvallend in de relatie tussen moeder en zoon is dat Rebekka Jacob ertoe aanzet om de 
belangrijkste van de zonen te worden. Dat zullen we vooral tegenkomen wanneer Jacob de 
zegen die voor Ezau is bestemd aan zijn blinde vader ontfutselt. Maar waarom laat hij zich 
voor zijn moeders karretje spannen? De hechting aan de moeder is voor elk kind essentieel 
omdat het in de eerste periode van het leven volledig afhankelijk van haar is voor de 
voeding, de veiligheid en de warmte die van levensbelang zijn. Bovendien is de moeder het 
model waaraan het kind zijn gevoelens en stemmingen ontleent en de spiegel waarin de 
reacties op het eigen gedrag worden gezien. Daarnaast is de moeder degene door wie het 
kind gezien wil worden, erkend, geliefd. Een kind scant de gevoelens van de moeder op dit 
vlak nauwgezet en neemt ook haarfijn waar of zij gelukkig, tevreden is of juist gespannen of 
boos. Wanneer de erkenning uitblijft, zal het kind op zoek gaan naar manieren om die alsnog 
te krijgen. Niet zelden gaat dat samen met het zorgen voor de moeder, er alles aan doen 
zodat zij maar gelukkig is. Het is de relatie met de moeder die de bedding vormt voor de 
ontwikkeling van een gezond en goed geworteld zelf. Maar als de gevoelens en het gedrag 
van de moeder beïnvloed zijn door trauma, dan kan de moeder-kind relatie daardoor belast 
worden. Bij Jacob zien we dat hij het gedrag van zijn moeder overneemt, hij is er goedschiks 
of kwaadschiks op uit de rechten van de eerstgeborene te verkrijgen. En we zien dat zijn 
identiteit niet stevig geworteld is; hij heeft een probleem met grenzen en begrenzen. Welke 
verlangens en welke gevoelens zijn van hemzelf en welke van de ander? Dat loopt bij Jacob 
en zijn moeder door elkaar. We zullen zien dat Jacob een groot deel van zijn leven het geluk 
nastreeft buiten de grenzen van zichzelf en dat hij het echte geluk, innerlijke rust en vrede, 
pas vindt wanneer hij het binnen de grenzen van zijn eigen persoon gaat zoeken. Pas dan zal 
hij ervaren dat zegen ontvangen oneindig veel meer waard is dan elke andere zegen, dan 
elke andere vorm van erkenning die je door je uit te sloven of via manipulatie van anderen 
hebt verkregen. 



Naast de moederfiguur is ook de aanwezigheid van een vaderfiguur onmisbaar voor een 
gezonde ontwikkeling van een kind. In pastorale contacten kom ik vaak tegen dat mensen in 
hun jeugd te maken hebben gehad met een vader die afwezig was of emotioneel niet 
beschikbaar. Dat lijkt ook bij Jacob het geval. Het lijkt erop dat Izaäk zich vooral op Ezau 
richt. Zou hij in Ezau zichzelf zien en een andere vader voor hem willen zijn dan Abraham 
voor hem was geweest? De afwezigheid van Izaäk in Jacobs leven betekent het gemis aan 
een vader die het kind leert grenzen te zien en te trekken, om keuzes te maken; die het leert 
spelen, het leven te relativeren, die het kind steunt en aanmoedigt om zijn eigen weg te 
gaan en trots op hem of haar is. Dat alles lijkt Jacob te missen. Het versterkt zijn 
grenzeloosheid, en zijn gebrek aan relativering. Er is geen tegenwicht tegen de bezorgdheid 
en ambities van Rebekka.  
 
Het opgroeien in dit gezin maakt dat Jacob zijn naam eer aan doet: hielengrijper; hij grijpt 
alles aan om er maar bij te horen, om belangrijk te zijn, om gezien te worden, om de 
grootste te zijn. Zijn eigenwaarde maakt hij zelf waardoor hij ver verwijderd raakt van wie hij 
is. Zo gaat dat vaak met wie als kind niet mocht voelen dat hij of zij goed, gewenst, de 
moeite waard was en dat ook bleef ondanks falen en feilen. Pas in de worsteling met de 
engel, wanneer Jacob helemaal alleen is, wanneer alles waaraan hij status kan ontlenen 
weggevallen is, in die nacht van de twijfel of hij wel geliefd is, zal hij de zegen ontvangen, zal 
hij voelen dat hij geliefd is als de mens die hij is. Daar breekt zijn ego open en kan het 
traumatische dat er zo lang achter weggestopt was, zichtbaar worden en stapje voor stapje 
geheeld gaan worden. Die nacht wordt Jacob Israël want – zo staat geschreven - hij heeft 
geworsteld met God, met mensen en met zichzelf. Wie die worsteling aan durft te gaan, 
wordt tot Israël geteld, dat volk van God, dat volk van mensen die ervaren hebben – soms 
even – dat ze gezegend, dat ze eindeloos geliefd zijn. Dat wij, dat u en ik, vroeg of laat ook 
tot dat Israël mogen gaan behoren. 
Moge het zo zijn. 
 


