
 

1 
 

Hoofdstuk 20       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Mijn moeder is in het jaar 1903 geboren. In die tijd was er geen radio, geen 

televisie en geen internet. Jullie vragen je misschien af wat die mensen dan ’s 

avonds na hun werk deden. Nu, vaak was het heel gezellig, vertelde mijn 

moeder. Ze lazen veel, deden spelletjes en ook, elke dag na het eten las haar 

vader hardop een heel hoofdstuk uit de bijbel voor. Mijn grootvader Andries 

Hovinga geloofde de bijbel van kaft tot kaft, zoals men dat vroeger zei. De hele 

bijbel werd voorgelezen vanaf bladzijde één tot en met de laatste bladzijde. En 

dan begon mijn opa opnieuw met voorlezen vanaf de eerste bladzijde. Ook het 

kleine Bijbelboekje het ‘Hooglied’ werd door mijn grootvader aan zijn kinderen 

voorgelezen.  

In hoofdstuk 8 vers 8 staat: ‘Wij hebben een jonge zuster, die nog geen borsten 

heeft. Wat zullen we met onze zuster doen, ten dage dat iemand naar haar dingt? 

Mijn moeder vertelde mij dat haar tweelingzus dan lachend zei: ‘Nu, geef haar 

twee sinaasappelen en laat ze die onder haar hemd doen. Dan heeft zij ook 

borsten.’ 

 

Dominee Doede Wiersma heeft in zijn dagboek ‘Wekker Bliuwe!’ (Wakker 

blijven) bijzonder mooi, speciaal voor jullie geschreven over dit Bijbelboek 

‘Hooglied’. Over de echte liefde tussen een jongen en een meisje. Liefde voor 

elkaar zoals God die bedoeld heeft toen hij de mensen schiep.  

 

Zelfs ‘echte liefde op het eerste gezicht’ bestaat, kunnen jullie lezen in dit 

verhaal over Jacob en Rachel. Jacob, die bij de waterput denkt dat hij zijn 

moeder Rebekka aan ziet komen lopen, maar dan in een jongere gedaante. Hij 

ziet een jonge vrouw met dezelfde mooie bruine sprankelende ogen, zoals zijn 

moeder die heeft. Precies hetzelfde prachtige lange donkere haar. Ja helemaal 

hetzelfde ranke figuurtje. Bij het zien van zijn nicht Rachel, die als twee 

druppels water op zijn moeder lijkt, wordt hij smoorverliefd op haar.  
Om zijn gevoelens onder dwang te houden levert Jacob een bovenmenselijke 

krachtinspanning door in z’n eentje die zware steen van de put af te rollen. Hij 

geeft de schapen van zijn oom Laban water te drinken. Daarna loopt naar dat 

bijzonder mooie meisje toe, slaat de armen om haar heen en kust haar….  Liefde 

op het eerste gezicht! 

Pas daarna vertelt Jacob dat hij familie is. Zijn moeder is de zus van haar 

vader.  

 

 

Hoofdstuk 20      -       Dochters van Laban         -     Genesis  29   
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In het open veld, nog een flink eind van de stad af was een waterput waar altijd 

water in stond. In de namiddag van elke dag gaven de herders van de stad Haran 

vanuit deze waterbron hun schapen te drinken. 

Op zekere dag arriveerde Jacob hier bij deze waterput. De zon stond nog hoog 

aan de hemel, maar toch zag hij drie kuddes schapen bij de lege 

waterdrinkbakken. De schaapherders zaten erbij te praten en te lachen en 

niemand van hen dacht eraan om de lege bakken te vullen. Nee, ze hadden het 

met elkaar goed geregeld. Eerst op elkaar wachten tot ze er allemaal waren. Pas 

dan wentelden ze met z’n allen de zware steen van de put. Vervolgens drenkten 

ze hun schapen en daarna wentelden ze weer met elkaar de zware steen terug op 

de mond van de put. Ja, dit was daar goed geregeld. Iedereen wist waar hij zich 

aan te houden had. Anders kwam er alleen maar ruzie van. 

