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En Jacob verliet Beer Sheva 
Rebecca en Isaac vinden ieder om een eigen reden dat Jacob weg moet.  
Jacob heeft Ezau de zegen van de eerstgeborene ontstolen. 
De eerste emoties daarover zijn wat tot rust gekomen. Maar de vrede is nog niet weergekeerd en het is 
de vraag of de vrede ooit zal weerkeren. Of het ooit weer zal worden als vroeger. 
Vooral moeder Rebecca is bang. Ze vreest de tomeloze agressie van Ezau. Ze is bang voor moord en 
doodslag van die kant. Ze is bang voor een Kain en Abeltje in eigen huis. Jacob moet maar een tijdje 
weg, vindt ze. In elk geval tot de wind hier is gaan liggen. Een tijdje naar Haran, waar ooit Abraham uit 
vertrok. Naar haar broer, Laban.  
Toevallig gaan de gedachten van vader Isaac in dezelfde richting. Zij het niet om dezelfde  reden. Voor 
hem weegt vooral dat hij Jacob niet graag ziet trouwen met een meisje uit de buurt. Een heidens meisje 
uit Kanaän. Liever een meisje uit de streek van Rebecca. Jacob moet die kant maar op om zich een bruid 
te zoeken.  
Een halve vlucht. Ballingschap. Heel anders dan Abraham en Isaac. 
Zo gaat Jacob op weg. Heel anders dan zijn grootvader Abraham ooit op weg ging. Abraham ging met 
opgeheven hoofd. Op persoonlijk bevel van God.  “Ga, ga weg”, hoorde Abraham. En hij ging. Hoe 
anders gaat dat nu met Jacob. In zijn weggaan uit Beer Sheva lijkt Jacob evenmin op zijn vader Isaac. De 
enige keer dat de Bijbel vertelt over een weggaan van huis van Isaac, is als hij met zijn vader en een ezel 
de berg op gaat om God een offer te brengen. Hoe dat is afgelopen, weten we. Als Abraham een vrouw 
voor zijn zoon wil, stuurt hij een vertrouwde knecht er op uit om een vrouw voor hem te vinden. Isaac  
zelf was thuis gebleven. Een door de traumatische ervaring van  het offer stille, teruggetrokken man, die 
het liefste mediteerde in het veld. Tijdens een van die meditaties was de knecht thuis gekomen. Met zijn 
vrouw Rebecca. God had geholpen haar te vinden. Het was goed geweest tussen hen. Vanaf het eerste 
begin, al was de liefde later bekoeld.  
Bij Jacob niets van een goddelijke opdracht. Niets van meditaties in het veld in afwachting van de bruid. 
Bij dit “En Jacob trok weg uit Beëer Sheva”, denk je aan halsoverkop. Het heeft iets van een dief in de 
nacht. Van een vlucht in het donker. Half lijfsbehoud, half op zoek naar een bruid.  
 
Een foto op het dressoir. Alleen de herinnering en het verlangen naar het huis van mijn vader. 14 jaar. 
Isch tam. 
Met lege handen verlaat hij wat grootvader en vader voor hem hebben opgebouwd. Een herinnering, 
verder laat hij niets achter. Een foto op een tafeltje. Dat is Jacob, die is  weg. In Paddam Aram. Je voelt 
zijn afwezigheid.    
Veertien jaar woonde hij in het huis van zijn vader. De bijbel noemt hem een ish tam. Dat betekent een 
wat goeiige, naïeve man die maar het liefst binnen blijft. Binnen in de tent van zijn vader. In zijn vaders 
huis. Altijd is hij naar dat huis van zijn vader blijven verlangen. Zijn oom Laban had dat goed door. Als 
Jacob uiteindelijk na twintig jaar dienst bij Laban wegtrekt, ook dat vertrek is trouwens een halve vlucht, 
en Laban hem achterna komt omdat, uitgerekend lievelingsvrouw Rachel de heel persoonlijke 
afgodsbeeldjes van haar vader gestolen had, zegt Laban : “Ik begrijp het wel. Waarom je uit mijn huis 
gevlucht bent. Je moest gaan en je ging, omdat je vol verlangen verlangde naar het huis van je vader. “ 
Met lege handen. Duisternis. De plek. Makoom. Het offer van Isaäc. Jacob slaapt.   
