Hoofdstuk 21
Lieve kleinkinderen,
Vorige week kreeg ik van een vriend, die net zoals ik ook in 1944 geboren is, een
mailtje waarin hij schreef: Trouwens de leerlingen op de school van mijn zoon houden
zich nauwelijks aan coronamaatregelen. Gelukkig zijn mondkapjes vanaf vandaag op scholen
verplicht. Ik ben hevig geschrokken dat dit niet geldt in kerken en moskeeën. Kerkleiders
moeten toch op de eerste plaats de mensen helpen! Door deze ervaringen zijn wij nog
overtuigender atheïst dan we al waren. Corona!

Deze vriend van mij moest als kind van zijn ouders elke week verplicht naar de
Rooms Katholieke kerk. Hij was zelfs misdienaar. Door veel teleurstellingen in
hun leven hebben zijn vrouw en hij God afgezworen.
Maar mijn vriend is, net zoals elk mens, wel met een godsbesef geboren. Als je
van geen God weet of niet wilt weten, dan bedenk je zelf een god. Denk maar
aan de oude Germanen die de natuurgoden Wodan, Donar en Frigga vereerden.
En dan de Griekse mythologie. Heel veel door mensen bedachte goden met
menselijke karaktereigenschappen. Ja, in zulke goden (afgoden) kun je geloven
en hen vereren met veel offers en geschenken.
Veel mensen beseffen niet in welke goden (afgoden) zij geloven. Ik ken mensen
die bezeten zijn van de mammon. Geld is het allerbelangrijkste in hun leven.
Je kunt ook een zelfgemaakte of gekochte talisman in je auto hebben hangen,
want anders krijg je een ongeluk.
Lieve kleinkinderen, jullie kennen allemaal het weekblad Donald Duck.
Natuurlijk ook de stripfiguur oom Dagobert Duck. Deze erg rijke eend bezit een
geluksdubbeltje. Dat muntstukje is zijn ‘god’, waardoor hij zo rijk is geworden.
Zo’n god als dat geluksdubbeltje of elk ander gelukbrengend voorwerp, je kunt
er gewoon op gaan zitten. Net zoals in onderstaand verhaal Rachel deed. Ze
ging op dat afgodsbeeldje zitten.
Geen vernederender plek is denkbaar voor zo’n afgodsbeeldje. Onder de
rokken van een vrouw die ongesteld is.
Ja, zelf gemaakte, zelf bedachte goden….
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Dieren van Laban
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Genesis 30 : 25 - 43
Genesis 31

Het was lang geleden dat Jacob in Bethel bij die gewijde steen stond en God
vroeg: ‘brood om te eten en kleren om aan te trekken’.
Nu stond hij voor zijn schoonvader en vroeg om loon. Lang had hij gewerkt
voor Laban zijn beide dochters, maar nu ging hij met Laban de strijd aan om
Laban zijn kuddes dieren. Maar dat zou geen veertien jaar duren! Jacob, rijk zou
hij worden ten koste van Laban en zijn zonen. En dat zou zijn ‘wraak’ zijn voor
al het leed dat Laban hem aangedaan had.
‘Oom Laban, ik heb mijn tijd bij u uitgediend,’ zei Jacob, ‘ik wil graag
teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef mij mijn vrouwen en
kinderen mee. Dan ga ik.’
Het was helemaal niet de bedoeling van Jacob dat hij nu op reis ging. Maar het
kon geen kwaad dat Laban wist dat er ook wel werk voor hem was bij een ander.
Zoals Jacob had verwacht gebeurde: Laban wilde hem niet missen. Heel
vriendelijk vroeg hij: ‘Blijf alsjeblieft hier. Want de Heer heeft mij heel rijk
gemaakt en dat komt omdat jij hier bent. Dat heb ik wel begrepen. Zeg maar wat
je wilt verdienen. Ik zal het je betalen.’
Ja, zo’n man was nu zijn schoonvader. Hij was te zuinig om hem een normaal en
goed loon te geven en daarom moest Jacob het zelf zeggen. Natuurlijk hoopte
Laban dat hij niet teveel zou durven vragen! En wanneer hij dan Jacob
ingehuurd had dan kreeg hij ook nog mooi de Zegen van God erop toe.
