
 
Zondag 2 oktober 2016 

 derde van de herfst; 

Israëlzondag 

 
 

Lezing uit de Tora: Genesis 29,1-20 

 

Lied: “Jij geeft me de muziek…” 

(t. Roel Bosch, m. Orlando Gibbons) 

 

Vervolg lezing uit de Tora: Genesis 29,21-30 

 

Lied: vers 2 en 10 van “Jij geeft me de muziek…”  

 

Uitleg en verkondiging 

 

Morgen en overmorgen begint voor joden het 

nieuwe jaar: het jaar 5777. ‘Shanah tova’, 

wensen joden elkaar toe: een goed en zoet 

nieuw jaar. 

Goed en zoet – dat is het niet zomaar. Wanneer 

je een gelovige jood bent, komt er heel wat 

voorbereiding bij kijken. Al een maand lang ben 

je daarmee bezig. 

Je bent misschien gewend de ochtend met een 

gebed te beginnen. Tien minuten stilte, inkeer in 

jezelf, voordat je de computer aanzet, of op de 

fiets of in de auto springt, of de was gaat doen. 

In die dertig dagen vóór oud-en-nieuw richt je je 

op één specifieke gedachte: wanneer heb ik in 

het afgelopen jaar iemand kwaad gedaan? 

Wanneer heb ik iemand liefde onthouden? Wie 

heb ik in de kou laten staan? 

Het is een oefening die je elke ochtend herhaalt. 

Soms bedenk je niets. Soms komt er een 

schaamtevolle herinnering naar boven. Een 

moment waarop je je ongemakkelijk voelde, er 

gevoel van spijt was. Iets met je schoonouders… 

iets met je buurman… iets met die partner… En 

dan? 

Dan is het de bedoeling dat je daar iets mee 

doet. 

Zodat je, wanneer je de ander ‘shanah tova’ 

toewenst, dat ook echt van harte kunt menen. 

Klinkt dat zwaar? 

 

Als wij dat zouden doen, een maand lang elke 

dag tien minuten de tijd nemen om te 

overdenken wie we het afgelopen jaar tekort 

hebben gedaan – zouden we dan dingen 

bedenken? Of hebben we misschien het idee dat 

we alles best goed doen en dat er niemand is 

met wie we iets goed te maken hebben? 

De Bijbelverhalen zijn geschreven om ons een 

spiegel voor te houden. Ze dagen ons uit. 

Probeer jezelf eens in Jakob te verplaatsen, zegt 

het verhaal vandaag. Herken je jezelf in hem? In 

zijn pieken en dalen? In zijn goede kanten en in 

zijn fouten? 

 

Voor Jakob begint vanmorgen als hij opstaat als 

het ware een nieuw jaar. Die nacht heeft hij een 

bijzondere droom gehad. Als onzekere en bange 

vluchteling was hij in slaap gevallen. Als 

herboren mens staat hij op. Jakob ‘heft zijn 

voeten op’, vertelt het verhaal. Zo lees je dat 

nergens anders in de Bijbel. Hij heeft voeten als 

vleugels gekregen. Hij ziet het weer zitten. 

Al staat hem nog heel wat te doen, als het erom 

gaat dingen goed maken die hij verkeerd heeft 

gedaan. Hij is er nog niet. 

Het mooie van de hoofdpersonen in de bijbel is, 

dat ze net zo zijn als wij. Ze worden niet 

bovenmenselijk neergezet. Er wordt niets 

verbloemd. Om de link te leggen met Rosh 

haShanah, het joodse nieuwjaar: het lezen van 

de oer menselijke Bijbelverhalen kan je zomaar 

dingen te binnen brengen, wanneer je over jezelf 

nadenkt – en over je fouten van het afgelopen 

jaar. 

 

Voorlopig is er vooral liefde. Jakob wordt ervan 

doorstroomd wanneer hij zijn nicht Rachel ziet. 

Of misschien is het ook wel de enorme 

opluchting, omdat hij eindelijk is aangekomen op 

de plek waar zijn moeder hem naartoe stuurde, 

Charan. Of misschien is het zijn hernieuwde 

kracht, opgedaan door de nachtelijke droom. Wat 

het ook zij – hij rolt in zijn eentje de steen weg 

die de put afsluit. En hij breekt met alle 

fatsoensregels door haar te zoenen nog voor hij 

zichzelf heeft voorgesteld. Het wordt het begin 

van een forse verlovingstijd. Zeven jaar lang laat 

Laban zijn neef werken, voordat hij hem Rachel 

tot vrouw geeft. Voor Jakobs gevoel waren het 

“maar een paar dagen, zoveel hield hij van 

haar.” 

 

Over liefde gaat het hier. En over verwantschap. 

Beide naar menselijke maat, met hun menselijke 

beperkingen. Over de verwantschap maakt 

Laban nog een goede grap. Eentje waaruit blijkt 

dat hij zichzelf kent. Als Jakob hem “zijn hele 

geschiedenis” heeft verteld, zegt hij: echt, mijn 

gebeente en mijn vlees ben je! “Het is duidelijk 

dat je familie van me bent!”  En hij blijkt het 

goed te hebben ingeschat. Zoals Jakob zijn broer 



bedrogen heeft, zo zal Laban zijn neef bedriegen. 