 

Verwonderd keek Jacob naar de mannen. Waar hij vandaan kwam was het niet 

gewoonte om zo met je schapen om te gaan. Er was toch nog tijd genoeg om je 

schapen te laten grazen. Maar nu die schaapherders hier toch waren kon hij ze 

mooi even vragen waar zijn oom woonde en hoe het met hem ging. 

‘Laban?’ antwoordden ze onverschillig, ‘ja, die woont hier in de stad en het gaat 

goed met hem. Maar kijk, daar komt zijn dochter Rachel aan met de schapen van 

haar vader. Zij kan u wel meer over haar familie vertellen.’ 

 

Jacob zag haar aankomen, een jong en mooi meisje. Hij voelde zijn hart 

kloppen. Na al die eenzame weken zonder met iemand te kunnen praten, zou hij 

zo dadelijk een familielid ontmoeten. Hoe zou ze zijn, die nicht van hem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob zag zijn nicht aan komen lopen. 
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En zou er voor hem plaats zijn in haar vaders huis? Een woonplek voor hem en 

dan niet voor een paar weken of maanden, maar heel waarschijnlijk voor jaren. 

Net zolang tot Ezau niet meer kwaad op hem was en hij bericht van zijn moeder 

kreeg dat hij terug kon komen. Zijn moeder! Honderd jaar geleden was zijn 

moeder ook zo’n jonge vrouw geweest als dit meisje dat daar aan kwam lopen. 

Eliëzer, de knecht van zijn grootvader Abraham had haar opgehaald had om de 

vrouw van zijn vader te worden. Zijn moeder Rebekka was nu thuis en dacht 

misschien aan hem. En zie, daar kwam zijn nicht Rachel aanlopen…. 

 

Toen zij naast hem stond zag Jacob hoe mooi en hoe knap zij was. Haar ogen 

keken hem frank en vrij aan. Dus, dit was zijn nicht de dochter van de broer van 

haar moeder. Jacob voelde zich van binnen warm worden. Het was net alsof hij 

haar al heel lang kende. Hij moest iets doen! Hij wilde haar helpen om haar 

schapen drinken te geven. Dan wist ze ook direct dat hij niet bang was om te 

werken. 

Vlug trok hij zijn mantel  uit en liep naar de waterput. De schaapherders keken 

vreemd op en gingen staan. Wat wilde die vreemde snuiter? Het was nog geen 

tijd om de schapen water te geven en als hij dorst had kon hij toch wel om een 

beetje water vragen? Die zware steen kon hij toch niet van zijn plaats krijgen. 

Daar waren minimaal twee heel sterke kerels voor nodig. Ze wilden al roepen: 

‘Blijf van die steen af!’  Maar toen zagen ze hoe Jacob die zware steen beet 

pakte, zich tot het uiterste inspande en in z’n eentje die zware steen van de mond 

van de put afwentelde. 

Misschien was het toch maar beter om niets te zeggen, dachten de 

schaapherders. Die man moest wel ontzettend sterk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die man moest wel ontzettend sterk zijn. 

 

Ondertussen was Jacob al druk bezig met water te putten en de schapen van 

Rachel water te geven. Het maakte hem niets uit dat de zon brandde en dat het 
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zweet hem met straaltjes van zijn lichaam droop. Hij had nog maar één 

gedachte: Rachel. Nu kon zij zien wat hij voor haar over had!  

Toen alle schapen voldoende te drinken hadden gekregen sloeg hij zijn mantel 

om en liep naar haar toe. Voor Rachel precies begreep wat er gebeurde, voelde 

zij de sterke armen van deze vreemde man om haar schouders. Hij trok haar 

tegen zich aan en kuste haar. Daarna huilde hij. 

En Rachel? Eerst schrok zij. Maar waarom huilde deze sterke man nu zo hevig?  

Maar toen Jacob haar alles verteld had, dat hij familie was, de zoon van de zus 

van haar vader, toen begreep ze hem beter. 

