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Preek van 29 augustus 2021, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

DE EERSTE HAAT 

Toen de HEER zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot… (Genesis 

29,31) 

Te omfloerst 

Arme Lea. Het zou al erg geweest zijn als het was gebleven bij wat onze vertaling 

ervan maakt: dat Jacob minder van Lea hield. Maar dat is veel te omfloerst 

vertaald. De Bijbel schrijft letterlijk: ‘Toen de HEER zag dat Lea gehaat was.’ 

Arme Lea. Ze heeft de twijfelachtige eer om de eerste mens in de Bijbel te zijn 

van wie wordt verteld dat iemand haar haatte. Natuurlijk, al vanaf het begin van 

de Schrift is er zoiets als afgunst en vijandschap. Neem bijvoorbeeld Kaïn en Abel. 

Maar in het verhaal van Lea gebruikt de Bijbel voor het eerst het wóórd ‘haten’.  

Context 

Nu moet ik dat ook wel een beetje bijstellen. De precieze betekenis hangt er 

namelijk ook af van het verband waarin het woord gebruikt wordt. Dan verschiet 

het Hebreeuwse woord voor ‘haat’, om zo te zeggen, van kleur. Dan kan het ook 

betekenen ‘iemand als vijand behandelen’ of ‘een hekel hebben aan’, ‘afwijzen’, 

‘verwerpen’. Maar laten we er even vanuit gaan dat het bijvoorbeeld in dit 

verband kan betekenen ‘een hekel hebben aan’, dan nog geldt: och, arme Lea. 

Want – en dat is het tweede – de Bijbel lijkt er ook mee te willen zeggen dat Lea 

in het algemeen in het verdomhoekje zat. Onze vertaling maakt ervan: Jacob 

hield minder van Lea. Maar er staat dus zoiets als ‘Lea was gehaat’. Niet alleen 

door Jacob dus. Kijk ook maar eens naar hoe haar vader Laban met haar solt. Ze 

wordt behandeld als voorwerp.  

Systeem 

In dat licht valt Jacob misschien zelfs ietwat vrij te pleiten. Hij krijgt in het geniep 

een vrouw toegespeeld waar hij niet verliefd op is. Integendeel, Lea leek een sta-

in-de-weg voor zijn geluk. Jacob was immers verliefd op Rachel. Maar ook hij zit 
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gevangen in een systeem. Eenmaal geslapen met een vrouw, dan zat je aan 

elkaar vast.  

Maar het ware slachtoffer van het systeem is natuurlijk Lea. Het hoorde bij de 

gewoonten van die dagen dat een vrouw weinig tot niets had in te brengen. Ze 

stond onder de man. Die had zeggenschap. Een vrouw niet. Je kon zomaar tegen 

je wil worden uitgehuwelijkt. Niet dat er dan geen liefde kan groeien. Zo was het 

met Jacobs ouders gegaan. Zijn moeder Rebekka was destijds uit het verre 

oosten gehaald om de vrouw van Isaak te worden. De twee hadden elkaar nog 

nooit gezien. Maar er was liefde tussen hen gegroeid. Maar bij hun zoon Jacob 

werkte het zo niet. Hij had een afkeer van Lea. Arme Lea. 

Het verhaal gaat door 

Het verhaal van Jacob en Lea is eeuwenoud. Maar het gaat door tot op de dag 

van vandaag. In grote delen van de islamitische en hindoeïstische wereld sleept 

het verhaal zich voort. Saoedi-Arabië, Iran, India, grote delen van Afrika – het is 

er nog altijd de gewoonte om vrouwen uit te huwelijken. Vaak tegen hun wil.  

Het meest actuele voorbeeld is natuurlijk Afghanistan. De Taliban staan voor een 

islamitische systeem dat vrouwen rechteloos maakt. Je bent een willoos 

voorwerp van een systeem waarin mannen de macht hebben. Dat belooft weinig 

goeds voor de toekomst van het land. De Taliban zeggen wel dat hun visie op 

vrouwen is veranderd. Maar iedereen voelt: eerst zien en dan geloven. Arme 

Lea’s van Afghanistan. 

Ook bij ons 

Toch is het nog niet zo lang geleden dat we ook hier vast zaten in een 

vrouwvijandig systeem. Misschien geen systeem van geschreven wetten, maar 

dan op z’n minst van ongeschreven wetten.  

Mijn overgrootvader was een potentaat. De verhalen over hem doen in de 

familie nog de ronde. Dan heb je het óf bijzonder goed gedaan óf bijzonder 

slecht. Het laatste geldt voor hem. Toen iemand bij hem een aanzoek kwam doen 

voor de hand van zijn dochter (de zus van mijn oma), werd hij van de deur 

gestuurd: ‘Ga maar weg hoor, man, want we hebben haar nodig voor de 

huishouding.’ Ze bleef haar leven vrijgezel, lange tijd levend met een tyrannieke 

vader. Tante Pietje heette ze. Maar ik zeg: arme Lea. 
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Wat God verbonden heeft? 

