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Preek over Genesis 29:1-30:24 
- Schildwolde, 24 augustus 2014 
- Kees van Dusseldorp 

 
 
Liturgie: 
 
Votum en groet 
Ps.108:1,2 
Wetslezing 
Gz.156 
Doopformulier 1 
Doopbediening 
OpwKids 185 
Gebed 
Lezen: Gen.29:1-30:24 
Ps.113 
Preek Gen.29:35a 
Ps.68:10,11,13 
Gebed 
Collecte 
Gz.64 
Zegen  
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Gemeente van Jezus Christus, 
 
Verliefdheid. Daarmee mag ik de preek vanmorgen beginnen. Verliefdheid. Ben je ver-
liefd? Hoe weet je dat? Wat gebeurt er dan met je? Is die ander ook verliefd op jou? Hoe 
merk je dat dan? 
 
Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar verliefdheid. Als je verliefd bent, maken 
je hersenen verslavende stoffen aan. Je voelt je super en barst van de energie. Een ver-
liefde man gaat stoer doen. Haantjesgedrag. Een megazware steen van een waterput op-
tillen, bijvoorbeeld. Voor een verliefd persoon bestaat maar één ding: het de ander naar 
de zin maken. Haar schapen van water voorzien, bijvoorbeeld. Verliefdheid is op één 
ding gericht: de ander voor je winnen. Ook als je daar zeven jaar knetterhard voor moet 
werken, het voelt alsof het maar een paar dagen zijn. Verliefdheid maakt blind. En daar 
kan een uitgekookte oom misbruik van maken: ‘veertien jaar ben je mijn slaaf’. Verliefd-
heid kent een drang om met de ander alleen te zijn. ‘De termijn is om. Geef me mijn 
vrouw, ik wil met haar slapen.’ Ongehoord direct: ‘Ik heb lang genoeg gewacht, ik wil 
haar nu, ik wil eindelijk met haar naar bed.’  
  
Zeker, verliefdheid bestaat in soorten en maten. Voor sommige mensen duurt het mis-
schien een halve dag. Voor anderen een paar jaar. De een heeft het zwaar te pakken, bij 
een ander merk je het minder goed. En het is een heerlijk gevoel. Laat het duidelijk zijn, 
dat Jakob het zwaar te pakken heeft van Rachel. Alleen jammer dat het vooral haar uiter-
lijk is, dat hem betoverd heeft. Haar knappe gezicht, haar sprekende ogen, haar slanke en 
lenige figuur. Qua karakter lijkt ze nogal klagend en claimend. Maar Jakob valt als een 
blok voor haar. Hij wordt zo door haar in beslag genomen, dat hij zijn eigenwaarde ver-
liest. Jakob verspeelde zijn vrijheid en die van zijn nageslacht voor een vrouw, zegt de 
profeet Hosea er later van. Hij laat zich door zijn driften en begeerten zo leiden, dat hij 
hopeloos verstrikt raakt in de netten van zijn oom Laban. Je kunt overal een afgod van 
maken. Rijkdom was het voor Laban. Rachel werd het voor Jakob. Kinderen krijgen werd 
het voor Rachel. Of de verliefdheid bij Jakob ooit doorgegroeid is naar diepere en duur-
zame liefde? Ik durf het niet te zeggen. Afgoden verzieken alles. Je bent er niet zomaar 
van bevrijd. 
 
