
2. Twijfelachtige geloofshelden (Abraham, Izaak en Jacob) 

 

Ze staan er in… Alledrie in het rijtje van geloofshelden in Hebreeën 

11. Maar als je hun leven bekijkt zoals het in Genesis beschreven is… 

 

De echte relatie met God was zo goed als verdwenen…Al vrij snel na 

de zondvloed  in Noach z’n tijd kwam de zelfgerichte houding van de 

mens weer naar boven (Torenbouw van Babel; Gen 11  -  ‘Laten we 

een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons 

beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’) Met als gevolg dat God 

ze dwingt om zich te verspreiden… 

Ja er waren wel individuen die God bleven volgen. Job is zo’n persoon 

in de geschiedenis die een persoonlijk geloof had in die tijd van religie 

en afgodendienst. 

Maar als je kijkt naar de familie van ‘geloofshelden’… 

In Gods eigen woorden lezen we in Jozua 24: ‘Jullie voorouders 

woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en 

zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden. Maar ik 

heb jullie stamvader Abraham daar weggehaald…’ 

 
God koos Abraham om door hem iets te gaan doen. En in de rest van Genesis lezen we hoe de 

afgodendienaar Abraham met vallen en opstaan uitgroeit tot een “vader van de gelovigen”. 

Abraham geloofde Gods belofte en ging op reis (Gen 12). Hij 

komt in het ‘beloofde land’ en krijgt daar te maken met een 

hongersnood. Prompt gaat ie in de zelfverdediging, trekt naar 

Egypte, en spelt de Farao een half-leugen op de mouw (Gen 

20:12) om zichzelf veilig te stellen. Maar God laat zich daardoor 

blijkbaar niet tegenhouden en grijpt zelf in om de zaak te 

corrigeren. En de ‘vertegenwoordiger van God’ krijgt een veeg 

uit de pan van de afgodendienende Farao… 

Toch zien we dat de basishouding van Abraham goed was. Hij 

wist lang niet altijd wat Gods wil was maar hij geloofde wel, hij bleef trouw. Hij had geen idee hoe 

God de belofte van een nageslacht in vervulling zou brengen, en zo nu en dan probeerde hij daar 

even een handje bij te helpen (via mijn slaaf soms? (Gen 15:2) – via Ismaël misschien?(Gen 

17:18)). Maar uiteindelijk leerde hij Gods stem haarscherp verstaan en bleef hij onvoorwaardelijk 

gehoorzamen,  zelfs al leek God Zijn eigen beloftes tegen te werken door die opdracht om Isaak te 

offeren (Gen 22:2; Hebr 11:17-19).  

Over Isaak gesproken, in zijn jeugd zien we hem als een beeld van 

Jezus die door De Vader geofferd wordt. Maar op oudere leeftijd leren 

we hem kennen als iemand met zijn eigen voorkeuren, waarbij hij naar 

het lijkt van plan was een heel duidelijke boodschap van God min of 

naast zich neer te leggen. Hij beloofde de zegen aan Esau terwijl God 

die voor Jacob bestemd had (Gen 25:23 ; Rom 9:11-13). Natuurlijk, de manier waarop dat door 

Rebekka en Jacob ‘gecorrigeerd’ werd verdient ook geen schoonheidsprijs… (Gen 27:5-29) 

 

Jacob is trouwens een voorbeeld van Gods onvoorwaardelijke trouw aan Zijn keuze. Gekozen 

voor de geboorte (Gen 25) maar uiteindelijk van huis en haard verdreven door de bovengenoemde 

stunt om de zegen van de eerstgeborene te krijgen. Onderweg krijgt hij een visioen en spreekt God 

persoonlijk met hem. God belooft hem de zekerheid van Zijn nabijheid en geeft hem de belofte die 

eerder voor Abraham en Isaak gold. En hoe reageert Jacob?  Als, als als,  … dan… (Gen 28:14-22) 

Heel berekenend en voorwaardelijk. 

‘Door jou zullen alle volken 
op aarde gezegend 
worden’. Gen 12:3 
 
Gedachte: Die belofte van 
God was niet alleen voor 
Abraham… 

‘Trek weg uit je land, verlaat je 
familie, verlaat ook je naaste 
verwanten, en ga naar het land 
dat ik je zal wijzen.’ Gen 12:1 
 
Gedachte: Geloven is niet een 
theoretisch iets maar er komen 
daden aan te pas… (Jac. 1:22) 

Gedachte: Eerste keer 
dat er in de Bijbel over 
(vader)liefde gesproken 
wordt is in deze context. 

Tweede in de serie 
‘Genade van begin tot 
eind’  
(Gods onveranderende 
karakter door de Bijbel 
heen) 
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Jacob toont zich een goed herder en zakenman tijdens zijn verblijf bij oom Laban, maar ervaart hier 

ook hoe het is om zelf bedrogen te worden. Hij houdt er uiteindelijk wel een enorme kudde en een 

heel groot gezin aan over (Gen 30). 

Eindelijk leert Jacob zijn belangrijkste les tijdens de terugweg naar het beloofde land. Bij de 

grensrivier komt hij zichzelf tegen in een gevecht met ‘een engel’ en geeft hij eindelijk toe dat hij 

Gods zegen nodig heeft… Daar krijgt hij dan een nieuwe naam; niet meer Jacob maar Israël. Een 

poos later bevestigt God nog een keer die naamsverandering terwijl hij tegelijkertijd nog een keer 

het land Kanaan aan Jacob en zijn nakomelingen belooft (Gen 35). 

Die kinderen van Jacob waren overigens zelf ook geen lievertjes. Een aantal van hen moorden de 

hele mannelijke bevolking van een stad uit (Gen 34 -  eerwraak). De drie oudsten krijgen in de 

zegenspreuk die Jacob aan het einde van zijn leven uitspreekt (Gen 49) alledrie nog een veeg uit de 

pan mee en de grote zegen gaat naar Juda (die wordt uiteindelijk de voorvader van David en 

daarmee van Jezus). Josef is de tweede zoon die een eervolle vermelding krijgt en hij komt ook als 

de enige in de eregalerij der geloofshelden voor (Heb 11). 

 

Ja, Abraham, Isaak en Jacob, ze staan in die ere-galerij. Maar niet 

vanwege hun gedrag… Ze staan erin omdat ze ondanks al hun fouten 

bleven geloven en bleven vertrouwen op de genade van God. God 

koos hen en zij reageerden in gehoorzaamheid. 
 

En door hun gehoorzaamheid werden zij de basis voor een volk dat 

speciaal door God was uitgekozen om in een nieuwe tijd een nieuwe 

soort van relatie tussen God en de mensheid zichtbaar te maken… 
 

 

 

 

Ook de geloofshelden 
zijn gewone mensen, net 
als wij. Maar ze hebben 
wel volgehouden in dat 
geloof.  
? Hoe volhardend zijn 
wij als het leven 
tegenzit? 

 