Eenmaal op pad, weg van huis, moet Jacob zelf zijn weg vinden. God gaat hem niet voor, zoals Hij zijn 
grootvader Abraham is voorgegaan. Intussen is de zon onder gegaan en loopt Jacob door de nacht. 
Alleen. Zonder bezit. Niets van een schuilplaats voor de nacht. En zo, moederziel alleen stuit hij op wat 
in de bijbel “de plek” genoemd wordt. De plaats. Een huis, zegt hij later. Een huis van God. Het is 
dezelfde plek waar Abraham het offer van Isaac gebracht had. Abraham zocht God op de berg. Isaac 



zocht God in het veld. De plek waar Jacob God ontmoet, noemt hij, de balling zonder huis, een huis. Hij 
loopt er tegen aan. Pakt een steen, legt die aan zijn hoofdeinde en valt in slaap.  
In de slaap komt God. Niet normaal. Hier : zonder slaap geen God. Belofte : God zal er bij zijn.  
In het donker van de slaap komt God tot Jacob. Zoals een koning het licht dempt om vertrouwelijk met 
een vriend te spreken. In de nacht waarin niets zeker is, vindt Jacob grond voor zekerheid. God belooft 
met hem te zijn op elke plaats waar hij zal zijn. Normaal gesproken hoor je niet te slapen op een plek 
waar je God kunt ontmoeten. In de Tempel mocht je niet slapen. In de synagoge ook niet. Om van 
slapen onder de preek maar te zwijgen. Maar: als Jacob niet geslapen had, had hij Gods boodschap niet 
ontvangen. Zijn slaap is een  voorwaarde om God te ontmoeten. In zijn droom staat God als een 
beschermer om hem heen. God bevestigt zijn belofte. Dat Hij met Jacob zal zijn. Jacob slaapt met onder 
zijn lichaam het land dat God hem belooft. Het lichaam van Jacob dat het zich zal uitbreiden naar alle 
kanten. Naar het westen , naar het Oosten, het Noorden en het Zuiden.  
Wat je droomt, is van jezelf. Het is jouw droom en van niemand anders. Als God verschijnt in de droom, is 
dat dus jouw God en van niemand anders. “Ik ga met je mee.” Vitaliteit in het dagelijks bestaan.  
In de droom ontmoeten God en het IK gevoel van Jacob elkaar. De engelen gaan op en neer op de 
ladder. Het IK van Jacob beweegt niet, het is roerloos in slaap, in alle roerloosheid omvat het God.  “Ik 
ben met je.”, zegt God. “Waken zal ik over je, overal waar je gaat.” Deze belofte van God zorgt voor een 
vitaliteit bij Jacob die er nooit eerder was. De belofte is niet : aan het eind zal alles goed komen. Maar : 
ik ga met je mee, waar je ook gaat, ook al komt het niet goed. Ik blijf bij je. God gaat mee. Ook in de 
ongewisheid van het lot. Gods aanwezigheid gaat over op het alledaags bestaan. Jacob gaat naar 
duisternis en ballingschap. Gaat naar plekken waar je God niet zou verwachten. Als hij niet geslapen 
had, zonder droom, had hij niet kunnen vermoeden dat God overal met hem mee zou gaan. 
God is aanwezig in duisternis en ballingschap. ”De zon gaat over hem stralen.” 
Jacobs droom is het begin van een tocht die twintig  jaar zal duren. Hij ontmoet God als de zon al is 
onder gegaan. Helemaal aan het einde van die tocht, als hij staat voor de laatste rivier, de Jabbok, die 
nog tussen hem en zijn broer Ezau in stroomt ,vlak voor de ontmoeting met Ezau, na de nacht waarin hij 
met de engel vocht, roept hij de naam van de plaats uit Peniël, aangezicht van God. Omdat ik God heb 
gezien van aanschijn tot aanschijn en mijn ziel is ontrukt. Dan, staat er : gaat de zon over hem stralen.”. 
