
14. De Here zorgt voor Jakob

Eenzaam en bedroefd liep Jakob de lange weg naar zijn oom Laban in

Haran. Nergens was een tent of een herberg te zien. Hij moest buiten

op de grond gaan slapen. Vermoeid van de tocht viel hij met zijn hoofd

op een steen in slaap. Toen gaf God hem een bijzondere droom. Er

stond een trap, die zo hoog was dat hij tot in de hemel kwam, en enge-

len gingen daarop van boven naar beneden en van beneden naar boven.

Boven aan de trap stond de Here, en Hij zei: “Ik ben de God van je

vader Izaäk en van je grootvader Abraham. Dit land, waar je nu op

ligt, zal voor jou en je kinderen zijn. Ik zal altijd voor je zorgen”.

Jakob werd wakker en was dankbaar. Hij voelde zich niet meer zo al-

leen. Deze plek wilde Jakob nooit meer vergeten. Hij zette een steen

rechtop en noemde die plek Bethel; dat betekent huis van God. Hij

deed nog meer, hij beloofde God: ‘Als ik hier terug mag komen, zal ik

altijd van alles wat ik heb u een tiende deel geven. Hier bij deze steen

zal ik een offer brengen’.

Blij liep Jakob verder en kwam in Haran. Bij een waterput zaten her-

ders die Laban goed kenden. De dochter van Laban, Rachel was een

herderin. Ook zij kwam met haar schapen bij de put. Toen hij haar zag

putte Jakob snel water voor haar kudde. Met dat meisje wilde hij wel

graag trouwen. Hij vroeg het aan Laban en mocht met haar trouwen als

hij zeven jaar voor hem werkte. Na die zeven jaar hard werken was de

bruiloft. De bruid was gesluierd, en Jakob kon haar gezicht dus niet

zien. Toen het de volgende morgen licht werd, schrok Jakob: hij was

met Lea, de zus van Rachel getrouwd. Wat was Jakob kwaad: hij was

bedrogen. Maar had hij zelf niet zijn broer Ezau bedrogen? Laban was

niet zo eerlijk; als Jakob nog zeven jaar hard voor hem zou werken,

mocht hij ook met Rachel trouwen.

Lea kreeg al snel kinderen. Rachel was heel jaloers en bedacht een

plannetje. Ze dacht niet aan God, nee ze gaf haar slavin aan Jakob, en

zij kreeg al snel een jongetje. Lea wilde dat Jakob ook met haar slavin

ging trouwen. Ook zij kreeg een jongetje. Na vele jaren kreeg ook Ra-

chel zelf een baby. De vier vrouwen hadden vaak ruzie, ze wilden alle-

maal de belangrijkste zijn. Jakob hield het meest van Rachel en haar

zoon Jozef. Wil je weten of Jakob voor altijd in Haran bleef wonen?

Lees dan de volgende keer verder.
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