
Jacobs ladder  Genesis 28 vers 10-22 

 

Als dit verhaal zich afspeelt is Jacob over de 40 jaar oud. De reden dat hij op reis gaat is dat hij zijn 

broer Ezau heeft bedrogen en deze hem wil vermoorden. En ook  willen zijn ouders niet dat hij 

trouwt met een vrouw uit het land waar zij wonen. Het aparte is dat ook zijn vader Izak van 

Abraham (zijn vader) geen vrouw mocht nemen uit het land waar zij toen woonden. Maar er zijn 

meer gelijkenissen tussen vader en zoon te vinden.   

Jacobs vader en moeder konden geen kinderen krijgen. Izak bad tot God en zijn vrouw Rebekka 

werd zwanger en kreeg een tweeling. Jacob en Ezau. Zij zijn dus wonderkinderen, maar ook hun 

vader is een wonderkind. Hij is het kind van Gods belofte aan Abraham. 

 

Als Jacob ligt te slapen op een steen, krijgt hij een droom. In die droom ziet hij een ladder. Langs 

deze ladder klimmen engelen omhoog en omlaag. In het nieuwe testament vinden we een soort 

gelijke beschrijving. Het staat in Joh 1:52, Jezus spreekt daar tot Nathanaël dat Hij hem zag zitten 

onder de vijgenboom toen Filippus hem riep. Nathanaël is verbaasd dat Jezus dit weet. En Jezus 

vervolgt dan dat hij van nu af de hemel geopend zal zien en de engelen van God zal zien 

opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. 

 

Na de droom is Jacob helemaal van de kaart. Hij is in eerbied, ontzag en angst. Het was zijn 

eerste ontmoeting met God. Maar waarschijnlijk was hij ook van de kaart door al de beloftes die 

God aan hem deed in de droom.  

Heb je ook zo’n ervaring met God gehad?  

Dat God jou iets laat zien en dat je totaal verrast bent? 

Dat God tegen jou iets zegt en dat je helemaal verbaasd bent?  

Dat God jou iets laat ervaren en dat je er compleet van onderste boven bent?  

Zorg er dan voor dat jij God kent en niet als Jacob bent.  

 

Jacob kende zijn God nog niet. Hij had de verhalen over God wel van zijn opa (Abraham) en vader 

(Izak) gehoord, maar nu was het een persoonlijke ontmoeting. Dat is net even anders dan van 

horen zeggen. Nadat God aan hem verschenen was in de droom, en God tot hem gesproken had, 

deed Jacob heel opmerkelijk een als-dan belofte. ‘Als U dit en dat doet, dan zal ik.’ Terwijl hij even 

vergat dat God zojuist een Ik-zal belofte had gedaan aan hem, zonder voorwaarden. 

Heb je dat ook weleens gedaan dat je God voorwaarden stelt? 

En dat je dan als-dan beloftes doet?  

Nee, Heer als U mij financieel zegent dan zal ik 10de geven.  

Als u mij een speciaal gevoel geeft, dan zal ik op zieken de handen leggen. 

Of zo van, als U het bevestigt met een teken of een profetische woord, dan weet ik dat ik het 

moet doen. Terwijl God datgene al in Zijn Woord heeft opgedragen om te doen en Hij beloofd 

heeft het te bevestigen. Het is al een Ik-zal belofte en een opdracht om te doen. 

 

Is het niet bijzonder dat Jezus tegen Nathanaël zegt dat Nathanaël, de engelen omhoog en 

omlaag zal zien gaan op de Zoon des mensen? Ook Jacob zag in zijn droom een ladder waar de 

engelen omhoog en omlaag klommen. Als Jacob wakker wordt zalft hij de steen waarop hij heeft 

geslapen/ zich te ruste heeft gelegd. Jacob noemt de steen, huis van God. Jezus is de Christus en 

dat betekent Gezalfde. Jezus is ook de Rots waarop wij kunnen vertrouwen en bouwen. In Hem 

zijn Gods beloften ja en amen. Wij mogen bij Hem komen voor rust en vrede, maar we mogen 

ook vertrouwen dat Hij Zijn beloftes aan ons houdt.  

 

Jacob kon weten dat God betrouwbaar was door alleen te kijken naar de voorspoed van opa 

Abraham en zijn ouders. God had Zijn belofte aan hun gehouden en hun voorspoedig gemaakt.  



En hoe kwam Jacob anders op het idee van 10de geven. God had hem dat niet opgedragen, hij 

begon er zelf over. Had hij dit soms gehoord van zijn opa? 

 

Laten we nu eens naar onszelf kijken, wij hebben een boek vol beloftes van God. We weten uit de 

verhalen uit de Bijbel dat God betrouwbaar is. Ook kennen we de getuigenissen van “grote” 

mannen Gods die op bijzondere manieren zijn gezegend. Zij vertrouwden op de Ik-zal beloftes in 

Gods Woord en hebben vele wonderen en tekenen gedaan in Zijn naam.  

Dat is mooi, maar heeft God al wonderen in jouw leven gedaan? Heb jij ook al op Gods Ik-zal 

beloftes vertrouwd? Zijn er al wonderen door jouw handen gebeurd. Of ken je God alleen nog 

maar van horen zeggen, uit de Bijbel en van de prediking. Dan daagt God jou nu uit: neem een 

besluit door Zijn beloftes te geloven, en jij zult ervaren dat Hij getrouw is. 

 

Toen ik tot geloof kwam had ik gelijk een honger naar het Woord. Ik wilde weten wat er staat 

geschreven. Wat heeft God mij te vertellen? Waarvoor kan ik God vertrouwen? Wat zijn de Ik-zal 

beloftes van God? 

Ik ontdekte dat Hij door mijn handen wilde genezen, ik ben gaan uitstappen en zie nu wonderen 

van genezing. God spoorde mij aan 10de te geven, om op Hem te vertrouwen voor financiën. We 

zijn erin uitgestapt en hebben gemerkt dat God getrouw is en altijd voorziet. Ik kan zeggen dat in 

5 jaar God nog nooit heeft gefaald om te voorzien in financiën. Wij kunnen in Hem rusten, op Zijn 

Ik-zal belofte vertrouwen. God houdt Zijn belofte. Hij is getrouw. 

 

We moeten de dingen niet moeilijker maken dan ze zijn. De meeste problemen ontstaan, 

doordat wij christenen gaan nadenken ipv spontaan handelen op basis van het Woord. We gaan 

ipv te handelen eerst een als-dan belofte aan God doen. Ipv te beseffen dat God de Ik-zal belofte 

al heeft gedaan.  

 

Het is tijd dat we in Zijn Woord de beloftes aan ons gedaan gaan opzoeken. Dan in vertrouwen 

uitstappen door ze toe te passen in ons leven. Het Woord doen. En dan zullen we zien dat God 

Zijn Ik-zal beloftes nakomt. Je zult ervaren dat Hij getrouw is en Zijn beloftes houdt. Dus neem 

een besluit, want God daagt jou uit. En als God het zegt in Zijn Woord dan is het zo. Wat Hij 

beloofd, dat doet Hij. Hij is getrouw. Dus stap uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