** 
 
Wereldliteratuur, de verhalen uit Genesis. Zo’n oud boek, maar zulke levendige verhalen. 
Herkenbare mensen, bekende verhoudingen. Verleiding en misleiding. Slavenwerk en 
bedgeheimen. Zussennijd en babystrijd. Ik hoop niet dat je het zelf meemaakt. Maar het 
is onder mensen aan de orde van de dag. Zo plat menselijk. Maar tegelijk zo diep triest 
voor de betrokkenen. Een oom die zijn neef bedriegt om er zelf beter van te worden. Een 
vrouw die in het donker door haar vader de kamer van de bruidegom van haar zus inge-
duwd wordt. Om ’s morgens te zien hoe het afgrijzen op zijn gezicht verschijnt als hij jou 
herkent. Een man die van het ene bed naar het andere gestuurd wordt. Twee slavinnen 
die tot draagmoeder gedwongen worden om hun meesteressen aan kinderen te helpen. 
Vrouwen die onderhandelen over magische vruchtbaarheidsappeltjes. Kinderen die een 
naam krijgen waarin niet veel persoonlijke liefde doorklinkt. Er zijn alleen maar slacht-
offers, zou je zeggen.  
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Tja en toch is het mooi om te lezen. Niet alleen, omdat mensen graag naar de soap van 
anderen kijken. Maar ook omdat deze geschiedenis met zoveel dubbele bodems wordt 
verteld. De bijbellezer ziet de overeenkomsten en verschillen met andere verhalen. Ooit 
stond de knecht van Abraham met gouden geschenken bij een waterput om een bruid 
voor Isaak te zoeken. Nu staat de zoon van Isaak bij een waterput met hetzelfde doel als 
een berooide zwerver. Ooit had deze Jakob het eerstgeboorterecht zich toegeëigent en 
daarmee de leiding over het familiebedrijf naar zich toegetrokken. Nu wordt hij slaaf bij 
zijn oom en heeft hij niet veel kans om ooit zelfstandig te worden. Ooit had Jakob met 
bedrog zijn oude blinde vader misleidt. Nu wordt hij zelf als jonge man bedrogen in het 
donker van de nacht, met de alcohol in het bloed, achter de sluier van de bruid. Ooit koos 
God voor de jongste broer in plaats van voor de oudste. Maar als Jakob op eigen houtje 
de jongste zus kiest en de oudste passeert, doet hij daarmee zoveel onrecht, dat God zelf 
ingrijpt. Ooit hing de familie van de aartsvaders aan een dun touwtje, omdat er maar 
geen kinderen geboren werden. Bij Jakob lijkt het wel een fokkerij van zonen.  
 
Mag ik het zo zeggen? Ik denk het wel. Niet alleen omdat ook de profeet Hosea schamper 
spreekt over het handelen van Jakob. Maar ook omdat de bijbelschrijver niets verhult 
van het menselijke van de keuzes die Jakob, Laban, Rachel en Lea hier maken. Hij laat de 
verbindingen en contrasten oplichten die in de geschiedenis liggen. Prachtig verteld, 
maar tegelijk blijft het triest als je kijkt naar de mensen over wie het gaat. 
 
** 
 
De ervaren bijbellezer ziet de knipoogjes van de verteller. Maar er liggen niet alleen 
dubbele bodems, er klinken ook diepere motieven in door. De joden zeggen: In de thora, 
in de eerste vijf boeken van de Bijbel, staat alles beschreven wat je moet weten in dit 
leven. Alles over de mens. Alles over God. Alles over Israel. Alles over de wereld.  
 
Moeten we ook dit verhaal kennen, om te kunnen leven? Wat levert deze geschiedenis 
van Jakobs gezinsvorming mij nu op voor mijn geloof? Wat moet ik met dit bizarre ver-
haal van veelwijverij en zwangerschappen? Hoe kan zo’n oeroud drama mij de weg wij-
zen in mijn wereld? 
 
Deze geschiedenis staat in de bijbel. Wij geloven dat God zelf daar de hand in gehad 
heeft. Dat Hij ervoor gekozen heeft om ook in deze verhalen ons aan te spreken. Dat 
geldt van alle bijbelse verhalen. Maar er is in de gezinsvorming van Jakob ook nog iets 
bijzonders aan de hand. Want die namen van zijn zonen, die roepen een hele wereld op. 
Misschien heb je ze vroeger wel uit het hoofd geleerd: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Dan, 
Naftali, Gad en Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin. Nou ja, die laatste die moet 
nog geboren worden. Maar dat rijtje van twaalf namen. Het zijn ook de twaalf stammen 
van Israel geworden. Iedere stam met een eigen karakter, met een eigen stuk land in 
Kanaän. Het zijn de namen die op twaalf platte edelstenen gegraveerd waren in het 
borstkleed van de hogepriester. Hij droeg het complete volk op het hart als hij tot God 
naderde. Het zijn de namen die boven de twaalf poorten geschreven zijn van het nieuw 
Jeruzalem in het visioen van Johannes. De twaalf zonen van Jakob vormen de stamvaders 
van Israel, van het Gods volk. Het volk waar christenen door Jezus Christus bij ingevoegd 
zijn. Dat twaalftal van Jakob, daar ligt iets van de oorsprong van Gods koninkrijk, iets van 
het fundament van de kerk, iets van de bronnen van Christus’ lichaam, de gemeente. 
 



