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Overdenking - Vertrek via de poort van Kanaän naar Padan Aram. 

Toen Ezau zag dat de dochters van Kanaän niet deugden in de ogen van zijn vader Izak, ging Ezau naar 

Ismaël en nam hij Machalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor 

zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen. 

Maar Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de 

zon was ondergegaan. Hij nam één van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en 

legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top 

de hemel raakte, en de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.  En de HEERE stond boven 

aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop 

u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u 

zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen 

alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar 

u heen zult gaan en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik 

tot u gesproken heb! 

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet 

geweten.  Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het 

huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij 

zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die 

plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. 

Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, 

en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal 

terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal 

een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven. Lezen, Genesis 

28:1-22. 

Toelichting. 

Toen Ezau zag hoe Izak Jakob met een zegen wegstuurde, zocht ook hij de liefde van zijn vader. Dat dacht hij 

te bereiken door een dochter van Ismaël, de zoon van Abraham te nemen als vrouw. Maar dat was een 

vrouw uit de familie die God had afgewezen. Daardoor hoopte Ezau zijn vader gunstig te stemmen. Echter, 

God de Vader kunnen we niet gunstig stemmen door iemand na te doen, te doen alsof. Hij vraagt van ons 

slechts een gelovig, Hem toebehorend hart dat aan Hem is toegewijd.     

Jacob was ongeveer vijfenzeventig jaar oud toen hij wegvluchtte voor Ezau. Hij droeg de zegen van het 

eerstgeboorterecht die Izak hem had gegeven met zich mee, maar zijn reis was onzeker. Hij verliet het land 

van de belofte en trok de wereld in. Onderweg vindt hij een slaapplaats en gaat slapen met een steen als 

hoofdkussen. Daar komt God in de nacht naar hem toe in een droom. In die droom ziet Jakob een ladder die 

tot in de hemel rijkt waarop engelen van God vanaf de aarde naar boven en van boven weer naar beneden 

gaan. Boven aan de ladder staat God. God maakt hierdoor aan Jacob bekent dat Hij door zijn nageslacht, de 

verbinding zal herstellen tussen de aarde en de hemel. God opent de weg naar boven naar de Vader, die 
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door de zonde voor de mens is afgesloten. God laat hem zien, dat Hij door zijn nageslacht de verbinding wil 

herstellen tussen de aarde en de hemel. Om dat te bevestigen legt God de belofte van Abraham op Jakob. 

God belooft dat Hij zijn volk Israël niet zal verlaten voordat Hij zijn reddingsplan voor de wereld heeft 

uitgevoerd. Als Jacob wakker wordt ontdekt hij dat God tegen hem gesproken heeft in een visioen en zegt: 

De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Dan wordt hij bevreesd en zegt: Dit is niets 

anders dan het huis van God en de poort van de hemel en noemde die plaats Bethel. 

Jakob had niet gerekend op een ontmoeting met God op deze plaats. Jacob realiseert zich niet dat hij op de 

plaats was waar ook Abraham een altaar voor God had gebouwd. Net als Abraham belooft ook hij, God een 

tiende deel te geven van alles wat God hem geeft. Maar Jacobs vertrouwen op God staat nog op een laag 

pitje en zoekt bevestiging. Daarom sluit hij met God een deal. Hij zal God pas als zijn HEERE beschouwen als 

God hem ook werkelijk zegent en hij daarna weer veilig op deze plaats terugkomt.  

Toepassing. 

Net als Jacob zijn veel mensen op de vlucht, verlaten hun geboorte land en trekken de wereld in niet wetend 

waar ze terecht komen. Misschien herken jij een dergelijke situatie in je leven, misschien heb je- of ben je 

juist van plan je geboorte grond te verlaten, anders gezegd: het land van de belofte verlaten om even iets 

anders te gaan doen. Wanneer dat een vlucht is en denkt je daardoor te kunnen ontrukken aan hen 

waarvoor je op de vlucht bent, dan zou dat misschien kunnen. Maar God laat je niet alleen weg gaan hij is 

erbij. Jij kunt Hem wel vergeten of verlaten, maar Hij vergeet jou niet.  

God gaat met je mee om je te bemoedigen met Zijn woorden van liefde en genade en Zijn beloften volgen je 

na. Ook al ben je verdwaald in je leven, ook daar zoekt God je op om je te vragen naar je welstand. Daar 

waar jij verblijft met al je nood en Hem zoekt, daar is Bethel, daar is het huis van God. Misschien staat, net 

als bij Jakob, je Godsvertrouwen op een laag pitje, reageer dan toch op Zijn stem en vertel Hem waar het 

probleem zit, zodat Hij je kan bijstaan in je nood om je hart te versterken.  

Jakob was op de plaats waarvan hij zei: dit is niet anders dan de poort naar de hemel. Jacob is onderweg om 

door die poort het beloofde land te verlaten, weg van de belofte. Maar nadat God met hem heeft gesproken 

gaat hij welgemoed verder op de weg die hij gaan moet om daarna terug te keren als een rijk gezegend 

man. Wel zal hij moeten leren dat wat hij ontvangt, geen eigen verdienste is maar hem uit Gods genade 

toekomt. Daarvan belooft hij God een tiende deel terug te geven. Wie veel ontvangt heeft veel te geven.   

Ieder mens is onderweg op de weg van het leven. Ieder mens komt kruispunten tegen waarop beslissingen 

moeten worden genomen. Ieder mens zal ook eens een beslissing moeten nemen welke afslag genomen 

wordt. Er zijn op die driesprong slechts twee keuzes. Linksaf, de weg van de wereld, en ver weg van het 

beloofde land of rechtsaf, door de poort naar het beloofde land.  

• Wie heb jij als metgezel voor onderweg? Wat moet jij onderweg afleggen om door de poort het 

beloofde land binnen te kunnen gaan? 

Shalom, Wim. 
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U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U, 

als ik zwak ben, ben ik sterk 

in de kracht van mijn Heer. 

*** 
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