
 

Zondag HIJ TROK WEG  Genesis 28:10-22 

Na verteld te hebben over Esau, vestigt de verteller de aandacht nu weer op 

Jakob. ‘Jakob trok weg uit Bersheba’, zo klinkt het. Achter deze woorden moet 

een wereld aan pijn en verdriet gelegen hebben. Jakob nam afscheid van zijn 

ouders, niet wetend of hij hen ooit nog weer zou zien. Bovendien was hij altijd 

iemand geweest die graag thuis leefde, en nu moest hij de wijde wereld in. Dit 

moet voor hem een ingrijpende sprong in het diepe geweest zijn. 

Bij deze gevoelens, die vast verondersteld zijn, staat de vertelling echter niet 

stil. Wat wèl van belang geacht wordt, wordt direct aansluitend vermeld: ‘Jakob 

kwam bij de plaats, en overnachtte daar.’ (vers 11). In veel Bijbelvertalingen 

staat dit vers onjuist vertaald. Men heeft dan staan: ‘een plaats’, in plaats van 

‘dé plaats’. Dit laatste is juist: er staat een bepaald lidwoord in het Hebreeuws. 

Op zich is het wel begrijpelijk dat veel vertalingen gekozen hebben voor ‘een 

plaats’, want de verwijzing naar ‘de plaats’ klinkt een beetje vreemd: we weten 

immers niet welke plaats bedoeld wordt? Toch blijkt hier hoe belangrijk 

letterlijk vertalen is, want juist de aanvankelijk duister lijkende uitdrukking ‘de 

plaats’ brengt ons op een fascinerende gedachte. Er is namelijk wel degelijk al 

eens sprake geweest van de uitdrukking ‘de plaats’ in het boek Genesis, 

namelijk toen aan Abraham opgedragen werd Isaäk te offeren op de berg Moria. 

Toen hij onderweg was, hief hij zijn ogen op de derde dag op en zag ‘de plaats’ 

(Genesis 22:4), zo staat het er letterlijk. De uitdrukking ‘de derde dag’ geeft 

hierbij aan dat het om een zeer belangrijke plaats gaat. En inderdaad blijkt het 

bij deze plaats, de berg Moria, te gaan om de plaats waar later de tempel zou 

verrijzen. De tempel, die ook wel ‘de plaats’ werd genoemd, omdat dat dé plaats 

was waar God zijn Naam wilde laten wonen onder zijn mensen.i 

Op die bijzondere plaats bevindt Jakob zich nu, onwetend. Op de plaats die voor 

zijn grootvader Abraham en vader Isaäk zo’n ingrijpende geweest was. Waar 

hun geloof beproefd en gesterkt was. Waar Gods belofte klonk. Jakob had zich 

er neergelegd, omdat de zon onderging, vertelt de tekst. Maar zit daar leiding 

in? Het vervolg doet vermoeden van wel. Want inderdaad, zo droomt Jakob: op 

deze plaats wordt vanuit de hemel een ladder op aarde geplaatst. Engelen stijgen 

op en dalen af. Ook hier komt het weer aan op letterlijk lezen: de engelen 

vertrekken vanaf de aarde, niet vanuit de hemel. Alsof gezegd wil zijn dat Jakob 

al beschermengelen om zich heen had. Ook de Here God blijkt vlakbij. Hij staat 

niet bovenaan de ladder, maar bevindt zich ‘over Jakob heen’, als zijn 

Beschermer. Ook dit feit doet vermoeden dat het hier gaat om de plaats van het 

latere Heilige der Heiligen. Hoe het ook zij, Jakob spreekt bijna profetisch als 

hij deze plaats ‘Bethel’ (Huis Gods) noemt. Hij markeert de plaats met een 

steen. Hierna trekt Jakob getroost verder, bemoedigd door God, die zijn belofte 

herhaalt dat eens dit land hem en zijn nageslacht zal toevallen.