Vlug liep ze naar huis en vertelde haar vader van haar vreemde ontmoeting bij 

de waterput. Laban was erg blij met wat zijn dochter hem vertelde. Nu zou hij 

weer iets horen over zijn zuster Rebekka. Hoe haar leven was geweest in dat 

verre land Kanaän.  

 

Terwijl even later Laban zo snel hij kon naar de waterput buiten de stad liep, 

dacht hij terug aan die andere keer, toen hij ook naar deze waterbron liep om de 

oude knecht van Abraham op te halen. Die man was toen gekomen met knechten 

en kamelen en had zijn zus Rebekka met ‘goud’ behangen. Ook hij was toen bij 

het uitdelen van de cadeaus niet overgeslagen.  

En nu was de zoon van zijn zuster hier zonder geld of goud. Maar dat hinderde 

niets want zijn vader was rijk. 

 

Met wijd uitgespreide handen liep Laban op Jacob toe en omarmde hem. Jacob 

moest direct met hem meekomen. Zijn huis stond voor zijn neef open. Hij mocht 

blijven logeren zo lang als hij maar wilde!  

Zo’n hartelijk welkom had Jacob niet verwacht. Zijn oom Laban moest wel een 

bijzonder vriendelijk en goed man zijn…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laban verwelkomt Jacob. 
 

Een maand later wist Jacob één ding heel zeker: hij wilde geen andere vrouw 

dan zijn nicht Rachel. Direct die eerste week al had hij haar werk overgenomen. 

Hij ging nu met de kudde van zijn oom Laban de velden in om gras voor de 
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schapen te zoeken. Nee, hij was geen man om de hele dag stil te zitten. Maar, 

vooral voor Rachel deed hij dit werk. Nu hoefde zij niet meer dat mannenwerk 

te doen en was zij niet meer elke dag bij de waterput waar zij die herders 

ontmoette. Er moest maar eens één van hen verliefd worden op Rachel…. 

 

Laban had al heel snel door dat Jacob verliefd was op zijn dochter Rachel. Aan 

de ene kant stond Laban dat wel aan. Hij wilde Jacob heel graag bij zijn kudde 

schapen houden.  Maar aan de andere kant, waarom had Jacob zijn oog niet laten 

vallen op zijn oudste dochter Lea? Ja, Laban was bang dat er nooit een man zou 

komen om hem de hand van Lea te vragen. Zijn oudste dochter had iets met haar 

ogen waardoor zij er niet knapper op was geworden. En nu was Laban bang dat 

wanneer nu ook Jacob niets van haar wilde weten zijn dochter Lea nooit zou 

trouwen. 

Natuurlijk zou hij hem zijn dochter Rachel niet weigeren. Laban wist 

ondertussen wat voor een uitstekende herder Jacob was. Er was niemand die 

zoveel kennis had van kleinvee, niemand die zich zo inzette voor zijn schapen.  

’s  Morgens in alle vroegte ging hij met zijn schapen de velden in en ’s avonds 

was hij de laatste die met zijn kudde thuis kwam. Een maand lang had hij nu 

gewerkt zonder loon te ontvangen. En zelfs Laban die een ander niet veel gunde, 

begreep dat dit niet lang zo kon doorgaan. Het werd tijd hij met Jacob hierover 

een afspraak ging maken, voordat Jacob bij een ander aan het werk zou gaan 

voor een hoog loon. Maar hij was niet van plan om Jacob te veel te betalen! Het 

leek hem het beste toe dat Jacob zelf maar ging zeggen wat hij wilde verdienen. 

Jacob was een fatsoenlijke jongen die van zijn oom niet het meeste zou durven 

vragen. 

 

Laban zei: ‘Jacob, je bent familie, maar ik wil je wel betalen voor je werk. Zeg 

maar wat je wilt verdienen.’ 

‘Geef mij uw jongste dochter Rachel tot vrouw,’ antwoordde Jacob, ‘en ik zal 

zeven jaren als schaapherder voor u werken.’ 

