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DE EERSTE LIEFDE 

Isaak nam Rebekka tot vrouw en ging van haar houden. (Genesis 24,67) 

Een dunne plek 

De liefde van Isaak en Rebekka begon met kijken en zien. Isaak was naar de bron 

Lachai-Roi geweest. Die bron is bekend. We kwamen hem vorige week al tegen: 

in het verhaal van Hagar die verdwaalde in de woestijn. In de zinderende hitte 

was ze zonder water geraakt en dus waren zij en haar kind ten dode 

opgeschreven. Maar God had hen gered en haar ogen geopend voor een bron. 

Lachai-Roï had ze de bron gedoopt: De Levende ziet mij. 

Het bleef een ‘dunne plek’, zoals de Keltische spiritualiteit het noemt: een plek 

waar de grens tussen hemel en aarde doorlaatbaar en doorwaadbaar leek. Een 

plek waar hemel en aarde elkaar raken. Je kon er de aanwezigheid van God net 

even meer ervaren dan elders. Al was het maar via de herinnering van Hagar. 

Een veelbetekenende plek 

Uitgerekend op die plek komen we Isaak tegen. ‘Uitgerekend’ zeg ik, want Hagar 

was op die plek terechtgekomen juist vanwege Isaak. Diens moeder Sara had in 

Hagar en haar kind een sta-in-de-weg voor het geluk van haar eigen kind gezien. 

Daarom moesten ze weg.  

Maar uitgerekend het kind dat de oorzaak van die breuk was geweest, zoekt nu 

zijn heil bij de bron van Hagar. Alsof ook hij zoekt naar de blik van de Eeuwige 

over zijn leven. Want ook met Isaak gaat het niet goed. Hij rouwt om de dood 

van zijn moeder. 

Introvert 

Isaak: hij zal - anders dan zijn vader Abraham en zijn eigen zonen Jacob en Esau 

- een wat minder uitgesproken rol spelen in de verhalen van de Bijbel. Hij lijkt 

introvert. Een man van stille wateren, diepe gronden. Altijd op de achtergrond. 

Er zit veel minder reliëf in zijn leven dan in dat van hen die vóór en na hem 
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leefden. Minder dieptepunten, maar ook minder hoogtepunten. Een gewoon 

leven. Isaak is de aartsvader van de stille, ingekeerde mensen.  

Dat introverte van Isaak merk je meteen in ons verhaal. Hij heeft zich tegen het 

vallen van de avond teruggetrokken. In zijn eentje kan hij zijn verdriet om 

moeder Sara het best verwerken. Niet iedereen heeft behoefte aan praten of 

een arm om zich heen. Sommige mensen moet je met rust laten. Isaak is er zo 

één. Een eenzame jongeman. 

Kijken en zien 

Maar terwijl hij daar zo in het veld rondloopt, keek hij op en zag kamelen. 

Opkijken en zien – daar heb je het weer. Eerst: ‘De Levende ziet mij’. Dan: 

opkijken en zien. Dit verhaal draait om de ogen van God en mensen.  

Isaak ziet kamelen naderen. De Bijbellezer weet al wie er aankomt. Het is de 

knecht van Isaak’s vader Abraham. Abraham had zijn knecht er op uit gestuurd 

om een vrouw te vinden voor zijn zoon. En hij had er één gevonden. Het was 

Rebekka. En om maar meteen te bevestigen dat het verhaal om kijken en zien 

draait, horen we hoe ook Rebekka van haar kant opkeek en Isaak zag.  

Ik zie je! 

Bij sommige Afrikaanse stammen was het gewoonte om elkaar te begroeten met 

de woorden ‘Ik zie je!’ Echt zien leidt tot ontmoeting. Tot kennismaking. Zien is 

meer dan bekijken. Zien is openstaan voor de ander. En zo gaat het hier ook. 