 

Maandag HIJ TROK WEG  Genesis 29:1-17 

Nu hij door God zo bemoedigd was, vervolgde Jakob lichtvoetig zijn weg. ‘Hij 

hief zijn voeten op’, zo staat er letterlijk in vers 1. Een prachtige uitdrukking die 

laat zien hoe het voelde voor Jakob: hij had als het ware zoveel energie dat hij 

met zijn handen zijn voeten optilde en zichzelf verder droeg. Dat hij nieuwe 

kracht had ontvangen, bleek ook uit het feit dat hij niet alleen zijn voeten ophief, 

maar ook die enorme steen die over de waterbron lag, en die normaliter alleen 

door een gezamenlijke inspanning van vele herders verwijderd kon worden. 

Overigens werd deze bovenmenselijke kracht wellicht mede veroorzaakt door 

een andere factor, die in Jakob een onvermoede lichtheid en kracht wakker 

maakte: het aanschouwen van Rachel. Dit prachtige verhaal vertelt immers hoe 

Jakob bij een bron aankwam, en daar Rachel ontmoette. Dat het waarschijnlijk 

bij dezelfde bron was, als waar bijna een eeuw geleden Eliëzer zijn moeder 

Rebekka ontmoette, zet alles in een bijzonder licht. Nadat hij eerst op de berg 

Moria geweest was, waar zijn vader bijna geofferd werd en deze het leven en 

de belofte meekreeg, is hij nu op de plaats die in het leven van zijn moeder zo’n 

keerpunt betekende, toen zij bij deze bron als bruid voor Isaäk gevonden werd. 

Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt, maar dan in omgekeerde zin: 

ditmaal is het niet de vrouw (Rebekka) die de dieren te drinken geeft, maar de 

man: Jakob. Daarop kust hij Rachel, en huilt het uit. Alle gevoelens komen nu 

los. Het besef de plaats van de jeugd en familie van zijn lieve moeder gevonden 

te hebben, zal veel in Jakob losgemaakt hebben: enerzijds blijdschap, anderzijds 

mogelijk heimwee. Of waren het ontluikende gevoelens van liefde voor Rachel, 

tegelijk doorkruist door het besef van zijn armoede, die zo’n schril contrast 

vormde met Eliëzer die hier destijds kwam met tien rijk beladen kamelen? 

Wie van Jakobs armoede in ieder geval niet op de hoogte was, was Laban. 

Jakobs oom, die inmiddels hoogbejaard moet zijn geweest, kwam rennend op 

hem af, toen hij door Rachel ingelicht was over zijn komst. Het beeld van de 

rennende Laban roept herinneringen op aan de komst van Eliëzer, toen Laban 

begerig toesnelde op alle rijkdommen. Dat Laban, die ondanks zijn leeftijd op 

Jakob toe rende, ook nu uit moet zijn geweest op kostbaarheden, wordt in een 

oud Joods commentaar op humoristische wijze verwoord. Men legt daar de 

vinger bij het feit dat er staat: ‘Laban omhelsde Jakob, en hij kuste hem’ (vers 

13), alsof het twee losse opeenvolgende handelingen betreft: eerst omhelzen, en 

later ook nog eens kussen. Aangezien deze handelingen normaliter tegelijk 

plaatshebben, stelt de Midrash dat de omhelzing bedoeld was om te ontdekken 

of Jakob muntgeld in zijn kleding verborgen had. Toen dat niet het geval bleek 

kuste Laban hem, om te ontdekken of hij soms parels in zijn mond verborgen 

had.ii Een komische uitleg, die de vinger op de goede plek legt, zo zal blijken 

uit het vervolg.