Zeven jaar! dacht Laban. Het was de gewoonte dat een man die trouwde zijn 

bruid van de familie kocht en een zoon van Izaäk kon wel een flinke bruidsschat 

betalen. Maar in zeven jaar tijd kon deze Jacob meer voor hem verdienen dan er 

ooit voor een bruid betaald was. 

Laban liet niet blijken hoe blij hij was met dit voorstel. Hij antwoordde alsof hij 

zijn neef een gunst bewees: ‘Ach, ik kan haar evengoed aan jou geven als aan 

een vreemde. En het blijft ook nog in de familie. Dus, dat is afgesproken: zeven 

jaren ga je werken voor mijn dochter Rachel.’ 

 

Die zeven jaren deed Jacob zijn best. Niet omdat hij zijn oom zo hoog had. Nee, 

die had hij intussen beter leren kennen. Maar hij hield van zijn werk en 

natuurlijk, hij werkte voor zijn grote liefde, voor zijn Rachel. Hij vond het 

prachtig om voor haar te werken. De dagen vlogen voorbij. Altijd was hij bij het 
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kleinvee, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. In het vroege voorjaar, 

wanneer de lammeren geboren werden maakte hij erg lange dagen. Wanneer er 

eens een lammetje zoek raakte of wanneer het door een wild dier verscheurd 

werd, vertelde hij dat eerlijk aan Laban en vergoedde de schade. Iedereen die 

Jacob zo hard zag werken zou gezegd hebben: ‘Het is wel goed. Het is jouw 

schuld niet,’ maar zo’n man was Laban niet.  

Het was een wonder hoe gedurende deze zeven jaren de kudden van Laban 

groter werden. Ja, hij werd zelfs een rijk man. Laban besefte heel goed dat dit 

alleen kwam door het werk van Jacob. Hij merkte dat God Jacob zegende in 

alles wat hij deed.  Nee, hij wilde zijn neef Jacob nooit weer kwijt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaapskudde van Laban. 

 

Toen de zeven jaren bijna voorbij waren begon Laban plannen te maken om 

Jacob langer voor zich te laten werken. Maar hoe? Als hij hem nu eens 

voorstelde om ook zeven jaren voor zijn oudste dochter Lea te gaan werken? Er 

waren veel meer mannen die meer dan één vrouw namen. Bovendien zou Lea 

dan ook goed terecht komen. Maar hij wist veel te goed dat Jacob hiermee niet 

akkoord zou gaan. Nee, die had zijn zinnen op Rachel gezet en nooit zou hij er  

een tweede vrouw bijnemen. Als het nu andersom was geweest? Als hij nu met 

Lea zou zijn getrouwd? Zou hij dan wel een tweede vrouw erbij nemen? 

Dagenlang spookte deze gedachte door Laban zijn hoofd, maar hij zei er niets 

van tegen Jacob. Waarom zou hij ook? Als hij het maar slim genoeg aanpakte…. 

 

Op zekere dag kwam Jacob bij Laban en zei tegen hem: ‘De zeven jaren zijn 

voorbij. Laat mij nu met uw dochter trouwen.’ 
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Laban reageerde heel vriendelijk. Natuurlijk zou hij alles gereedmaken voor de 

bruiloft. Een groot feest zou het worden: zeven jaar had Jacob voor hem 

gewerkt, zeven dagen zou de bruiloft duren.  

 

Er werden schapen en geiten geslacht, een grote hoeveelheid broden gebakken 

en wijn was er voor iedereen in overvloed. 

En Jacob, de blijde bruidegom, at en dronk met een vrolijk hart. Laban zelf 

zorgde ervoor dat de drinkbeker van Jacob nooit leeg was.  

 

Het was al laat die eerste dag van de bruiloft toen Jacob naar zijn slaapkamer 

ging. Zijn hart klopte voelbaar terwijl hij op Rachel wachtte. Luide stemmen 

klonken toen ze zijn bruid brachten. Stil en bedeesd stond ze daar in haar witte 

trouwjapon, onder de zware zwarte sluier. Laban zelf bracht zijn dochter naar 

Jacob. Hij zegende het bruidspaar en toen waren ze getrouwd. Daarna verlieten 

ze allemaal de spaarzaam verlichte slaapkamer. Pas toen het laatste kaarsje 

uitgeblazen was deed de bruid haar sluier af…. 

