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Overdenking - Weer terug uit Paddan Aram op weg naar Kanaän.
Jakob zei tegen zijn vrouwen: De Engel van God zei tegen mij in een droom: Jakob! Ik zei: Zie, hier ben ik! Hij
zei: Voorzeker, Ik heb alles gezien wat Laban u aandoet! Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken
gezalfd hebt, waar u Mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het
land van uw familiekring.
Toen stond Jakob op, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen, voerde al zijn vee en al zijn
bezittingen, die hij verworven had, mee om bij zijn vader Izak te komen, in het land Kanaän. Laban was op
weg gegaan om zijn schapen te scheren. Jakob bedroog Laban, de Syriër, door hem niet te vertellen dat hij
vluchtte. Zo vluchtte hij, met alles wat van hem was. Hij stond op, stak de rivier over en ging in de richting
van het bergland van Gilead. Aan Laban wordt gemeld dat Jakob is gevlucht en hij achtervolgde Jakob.
Maar God kwam 's nachts in een droom bij Laban en zei tegen hem: Wees op uw hoede, dat u met Jakob
niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. Toen Laban bij Jakob kwam zei hij tegen Jakob: Waarom ben je
heimelijk gevlucht en heb je mij bedrogen en mij niets verteld? Ik zou je uitgeleide gedaan hebben met
blijdschap en liederen, met tamboerijn en harp. Maar waarom heb je mijn goden gestolen?
Voordat ze waren vertrokken had Rachel de huisgoden van haar vader gestolen. Laban verdenkt Jakob
daarvan en krijgt toestemming zijn hele huisraad te doorzoeken. Rachel had ze verborgen en was daarop
gaan zitten. Toen hij in de tent van Rachel kwam zei ze tegen haar vader: ik kan niet opstaan omdat ik
ongesteld ben. Hij doorzocht alle tenten van Jakob, maar hij vond ze niet.
Jakob bracht vervolgens een offer op de berg en nodigde zijn familieleden uit de maaltijd te komen
gebruiken; zij gebruikten de maaltijd en overnachtten op de berg. En Laban stond 's morgens vroeg op,
kuste zijn zonen en zijn dochters en zegende hen. Daarna ging Laban op weg en keerde terug naar zijn woon
plaats. Lezen, Genesis 31.
Toelichting.
Tussen Laban/ zijn zonen en Jakob boterde het op het laatst niet meer zo goed, omdat de bezittingen van
Laban langzaam overgingen op Jakob. God had dat ook gezien en aan Jakob opgedragen, terug te gaan
naar zijn familie in Kanaän. Bang dat Laban hem niet zou laten gaan, of hem misschien wel met lege handen
zou wegsturen, vlucht Jakob met zijn gezin en alles wat hij heeft verworven, bij Laban weg. Maar Laban
achtervolgde hem en haalde hem in. Onderweg had God in een droom tegen Laban gezegd, dat hij niet ten
goede of ten kwade met Jakob mocht spreken.
Jakob had Rachel lief boven Lea. Maar Rachel was gehecht aan haar afgoden en steelt die van haar vader.
Dat ze daarmee Jakob in een kwaad daglicht stelt, deert haar schijnbaar niet. Rachel had ze verborgen en
was daarop gaan zitten. Laban doorzocht de tenten van Jakob maar vond ze niet. Dit zijn nu treffend
afgoden, die kun je stelen en daarop kun je gaan zitten om die vervolgens als god te gaan vereren!
Uiteindelijk gaat Laban met Jakob samen aan de maaltijd. Maar voordat ze elk hun eigen weg gaan sluiten
ze in Mispa een niet aanvalsverdrag en richten daarvoor een monument op. Jakob brengt daar de HEERE
een offer. Laban ging terug naar zijn woonplaats en ook Jakob ging zijns weegs. En engelen van God
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ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is een leger van God! en noemde die plaats Mahanaïm.
Dat herinnert hem aan Bethel, waar hij het visioen kreeg van de Jakobsladder. Tenslotte komt hij aan bij de
beek de Jabbok.
Jakob verbleef twintig jaar bij Laban en hij verwekte daar elf zonen en een dochter. Met niets was hij
