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Preek van 2 oktober 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE BEDRIEGER BEDROGEN 

Genesis 29, 1-29 

 

Als het werk is gedaan, kruipen velen van ons voor de tv. We kijken films of 

series. Vroeger kwamen de mensen bij elkaar rond een kampvuur of haard. En 

ze vertelden elkaar verhalen. De wereld is dus niet zoveel veranderd. Mensen 

hebben verhalen nodig. Verhalen structureren het leven. Ze zijn een spiegel. 

Bieden oriëntatie. En verhalen gaan altijd over betekenis in een wereld die niet 

altijd automatisch betekenis biedt. Wie zijn wij? Wat is het doel van het leven? 

Wat is er achter de horizon? En wat is mijn plekje binnen de cirkel die de horizon 

altijd om mijn leven trekt? 

Als het Jodendom ons iets geboden heeft dan is een schat aan verhalen. 

Verhalen die niet gaan over helden die elke beproeving trotseren. Niet over 

giganten of sterren waarbij andere mensen verbleken. De verhalen van Israël zijn 

realistische verhalen. Verhalen over mensen die wel willen, maar niet kunnen. 

Verhalen over brokkenpiloten en brekebenen. Op zoek naar zin. Zoals Jakob. 

 

Jakob had halsoverkop moeten vluchten. Als de jongste van twee broers had hij 

op slinkse wijze het eerstgeboorterecht aan zijn oudere broer Ezau ontfutseld. 

Die was des duivels geworden. En Jakob had moeten vrezen voor zijn leven. 

Moeder Rebekka, die met haar jongste zoon onder één hoedje had gespeeld, 

had hem weggestuurd. ‘Ga naar mijn familie in Charan,’ had ze gezegd. ‘Daar ben 

je wel een tijdje veilig.’ 

Bij Bethel, op de grens van het heilige land, had hij de eerste nacht alleen 

doorgebracht en gedroomd. Engelen klommen langs een ladder omhoog en 

daalden af. Waarom eerst omhoog en dan omlaag? Rabbijnen puzzelden op 

zulke vragen en bedachten het antwoord. De engelen die omhoog klommen 

waren de engelen die hem in zijn vaderland beschermd hadden. Hun dienst zat 

erop. Zij maakten plaats voor engelen die Jakob voorbij de grens op zijn verdere 

weg zouden vergezellen. 
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Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het Oosten wonen. Op 

een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen 

omheen lagen; de dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van 

de put lag een grote steen. Als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de 

steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen 

op de put teruggelegd.  

 

Jakob was er gekomen. Hij zocht onmiddellijk een waterput op - in het  dorre en 

droge oosten altijd middelpunt van leven. Maar ook: bron van conflicten. Waar 

water schaars is ontstaat ruzie. Kennelijk ook in de contreien waar Jakob was 

aangekomen. Maar de mensen hadden een vergelijk met elkaar getroffen. Ze 

plaatsten een grote steen op de waterput. En die – zo was de afspraak – ging er 

pas af als de kuddes van alle belanghebbenden er waren. Dan kon je elkaar in de 

gaten houden: ging het wel eerlijk toe? En je voorkwam dat iemand stiekem 

water ging putten, want de steen was te zwaar om in je eentje eraf te halen. 

Al snel nadat Jakob de put had bereikt, zag hij herders komen. Ze kwamen de 

dag afsluiten door hun dieren na het grazen te laten drinken.  

 

Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, vrienden?’ ‘Uit Charan,’ 

antwoordden ze. ‘Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nachor?’ 

‘Jazeker,’ zeiden ze. ‘Hoe maakt hij het?’ vroeg hij. ‘Goed,’ antwoordden ze. ‘Kijk, 

daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen.’ ‘Maar het is nog volop 

dag,’ zei Jakob, ‘het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie 

kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen?’ ‘Nee,’ 

zeiden ze, ‘dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de 

steen van de put en geven we het vee te drinken.’ 

 

Echt toeschietelijk zijn de herders niet. Ze spreken geen woord teveel.  

‘Waar komen jullie vandaan?’- ‘Uit Charan.’ 

‘Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nachor?’ – ‘Jazeker.’ 

‘Hoe maakt hij het?’ – ‘Goed.’ 
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Niet bepaald de oosterse gastvrijheid die je zou verwachten. Jakob krijgt niet 

echt contact. En je merkt dat de herders dankbaar de gelegenheid aangrijpen om 

de aandacht te verleggen, want kijk: daar komt juist een dochter van Laban aan, 

de lieflijke Rachel. En opeens is het alsof Jakob nu ook van de herders af wil. Hij 

wil geen pottenkijkers, want – zegt hij - : ‘Het is toch nog veel te vroeg om de dag 

af te sluiten? Geef je dieren even te drinken en laat ze dan nog even grazen.’ Met 

andere woorden: hoepel even op. Hij wil alleen zijn met zijn onbekende nichtje.  