4 
 

De twaalf stammen – het complete verbondsvolk. Door Jezus Christus en zijn twaalf dis-
cipelen uitgebreid met de gelovigen uit de andere volken. Maar wie het spoor van die 
twaalf stammen in de historie terugvolgt, die komt uit bij een concurrentiestrijd van 
twee zussen. De meeste volken vertellen van hun oorsprong met romantische verhalen. 
Germaanse helden, onverslaanbare Noormannen, reuzen en draken. De meeste families 
onthouden de sterke verhalen van voorouders, maar vergeten de zwarte bladzijden. 
Maar het Godsvolk vertelt met enige smeuigheid van het gekuip en gedoe aan het begin 
en verzwijgt de lust, het bedrog en de jalouzie niet. Vreemd? Het zegt iets over verkie-
zing en genade. Over nederigheid en dankbaarheid. Het zegt iets over mensen en over 
God. Niet alleen zoals Hij was. Maar ook zoals Hij nog steeds is. 
 
**  
 
Wie is God? Natuurlijk kan ik uit die oude verhalen veel leren over mensen. En dan 
vooral wat je niet moet doen. Over de kracht van begeerten en de verstrikking door af-
goden. Maar wat leer ik over God? Misschien houdt die vraag je sterk bezig. Waar kan ik 
zien dat God er is? Houd Hij zich bezig met de onrust in de wereld? Heeft Hij ook een 
plan met mijn persoonlijk leven? Welk plan dan? We zullen het er dit jaar over hebben, 
door de vraag van het jaarthema: Wat heeft God in je leven gedaan? Bij alle keuzes die je 
maakt, alle dingen die je meemaakt, wanneer zeg je: dit was Gods hand? 
 
De bijbelse geschiedenis heeft als grote voordeel dat er vaak gewoon verteld wordt wat 
God doet. Het is niet onze interpretatie of die van de mensen toen. Door de bijbelschrij-
vers wordt ons verteld wat God zei en wat God deed. En soms zelfs wat God dacht. Gods 
Geest heeft hen dat zo laten opschrijven. En het is altijd goed om de bijbelse verhalen 
daarop te scannen. In deze geschiedenis wordt drie keer met zoveel woorden verteld dat 
God actief iets doet. Eerst lezen we dat God de moederschoot van Lea opent. Later dat 
Hij Lea verhoort en haar opnieuw een zwangerschap gunt. En aan het eind van het ver-
haal dat God de moederschoot van Rachel opent.  
 
Broeder, zuster, hiermee kom ik op een kwetsbaar terrein. Kinderwens, zwangerschap, 
onvruchtbaarheid. Wat kunnen mensen een sterke kinderwens hebben en toch geen 
zwangerschap meemaken. Wat kunnen onvervulde verlangens een stil verdriet beteke-
nen voor vrouwen en mannen. Wat kan er gevoel van onrecht zijn als het bij de een 
steeds fout gaat, terwijl het bij een ander zo gemakkelijk lijkt. Een gevoel van waarde-
loosheid als je geen kinderen kunt krijgen. Een gevoel van eenzaamheid, als het in de 
gesprekken steeds over kinderen en kleinkinderen gaat, terwijl daar juist jouw pijn ligt.  
 
Hoe zul je dan spreken van Gods leiding? Dat ligt gevoelig. In het oude testament is de 
geboorte van kinderen, in het bijzonder van zonen, het grootste geluk dat een mens zich 
kan denken. Het wordt vaak verbonden aan de zegen van God. En onvruchtbaarheid 
kom je in het oude testament soms tegen als een waarschuwing van God, of een gevolg 
van zonden die zijn begaan. Misschien voel je dat zelf ook wel zo.  
 
Luister goed, broeder, zuster! Kinderen zijn een zegen van God. Geschenken van de Heer. 
Mensen kunnen zwangerschappen wel verhinderen. Maar ze kunnen nieuw leven niet 
maken, hoeveel mogelijkheden er ook zijn in vruchtbaarheidsklinieken. Beschouw een 
nieuw mensenkind altijd als een gave van God! God kan een moederschoot openen. 
Wees er dankbaar voor, ook als een ander die zegen niet ervaart. Het gaat niet altijd 
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goed met een zwangerschap, bevalling en opgroeiende kinderen. En toch mag je spreken 
van een zegen van God. 
 