Het einde van de nacht. De nacht van ballingschap die twintig jaar zou duren.  
Aan het begin van de tocht door de duisternis: verende tred. Vitale blik. Toch geen vrolijk verhaal.  
Na de nacht van zijn ontmoeting met God in de plek die hij Bethel noemt, Huis van God,  gaat Jacob op 
pad met verende pas. “Dan heft Jacob zijn voeten op, en gaat naar het land van de zonen van het 
Oosten.” 
Hij is een ander mens geworden. Een mens die Gods aanwezigheid in zichzelf voelt. Hij heeft niets meer 
van Isch tam, de man die rustig in zijn tent zit. Zijn armen, zijn benen zijn geworden als die van Ezau, 
precies zoals het gezegd is in de zegen van Jacob : de stem is Jacobs stem , maar de handen zijn Ezau’s 
handen.  
“Hij ziet uit. En ziedaar een bron in het veld.” Dat is de bron waar hij Rachel ontmoet. Liefde op het 
eerste gezicht. Met een zware prijs. Zeven jaar werken. Dan mag hij haar trouwen. En zo gebeurt het. Zo 
sterk is de liefde van Jacob voor Rachel, dat de zeven jaren om zijn voor hij er erg in heeft. En dan, na 
zeven jaar, de bruiloft. Opnieuw speelt alles zich af in de duisternis. In de avondschemer geschiedt het, 
Hij ( Laban) neemt zijn dochter Lea. Hij hoort de stem van Rachel, en het geschiedt in de ochtend …. zie, 
het was Lea. De onbegeerde oudere zuster. Bittere verwijten. Ook aan Rachel die hem bedrogen had 
met haar stem. Maar Rachel antwoordde : Had jij, Jacob,  dat zelf ook niet gedaan met jouw blinde 
vader toen jij de stem van Ezau na deed en het eerstgeboorterecht verwierf? Spreekt hier niet de 
leermeester tegen leerling?  
Voor Rachel moet hij opnieuw zeven jaar werken. Maar eerder mag hij al met haar trouwen.  
Zo is hij de volgende zeven jaar getrouwd met Lea. En met Rachel. En met hun slavinnen Zilpa en Bilha. 
Als God ziet dat Lea gehaat is, opent hij haar schoot en Lea krijgt kinderen. Vier zonen. De oudste noemt 
ze : Zie, een zoon (Ruben). De tweede : Verhoring (Simeon) , de derde : Gehecht ben ik. (Levi) En de 
vierde : Dankzegging. (Juda). 



Tragisch: uit de namen blijkt wat ze het liefste wil : erkenning door Jacob. Erkenning dat ze zonen 
gebaard heeft. Die erkenning krijgt ze niet. 
Zo ontstaat er een bijzonder ongelukkige situatie. Lea houdt van Jacob, maar Jacob houdt niet van Lea. 
Rachel wil dol graag kinderen. Kinderen zijn voor haar belangrijker dan Jacob. Maar Rachel krijgt geen 
kinderen. Pas veel later krijgt ze een zoon. Jacob is zijn leven lang tot over zijn oren verliefd geweest op  
Rachel. Maar Rachel vond kinderen belangrijker. En over hoe Zilpa en Bilha denken, hoor je niets. Zo is 
niemand gelukkig. 
Wel Gods belofte van nabijheid. Geen opgewekt, harmonieus leven.  
Wat me in het verhaal bijzonder trof, is dat de belofte van God aan Jacob hem in zijn leven nabij te zijn, 
niet inhoudt dat Jacob daarmee ook een gelukkig leven beloofd werd. Iets van : “En ze leefden nog lang 
en gelukkig.” 
