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Overdenking - Hoor de stem van God. 

Jakob en heel zijn huis braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om 

bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren. Toen zij het zo zwaar had tijdens 

het baren, zei de vroedvrouw tegen haar: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon! Toen 

haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, gaf zij hem de naam Ben-oni. Zijn vader gaf hem echter de naam 

Benjamin. Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige 

Bethlehem. Jakob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van 

Rachel staat er tot op deze dag. Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal-Eder. Maar toen 

Israël in dat land woonde, sliep Ruben met Bilha, de bijvrouw van zijn vader; en Israël kwam dat te weten.  

Jakob had twaalf zonen. Dit zijn de zonen van Jakob, die hem in Paddan-Aram geboren zijn. 

De zonen van Lea: Ruben, de eerstgeborene van Jakob, en daarna Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon.  

De zonen van Rachel: Jozef en Benjamin.  

Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel: Dan en Naftali.  

En de zonen van Zilpa, de slavin van Lea: Gad en Aser.  

Toen kwam Jakob bij Izak, zijn vader, in Mamre bij Kirjath-Arba, het tegenwoordige Hebron, waar Abraham 

en Izak als vreemdelingen gewoond hadden. De dagen van Izak waren honderdtachtig jaar. Toen gaf Izak de 

geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. En zijn zonen Ezau en 

Jakob begroeven hem. 

Ezau nam zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters, en alle personen die tot zijn huis behoorden, zijn vee en 

al zijn dieren, en al zijn bezit, dat hij in het land Kanaän verworven had, en ging naar een ander land, weg 

van zijn broer Jakob, want hun bezittingen waren te groot dat zij bij elkaar zouden kunnen wonen; het land 

waar zij vreemdeling waren, kon hen niet onderhouden vanwege hun vee. Daarom ging Ezau in het 

Seïrgebergte wonen. Ezau, dat is Edom.  Lezen, Genesis  35:16 - 36:8. 

Toelichting. 

Toen Jakob uit Bethel vertrok, op weg naar zijn vader Izak, zal hij ongeveer honderdvijf jaar oud zijn 

geweest. Maar onderweg, vlak voordat ze in Efrat zijn, het huidige Bethlehem, moet Rachel baren. Toen 

Jozef geboren werd had Rachel gezegd: God zal vermeerderen. Maar dit keer heeft ze het zwaar, baart 

opnieuw een zoon en noemt die Ben-on, zoon van smart, daarna sterft zij. Maar Jakob geeft hem een 

andere naam, Ben-jamin, zoon van mijn rechterhand. Daar, langs de weg wordt Rachel begraven en Jakob 

richt daar een gedenkteken op voor haar. Een eindje verderop in Migdal Eder (dat betekent: de uitzichttoren 

van de kudde) bij Bethlehem, zette Jakob zijn tenten op. Toen hij daar verbleef bezoedelde Ruben zijn bed en 

sliep met Bilha zijn bijvrouw. Dit tekent de gezindheid van het volk Israël wanneer dat later in het land 

Kanaän woont. 

Uiteindelijk gaat Jakob naar zijn vader Izak die in Mamre bij Kirjath-Arba, het tegenwoordige Hebron, 

woont. Dat is de plaats waar het graf is waar de drie aardsvaders met hun vrouwen begraven liggen, de 

plaats waarover de Arabieren en Israël tot op de dag van vandaag een hevige strijd voeren om het 

eigendomsrecht. De Arabieren zeggen dat Abraham hun vader is, en dat is ook zo, maar Hagar is niet de 
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moeder van Izak, dat is Sara. Niet Hagar, maar Sara ligt daar begraven. Izak is de zoon van de belofte die 

het land Israël als een eeuwig erfbezit van God heeft ontvangen.  