Jakob antwoordde: ‘U weet hoe hard ik voor u gewerkt heb. En ook hoe goed ik
uw dieren verzorgd heb. Voordat ik kwam had u maar weinig dieren. Maar nu
heeft u een enorme kudde. Sinds de tijd dat ik bij u gekomen ben heeft God de
Heer u heel rijk gemaakt. Maar nu wordt het tijd dat ik voor mijzelf ga werken.’
‘Zeg mij maar wat ik jou moet geven,’ antwoordde Laban.
‘U hoeft mij niets te geven,’ zei Jacob, ‘maar ik stel het volgende voor. Ik zal
voor uw schapen en geiten blijven zorgen. Vandaag zal ik alle bijzondere dieren
uit de kudde halen: alle schapen die zwart zijn en alle geiten die gevlekt zijn.
Die zijn voor mij. Dat is mijn loon. Ik zal het eerlijk doen. Kom dat later maar
controleren. Als u een wit schaap ziet of een geit die niet gevlekt is dan ben ik
een dief.’

Zwarte of gevlekte lammetjes.
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Laban wist niet wat hij hoorde. Met grote ogen keek hij zijn schoonzoon aan.
Was hij nu zo onnozel of gaf hij helemaal niets om geld? Wanneer die bonte
geiten en die zwarte schapen uit de kudde gingen, dan zouden er niet vele van
zulke lammeren geboren worden! Het gebeurde maar zelden dat een wit schaap
een zwart lammetje kreeg of een gevlekt geitje van een donkere moeder.
Natuurlijk kon hij met dit voorstel akkoord gaan. En voor alle zekerheid kon hij
dat schiften van schapen en geiten zelf wel doen: Jacob kon eens een bonte bok
of een zwarte ram over het hoofd zien!
En zo gebeurde het. Nog diezelfde dag ging Laban zelf naar de kudde. Hij
haalde alle zwarte schapen weg en alle gevlekte geiten. Die dieren gaf hij aan
zijn zonen mee. Hij stuurde zijn zonen met deze schapen en geiten wel drie
dagen lopen ver weg.
Zo had hij geen zorg meer dat in de grote kudde waar Jacob voor moest zorgen,
nog zwarte of gevlekte rammen aanwezig waren.
De dagen en weken gingen voorbij. Laban twijfelde er niet aan dat in het
voorjaar wanneer de lammetjes geboren werden, Jacob te veel zou krijgen.
Alleen één ding wist Laban niet. De slimme Jacob haalde stiekem takken van
bomen met wit hout. Met zijn mes sneed hij stukken schors in ringen van die
takken af. Een stukje wit en dan een stukje donkere boomschors en dan weer een
stukje wit, enz. Die bonte stokken deed Jacob in de drinkbakken van de schapen
en geiten. Hij geloofde dat hierdoor veel zwarte en gevlekte lammetjes geboren
zouden worden.
In het voorjaar toen in de grote kudde van Laban de lammetjes werden geboren
waren het bijna allemaal zwarte en gevlekte. Jacob dacht dat het kwam door zijn
stokken in de drinkbakken. Had hij God op zijn manier een handje geholpen?
Toen Laban al die zwarte en gevlekte lammetjes zag, vloekte hij luidop. Het was
de afspraak! Hij kon er niets van zeggen. Kwaad liep hij weg. Had die
schoonzoon van hem zijn dieren betoverd? Of was het anders niet dan dom
geluk en ook maar eenmalig?
Laban was erg blij dat in het najaar alles weer bij het oude was. Bijna alle
lammetjes kwamen hem toe. Natuurlijk had hij liever de voorjaarslammeren
gehad, want die waren sterker en gezonder. Maar nu wist hij dat Jacob niet alles
in zijn macht had.
Wel keek Laban die winter met jaloerse blikken naar de kudde van Jacob. Die
schapen en geiten kregen in het voorjaar allemaal lammetjes. En natuurlijk kreeg
Jacob als loon ook de zwart en gevlekte lammeren uit zijn eigen kudde.
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Maar toen het zover was ging het weer mis. Laban zijn witte schapen en geiten
kregen bijna allemaal zwarte en gevlekte lammetjes. Laban was razend van
kwaadheid.
‘Zo kan het niet weer,’ gromde hij naar Jacob. ‘Volgend jaar doen we precies
andersom. Dan krijg jij de witte.’
