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Overdenking - Jakob vestigt zich voor de poort.
Jakob kwam veilig aan bij de stad Sichem die in het land Kanaän ligt, en in het zicht van die stad zette hij zijn
tenten op. Daar bouwde hij een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Hij kocht het stuk land
waarop hij zijn tent gezet had voor honderd geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij
richtte daar een altaar op en gaf het de naam: De God van Israël is God.
Dina, de dochter van Lea, trok eropuit om bij de meisjes van dat land te gaan kijken. Sichem, de zoon van de
Heviet Hemor, de vorst van het land, zag haar; hij greep haar en sliep met haar; hij verkrachtte haar. Hij had
het meisje lief en sprak naar het hart van het meisje. Daarom zei Sichem tegen zijn vader Hemor: Neem dit
meisje voor mij tot vrouw. Jakob had gehoord dat Sichem zijn dochter Dina onteerd had, maar zijn zonen
waren bij het vee in het veld. Daarom zweeg Jakob totdat zij thuis kwamen.
Hemor, de vader van Sichem, ging naar Jakob om met hem te spreken. De zonen van Jakob kwamen van het
veld zodra ze het hoorden. De mannen voelden zich gekwetst en ontstaken in hevige woede, want zoiets
doet men niet! Toen sprak Hemor met hen en zei: Mijn zoon Sichem heeft met heel zijn hart liefde opgevat
voor uw dochter. Geef haar toch aan hem tot vrouw. Ga huwelijksbanden met ons aan; dan geeft u uw
dochters aan ons en kunt u onze dochters voor uzelf nemen. En blijf bij ons wonen. Het land ligt voor u open;
woon er, trek erin rond en verwerf er bezit. En Sichem zei tegen haar vader en haar broers: ik zal geven wat
u maar van mij wenst. Maak de bruidsschat en het huwelijks geschenk gerust groot voor mij.
Toen antwoordden de zonen van Jakob Sichem en zijn vader Hemor op een bedrieglijke wijze en zeiden zij
tegen hen: Wij kunnen dit niet doen, onze zuster geven aan een man die zijn voorhuid nog heeft, want dat
zou een schande voor ons zijn. Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn: indien u wordt zoals
wij, doordat al wie mannelijk is onder u besneden wordt. Maar als u niet naar ons wilt luisteren, door u niet
te laten besnijden, dan zullen wij onze dochter meenemen en weggaan. Hun woorden waren goed in de
ogen van Hemor en Sichem, Hemors zoon. En de jongeman aarzelde niet dit te doen, want hij verlangde
naar de dochter van Jakob, en hij was de aanzienlijkste van heel zijn familie.
Op de derde dag, toen zij pijn leden, namen Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun zwaard, overvielen
de stad en doodden al wie mannelijk was en namen Dina uit Sichems huis mee en gingen weg. De zonen van
Jakob plunderden de stad en namen alle vee mee. Al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij als
gevangenen weg. Toen zei Jakob tegen Simeon en tegen Levi: Jullie hebben mij in het ongeluk gestort door
mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, terwijl ik maar met weinig mensen ben. Als zij
gezamenlijk tegen mij optrekken, zullen zij mij verslaan en zal ik weggevaagd worden, ik en mijn huis. Maar
zij zeiden: Mocht hij dan onze zuster als een hoer behandelen? Lezen Genesis 33:17 – 34:31.
Toelichting.
Na de bijzondere ontmoeting met Ezau trekt Jakob verder naar Kanaän en gaat richting Sichem. Dat was
ook de eerste plaats waar Abraham neerstreek toen hij het land Kanaän binnen ging en daar ook een altaar
bouwde voor de HEERE. Ook Jakob deed dat toen hij daar aankwam. Jakob ging niet naar Bethel, het huis
van God, zoals God hem had bevolen, maar kocht bij Sichem een stuk land, bouwde daar zijn boerderij op en
ging daar wonen. Jakob streek neer in een land buiten de poort naar de hemel, Bethel.
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Dina de dochter van Jakob ging een keer alleen uit stappen met de meisjes van Kanaän. Jakob had er
blijkbaar geen idee van met wat voor volk ze mee ging en liet haar gewoon gaan. Maar Sichem, de zoon van
de vorst van dat land, werd verliefd op haar, greep haar en verkrachte haar. Blijkbaar was dat daar de