Maar de herders laten zich niet wegsturen. Ze vertellen Jakob van de plaatselijke 

afspraak. Pas als iedereen er is, laten ze de dieren drinken. 

 

Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van 

haar vader; zij was herderin. Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders 

broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening 

en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn 

tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar 

vader was, een zoon van Rebekka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. 

 

Je ziet daar al iets gebeuren tussen Jakob en Rachel. Het is meer dan, wat je zou 

kunnen noemen: een ‘Love is in the air’-moment. ‘Love is in the air – het tv-

programa waarin de presentator mensen meeneemt naar geëmigreerde 

vrienden of familieleden die ze lang niet gezien hebben. Die geëmigreerde 

vrienden en familieleden worden compleet verrast en ze vliegen elkaar 

geëmotioneerd in de armen.  

Hier gaat het om meer dan alleen een weerzien tussen familieleden. Je merkt 

het aan de krachtpatserij van Jacob. Zodra hij zijn nichtje zag, stroomden er 

ongekende kracht in hem en wentelde hij eigenhandig de zware steen van de 

put. Het heeft iets van stoerdoenerij om indruk te maken. Onbeholpen 

mannelijke hoffelijkheid die iets wil winnen.  

Maar toen kwamen de tranen bij Jakob. Alle spanning opgebouwd tijdens die 

lange en bange weg kwam eruit. En hij kuste Rachel. En die was duidelijk 

ontregeld en overweldigd door die golf van emotie, want toen ze even later 

hoorde dat de vreemdeling vóór haar een familielid van ver was, rende ze naar 

huis en liet de verbouwereerde Jakob staan.  
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Nauwelijks had Laban het nieuws over Jakob, de zoon van zijn zuster, gehoord of 

hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee 

naar zijn huis. Daar vertelde Jakob zijn hele geschiedenis aan Laban. ‘Het is 

duidelijk,’ zei Laban, ‘dat je familie van me bent!’ 

 

‘Het is duidelijk dat je familie van me bent’ – dat kan een gunstige maar ook 

ongunstige opmerking zijn. Misschien herkende Laban aan de manier van 

vertellen en Jakobs voorkomen familietrekken. Maar het kan ook slaan op het 

verhaal dat Jakob vertelde. Over hoe het hem was vergaan na het bedrog van 

zijn broer. Dan klinken de woorden ‘het is duidelijk dat je familie van me bent’ 

niet positief. Alsof Laban uit hetzelfde hout is gesneden. Jakob zal het zelf zo niet 

gehoord hebben. Maar het belooft weinig goeds. 

 

(MUZIKAAL INTERMEZZO) 

 

Jakob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen hem zei: ‘Het is niet 

nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg 

me maar wat je loon moet zijn.’ Nu had Laban twee dochters; de oudste heette 

Lea, de jongste Rachel. Lea’s ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en 

aantrekkelijk. Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei hij tegen Laban: ‘Ik zal 

zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter.’ Laban antwoordde: ‘Ik 

kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’  

 

Een maand was Jakob nu in Charan. Had hij een plan gehad hoelang hij zou 

blijven? Misschien een paar weken of maanden. Maar ondertussen was er iets 

gebeurd. Het was bij de put al begonnen. Een liefde op het eerste gezicht. De 

vonk die toen was overgesprongen, was inmiddels een vuurtje geworden. Dus 

toen oom Laban zei: ‘Je doet nu al een paar weken lekker mee op de boerderij. 

Maar dat hoef je niet voor niets te doen’ -, wist Jakob meteen wat hij wilde: 

Rachel. Hij was bereid om zeven jaar te werken voor de bruidsschat die nodig 

was om haar te trouwen. Zeven jaar! Het zat kennelijk diep bij Jakob. 

Maar let op. Elke luisteraar rond het haardvuur van de verhalen van Israël ziet 

meteen het addertje onder het gras. Er waren twee dochters. En Rachel was niet 

de oudste. Dat was haar zus Lea. Een stuk minder mooi. Maar wel de oudste. En 
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heeft in het oosten niet altijd de oudste de meeste rechten? Begaat Jacob nu 

niet opnieuw een vergissing – net als bij zijn broer Ezau?  

Aan Laban was niets te merken. ‘Prima,’ zei hij, ‘Je kunt blijven.’ Daaraan merk 

je trouwens dat blijven voor Laban eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend was.  

 

Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel waren het maar een 

paar dagen, zo veel hield hij van haar.  

Toen zei Jakob tegen Laban: ‘De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw, ik wil met 

haar slapen.’  

 

De jaren waren omgevlogen. Elke dag had Jakob het meisje van zijn dromen 

gezien en werkte met grote motivatie. Hij dacht steeds minder aan thuis en aan 

wat er gebeurd was. De mooie Rachel was zijn troost en drijfveer geworden. 