 

Jakob is helemaal in de ban van de liefde.  We 

zongen er een lied over: “Jij geeft me de muziek 

die mij bezielt”. Eigenlijk is het bij het Hooglied 

geschreven – maar wanneer je je Jakob 

voorstelt, past het ook nu prachtig. Als die zeven 

jaren werkelijk waren als enkele dagen, wat een 

enorme volharding moet die Jakob dan in zich 

hebben. Tegelijk had hij Rachel natuurlijk wel in 

zijn buurt. Hij heeft haar in die jaren al een 

beetje kunnen leren kennen, zij het van afstand. 

Zo te horen is zijn verliefdheid daarmee niet 

minder geworden. “Liefde is geduldig,” schrijft 

Paulus in zijn brief aan de christenen in Korinthe. 

Die liefde bleek Jakob zeker in zich te hebben. 

 

Díe liefde wel – andere kanten ervan minder. 

Wat dat betreft zou hij vóór Rosh haShanah wel 

wat hebben om zich over te bezinnen. “Liefde is 

niet grof en niet zelfzuchtig,” zegt Paulus ook. 

“Alles verdraagt ze…”  

Kan dat wel? Kan een mens wel onzelfzuchtig 

liefhebben? Jakob lukt dat niet echt. Hij voelt 

zich geweldig bedrogen als hij ’s morgens Lea in 

zijn bed aantreft in plaats van Rachel. Woedend 

gaat hij tekeer tegen Laban. Die arme Lea. Lea, 

die ‘fletse’ ogen had en in schoonheid niet 

opgewassen is tegen haar zus Rachel; die haar 

best doet de liefde van haar man te winnen, 

zoals blijkt uit het verhaal dat volgt. Maar het 

lukt haar niet. Jakob gaat met haar naar bed, 

maar houdt meer van Rachel. Rachel wil hij 

hebben. Om haar te krijgen werkt hij nog eens 

zeven jaar voor zijn oom. 

 

Als we eerlijk zijn, is onze liefde dan niet vaak 

net zo? Op onszelf gericht. We willen een ander 

bezitten. We willen zeggen wat de ander doen 

moet, regeren over zijn of haar leven. We 

kunnen heel veel houden van onze partner, maar 

willen tegelijk zelf niet tekort komen. Die ander 

moet wel aandacht voor mij hebben, rekening 

met me houden, er een beetje aantrekkelijk 

uitzien of tenminste zichzelf goed verzorgen. We 

stellen eisen aan onze geliefden. Kunnen we 

eigenlijk wel van iemand houden zonder aan 

onszelf te denken, helemaal belangeloos? Zonder 

wrok om wat fout geweest is; zonder ergernis 

om wat ontbrak? 

 

Ja – we kunnen het. Ik zie het om me heen 

gebeuren. Een dochter, die haar oude en zieke 

moeder met milde liefde verzorgt, en die niets 

meer terugverwacht, het is goed zo. Een opa die 

met zachte ogen naar zijn kleinkind kijkt, niets 

verlangend dan alleen het kind ruimte en liefde 

te kunnen geven. 

We kunnen het. En we weten zelf heel goed 

wanneer we het doen: belangeloos liefhebben 

zonder zelf iets terug te verlangen. Het kan 

voelen alsof je hart open gaat, zo vol is het van 

liefde. Ook dit is de liefde waar we van zongen: 

“Jij geeft me de muziek die mij bezielt…”  

Het zijn momenten die je kunnen bijblijven. Als 

een geschenk uit de hemel. Want meestal gaan 

zulke momenten gepaard met een diep gevoel 

van dankbaarheid. Dankbaarheid voor die ander 

van wie je mag houden; dankbaarheid dat hij of 

zij er ís. 

 

Wie deze liefde kent, kent Gods liefde. Het is de 

liefde die we vieren wanneer we brood en wijn 

delen; die we leren kennen in Jezus. En die, als 

ik eerlijk ben, mij beschaamd doet staan. Als ik 

niet weet wie ik heb benadeeld het afgelopen 

jaar, als ik me niet te binnen kan brengen op 

welke momenten ik tekort schoot, hoef ik maar 

aan zo’n ervaring van belangeloze liefde te 

denken of ik weet het weer. Dan kan ik zomaar 

een aantal dingen opsommen. Momenten waar 

ook het verhaal van Jakob over list en bedrog en 

eigenbelang me pijnlijk mee confronteert. 

 

Jakob, beetnemer, is zijn naam. Want de rode 

draad in zijn leven is bedrog, schijn, namaak, 

oneerlijkheid. Je naam, dat is in de bijbel waar je 

uit leeft; dat wat je kenmerkt. En voor Jakob is 

dat beetnemen. Stiekem de plek van zijn broer 

stelen. 

En toch gaat God met hem mee. En met ons 

mee. En hij zegent Jakob en zegent ons, telkens 

weer. Want Gods liefde is belangeloos. 

 

 

Lied: “Hoog als de hemel de liefde”: lied 790 

(t. M. de Bruijne, t. Thea Riesebos) 