Jacob vond het goed. Maar het volgende voorjaar waren weer bijna alle
lammetjes voor hem. Het hielp niet dat Laban tekeer ging of dat hij steeds weer
het loon voor Jacob veranderde. God zorgde ervoor dat Jacob bijna alle
lammetjes in het voorjaar kreeg en Laban de herfstlammeren. Die waren minder
sterk en ook veel vaker ziek met de dood als gevolg.
De kudde schapen van Laban werd steeds kleiner terwijl die van Jacob groeide.
Ook kocht Jacob kamelen en ezels en veel slaven en slavinnen.

Schapen van Jacob.
Toen er zes jaren voorbij waren gegaan was Jacob een rijk en machtig man
geworden. De zonen van Laban haatten hem en Laban zelf had geen goed woord
voor Jacob over. Volgens hem had hij van hem gestolen.
Laban en zijn zonen vonden het tijd worden dat ze Jacob’s rijkdom terug
moesten stelen.
Jacob werd bang voor de gloeiende haat die hij in hun ogen zag. Straks zou het
tot een uitbarsting komen en wat kon hij dan in zijn eentje beginnen tegen zijn
grote schoonfamilie? Jacob maakte plannen om weg te gaan. Maar hij durfde
niet. Wanneer hij met al zijn bezit ervan doorging dan zouden ze hem
aanvallen….
Juist in die tijd zei de Heer tegen Jacob: ‘Ga nu terug naar je familie in het land
waar je geboren bent. Ik zal bij je zijn.’
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Dagen en weken waren voorbijgegaan en nog steeds was Jacob met alles wat hij
bezat niet weggegaan. Niet dat hij dat niet weg wilde, maar hij durfde niet.
Laban en zijn zonen zouden hem niet laten gaan. Ging hij er wel stiekem
vandoor, dan zouden ze hem met geweld terughalen. Wilde Jacob vertrekken,
dan zou dat tijdens het schaapscheren moeten gebeuren. Laban en zijn zonen
waren dan wekenlang van huis. Natuurlijk zou zijn schoonvader het snel genoeg
te weten komen, maar heel misschien, wie weet zou hij Jacob laten gaan. In
ieder geval hoefde Jacob nu geen toestemming te vragen. Die zou hij toch niet
krijgen. Hij kende zijn schoonvader!
Jacob zijn vrouwen Lea en Rachel vonden het goed om met hun man Jacob mee
te gaan naar Kanaän. Ze waren toch al niet al te best te spreken over hun vader.
‘Zijn wij geen vreemden voor hem?’ zeiden ze bitter. ‘Hij heeft ons als een stuk
vee verkocht. En het geld Jacob, dat jij veertien jaar lang voor hem verdiend
hebt, daar heeft hij ons nooit iets van gegeven. God heeft dat nu allemaal van
hem afgepakt en aan jou gegeven. Laten we maar gauw vertrekken en doen wat
God gezegd heeft.’
Mooi was het niet om zo maar zonder groeten weg te gaan, maar het kon niet
anders. Het was altijd nog beter om hun vader nooit weer te zien dan dat er
gevochten zou worden, waarbij doden vielen. En als zij moesten kiezen tussen
hun vader en hun man Jacob, dan was hun plek bij Jacob.
De tijd van het schapenscheren kwam en Laban en zijn zonen gingen naar hun
kudde, een reis van drie dagen.

Schapen scheren.
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Zodra Laban en zijn zonen vertrokken waren maakte Jacob alles klaar voor hun
vertrek. Zijn schaapherders dreven zijn kudde bijeen en zijn slaven pakten het
huisraad in. Alles werd op ezels geladen. Jacob zelf hielp zijn vrouwen en kleine
kinderen op de kamelen. Toen vertrokken ze. Het was een hele karavaan. Eerst
gingen ze richting de rivier de Eufraat. Zo snel ze konden staken ze deze rivier
over en gingen ze verder zo snel als het kleinvee maar kon lopen. Vlug schoot
het niet op want de dieren waren snel moe en ze moesten onderweg ook tijd
hebben om te grazen. Jacob wist wel dat je vooral schapen die pas een lammetje
hadden gekregen niet te snel moet drijven, want dan gaat het verkeerd.

Jacob vlucht voor zijn schoonvader Laban.