Toen Rebekka hoorde dat het haar toekomstige man was, bedekte ze zich met 

haar sluier. Dat lijkt het tegendeel van open staan en ontmoeting. Maar de 

ontmoeting tussen de twee zal zich zometeen afspelen in het verborgene, in de 

intimiteit. Huwelijks die door anderen geëngageerd zijn, vinden wij uit de tijd en 

vrouwonvriendelijk – en terecht -, maar van de terughoudendheid van toen 

kunnen wij nog iets leren. Bij ons moet alles meteen onder een onbarmhartig 

neonlicht zichtbaar gemaakt worden. Maar de Bijbeltijd kent nog de reserve 

waarmee het geheim van een mens genaderd wordt.  

Een familie 

Het zien van elkaar werd tijdelijk versluierd. Maar als Isaak door de knecht is 

bijgepraat, brengt hij Rebekka naar de tent van zijn moeder Sara. De tent van 
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Sara – veelbetekenend. Wie een relatie met iemand aangaat, krijgt er meteen 

een familie én haar geschiedenis en gewoonten bij. Rebekka stapt letterlijk in 

een netwerk dat familie heet en dat een eigen historie heeft. Wij, moderne 

mensen, zien onszelf weliswaar als individualisten, maar in werkelijkheid leven 

ook wij in en van netwerken.  

Rebekka stapt letterlijk een familiegeschiedenis binnen. En daar, op die 

veelzeggende plek van Sara’s tent, leren de twee elkaar intiem kennen. De 

camera is er niet bij. We horen alleen met de patriarchale taal van die tijd dat 

Isaak haar tot vrouw nam. Maar dan moeten wij er maar achteraan denken: ‘Zij 

aanvaardde hem als man’.  

De moeite van het melden waard 

‘En hij ging van haar houden,’ vertelt het verhaal – de eerste liefde die in de Bijbel 

vermeld wordt. Kijk, daarin heeft Isaak wél de primeur. Hij zal niet de eerste zijn 

geweest die van een ander ging houden. Maar de liefde van Isaak en Rebekka is 

wel de eerste die de moeite van het melden waard is.  

En het verhaal voegt eraan toe dat Isaak zo troost vond na de dood van Sara. Het 

gemis van Sara zal blijven, maar de liefde van en voor Rebekka is voor Isaak een 

balsem op de wond die het leven heeft geslagen. Je mag alleen hopen dat 

Rebekka geen vervanger zal worden voor Sara. Want Isaak lijkt toch een beetje 

een moederskindje. Maar inderdaad, de liefde van je leven kan het verdriet dat 

je bij je draagt stillen.  

Het verhaal gaat door 

Het liefdesverhaal van Isaak en Rebekka – het is geen spectaculair verhaal. Het 

wordt in tienduizendvoud nog dagelijks geschreven door de pen van het leven. 

Van het platte ‘Ik hou van jou en ik blijf je altijd trouw’ tot aan de meest 

ontroerende kwaliteitsfilms, verhalen of gedichten. Zo gaat het in het gewone 

leven. Mensen vinden mensen en delen samen geluk, warmte en liefde. 

Maar hier is nog een derde in de spel. Het is de Eeuwige. Niet voor niets was het 

lieftallige verhaal begonnen bij de bron Lachai-Roï. Het is voor de goede 

verstaander een hint. Zoals er nog een hint zal komen: verderop zal het verhaal 

vertellen dat Isaak bij diezelfde bron gaat wonen. Het wordt zijn definitieve 

verblijfplaats.  
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Eeuwigheidswaarde 

God wordt in dit verhaal niet als medespeler genoemd. Hij blijft onzichtbaar. Ook 

God toont zich zelden in een neonlicht. In het verhaal is het net als in ons leven: 

God blijft een verborgen speler. Je moet het van wenken en glimpen hebben.  

Maar de goede verstaander, de aandachtig levende mens, ontgaan die wenken 

en glimpen niet. God is niet afwezig. Rebekka is voor Isaak een nieuwe bron van 

leven, een godsgeschenk. De bron Lachai-Roï spreekt in stilte van de Gever van 

dat geschenk. Isaak en Rebekka mogen leven in het licht van Gods ogen. De 

aanwezigheid van de Eeuwige welft zich als een zegenvol en zacht geheim boven 

hun gedeelde leven. Dat geeft ook het meest gewone en niet-spectaculaire leven 

eeuwigheidswaarde. Daar zit de diepste troost voor ons toevallige en 

wisselvallige bestaan.  