vertrokken maar hij keerde terug als een rijk man. Toen Jakob bij Laban wegvluchtte was Jakob ongeveer
vijfennegentig jaar oud. Jozef was zijn jongste zoon en zal toen ongeveer twee jaar zijn geweest. Jakob
diende twee keer zeven jaar voor zijn Bruid Rachel. Daarna diende hij nog eens zes jaar om voor zijn eigen
bezit te werken. Het getal zeven betekent in dit verband volheid. Zo diende ook Jezus zeven jaar voor Zijn
bruid Israël, om haar te verwerven. Toen Jezus naar de aarde kwam om Zijn bruid in ontvangst te nemen
moest Hij nog eens zeven jaar voor Zijn bruid Israël dienen. Na Zijn opstanding is Jezus naar Zijn Vader in de
hemel gegaan waar Hij nu zit aan Zijn rechterhand. Daar zit Hij om de zes jaren vol te maken om Zijn bezit,
Israël en de Gemeente, te verwerven om die in het zevende jaar, bij Zijn wederkomst, tot Zich te nemen.
Zoals het bezit van Laban langzaam overging naar Jakob, zo is Jezus op aarde bezig om Zijn kinderen te
redden uit de hand van de wereld die God heeft gewaarschuwd, noch goedwillend noch kwaadwillend over
hen te spreken. Het is bijna zover dat de diensttijd van Jezus erop zit en Hij terug komt om Zijn rechtmatig
verkregen bezit uit de hand van de wereld op te eisen. Hij heeft ook jou gezien en als Hij komt dan wil Hij
ook jou ontmoeten om voor altijd bij Hem te zijn!
Toepassing.
Ook al ervaren we dat niet altijd, God heeft een plan met al Zijn kinderen, ook met jou en mij. Wanneer Zijn
kinderen onrecht wordt aangedaan grijpt Hij in en spoort Hij je aan met Hem op weg te gaan naar het
beloofde land. Maar om dan zomaar ons boeltje bij elkaar te pakken en dan te zeggen: God hier ben ik, is
niet zo eenvoudig. Angst voor de gevolgen of bang om te verliezen wat je lief is, kan je verlammen waardoor
je niet tot daden komt. Jakob vluchtte voor Laban uit de wereld naar het beloofde land en God belette
Laban Jakob ook maar iets aan te doen. Zo is het ook met ons. Vlucht niet voor God maar vlucht uit de
wereld van het kwaad naar het beloofde land zoals Jakob deed. Dan mag je erop vertrouwen dat God je redt
uit de klauwen van het kwaad. Toen Jakob verder trok kwamen engelen van God hem tegemoet. Het kan
zijn dat jij je op een bepaald moment van God en iedereen verlaten voelt, zelfs dan is het God die jou
beschermd. Hij laat zijn kinderen niet alleen gaan. Hij gaat als het nodig is zelfs tussen jou en je vijanden in
staan. Bij jouw God ben je veilig. Maar dat betekent niet dat je roekeloos je gang kunt gaan door te denken:
God zal het wel goed vinden of, Hij vergeeft mij wel, of Hij begrijpt het wel! Het vraagt overgave van je aan
Hem en afhankelijkheid van Hem. En dat zijn nu juist niet zulke goede eigenschappen van een mens. Rachel
vertrouwde op haar afgoden en was bereid daarvoor alles in te zetten. Maar wie met God gaat heeft God
aan zijn zijde, Die zich voor jou inzet! Omdat jij op God vertrouwt, omringt Hij je met Zijn engelenmacht in
de strijd om je eeuwig behoud.
Als je in een situatie verkeert waarin je verward bent geraakt, zoek dan niet je geluk bij afgoden die je
voorhouden je knoop wel voor je te kunnen ontwarren, daaraan raak je alleen maar verslaafd en die nemen
het leven van je af. Ga naar Hem Die het leven is en leven geeft.
•

Ben jij op de vlucht of angstig? waar ga je daarmee naar toe?
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Wat ga jij doen wanneer jij het even niet ziet zitten?

Shalom, Wim.

Heer, wijs mij uw weg opwekking 687.
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
***
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
***
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
***
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
***
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