Dan wordt deze geschiedenis onderbroken door een overzicht van de twaalf zonen, de nakomelingen van 

Jakob. Jakob woont dan nog maar net in Hebron. In die tijd wordt Jozef door Jakob erop uit gestuurd om 

naar zijn broers te gaan om hen te vragen naar hun welstand en naar de welstand van de kudde die zij 

weiden. Toen werd Jozef door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. Dat is het moment waarop de 

geschiedenis van Jozef in Genesis 37, begint. Dan sterft ook Izak op honderdtachtig jarige leeftijd. Jakob en 

Ezau, die dan al 120 jaar zijn, begraven hem. Jakob bleef daar wonen maar Ezau ging terug naar Edom, de 

wereld in, waar hij zijn verblijf had. Daarna wordt van het geslacht van Ezau in één hoofdstuk zijn 

stamboom met hun heersers opgesomd.     

Om te kunnen vermeerderen is Jezus voor de wereld, net als Benjamin voor Rachel, ook de “Zoon des 

smarten” geworden. Hij heeft voor ons de straf gedragen die wij hadden verdiend. Maar Jezus is ook de 

Zoon van de rechterhand van God en zit nu aan de rechterhand van God en dient Zijn Gemeente op aarde. 

Bij Zijn wederkomst zal Hij Zijn kinderen tot Zich nemen. Rachel ligt begraven langs de kant van de weg 

waar Jakob een gedenkteken heeft opgericht. Jezus is gekruisigd en gestorven langs de kant van de weg op 

Golgotha. Zijn kruis is Zijn gedenkteken voor ons.  

Zoals Jozef de liefde van Jakob was, zo is Jezus de liefde van God de Vader in de hemel. Daar werd Jezus 

door Zijn Vader geroepen om naar zijn broers, de leiders van het volk Israël te gaan en hen te vragen naar 

hun welstand en naar de welstand van Zijn kudde die zij weidden. Gehoorzaam ging Jezus op weg om het 

reddingsplan van God voor de wereld te volbrengen. Jezus, de door God beloofde Messias, komt met 

ontferming bewogen ook naar jou en mij toe en vraagt: is het goed met je ziel?  

Toepassing. 

Alles wat Jakob lief had is hem ontvallen en moet zelfstandig verder. Dit is een lot dat niet alleen veel 

ouderen, maar ook jongeren kan treffen en die het dan alleen moeten zien te redden. We leven in een tijd 

van individualisering waardoor er velen alleen voor staan. Als er verdriet of zorgen zijn moet dat vaak in 

eenzaamheid worden verwerkt. Misschien ben jij ook hulpbehoevend en afhankelijk geworden van hulp van 

anderen en de regie over je leven uit handen hebt moeten geven. Dat treft zowel ouderen maar niet minder 

ook veel jongeren. Families vallen soms om diverse redenen uit elkaar waardoor jongeren zich alleen 

moeten leren zien te redden en te vroeg zelfstandig hun levensweg moeten uitstippelen. Hierdoor worden 

de ouders op zichzelf teruggeworpen waardoor die dan meer op zichzelf gericht zijn waardoor aandacht en 

liefde en een veilig thuis voor de kinderen, vaak op de tweede plaats komen. Jakob moet in de laatste 

levensfase drie keer afscheid nemen van een geliefde. Ook moet hij toezien hoe zijn broer zich van hem 

afscheidt en een geheel andere weg inslaat dan die God van hem vraagt om te gaan. De levensreis van 

Jakob eindigt in het huis van zijn vader Izak in Hebron. Daar treurt hij om het verlies van zijn zoon Jozef en is 

ontroostbaar. Maar ondertussen gaat God door en is in Egypte al begonnen om door Jozef Zijn reddingsplan 

voor Zijn volk voor te bereiden.  

Als jij net als Jakob, door de omstandigheden van het leven in beslag wordt genomen, waardoor je het 

perspectief van de hoop die in je is dreigt te verliezen, zoek dan rust in God. Geloof dat, net als God met 
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Jakob, God ook een plan klaar heeft liggen voor jou. God rust niet, Hij gaat verder daar waar jij het even niet 

meer zien zitten. Ook nu is Hij aan het werk, voor jou en voor mij. In vreugde of in verdriet God verlaat je 

niet, Hij is erbij. 

• Wanneer heb jij voor het laatst je strijd en zorgen, waar jij door in beslag wordt genomen, bij God 

neergelegd?  

Shalom, Wim. 

 

Een toekomst vol van hoop. 

 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 *** 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 *** 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 *** 

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 *** 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
*** 
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