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Hoofdstuk 23       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘Peter en Elske,’ roept mama, ‘stoppen met dat spelletje en je klaar maken om 

naar school te gaan.’ 

Even later hebben broer en zusje hun jassen aan en gaan ze de deur uit. In de 

deuropening roept mama haar grote zoon nog na: ‘Peter, goed op je zusje 

passen, hoor. Zij zit nog maar in groep 4 en jij al in groep 8.’ 

‘Mama,’ antwoordt Peter, ‘ik zorg heel goed voor mijn zusje. Iedereen die haar 

plaagt, haar kwaad wil doen, nu die is nog niet klaar met mij. Ik zal mijn zusje 

heel goed beschermen! Elske komt weer veilig thuis, hoor mama. Daar zorg ik 

voor!’ 

 

 

Hoofdstuk 23      -       Reis naar Bethel            -     Genesis  34 en 35 
 

Na zijn thuiskomst bij zijn oom Laban in Haran vandaan, bleef Jacob in zijn 

geboorteland Kanaän wonen. Dichtbij de stad Sichem kocht hij een groot stuk 

grond waar hij zijn tenten opzette. Van daaruit zwierven zijn herders alle kanten 

uit om voldoende gras voor zijn dieren te zoeken. Later, toen zijn zonen groter 

werden gingen die ook wel met de kudde mee. 

 

De eerste weken was Jacob alle dagen blij dat hij terug was in het land waar 

later zijn nakomelingen, ‘het volk van God’, zou komen te wonen. Maar 

langzaam wende het wonen hier en ging het nieuwe er een beetje vanaf. 

De drukte van alle dag, zijn vier vrouwen, de zorgen om zijn kinderen en veel 

meer zaken namen Jacob volledig in beslag. Hij leefde niet meer zo dichtbij zijn 

God als wel geweest was. Hij leek steeds minder op de nieuwe Israël die bij 

Pniël zijn God overwonnen had. Nee, hij leek steeds meer op de oude Jacob die 

alleen maar aandacht had voor zijn werk en zich vooral druk maakte om zijn 

toekomst. 

Zelfs de reis naar Bethel waar hij een dankoffer zou brengen zoals hij de Heer 

beloofd had, daar was nog nooit iets van gekomen. Jacob had het te druk met 

zichzelf en andere zaken. 

 

Misschien was Jacob wel nooit weer naar Bethel teruggegaan, als God Zelf hem 

niet eraan herinnerd had. Dat gebeurde juist in die tijd toen Jacob erg veel 

zorgen had over het leven van hen allemaal. Zouden binnenkort alle mannen in 

zijn legerplaats vermoord worden? 

Wat was er gebeurd waardoor Jacob elke dag bang was dat de inwoners van 

Kanaän, de Kanaänieten hen zouden overvallen en alle mannen zouden doden? 
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Ja, elke avond wanneer hij ging slapen dacht hij dankbaar: Gelukkig! Weer een 

dag geleefd! 

En het allerergste was dat zijn eigen zonen de oorzaak van deze dreiging waren.  

 

Het was begonnen met zijn dochter Dina die in haar eentje naar de stad Sichem 

was gegaan om andere meisjes te ontmoeten. Ze had daar ook kennis gemaakt 

met een leuke jongeman. Hij was de zoon van de koning van de stad. Hij heette 

ook Sichem, net zoals de stad waar hij woonde. Deze door zijn vader erg 

verwende jongen werd verliefd op Dina. Hij nam haar mee naar een stil plekje 

en tegen de wil van Dina in verkrachtte hij haar... 

Dat was heel erg. En toen Jacob ervan hoorde was hij er kapot van. Hoe kreeg 

hij zijn dochter terug en stel dat ze wel terugkwam, welke man zou nog met haar 

willen trouwen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dina, de dochter van Jacob wordt ontvoerd en verkracht. 

 

Maar het ging allemaal heel anders dan Jacob gedacht had. Kroonprins Sichem 

kwam uit zichzelf bij Jacob om zijn schuld te bekennen en ook om het kwaad 

dat hij gedaan had weer goed te maken. 

‘Meneer Jacob,’ zei hij, ‘ik wil met uw dochter trouwen. Ik houd van haar. Zeg 

maar wat de bruidsschat van uw dochter is. Het maakt niet uit hoeveel het is, 

mijn vader gaat die betalen.’  

Jacob wist niet wat hij hoorde. Niet alleen wilde deze kroonprins met zijn 

dochter trouwen, maar ook mochten zijn zonen trouwen met de meisjes uit zijn 

stad, zodat ze één grote familie zouden worden, één groot volk. 

 

Dit aanbod van kroonprins Sichem en zijn vader de koning van de stad Sichem 

moest Jacob natuurlijk met zijn zoons bespreken. Zij moesten meebeslissen.  