Zo zwierven ze verder, van plek naar plek. Zo nu en dan keek Jacob bang en
angstig om. Zou Laban hem achterna komen? Laban wist natuurlijk allang dat
hij vertrokken was. Als hij hen achterna kwam op een paar vlugge kamelen….
Ook de vrouwen waren bang. Als er gevochten zou worden en hun man Jacob
gedood, hoe moest het dan verder met hen? Lea moest er niet aan denken. Met
een schuin oog keek ze naar haar zuster Rachel. Hoe kon het toch dat zij
helemaal niet bang was? Kijk haar eens zien zitten, zo rustig, ja zelfs koel zat zij
op haar kameel met haar armen stijf om haar zoon Jozef.
Nee, Rachel was niet bang. Hoe lang de reis ook zou duren, hoe gevaarlijk ook,
alles zou goed aflopen. Daar geloofde ze heilig in. Stiekem had zij uit haar
vaders huis een terafim gestolen. Een klein godenbeeldje dat haar zou
beschermen en ook geluk brengen. Haar man Jacob mocht dit beslist niet weten.
Hij vertrouwde op de Heer. Die zou ook wel machtig zijn, maar zij had toch
liever de terafim. Die je kon zien en voelen. Rachel was ervan overtuigd dat
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dankzij dit godenbeeldje haar vader hen niet achterna zou komen. Ze waren
immers al weken onderweg en nog steeds was er niets gebeurd. En toen Jacob
op een goede dag de tenten op liet zetten dichtbij de bergen van Gilead, niet eens
ver van de rivier de Jordaan, wist Rachel het zeker: haar vader kwam niet meer.
Nog één week reizen en ze waren op de plaats van hun bestemming: het land
Kanaän.

Een terafim, een afgodenbeeldje.
En juist in diezelfde nacht was Laban met zijn zonen en zijn vrienden heel
dichtbij….
Hij had het bericht van Jacobs vlucht gekregen terwijl hij druk bezig was met
het scheren van de schapen. Dat moest eerst afgemaakt worden. Maar Jacob kon
met al zijn dieren nog nooit ver weg zijn. Een reis naar Kanaän duurde weken en
weken en op zijn snelle kamelen had hij ze zo weer ingehaald. Want één ding
was zeker: Jacob zou terugkomen!
Alleen al wanneer Laban aan Jacobs vlucht dacht werd hij witheet van woede.
Het was niet alleen dat die sluwe Jacob bijna al zijn dieren meenam, hij stal ook
nog zijn beide dochters en zijn kleinkinderen. Naar Kanaän gingen ze helemaal.
Bijna de andere kant van de wereld. Hij had niet eens afscheid van hen kunnen
nemen. Zijn kleinkinderen had hij geen afscheidskus kunnen geven. Was ooit
eerder een vader door een schoonzoon op deze manier behandeld? Maar hij liet
het niet over zijn kant gaan, hij haalde ze terug!
Laban was zich niet bewust dat hijzelf de meeste schuld had. Aan die nacht toen
hij Lea in plaats van Rachel naar Jacob had gebracht, daar dacht hij niet eens
meer aan. En hij schaamde zich er niet voor dat hij de laatste zes jaar meer dan
tien keer het loon van Jacob veranderd had. Dat hij Jacob geen fatsoenlijk loon
gunde betekende in zijn ogen helemaal niets. Laban was een man die zijn eigen
kwaad niet zag, maar dat van een ander heel erg vond. De figuurlijke balk en
splinter….
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Zo snel als maar mogelijk was hadden ze het schaapscheren afgemaakt. Daarna
had hij met zijn zonen en zijn vrienden een klein legertje gemaakt. Met elkaar
reden ze op hun kamelen het zuiden in. Ze reden zo snel als maar mogelijk was.
Dat betekende lange dagen en korte nachten.
De zevende dag, vlak voor het donker werd, waren ze bij de bergen van Gilead.
De kampvuren die Jacob had achtergelaten smeulden nog en er waren verse
sporen van koeien, ezels en kleinvee.
‘Nog één nacht,’ zei Laban, ‘dan houden we rechtsdag.
De scherpe zwaarden lagen naast hen terwijl ze zich in hun lange mantels rolden
om te gaan slapen. De volgende ochtend zouden ze met Jacob afrekenen. En als
hij niet goedschiks wilde, dan waren er nog andere middelen om hem mee terug
naar huis te nemen! Als hij wilde vechten…. Des te beter! Dan waren al zijn
bezittingen oorlogsbuit!