Tot op een dag de zeven jaar voorbij waren. Laban organiseerde een 

boerenbruiloft. En het moet gezegd: oom Laban pakte uit. Alle mensen uit de 

streek werden uitgenodigd. En niemand kwam iets tekort. Maar je voelt de  

wending al aankomen. 

 

Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was 

gevallen bracht hij zijn dochter Lea bij Jakob, en Jakob sliep met haar. Ook gaf 

Laban haar een van zijn slavinnen mee, Zilpa. ’s Morgens ontdekte Jakob dat het 

Lea was met wie hij had geslapen. ‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen!’ wierp hij 

Laban voor. ‘Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt? Waarom hebt u me zo 

bedrogen!’  

 

Arme Lea. Al die tijd had zij de liefde in de ogen van Jakob en haar zusje Rachel 

moeten aanzien. En na al die jaren was er kennelijk geen enkele gegadigde het 

erf opgekomen om te dingen naar háár hand. En nu werd ze door haar vader 

weggegeven aan een man die niets voor haar voelde. Ja, het kan hard toegaan 

in culturen waarin vrouwen niets in de melk te brokkelen hebben.  

De bruid zal overdag achter haar sluier niet zichtbaar zijn geweest. En toen het 

donker was en de huwelijksnacht gevierd werd, had Jakob niet door dat het Lea 
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was. Pas bij het ochtendgloren ontdekte hij met een schok dat het Rachel niet 

was. Hoe grievend moet zijn reactie voor Lea niet geweest zijn?  

Maar het verhaal richt de focus op de woede van Jakob richting Laban. ‘Je hebt 

me bedrogen!’ Jakob heeft kennelijk niet door dat hij een koekje van het eigen 

deeg van zeven jaar daarvoor had gekregen. De bedrieger is bedrogen. Maar 

oom Laban brengt hem dat nog even fijntjes onder ogen.  

 

Laban antwoordde: ‘Het is hier niet de gewoonte om de jongste vóór de oudste 

uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan 

krijg je ook de ander, op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt.’ 

Jakob stemde toe en wachtte tot de week om was; daarna gaf Laban hem zijn 

dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. 

Toen sliep Jakob ook met Rachel, en van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. 

En hij werkte nog eens zeven jaar bij Laban. 

 

Eind goed, al goed? Nee, natuurlijk niet. Het lijkt wel alsof met het reiken naar 

het geluk, het geluk zelf beduimeld werd. De mens is als een schaatsenrijder over 

nieuw ijs: waar hij komt gaat het kraken en trekken de barsten hem vooruit door 

het ijs. Zo trokken de barsten die Jakob wilde ontvluchten voor hem uit.  

De verhalen van Israël gaan over het echte leven. Niets wordt opgepoetst. De 

hoofdrolspelers zijn ‘onaffe’ mensen. Ze hebben hun grandeur, maar ook hun 

misère. Ze willen misschien het goede wel, maar roepen soms het kwade op. Ze 

lijden nederlagen in de naastenliefde. Het zijn brekebenen en brokkenpiloten. 

Eén hoofdrolspeler is nog niet genoemd: de Eeuwige. Hij gaat schuil in en achter 

dit verhaal. Net zoals God schuil gaat in en achter het echte leven. Maar af en 

toe wordt er iets zichtbaar van zijn invloed. Want Israël leert ons met twee 

woorden over God spreken: 

Niet alles komt uit Gods hand, maar het loopt Hem niet uit de hand. 

Niet alles verloopt volgens Gods plan, maar uiteindelijk houdt niets zijn plan 

tegen. 

Niet alles wat er gebeurt is Gods wil, maar uiteindelijk gebeurt er wat Hij wil.  

God en mensen zijn in Bijbelverhalen als twee partijen achter een schaakbord. 

Mensen kunnen God van hun kant met hun rare zetten wel in het nauw brengen, 

maar God kent alle zetten: je zet hem nooit schaakmat, hij houdt overwicht.  
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Zo grijpt Gods werkelijkheid in op de onze. En dat zal ook in deze verhalen te 

merken zijn. Maar je ziet het alleen gaandeweg. En soms pas achteraf. God laat 

zich niet kennen in afzonderlijk momenten, maar in de gang der gebeurtenissen. 

Zo zal Hij het lot van Jakob en zijn vrouwen ombuigen. Lea, de laatste, zal eerste 

worden en met Rachel stammoeder van Israël worden. En Jakob zal verzoend 

worden met Ezau. Dan zal hij een nieuwe naam dragen, die dan voor he6t eerst 

zal klinken: Israël, strijder met God.  

Nee, God doet de pijn van de nederlagen in het menszijn niet weg. Maar Hij doet 

zijn naam eer aan. Zijn naam? ‘Ik zal er zijn’. Verborgen, maar merkbaar. 

Medespeler in het verhaal van mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