 

3 
 

‘We vinden het goed,’ zeiden ze, ‘maar op één voorwaarde. Wij kunnen onze 

zuster niet geven aan een man die niet besneden is. Dat zou een schande voor 

ons zijn.’  

En zelfs dat had de jonge prins voor Dina over. Maar de zonen van Jacob gingen 

nog een stapje verder. Zij eisten dat niet alleen kroonprins Sichem, maar alle 

mannen van de stad zich moesten laten besnijden. 

Ook daarmee ging de vader van prins Sichem, koning Chamor akkoord.  

Hij en zijn zoon Sichem overtuigden alle mannen van hun stad dat dit moest 

gebeuren. En zo gebeurde het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning Chamor en zijn zoon Sichem op bezoek bij Jacob. 
 

Het was de derde dag nadat alle mannen van de stad Sichem besneden waren. 

Ziek en met hoge koorts lagen ze in hun huizen op bed. En daar kwamen 

Simeon en Levi, de tweede en derde zoon van Jacob met een aantal slaven met 

het zwaard in de vuist de stad binnen en vermoordden alle mannen. Niet één 

werd gespaard. Ook Sichem en zijn vader werden op een gruwelijke wijze  

afgeslacht.  

Na deze moordpartij kwamen ook de andere zonen van Jacob en met elkaar 

plunderden ze de stad. Al het vee en huisraad, goud en zilver en ook alle 

vrouwen en kinderen namen ze mee. Trots kwamen ze met hun rijke buit thuis, 

net alsof ze een sterke vijand verslagen hadden.  

Ze schaamden zij zich niet toen hun vader Jacob hen verweet dat zij fout waren 

geweest en dat de Kanaänieten nu misschien zouden komen om wraak te nemen.  

‘Dan hadden ze onze zuster maar niet als een hoer moeten behandelen!’ zeiden 

ze koppig. 

 

Van angst kon Jacob nachten lang niet slapen.  

En juist in deze tijd sprak God tot Jacob: ‘Ga naar de stad Bethel en bouw daar 

een altaar voor mij. Ik ben de God die met jou gesproken heeft toen je vluchtte 

voor je broer Ezau.’ 

Ja, in deze grote nood wilde Jacob wel luisteren naar God. Dadelijk nam hij het 

besluit om naar Bethel te gaan. 
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Jacob wist maar al te goed dat dit niet zomaar een gewone reis zou worden. Hij 

ging naar Bethel om daar zijn God te ontmoeten. Diezelfde God met wie hij 

geworsteld had bij de rivier de Jabbok. 

Hij moest nu wel een zuiver geweten hebben en alles wat niet zuiver van hart 

was wegdoen. Ook al zijn mensen zouden dat moeten doen. 

Daarom riep hij zijn familie en alle andere mensen die bij hem hoorden bij zich 

en zei tegen hen: ‘Jullie moeten alle godenbeeldjes die jullie hebben wegdoen. 

Daarna moeten jullie je wassen en schone kleren aantrekken. We gaan naar 

Bethel. Daar ga ik een altaar bouwen voor God. Want toen ik grote problemen 

had heeft Hij voor mij gezorgd. Hij heeft mij geholpen, overal waar ik kwam.’ 

 

Er werd nogal veel bij Jacob gebracht. Afgodenbeeldjes, amuletten en sieraden, 

allemaal voorwerpen waarvan men dacht, dat ze geluk brachten. Ook de terafim, 

die Rachel van haar vader gestolen had werd nu samen met al deze 

‘geluksbrengers’  onder een eikenboom bij Sichem begraven. 

 

De reis naar Bethel verliep zonder ongelukken. De Kanaänieten achtervolgden 

Jacob niet. Een paar dagen later was hij al zijn plaats van bestemming. Het was 

hem vreemd te moede toen hij weer op dezelfde plaats was, waar hij die 

wonderlijke droom had gehad.  

Toen was hij alleen. Nu was hij een rijk man met veel dieren en slaven. Toen 

ging hij de wijde wereld in om een vrouw te zoeken. Nu had hij vier vrouwen en 

elf zonen…. God was wel bijzonder goed voor hem geweest. Een grote, diepe 

dankbaarheid was er in zijn hart toen hij voor God een altaar bouwde en zijn 

offers bracht. 

En nog eens in het bijzijn van iedereen noemde hij de plek waar ze nu waren: 

Beth-El. Dat betekent Huis-van-God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth-El. 
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Die nacht toen Jacob alleen in zijn bed lag kwam God weer bij hem en zei: 

‘Jacob, weet je nog dat Ik jou een nieuwe naam heb gegeven? Israël heet jij. Ik,  

de machtige God, zal jou veel nakomelingen geven. Er zal een volk van jou 

afstammen, ja zelfs veel volken en ook koningen. Het land dat ik aan jouw 

grootvader Abraham en aan jouw vader Izaäk gegeven heb, geef ik ook aan jou. 