 

Dinsdag HIJ TROK WEG  Genesis 29:18-30:13 

Dat Laban er inderdaad op uit was om beter te worden van Jakob blijkt wel uit 

het bijzondere verhaal waar we vandaag bij stilstaan. Jakob had een oogje laten 

vallen op de jongste van Labans dochters: Rachel. Zij was mooi om te zien, in 

tegenstelling tot haar oudere zus Lea, zo vertelt de tekst (vers 17). Wanneer 

Jakob voorstelt aan Laban dat hij zeven jaar voor hem wil werken om Rachel te 

kunnen trouwen, gaat Laban akkoord, zij het met een enigszins vaag antwoord, 

waar de nodige ruimte in zit. Als dan de huwelijksnacht aanbreekt en het donker 

is, brengt hij, zoals al wat te vermoeden viel, niet Rachel maar Lea tot Jakob. 

Deze bemerkt pas de volgende ochtend wat er is gebeurd. Vreemd genoeg 

ontsteekt hij niet in woede. Zou Jakob gedacht hebben aan zijn eigen bedrog, 

toen hij zich aan Isaäk voordeed als Esau? De Tora laat hier in ieder geval zien 

dat er gerechtigheid is, nu de bedrieger zelf bedrogen is. Tegelijk is Laban de 

beroerdste niet, en gunt hij ook Rachel aan Jakob, wanneer de ‘feestweek’ van 

het huwelijk met Lea voorbij is. Wel dient Jakob dan nogmaals zeven jaar voor 

Laban te werken. Overigens krijgt Jakob er per vrouw ook nog een slavin bij: 

Zilpa bij Lea en Bilha bij Rachel.  

Dan volgt er een intrigerende episode. God, die ziet hoe Lea achtergesteld wordt 

ten opzichte van Rachel, voorkomt dat Rachel zwanger wordt, terwijl Lea bevalt 

van achtereenvolgens Ruben, Simeon, Levi en Juda. Rachel, die dit met lede 

ogen aanziet, komt op het idee haar slavin Bilha in te zetten en draagt Jakob op 

gemeenschap met haar te hebben. Jakob, die hiertegen geen bezwaar heeft, 

verwekt Dan en Naftali bij haar. Ondertussen zit ook Lea, die haar voorsprong 

op Rachel van 4-0 naar 4-2 zag teruglopen, niet stil en komt met Zilpa als troef. 

Bij haar verwekt de immer tot medewerking bereid zijnde Jakob Gad en Aser, 

zodat Lea weer gerust is. Zo horen we vandaag over de geboorte van de eerste 

acht zonen van Jakob. 

Bij deze geboortes zijn twee aandachtspunten te noemen. Zo valt op dat het Lea 

gegund was om de twee zonen Levi en Juda te baren, wier nageslacht zo’n 

bijzondere rol zou spelen. Uit Juda zou koning David voortkomen. Naast dat 

Lea dus moeder was van het koningshuis van Israel, mocht zij ook moeder 

worden van de stam der Levieten, die zo’n unieke rol in de eredienst bij de 

tabernakel en tempel kreeg. Uit Levi zouden Mozes en Aäron voortkomen. Wat 

de geboorte van Levi (zijn naam heeft te maken met het woord ‘hechten’) betreft 

valt in de tweede plaats ook op dat hij de enige is die zijn naam van een man 

krijgt. Alle andere broers krijgen hun naam van moeder. Wie was deze 

mannelijke naamgever? De tekst lijkt te wijzen op Jakob, die na deze geboorte 

vast en zeker gehecht aan Lea zou zijn (vers 34). Er zijn echter ook uitleggers 

die naar God als naamgever wijzen. De Levieten waren immers degenen die het 

meest gehecht aan de Here God en zijn dienst waren, en die de hechting 

vormden tussen de Here God en zijn volk Israel.iii



 

Woensdag HIJ TROK WEG  Genesis 30:14-27 

In het vervolg op gisteren lezen we hoe (vooralsnog) de laatste drie zonen van 

Jakob, alsmede zijn dochter Dina geboren worden. Het verhaal van de geboorte 

van Jakobs zonen wordt op wonderlijke wijze onderbroken door de vertelling 

over Ruben, die ergens in het veld ‘liefdesappelen’ vond. Om wat voor vruchten 

het hierbij precies ging is niet bekend, maar wel kunnen we uit het geheel 

opmaken dat het om fruit ging waaraan een vruchtbare werking werd 

toegekend.  Toen Ruben deze liefdesappelen aan zijn moeder Lea gegeven had, 

stond Rachel, die zelf nog geen enkel kind had gebaard, er immers op deze 

liefdesappelen te ontvangen. Deze appelen leken haar laatste redmiddel. 