Maar zie kinderloosheid nooit als een straf van God! In de Bijbel komen we veel gelovige 
echtparen tegen die geen kinderen kregen. Gods zegen werd in hun leven op een andere 
manier zichtbaar. Ze kregen een andere rol in zijn koninkrijk. Bid God of hij je voor ja-
louzie wil bewaren. En open ogen wil geven voor de geschenken die jij ontvangt. 
 
** 
 
Drie keer wordt in deze geschiedenis vertelt van Gods ingrijpen. Alle drie de keren heb-
ben ze een zwangerschap tot gevolg. De Heer is de bron van het nieuwe leven. Maar de 
reden voor zijn ingrijpen werpt nog meer licht op het karakter van God. God opent aan 
het begin de moederschoot van Lea, ‘omdat Jakob minder van haar hield dan van Ra-
chel’. Uiteindelijk is Lea via haar zoon Levi de moeder van alle priesters en via haar zoon 
Juda de moeder van alle koningen van Israel. Het onrecht wordt compleet rechtgezet! En 
God opent aan het eind de moederschoot van Rachel omdat ze veracht werd en als enige 
vrouw zonder een eigen kind een veel zwakkere positie had dan Lea, die inmiddels zes 
zonen het leven had geschonken. Zelfs zwakker dat de slavinnen met ieder twee zonen. 
 
In beide gevallen kiest God voor degene die onrecht ondergaat. Voor de zwakke, de ach-
tergestelde. Onze God is de God die voor de minste kiest, die de nederige verheft, die oog 
heeft voor de laagste, die opkomt voor de geringe. En dat is een karaktereigenschap van 
onze God. Misschien lijkt het onberekenbaar: eerst helpt God Lea, later helpt Hij Rachel. 
Maar het is dezelfde karaktereigenschap van onze God: Hij kiest voor de verachte. De 
geschiedenis door zie je dat terugkomen. Een David, een Maria, een Paulus. Jezus die 
bevriend was met tollenaars, hoeren, bedelaars en zondaren. Voor hen is Hij de minste 
geworden, om hen het leven te geven. 
 
Zo is onze God! In zijn Koninkrijk, waarin u bent binnengebracht, gaat het niet om het 
recht van de sterkste, maar om de zorg voor de zwakste. Het gaat niet om de invloed van 
de rijkste, maar om de hulp aan de armste. Prijs God, dat Hij zo met mensen omgaat! Zo-
dat je niet zelf je plek hoeft te bevechten of je naam hoog moet houden. Zodat je niet zelf 
je toegang hoeft te verdienen en je recht hoeft te halen. Zo is onze God! Daarom kun jij 
sorry zeggen als het nodig is. Daarom kun jij om vergeving vragen als daar reden toe is. 
Daarom kun jij huilen, smeken en schuilen. Je hoeft je niet groter te houden dan je bent. 
De Heer ziet naar je om! Zo leer je ook te letten op de kleine, de zieke, de zwakke, de 
hulpbehoevende. Je leert bidden voor de duizenden die opgejaagd worden, met de dood 
bedreigd, oneerlijk behandeld. Je leert zorgen voor de vluchteling, de bejaarde, de be-
perkte, de depressieve. In onze maatschappij staat die zorg niet zo hoog aangeschreven. 
Sommigen hebben er zelfs een afkeer van. In Gods rijk is het de hoogste dienst. Want het 
past bij heo God was en is en zal zijn.  
 
**  
 
We zijn op zoek naar God in de merkwaardige gebeurtenissen rond de gezinsvorming 
van de jonge Jakob. We kunnen veel leren van het dwaze gedrag van Jakob en zijn vrou-
wen. Zo werken menselijke emoties en driften kennelijk. Zo gaat een samenleving kapot 
als mensen zich hun afgoden maken. Maar we kunnen nog meer leren als we letten op 
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God. Die ingrijpt zodat mensen niet aan zichzelf of elkaar overgeleverd worden. Die ver-
lost, bevrijdt, genadig is en liefde leert. 
 