Het is voor jou en je nakomelingen.’ 

 

De volgende ochtend zocht Jacob een grote steen en zette die rechtop. Hij goot 

er wat olie en wijn overheen. Zo werd het een heilige steen. Deze plek mocht 

nooit vergeten worden! 

 

Maar ook zonder deze gedenksteen zou Jacob deze reis naar Bethel nooit weer 

vergeten. Hem trof een erg zwaar verlies. Tijdens hun reis verder het zuiden in, 

dicht bij het stadje Bethlehem, kreeg zijn vrouw Rachel haar tweede baby. Het 

was weer een zoon. Lange jaren geleden toen haar eerste zoon Jozef geboren 

was, had zij God dwingend gevraagd om een tweede zoon. Ze had haar 

eerstgeborene niet voor niets deze naam Jozef gegeven: ‘God moet mij nog een 

kind erbij geven’.   

Maar nu ze haar tweede zoon had kon zij er niet blij mee zijn. Nee, Rachel was 

na haar bevalling erg ziek. Zij wist dat ze in haar kraambed zou sterven. Toen de 

kraamvrouw tegen haar zei: ‘Wees niet bang Rachel, want je hebt weer een 

gezonde zoon,’ keek ze de andere kant uit. Wat voor zin had het om nu een kind 

te krijgen dat door haar zus Lea opgevoed zou worden? Een zoon die tegen Lea 

‘mama’ zou zeggen! 

Heel bitter zei Rachel: ‘Noem mijn baby Ben-Oni.’ 

De vrouwen om Rachel heen huiverden. Moest deze baby zijn hele leven lang 

deze vreselijke naam dragen? ‘Zoon-van-mijn-ongeluk’. 

 

Maar dat is niet gebeurd. Wel was het zo dat in die tijd de moeder haar kind een 

naam gaf, maar Jacob was het er niet mee eens. Hij begreep heel goed het 

waarom Rachel haar baby deze naam gegeven had. Maar zo mocht het niet. Hij 

was wel blij met deze tweede zoon van zijn lievelingsvrouw Rachel. En terwijl 

de tranen van verdriet om de dood van Rachel nog in zijn ogen blonken, 

glimlachte hij dankbaar naar zijn twaalfde zoon. 

‘Ben-jamin,’ zei hij zachtjes. Ja Benjamin, zo zal deze zoon van mij heten. 

‘Zoon-van-mijn-rechterhand’,  want  rechts is de kant van mijn geluk. 

Hij wist er zelf niets van, deze pasgeboren baby, maar zo werd hij van Ben-Oni 

een Benjamin, van een ongelukskind van zijn moeder tot een gelukskind van 

zijn vader. Later, toen Jozef niet meer bij hen was, is er een tijd geweest dat 

Jacob meer van deze jongste zoon hield dan van al zijn andere kinderen…. 

 

Toen de baby meegenomen en in zijn wiegje werd gelegd, bleef Jacob alleen 

achter bij zijn overleden vrouw. Hij dacht terug aan al die jaren, dat hij Rachel 
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lief had gehad. Hun ontmoeting bij de waterbron en hun bruiloftsnacht. Wat was 

dat lang geleden. Wat had Rachel een verdriet gehad omdat ze geen kinderen 

kon krijgen en haar hartstochtelijke blijdschap toen eindelijk Jozef werd 

geboren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob denkt terug aan de jaren toen hij Rachel pas leerde kennen. 

 

 

En dan tenslotte haar bittere woorden die zij met haar stervende lippen uitsprak: 

Ben-Oni. 

 

Luid klonken Jacobs jammerklachten door de stille ochtend. Hij huilde tot hij 

geen tranen meer had. Daarna ging hij overeind en begroef zijn dode in een 

haastig gemaakt graf aan de kant van de weg. Jacob zette een gedenksteen op 

het verse graf. Niet omdat hij bang was dat hij Rachel zou vergeten, maar het 

was de laatste eer die hij haar kon geven. 

Eeuwen lang heeft die gedenksteen daar gestaan naast de weg naar Bethlehem. 

 

Na de rouwtijd over Rachel trok Jacob verder het zuiden in. Dicht bij Hebron, 

waar zijn vader Izaäk woonde, ging ook hij wonen. Nog meer dan tien jaar 

hebben ze daar naast elkaar gewoond.  
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Toen stierf Izaäk, honderdtachtig jaar oud. Hij had een lang en goed leven 

gehad. Door zijn zonen Jacob en Ezau werd hij begraven in de rots van 

Machpéla.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De graftombe van Rachel aan de kant van de weg naar Bethlehem. 