En wat te denken van al die mensen die wel trouwden maar ongelukkig werden? 

Partners waren elkaar tegengekomen, maar in de praktijk bleek het niet bij 

elkaar te passen. Maar scheiden? Dat deed je niet. Of je durfde het niet. En dus 

bleven partners met elkaar leven als kat en hond. Met kinderen die in een 

verzuurde of zelfs vijandige sfeer opgroeiden. En waarom? Omdat het 

geschreven of ongeschreven systeem het voorschreef.  

De kerk heeft daar ook geen goed aan gedaan. ‘Wat God verbonden heeft, zal 

de mens niet scheiden,’ werd er dan gezegd. Maar wie zegt dat God daar altijd 

achter zat? Bij Jacob en Lea in ieder geval niet. Het was een list van Laban. Arme 

Lea. En ja, ook: arme Jacob. Je kunt nu eenmaal niet op bevel gaan houden van 

iemand. 

Verkreukelde levens 

Verkreukelde levens heeft het opgeleverd.  Wanneer twee mensen, die niet door 

één deur kunnen, toch moeten samenleven, is er grote kans dat ze elkaar kapot 

maken. Je kunt wel zeggen: je mag geen afkeer hebben van de ander. Maar een 

mensenhart laat zich niet commanderen. Het hart laat zich nooit beteugelen 

door het hoofd. Wie het toch probeert, eindigt meestal bij een gewapende vrede 

of in een doolhof waaruit geen uitweg is. 

Voor Lea was het leven veranderd in zo’n doolhof. Moet je je voorstellen hoe ze 

de morgen na de huwelijksnacht wakker is geworden. Ze keek in het eerste 

ochtendlicht in de ogen van Jacob en zag een vernederende teleurstelling en 

afkeer. Ze was weggegegeven, maar werd meteen afgedankt. Wat een schok. 

Wat een verdriet. En geen ontsnappen mogelijk. 

De laatste worden de eersten 

Het verhaal vertelt hoe God haar schoot opende. Ja, ze was dan wel afgedankt. 

Maar bij God worden de laatsten de eersten en andersom. En dus trok de 

Eeuwige zich het lot van Lea aan.  

Maar de Eeuwige kan niet anders invloed hebben dan binnen het systeem dat 

mensen hanteren. Dat systeem zei dat de rol van vrouwen vooral die van moeder 

was. Wie als vrouw geen moeder werd, stond helemaal onder aan de ladder. En 

daarom vertelt het verhaal dat God haar verhoogde tot moeder. Vandaag 
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zouden we zeggen: ‘Ga toch weg bij die man. Dat kan toch niks worden. En zorg 

in vredesnaam dat je geen kinderen krijgt, want die worden er alleen maar de 

dupe van.’ Maar toen golden andere wetten. Binnen het toenmalige systeem 

zorgde God dat Lea een hoger treetje op de ladder van aanzien kwam.  

Huizen te koop 

Lang heeft Lea nog de hoop gekoesterd dat Jakob vanwege haar kinderen van 

haar zou gaan houden. Ze kreeg er vier. En elke keer dacht ze: ‘Dit kind betekent 

vast een ommekeer in onze relatie.’ Niet dus.  

Ook vandaag denken mensen weleens dat iets nieuws een impuls kan betekenen 

voor een relatie. Toen ik predikant was in Oud-Beijerland, kreeg ik een 

nieuwbouwwijk onder mijn hoede. Een jaar na oplevering van de huizen, 

stonden er verrassend veel ineens te koop. ‘Hoe kan dat nou?’ dacht ik. Het 

antwoord liet niet lang op zich wachten: echtscheidingen. De bewoners hadden 

het nog een keer geprobeerd met een nieuw huis, maar het had niet gewerkt.  

Arme mensen die denken: ‘Misschien dat een kínd ons verbindt.’  

Afkeer 

Lea zou ondanks alle hoop de laatste blijven in Jacobs waardenschaal. De Bijbel 

vertelt er verder niet zoveel over. Maar ze moet een gekortwiekt leven hebben 

gehad. Ze bleef gevangen in een vrouwonvriendelijk systeem. Onbemind. 

En haar verhaal is het verhaal van alle mensen die met minachting, afkeer of 

pestgedrag te maken hebben. Die gevangen zitten in een systeem waar zij het 

slachtoffer van zijn. Dat systeem kan een klas zijn die zich keert tegen een 

eenling. Het kan de arbeidsmarkt zijn die Nederlanders van niet-westerse afkomt 

passeert. Maar het zijn eerst en vooral de vrouwen overal ter wereld die geen 

zeggenschap hebben over hun leven. 

Hun geschiedenis wordt in de Bijbel niet genegeerd of verdonkeremaand. Ze 

worden opgenomen in Gods grote verhaal dat uitkomt bij een wereld waarin niet 

meer telt wie of wat je bent: vrouw of man, Jood of Griek, homo of hetero. Maar 

tot die tijd klinkt uit de tent van Lea het zachte snikken om een verloren leven. 

Arme Lea.  

 