 

De volgende ochtend toen het zonlicht de slaapkamer binnenkwam werd Jacob 

wakker. Waar was hij? Wat was er gisteren gebeurd? O ja, gisteren was hij 

getrouwd en naast hem sliep nog zijn lieve Rachel. Hij richtte zich op om naar 

haar te kijken. Het was alsof zijn hart stil bleef staan: zij was niet Rachel, maar 

haar oudere zus Lea! Droomde hij nog een vreselijke droom? En toen begreep 

hij alles. Ze hadden hem bedrogen! Onder de zwarte sluier hadden ze hem Lea 

gebracht. Jacob voelde een hevige woede in zich opkomen. Hoe hadden ze hem 

dit kunnen aandoen? Hij wilde Lea niet! Hij had eerlijk zeven jaren lang voor 

Rachel gewerkt. Hij stond helemaal in zijn recht wanneer hij nu direct Lea naar 

haar vader terugbracht. 

 

Vlug kleedde hij zich aan en ging naar Laban toe. Die had dit natuurlijk bedacht. 

Zijn schuld was het, al had Lea daar natuurlijk ook aan meegewerkt. Lelijke 

Lea, die nu zijn vrouw was. Nu hij er goed over nadacht was hij niet meer zo 

boos op Lea. Zij zou immers nooit een man krijgen. Niemand wilde met haar 

trouwen en dat wilde ze zo graag.  Zij had er alles voor over om zelf kinderen te 

krijgen. Maar Laban! Die man was zijn schoonvader geworden. De man tegen 

wie hij nu ‘vader’ moest zeggen, tegen zo’n gemene bedrieger! Nooit kon het 

weer goed komen tussen hen. Nooit weer zou hij de schande vergeten die deze 

Arameeër hem aangedaan had.  

 

Rechtop stond hij daar voor Laban. Kwaad, ja zelfs dreigend zei hij: ‘Hoe heeft 

u zoiets kunnen doen? Ik heb toch voor u gewerkt om met Rachel te trouwen? 

Waarom heeft u mij zo bedrogen?’ 

Laban werd niet boos. Hij deed net alsof het heel gewoon was wat hij had 

gedaan. Hij antwoordde heel rustig: ‘Maar dat kon toch niet anders? Je woont nu 
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al zoveel jaren in Haran. Jij moet toch weten dat het hier de gewoonte is dat 

eerst de oudste dochter trouwt. Ik kan toch niet zomaar tegen de wetten, de 

zeden en gewoonten van ons land ingaan? Maar ik zal het goed met je maken. 

Als deze bruiloftsweek voorbij is mag je Rachel ook hebben. Maar dan moet je 

natuurlijk wel nog eens zeven jaar voor mij werken.’ 

Jacob begreep ineens alles. Alleen om hem hier nog eens zeven jaar voor hem te 

laten werken had zijn schoonvader deze gemene streek uitgehaald. Het ging 

vader Laban niet om zijn oudste dochter Lea, nee, hij had geen medelijden met 

haar. Het ging hem alleen om het werk, om zijn kudden, om rijkdom en bezit. 

Jacob besefte dat hij zijn vrouw Lea niet mocht verstoten. Hij mocht haar niet 

voor de hele stad te schande maken. Zij was zijn vrouw en dat zou ze blijven. 

Maar hoe moest het nu verder? Zou hij tegen Laban zeggen: Nu hoef ik Rachel 

niet meer.  Ik ga weg met mijn vrouw Lea en ik zal proberen van haar te gaan 

houden.  Net zo veel als ik van haar zus Rachel houd. Dat was het beste: één 

vrouw!  

Maar dat kon hij niet. Nee, hij kon niet zonder Rachel. Hij wilde geen leven 

zonder haar. Eén vrouw?  Ja, wanneer die ene vrouw Rachel was. 