Aanvankelijk reageert Lea koel op de vraag van Rachel. Ze verwijt Rachel zelfs 

haar haar man te hebben ontnomen. Inderdaad moet dit vanuit Lea’s perspectief 

bitter zijn geweest: zij werd door haar vader Laban aan Jakob uitgehuwelijkt, 

waarbij dit voor haar waarschijnlijk onverwacht en bovendien in het donker 

gebeurde. De teleurstelling van Jakob de volgende ochtend dat hij niet met 

Rachel gehuwd bleek, moet haar pijn gedaan hebben. Toen kwam de feestweek 

van haar huwelijk met Jakob; dit was de enige periode waarin zij zijn enige 

vrouw was. Deze was nog niet goed en wel voorbij, of Jakob trouwde ook met 

Rachel, en Lea moest haar man dus met haar zus delen. Hierbij was bovendien 

maar al te duidelijk dat Jakob weinig van Lea moest hebben. Zijn hart lag bij 

Rachel. Wij kunnen ons dus Lea’s reactie best voorstellen, ook als zij een ruil 

aan Rachel voorstelt: zij wil liefdesappelen aan Rachel afstaan, als zij de 

komende nacht met Jakob mag slapen (waarschijnlijk was het niet haar beurt 

om bij Jakob te zijn). Hierbij zien we opnieuw hoe God kiest voor hetgeen bij 

mensen niet in tel is, want de liefdesappelen hebben geen enkele uitwerking bij 

Rachel. Opnieuw sluit God haar moederschoot, en zorgt Hij ervoor dat Lea wel 

zwanger raakt en baart. Ditmaal gaat het om Issaschar. Vervolgens raakt ze 

opnieuw zwanger en schenkt het leven aan Zebulon. En alsof het allemaal nog 

niet genoeg is, wordt in een adem verteld dat zij ook een dochter krijgt: Dina. 

Omdat er bij Dina’s geboorte niet verteld wordt dat Lea eerst zwanger raakte 

(wat bij de andere vertellingen wel het geval is), maar deze direct volgt op 

Zebulons geboorte, vermoedt men dat Dina een tweelingzus van Zebulon was.  

Nadat Lea zo het leven mocht schenken aan zeven kinderen (het getal van de 

volheid), gedacht God nu ook Rachel. Nu Lea’s maat gevuld was en zo in zekere 

zin het evenwicht tussen de beide zussen hersteld was, kon er ook ruimte komen 

voor Rachel om moeder te worden. Zij baarde Jozef. En ook al zou hij voorlopig 

haar enige zoon zijn, ook hij zou rijke zegen teweegbrengen voor Jakobs 

nageslacht. Jozefs naam (die betekent: ‘hij zal toevoegen’) lijkt er op te duiden 

dat Rachel hier profetisch inzag wat zou gebeuren, namelijk dat er nog een zoon 

zou komen (Benjamin), opdat Israel uit twaalf stammen zou bestaan.



 

Woensdag HIJ TROK WEG  Genesis 30:14-27 

 

i Niet alleen in de verhalen aangaande de tempel ten tijde van Salomo en later, maar ook in het boek 

Openbaringen wordt duidelijk gemaakt dat op deze plaats God wil en zal wonen onder zijn volk. 
ii Kleinman edition, The Midrash Rabbah on Genesis (Vayeitzei-Vayishlach) 70 par.13. 
iii Rabbi Meir Zlotowitz, Bereishis (b), p.1286,1287. 

                                                           