Ze leefden helemaal niet lang en gelukkig. De zo geliefde Rachel, stierf in het kraambed van haar tweede 
zoon Benjamin. Ze werd, ergens onderweg,  haastig begraven aan de kant van de weg. Nog net niet in 
het beloofde land. Vlak voor Bethlehem. Lea, de versmade Lea, zou wel samen met Jacob in het 
beloofde land, in de spelonk van Machpela, begraven worden. Daarom staat er, zeggen de uitleggers, 
dat Jacob, toen hij Rachel voor het eerst bij die put zag, haar kust, zijn stem verheft en weent. Omdat hij 
toen al zag, dat ze nooit eeuwig bij elkaar zouden zijn.  
Jacob huilt vaker. Hij huilt als zijn zonen hem vertellen dat zijn lievelingszoon Joseph door een leeuw is 
verslonden. Hij rouwt om Joseph tot hij hem uiteindelijk weer ziet in Egypte. Natuurlijk vindt hij het 
heerlijk Joseph weer te zien, maar hij heeft te veel verdriet gehad om verder te gaan of er niets gebeurd 
is. 
Maar als Gods zegen geen geluk garandeert, wat belooft het dan wel?  
“Ik ben met je. Waken zal ik over je, overal waar je gaat.” 
Iets met aanwezigheid. Aan Jacob wordt beloofd dat hij iets zal zien van Gods aanwezigheid in zijn leven.  
Als dat de belofte van God is aan Jacob. Hoe ervaar ik die belofte dan in mijn eigen leven? Wat geeft het 
mij te denken dat God Jacob verscheen in zijn droom. Kan ik daar voor mijzelf kracht, levensmoed, liefde 
aan ontlenen. Is het mogelijk dat ook in mijn leven iets doorschijnt van Gods liefde, dat Gods liefde zich 
ook via mij uitstrekt over de wereld?  
Jezus citeert Jesus Sirach. “Verwerf wijsheid.” Leg het juk van de wijsheid op je nek. Wordt één met jouw 
eigen wijsheid. In jouw wijsheid zit iets van God en iets van jezelf. .  
 
Jezus citeert in Mattheus 11 de wijsheid van Sirach:  Verheug je over Gods barmhartigheid. Schaam je 
niet hem te loven. Verwerf wijsheid, kosteloos. Leg het juk van de wijsheid op je nek. Laat je geest 
onderrichten. Jezus gaat daar op door en zegt : Neem mijn juk op je, en leer van mij. Dan zullen jullie 
werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  
Keer in tot je zelf. Alsof je droomt. Laat, als in een droom, opkomen wat het belangrijkste voor je is en 
wat dat met God te maken heeft. Het gaat er om jezelf te zijn. Het juk van het eigen leven op de 
schouders te nemen. Zoals Jacob na de droom in Bethel zijn eigen leven op de rug nam en met verende 
tred op weg ging naar Haran, naar zijn oom Laban, zijn bruid Rachel. Naar de rest van zijn leven. Als juk 
zijn eigen leven. en God ging met hem mee. Daarom was zijn juk, ondanks de zwaarte, licht. Hij had het 
zelf op zijn schouders genomen en hij geloofde dat Gods handen om hem gespreid waren. Zijn eigen 
leven als opdracht. Zwaar: het eigen leven. Tegelijk licht: niemand anders dan ik zelf legt het juk op mijn 
schouders en God is mij nabij. Zo komen God en ik samen in mijn leven. Zo wordt wijsheid mijn 
wijsheid.. Daarom konden er in Jacobs leven woorden van liefde gesproken te midden in haat. Kon het 
zuivere witte licht van Gods aanwezigheid vermoed worden in de duisternis. Zoals in de droom van 
Bethel .  
Niemand dan de vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon en iedereen 
aan wie de Zoon het wil openbaren. Wie de Vader is, wil Jezus aan ons openbaren. Vandaar : Kom tot 
mij. Neem mijn juk op, Laat je geest onderrichten. Leer wie je zelf bent. Bezit je leven in vertrouwen dat 
het door God gedragen wordt. Geluk wordt niet beloofd. Maar voel je gezegend. 
 


