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In gesprek over ‘Jakobsladder’
De jakobsladder. Een stukje speelgoed, redelijk eenvoudig zelf te maken. Een rage onder kinderen op
het moment, een jakobsladder maken van een touwtje. Maar het is ook een verhaal in de Bijbel. Een
verhaal over list, bedrog, belofte, zegen. Kortom, een onderwerp met vele kanten.
Inleiding
● Waar denkt u aan bij het woord ‘jakobsladder’?
● Wat heeft u met het bijbelverhaal waar de jakobsladder in naar voren komt? Vertel elkaar
hierover.
● Wat betekent dit verhaal van Jakob en de ladder voor u?
● Droomt u weleens?
● Kunt u zich nog een bepaalde droom goed herinneren? Wilt u deze droom vertellen?
● In het artikel ‘Afdalen in jezelf’(pag. 7) zegt Wim Reedijk dat volgens hem dromen wat willen
zeggen. Bent u het daarmee eens? Waarom wel/niet?
De jakobsladder in de kunst
● Van de jakobsladder zijn veel kunstwerken gemaakt (zie d
 eze link). Bekijk een aantal met
elkaar en bespreek wat u van de kunstwerken vindt. Wat ziet u erin? Wat spreekt u aan? Wat
minder?
De jakobsladder en de engelen
● In het bijbelverhaal van Jakob en zijn droom gaan engelen de ladder op en af. Let hierbij goed
op de volgorde. Wat betekent het voor u dat de engelen van beneden naar boven gaan (en niet
andersom, wat wij vaak denken)? Wat zou dit willen zeggen?
● Over de interpretatie van de gang van de engelen verschillen de meningen, maar er lijkt toch
wel iets van uit te gaan dat de engelen, boodschappers van God, Jakobs verdriet en schuld
mee naar boven namen, naar God, en dat ze van God genade en zegen voor Jakob meenamen.
Het zou ook een beeld voor het gebed kunnen zijn: mensen mogen al hun zorgen, pijn en
verdriet bij God brengen. God geeft Zijn genade en zegen aan de mensen. Wat vindt u van
deze gedachtegang?
● Op pag. 5 van dit nummer van Open Deur staat een heel andere gedachtegang. Wat vindt u
daarvan? Praat hier met elkaar over door.
● Lees tot slot van dit onderdeel met elkaar het gedicht op pag. 8 en praat er desgewenst over
door: wat raakt u in dit gedicht, wat juist minder, en waarom.
De jakobsladder en het leven
Op pag. 10 en 11 vertelt Stephan de Jong over het boek van de monnik Richard Rohr.
● Herkent u uw eigen geloofslevensloop een beetje in dat van de monnik? Wilt u daar iets van
vertellen?
● Herkent u iets van ‘tweede kinderlijkheid’ die in dit artikel genoemd wordt?

●
●

De stelling wordt in dit artikel geponeerd dat ouder worden vooral loslaten is. Herkent u dat?
Op wat voor manier? Of herkent u dat misschien helemaal niet?
Als het leven voorgesteld zou worden als een ladder, waar staat u voor uw gevoel dan op die
ladder? En waarom juist daar?

De jakobsladder en de steen
Lees met elkaar het bijbelverhaal nog een keer door zoals Kees van der Zwaard dat op pag. 2 en 3
verwoord heeft.
In dit bijbelverhaal zet Jakob de steen waarop hij lag rechtop als markeringsplek van de ervaring dat
hemel en aarde elkaar even raakten. Misschien hebben de deelnemers ook zo’n ervaring. Soms is het
bemoedigend om dat met elkaar te delen. Dat is wat we in dit onderdeel gaan doen.
● Geef alle deelnemers een steen en laat hen iets bedenken dat hen ooit (kort of lang geleden)
geraakt heeft in het geloof (een lied, een tekst, een uitspraak, enz.). Een moment dat voor hen
voelde alsof hemel en aarde elkaar raakten. Schrijf/teken dat op de steen.
● Ga in kleine groepjes zitten en deel met elkaar wat je hebt opgeschreven/getekend. Spreek
met elkaar van tevoren af dat wat gedeeld wordt in dit groepje vertrouwelijk is en binnen dit
groepje blijft.
● Wanneer de gesprekken afgerond zijn, legt iedereen zijn/haar steen om de beurt op een stapel.
Wie dat wil, kan er wat bij zeggen (wat je op de steen hebt gezet en waarom).
● Sluit als gespreksleider dit onderdeel af met deze woorden (of iets met deze strekking):
Wat mooi dat alle stenen nu zo hier liggen. Je zou kunnen zeggen dat het een hoop stenen zijn.
Ze liggen op een hoop. Maar misschien geven ze ook wel hoop. Door dat wat we met elkaar
gedeeld hebben. Of dat wat onszelf te binnen schoot en we misschien niet gedeeld hebben.
Ter afsluiting
● Wanneer u veel tijd heeft, kunt u in kleine groepjes speelgoed-jakobsladders maken om
bijvoorbeeld foto’s of iets anders op te plakken. Een voorbeeld van hoe een jakobsladder
gemaakt moet worden is h
 ier te vinden: (wel enigszins gedateerd en in het Engels).
● U kunt natuurlijk ook kant-en-klare speelgoed-jakobsladders kopen en deze meegeven aan de
deelnemers als herinnering.
● Wanneer u minder tijd heeft, kunt u ook met een touwtje een jakobsladder maken, iets dat op
dit moment erg in is onder kinderen. De deelnemers hebben het misschien vroeger zelf ook al
wel gedaan. Voor iedereen is daarvoor een (dichtgeknoopt) touwtje nodig en wat geduld! Klik
hier voor een voorbeeld. Natuurlijk is het leuk om daarna andere figuren proberen te maken.
● Zing of lees Lied 815 uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
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