gewoonte om een meisje te schaken. Maar Jakob liet dat over zich heen komen en wachtte met reageren
totdat zijn zonen terug gekomen waren van het vee in het veld. Die waren gekwetst en woedend toen ze het
hoorden en kwamen thuis.
Toen de vader van Sichem bij Jakob kwam om te onderhandelen over de prijs die moest worden betaald als
bruidsschat voor zijn dochter, nam hij niet het woord, maar zijn zonen. Zij begonnen te onderhandelen over
de prijs en hadden een bedrieglijk plan bedacht. Ze zeiden: als jullie je laten besnijden dan ben je één van
ons, dan hebben we alles gezamenlijk en worden één volk. Daarover hoefde Sichem niet lang na te denken.
Maar Jakob zwijgt, hij raadpleegde God niet! Maar zo heeft God de besnijdenis niet bedoeld, God had hen
dit juist als een teken van een bloedverbond gegeven waardoor zij Zijn volk zouden zijn, apart gezet voor
God. Na drie dagen, toen de mannen met koorts op bed lagen, moorden de zonen van Jakob de stad uit en
plunderden de stad. Daarop zei Jakob tegen hen: jullie hebben mij in het ongeluk gestort. Maar zijn zonen
zeiden tegen hem zoiets van: als jij had ingegrepen dan hadden wij dat niet voor je hoeven doen. Als zij dat
niet hadden gedaan dan had Jakob zich met dit volk verbonden. Maar wat zijn zonen deden was zeer slecht.
Toepassing.
In de geschiedenis van het gezin van Jakob komen bijna alle intriges voor die zich in een gezin of relatie
kunnen voordoen. Op de keeper beschouwd is zijn gezin op zijn zachts gezegd, een zooitje ongeregeld. Het is
een voorbeeld van; hoe God het niet heeft bedoeld. Het gezin hangt van haat, angst, bedrog, jaloersheid,
hebzucht tot zelfs moord aan elkaar en schrikt blijkbaar nergens voor terug. In het geval van Dina doen ze
zich zelfs voor alsof ze strijden voor gerechtigheid, maar dat doen ze met de wapens van het kwaad.
Ondertussen is het gezin, in opdracht van God, onderweg naar het beloofde land. Je zou denken, als God
hun daden beschouwd, dat Hij dan wel zal moeten ingrijpen en hen terecht wijzen en straffen. Maar van
God hoor je daarover niets, zelfs geen enkele wanklank, in tegendeel. Terwijl Jakob steeds maar op de vlucht
is, redt God hem steeds weer uit zijn benarde situatie, ja, Hij zegent hem zelfs. Het enige dat God tegen
Jakob – en daar mag je ook je eigen naam invullen – zegt: Gá naar Bethel, het huis van God, daar is de poort
naar de hemel. Kijk daar omhoog, en als je nog twijfelt of je wel genoeg kracht hebt om die ladder alleen te
beklimmen, laat je op dat moment dan dragen door de engelen die onafgebroken mensen van beneden
naar boven brengen. Daar zal God je in Zijn armen nemen.
Jezus is niet met de trein, maar met de bus onderweg om zijn kinderen naar het beloofde land te brengen.
Dat die reis zolang duurt komt omdat Hij zich niet aan de dienstregeling houdt. Daardoor wordt het
mogelijk om op een door jou bepaalde plaats in te stappen. Deze bus komt namelijk ook langs de weg die jij
gaat en wordt, als je nog niet bent ingestapt, je de gelegenheid geboden om in te stappen, maar Hij dwingt
je niet. Ben je al ingestapt? Als je nog moet instappen, stap dan in en ga ook mee.
•

Met welke wapens strijd jij de strijd van het geloof?

Shalom, Wim.
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Ik zie een poort wijd open staan.
1 Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stroomen,
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.
***
2 Die open poort laat d’ingang vrij
Aan wie komt binnenvlieden.
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.
***
3 Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hind’ren.
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind’ren.
***
4 In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
Daar leidt het kruis tot zegen,
Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus’ bloed verkregen.
***

refrein:
Genade Gods, zoo rijk en vrij!
Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
***
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