Vastberaden zei Jacob tegen Laban: ‘Goed. Geef mij direct na deze bruiloft uw 

jongste dochter Rachel en dan zal ik nog eens zeven jaar voor u werken.’ 

Nog eens zeven lange jaren! Maar het was hem te min om af te dingen. Nooit 

zou Laban kunnen zeggen dat hij minder voor Rachel betaald had dan voor haar 

oudere zuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Waarom heeft u mij met uw oudste dochter Lea bedrogen?’ 
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Diep beledigd liep Jacob met langzame stappen naar buiten. O God, dacht hij, U 

die mij gezegend hebt in Bethel, kon U mij niet bewaren voor de leugens van 

deze valse Arameeër? Op datzelfde moment bleef hij als aan de grond 

vastgenageld staan.  

‘Heer,’ bad hij zachtjes, ‘ik ben geen haar beter dan Laban! Ik heb mijn oude 

blinde vader bedrogen.’ 

Het was alsof hij zichzelf weer zag staan met die geitenvelletjes om zijn polsen 

en hoorde hij zijn vader weer zeggen: ‘Ben jij werkelijk mijn zoon Ezau?’ 

Nog nooit eerder had hij het zo goed gevoeld als nu wat hij zijn oude vader 

aangedaan had…. 

 

Hij ging terug naar zijn vrouw Lea die hem ook bedrogen had. Hij voelde een 

beetje medelijden met haar. Maar terwijl hij naar haar toeliep, hij kon het niet 

helpen, dacht hij maar één ding: ik wou wel dat deze bruiloft voorbij was! 

 

Gestaag gingen de zeven jaren voorbij die Jacob voor zijn vrouw Rachel moest 

werken. Net zo trouw als de eerste zeven jaren deed hij ook nu zijn best. Maar 

soms viel het werken hem zwaar. Want hoewel er ook veel mooie dingen in zijn 

leven waren, was er ook veel verdriet en bitterheid. Hij wist dat hij van zijn 

beide vrouwen moest houden. Dat was zijn plicht. Maar meestal lukte dat niet. 

Steeds weer was er die stille strijd tussen zijn beide vrouwen, de zussen Lea en 

Rachel. Omdat Jacob echt van Rachel hield voelde Lea zich vaak overbodig, ja 

teveel. Zij was het derde wiel aan de wagen.  

 

En juist omdat Jacob zijn vrouw Lea onrecht aandeed had de Heer medelijden 

met haar en gaf haar kinderen. Snel achterelkaar kreeg zij drie jongens. Ze 

kregen de namen: Ruben, Simeon en Levi. Elke keer weer dacht ze wanhopig, 

dat Jacob nu wel van haar zou gaan houden. Nee dus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zussen Lea en Rachel, allebei met Jacob getrouwd. 
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Toen later Lea haar vierde zoon geboren werd, noemde ze die Juda, want zei ze: 

‘Nu zal ik God loven.’ 

Het leek wel of zij nu pas na de geboorte van haar vierde zoon aan God dacht, 

terwijl God haar zo genadig was geweest. Met bedrog had zij haar man gekregen 

en nu had ze vier zonen en haar zus Rachel nog niet één. 

 

Rachel, wat had zij het er moeilijk mee. Haar man had alles voor haar over. Hij 

deed alles voor haar, maar samen kregen ze geen kinderen. Het is altijd heel erg 

jammer wanneer getrouwde mensen geen kinderen krijgen, maar in die tijd en in 

dat land was het nog veel erger. Nu hebben hier in Nederland de mensen 

medelijden met een vrouw die geen kinderen heeft. Maar in die tijd dacht men 

dat een vrouw die geen kinderen kon krijgen het haar eigen schuld was, ja zelfs 

dat het een straf van God was.  

‘Rachel,’ zeiden de mensen tegen elkaar, ‘zij moet wel een erg zondige vrouw 

zijn, want anders zou God haar wel kinderen geven. En Jacob? Die moet wel 

oppassen met zo’n vrouw in zijn tent, straks gaat de vloek nog over op hem.’ 