Gods naam wordt in dit verhaal genoemd als de God die de moederschoot opent en zich 
laat kennen als de bron van het leven. Hij wordt getoond als de God die kiest voor de 
door mensen achtergestelden. Heb je daarmee een paar lijnen in handen om ook in je 
eigen leven God te ontdekken? Om in je eigen ervaringen iets te zien van Gods aanwe-
zigheid? God die de bron van het leven is. God die het recht herstelt van de zwakke. Die 
God is in onze tijd niet minder actief.  
 
Er is nog een andere lijn in deze geschiedenis, waarin de levensweg van mensen ver-
bonden wordt aan de Heer. Die begint in de woorden van de mensen. En Jakob, én Lea, 
én Rachel noemen Gods naam. Ze belijden hun vertrouwen, ze danken hem voor zijn 
gaven, ze spreken hun verlangens uit, ze bidden om recht. Ze gerbuiken op hun levens-
weg de naam van God.  
 
Hun levensweg kent kortzichtige beslissingen en dwaze keuzes en wordt beheerst door 
gevoelens van jaloezie en rivaliteit. Misschien hebben ze het met de beste bedoelingen 
gedaan. Je kunt immers altijd wel een goed verhaal vertellen bij je gedrag. Maar bij hun 
dagelijkse zorgen en eigen ervaringen riepen zij de naam van God aan. En op het gebed 
laat God zich betrekken bij hun levensweg! De God die de gevolgen van verkeerde en 
dwaze beslissingen niet ongedaan maakt, is tegelijk de God die reageert op gebeden. God 
geeft je ruimte om keuzes te maken. Dat kunnen ook schadelijke keuzes zijn. Dan zul je 
de consequenties ervan moeten dragen. Maar tegelijk laat God je niet los, wanneer je zijn 
naam aanroept! Hij zal wijsheid en zuiverheid geven, als je hem daarom vraagt. Hij vult 
je met zijn Geest, wanneer jij je overgeeft aan zijn liefde.  
 
Er is voor gelovigen altijd veel te overdenken als het gaat om de interactie tussen God en 
mensen. Maar de Bijbel is er volstrekt helder over dat de Heer reageert op het eerlijk 
aanroepen van zijn naam. Wat je ook gedaan hebt, in welke situatie je je ook bevindt, hoe 
je weg ook verlopen is. Als je de naam van de Heer gebruikt, dan komt Hij met zijn gena-
de, zijn liefde, zijn verlossing en zijn wijsheid. Je blijft een mens, dwaas soms, kortzichtig 
soms, egoïstisch soms. En tegelijk ben je Gods lieveling. De Heer reageert op je wensen, 
luistert naar je dankbaarheid en verhoort je gebeden. Maak van God geen afstandelijke 
bestuurder, geen centrale processor. Maar leer Hem kennen in zijn interactie met men-
sen, in zijn communicatie, in zijn aanwezigheid, in zijn genade. 
 
**  
 
Drie lijnen: God is de bron van het leven. God kiest voor de voor mensen zwakken. God 
reageert op het noemen van zijn naam en het roepen om zijn ingrijpen. Zo krijgt ook de 
grote lijn van de bijbelse geschiedenis een eigen kracht. Er is geen toekomst zonder de 
Heer! Geen leven zonder de Heer. Ondanks alle menselijk gedoe en primitieve driften 
opent God de toekomst en gaat zijn koninkrijk verder.  
 
Die twaalf zonen van Jakob, hoe hun geboorte ook ingebed is in nijd, jaloezie en gekon-
kel, vormen toch de stamvaders van Israel. Midden in de bizarre geschiedenis, legt God 
het fundament van zijn volk. Dwars door het treurige en triviale gedoe van mensen, be-
gint de belofte van God vorm te krijgen. Er is Abraham, Isaak en Jakob een volk beloofd. 
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Dat eens heel de wereld tot zegen zou zijn. Het begint erop te lijken. Twaalf zonen. Een 
vruchtbaar gezin. Zo opent God de toekomst. We hebben alleen Hem erom te loven. Niet 
in menselijke organisatie, maar in Gods genadige leiding gaat de toekomst open. 
 
Geen toekomst zonder de Heer! Geen leven zonder de Heer! Hij verlost van de strikken 
van afgoderij. Hij bevrijdt van de slechte drijvers die een mens aansturen. Hij bewijst 
zijn genade aan zondaren. Hij ontfermt zich over wie Hem aanroepen. Hij is trouw aan 
wat Hij heeft beloofd. Prijs onze God. In de naam van Jezus Christus. 
 
Amen 