Maar in diezelfde nacht sprak God in een droom tot Laban. Met deze Jacob, die
Hij gezegend had in Bethel, had Hij een bedoeling en wat zou dan deze
Arameeër met zijn jaloezie en zijn haat?
Streng sprak God: ‘Denk erom Laban dat je Jacob geen kwaad doet!’
Heel angstig schrok Laban wakker van dit onverwachte Godswoord. Dat die
onzichtbare God Jacob in alles zegende, dat wist hij. Maar dat die God hem ook
beschermde, dat was nieuw voor Laban.
Jammer dat hij Jacob niet terug mocht halen. Maar tegen de God van Jacob in te
gaan durfde hij niet. Met een somber gezicht at hij zijn ontbijt. Daarna gaf hij
zijn zonen en vrienden het volgende bevel: de dolk en het zwaard mogen niet
gebruikt worden. Iedereen die Jacob kwaad zou doen, kon rekenen op een flinke
straf van die machtige God van hem. Jammer, heel erg jammer, maar Jacob had
gewonnen! Als mens kon je niet vechten tegen goden, want dan verloor je het.
Maar daarom kon hij zijn schoonzoon nog wel een keer goed de waarheid
zeggen! Daar kon hij op rekenen, die vrome bedrieger. De mond vol hebben
over de Here God, maar stiekem de god van een ander stelen.
Diezelfde ochtend nog haalden ze Jacob in. Toen Laban hem daar zo zag staan
voor zijn machtige kuddes vee werd hij weer erg boos.
‘Wat heb je gedaan?’ zei hij woedend. ‘Waarom heb jij mij zo bedrogen?
Waarom heb jij mijn dochters meegenomen alsof we in oorlog waren? Waarom
ben je stiekem gevlucht? Waarom heb je niets gezegd? Dan had ik afscheid
kunnen nemen van mijn dochters en van mijn lieve kleinkinderen. Ja, dat had ik
gedaan zelfs met zang en muziek.’
Jacob wist niet wat hij hoorde. Meende die man nu echt wat hij zei? Jacob wilde
iets zeggen, maar Laban had nog meer op zijn hart.
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Hij zei: ‘Ik zou je nu gemakkelijk kwaad kunnen doen en dat had ik ook gedaan
als de God van jouw vader Izaäk vannacht in een droom niet tegen mij gezegd
had: ‘Denk erom dat je Jacob geen kwaad doet!’
Jacob wist niet wat hij hoorde. Plotseling besefte hij dat zijn God, de God van
zijn vader en van zijn grootvader ook hem beschermde.

‘Waarom heb jij mij zo bedrogen?’
‘Maar luister,’ ging Laban door, ‘ ik begrijp heel goed dat je erg naar je familie
verlangt, maar waarom heb je mijn godenbeeldje gestolen?’
Het bloed vloog Jacob naar de wangen. Hij wist zelf ook wel dat hij vaak
verkeerde dingen deed, dat hij zijn oom Laban ook niet altijd even fair
behandeld had, maar dit liet hij zich niet zeggen! Hij was geen dief! En wat
moest hij, de zoon van Izaäk met de afgodsbeeldjes van Laban? Rechtop stond
hij voor Laban terwijl hij zei: ‘Dat afgodsbeeldje, die terafim, heb ik niet
gestolen! Doorzoek alles wat ik heb. En als u die terafim bij iemand vindt, die
persoon zal sterven!
Jacob wist niet dat Rachel dat beeldje gestolen had. Hij wist niet dat hij op dat
moment de vrouw van wie hij zielsveel hield, ter dood veroordeelde….
Trillend van boosheid stond Jacob te wachten terwijl Laban van de ene tent naar
de andere liep en alles doorzocht. Als laatste kwam hij naar de tent van zijn
dochter Rachel. Toen hij naar binnenging zag hij een heel bleke Rachel zitten,
op het zadel van een kameel. Dat zij de terafim in dat zadel verborgen had en
dus bovenop haar ‘god’ zat, zag Laban niet. Laban voelde zich niet zo op zijn
gemak in deze vrouwentent. Haastig zocht hij met zijn ogen alles af terwijl hij
zo nu en dan iets verplaatste. Toen de vader dicht bij zijn dochter kwam, zei
Rachel met een lief klagend stemmetje: ‘Neem me niet kwalijk vader dat ik blijf
zitten. Ik ben ongesteld.’