Natuurlijk durfden de mensen dat niet rechtstreeks tegen Rachel te zeggen, maar 

zij voelde wel hoe de mensen achter haar rug om over haar roddelden. Eerst had 

ze nog gehoopt dat het wel goed zou komen, maar toen de jaren voorbij gingen 

werd ze boos, opstandig en depressief. 

Vroeger had Jacob zijn grootmoeder Sara vijfentwintig jaar moeten wachten op 

een zoon en haar schoonmoeder Rebekka twintig jaar. Maar zoveel geduld had 

zij niet. 

 

Op een keer toen Rachel weer erg jaloers op haar zus Lea was, zei ze tegen haar 

man Jacob: ‘Geef me toch kinderen! Anders ga ik dood!’ 

Jacob werd boos en zei: ‘Jij bent onredelijk Rachel! Het is niet mijn schuld dat 

jij nooit in verwachting raakt. God geeft kinderen aan wie Hij wil.’ 

Waarop Rachel antwoordde: ‘Trouw dan met mijn slavin Bilha. Slaap met haar. 

Dan kan zij een kind voor mij krijgen.’ 

En zo gebeurde het dat Jacob, de man die maar van één vrouw hield, er nog een 

derde vrouw bij nam. Twee kinderen kregen Jacob en Bilha en Rachel noemde 

ze trots: Dan en Naftali. Nu was Rachel voor de wet niet langer een vrouw 

zonder kinderen, maar diep in haar hart bleef het verlangen naar een zoon die 

echt van haarzelf was. 

 

Jacob dacht dat er nu eindelijk vrede in zijn huis was, nu Rachel en Lea allebei 

kinderen hadden. Nu zouden de beide zussen geen ruzie meer maken…. Maar 

dat was een misrekening. 

Ook Lea kwam bij Jacob en zei tegen hem: ‘Ik ben toch niet minder dan jouw 

vrouw Rachel? Ik wil dat jij ook trouwt met mijn slavin Zilpa.’ 

Jacob vond het niet mooi van Lea, maar hij kon er niet onderuit. Zo kreeg hij 

zijn vierde vrouw. Ook Zilpa kreeg na verloop van tijd twee kinderen. Lea 
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noemde ze: Gad en Aser. Nog weer later kreeg Lea zelf ook nog twee zonen. 

Die kregen de namen Issachar en Zebulon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacob’s zonen. 
 

Het was in het zevende en laatste jaar dat ook Rachel een baby kreeg. Een 

jongetje. Wat was zij blij. Tranen van blijdschap blonken in haar donkere ogen, 

toen zij haar zoontje voor de eerste keer in haar armen nam. Nu was haar 

schande voorbij en die zware vloek weggenomen! 

Maar ook op deze blijde dag dacht Rachel niet in de eerste plaats aan God. Haar 

zuster Lea had een hele rij zonen en zij nog maar één. Dat was wel mooi, maar 

met één zoon was zij niet tevreden. 

‘Ik noem hem Jozef,’ zei ze, ‘want God moet mij meer kinderen, ja nog een zoon 

geven.’ 

Dat heeft God ook gedaan, maar wel veel jaren later. 

 

Na de geboorte van Jozef waren de zeven jaren voorbij. Bij alles wat er gebeurd 

was en ondanks alles wat Laban hem aangedaan had voelde Jacob zich toch rijk. 

Deze elf zonen die hij nu gekregen had, waren duidelijk een teken dat God hem 

in dit vreemde land niet vergat. God had hem beloofd dat hij later tot een heel 

groot volk zou uitgroeien, Ja, zo talrijk als de zandkorrels aan het strand bij de 

zee. Deze elf zonen van hem waren een goed begin. Ja, wanneer hij naar zijn 

kinderen keek viel al het verdriet van hem af. Ook zijn heimwee naar zijn 

moeder. 

Maar het werd tijd dat hij een voor zichzelf ging zorgen, zodat hij brood op de 

plank zou krijgen voor zijn eigen grote huishouding.  

 
 