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‘Blijf maar zitten. Ik zoek zelf wel.’
Natuurlijk vond hij de terafim niet. Toen hij later weer bij Jacob kwam en zich
schaamde kon Jacob zich niet meer inhouden. Al zijn lang opgekropte
ergernissen kwamen er uit.
‘Wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan?’ vroeg hij boos. ‘U achtervolgt mij alsof
ik een misdadiger ben. U heeft tussen mijn spullen gezocht naar dingen die
volgens u van u zijn. En heeft u iets gevonden? Nee!’
Bedremmeld stond Laban te kijken terwijl Jacob verder ging in zijn boosheid:
‘Twintig jaar heb ik bij u gewerkt. De schapen en geiten kregen al die tijd
gezonde lammetjes. Ik heb nooit het vlees van een dier uit uw kudde opgegeten.
Als er een schaap door een leeuw gedood was, heb ik het zelf betaald. Ook als er
overdag of ’s nachts een dier gestolen werd heb ik het u vergoed.
Ik heb het bij u niet gemakkelijk gehad. Overdag had ik last van de hitte en
’s nachts van de kou. Vaak kon ik niet slapen.
Veertien jaar heb ik voor u gewerkt om uw dochters te mogen trouwen en nog
eens zes jaar voor de schapen en geiten. U heeft mijn loon wel tien keer
veranderd. En wanneer de God van mijn vader mij niet gezegend had, dan had u
mij gewoon met lege handen weggestuurd.’
Laban zei eerst niets. Nee, schuld bekennen deed hij niet. Dat was niet zijn
sterkste punt.
Toen Jacob ook zijn mond hield zei Laban na een poosje koppig, maar ook
verzoenend: ‘Maar dit zijn mijn dochters, mijn kleinkinderen, mijn schapen en
mijn geiten. Alles wat je hier ziet is van mij. Maar ik laat je alles houden. Alles
mag je hebben. Ik kan mijn eigen dochters en kleinkinderen toch geen kwaad
doen! Kom, laten we afspreken dat we geen ruzie meer maken en laat we iets
zoeken dat ons herinnert aan onze afspraak.’
Natuurlijk had Jacob geen bezwaar. Hij was veel te blij dat zijn schoonvader nu
van goede wil was. Hij pakte een grote steen en zette die rechtop. Tegen zijn
familie, zijn zwagers, de zonen van Laban zei hij: ‘Haal nog meer stenen.’

‘Steen van de getuigenis’
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Dat deden ze en die stenen stapelden ze op elkaar tot een hoge steenhoop. Weer
nam Laban het woord: ‘Beste mensen, deze stapel stenen geef ik twee namen: de
eerste is ‘Gal-Ed’ en dat betekent: ‘Steen van de getuigenis’. Ook zal deze plek
‘Mizpa’ heten, en dat betekent: ‘Uitzichttoren’.
Jacob, luister goed, deze berg stenen herinnert ons aan de afspraak tussen jou en
mij. Denk erom dat je naast mijn dochters geen andere vrouwen neemt. Ook al
ben ik er niet bij: jouw God ziet het wel!’
Beide mannen zwoeren en beloofden dat ze nooit met kwade bedoelingen voor
elkaar deze steenhoop voorbij zouden gaan. Er werd een offer geslacht en met
elkaar zaten ze aan de offermaaltijd.
Er vielen geen boze woorden meer en de volgende ochtend in alle vroegte nam
Laban afscheid. Hij kuste zijn dochters en kleinkinderen en zegende hen.
Jacob was erg blij en dankbaar dat het zo goed afgelopen was.
Ook Laban was blij dat er nu voor altijd vrede met Jacob zou zijn. Hij wist, dat
hij het van Jacob toch niet zou kunnen winnen. Nee, die had een God die hem
beschermde.
Voor de laatste keer groetten ze elkaar en daar begonnen de kamelen te lopen.
Lang keek Jacob hen na. Daarna begon hij zich klaar te maken voor de reis naar
Kanaän, naar het land van zijn oude vader Izaäk.

Jacob met zijn vrouwen en kinderen op reis naar het beloofde land.
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