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Woord vooraf

De levensgeschiedenis van aartsvader Jakob verschijnt in twee delen. Het 
frappante is dat ik over de geschiedenis van Jakob eveneens in twee delen 
gepreekt heb: over het eerste deel in Soest en over het tweede deel in 
Apeldoorn. In de prediking behandel ik beurtelings een gedeel te uit het 
Nieuwe Testament en het Oude Testament zodat heel de Schrift aan de 
orde komt. Een brief van Paulus is weer heel anders dan een geschiedenis 
uit het Oude Testament. Als docent homiletiek heb ik nog meer oog 
gekregen voor literaire bijzonder he den van de ver teller. Verhalen werden 
voorgelezen. Zo werden door de verteller stijl figuren gebruikt om als hulp 
te dienen om wat voorgelezen wordt te onthouden. Her en der zal ik de 
lezer op deze mooie details wijzen.

Bij de preekstudie schrijf ik als het ware eerst de stof voor het boek. Ik 
zie het als een heilige opdracht van de dienaar van het Woord om de 
Schrift uitvoerig te bestuderen, zodat de stof van de prediking door de 
tekst zelf wordt aangereikt. De prediker moet zó goed in de tekst terecht-
komen dat hij zich onder de eerste hoorders bevindt. Dat hij proeft, ruikt, 
ziet en hoort waar het om gaat en wat de Heilige Geest te vertellen heeft. 
In de preek kun je niet alles behandelen wat er bij de studie tevoorschijn 
komt. Daarom is het fijn om de uitvoerige studie verder vruchtbaar te 
maken voor andere christenen. Voor de voltooiing van de studies trekken 
we ons terug in een vakantiewoning, vandaar dat u in veel van mijn boe-
ken ook de naam Brouwershaven tegenkomt.

Opzet van dit boek
Opzettelijk heb ik niet te grote hoofdstukken gemaakt, zodat iedereen dit 
boek kan gebruiken voor stille tijd. De vragen zijn niet aan het einde van een 
hoofdstuk ge plaatst, maar achter het gedeelte waar ze bij horen. Ze worden 
ook gevolgd door enige ruimte om zelf wat aantekeningen te maken.
Her en der geef ik in een kader aan wat we moeten onthouden, Merk op!, 
omdat dit gegeven la ter een rol zal spelen. Komt een gegeven weer aan 
de orde dan vind je in een kader een reminder Weet je nog?. Dit reik ik 
aan om de rode draad te kunnen vasthouden.

In de Inhoudsopgave zie je tevens een indeling voor bijbelkringen die 
aangeeft welke hoofdstukken bij elkaar genomen kunnen worden. Je vindt 
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er negen met Romeinse cijfers genummerde titels die als stof behandeld 
kunnen worden voor één avond. Komt de bijbelkring niet negen- maar 
achtmaal bijeen dan kunnen ook III en IV samen genomen worden. 

Opdracht
Dit boek draag ik op aan onze lieve zoon Peter en onze lieve (schoon-)
dochter Mar greet. Op zaterdagmorgen 8 november 2014 werd Peter op 
37-jarige leeftijd opgeno men in heerlijkheid, terwijl zijn vliegtuig de 
daling naar Schiphol inzette. Terugkerend van een zakenreis in Azië werd 
Peter onverwacht getroffen door een totale long em bo lie. 

Godzijdank mogen wij weten dat Peter is opgenomen in heerlijkheid. 
Hij getuigde ervan. Hij was geen heilige, maar zocht het leven met de 
heere en wees op zijn wijze iedereen op de noodzaak de heere te zoeken 
omdat het leven zo kort is. We zijn nu twee jaar verder, met Gods hulp 
gaat het inderdaad. Het verdriet en het gemis zitten vanbinnen. Het verin-
nerlijkt. Het doet goed als iemand zijn naam noemt en vraagt hoe het 
gaat. Maar dat gebeurt steeds minder.

We dragen dit boek op aan Peter en Margreet, omdat Margreet zo’n 
lieve, dappere (schoon)dochter is die leeft met de God van Abraham, Izak 
en Jakob. Onlangs zei ze: ‘Het gaat goed, omdat God goed is.’ Wat zijn we 
dankbaar dat jij de moeder bent van Peters kinderen Doreen, Aron en 
Jonne. Dankbaar, omdat je jullie kinderen bij de heere wilt hebben en ver-
langt dat zij Hem kennen.

En de heere is goed voor jou en ons. Twee dagen ervoor, donderdag 6 
november, stond er zo’n mooie, dubbele regenboog heel dicht over je 
huis in Zeeland. Toen de familie op vrijdag 7 november samenkwam in 
Groot-Ammers liep je met je telefoon naar mama: ‘Kijk eens hoe mooi, de 
trouw van de heere omringt ons huis. Ik kon hem bijna aanraken en ben 
naar boven gegaan om deze foto te maken. Wat is God trouw!’

En hoe hard we die wetenschap nodig hadden en hebben werd de vol-
gende dag duidelijk. Tot op de dag van vandaag laat de heere op cruciale 
momenten Zijn regenboog zien. Soms bidden we erom omdat we het 
hard nodig hebben, en soms is de boog van Gods trouw er ineens weer. 

Dit boek dragen we op aan onze zoon in de hemel en aan zijn lieve vrouw 
op aarde, als teken van verbondenheid en liefde. We blijven zeggen dat we 
acht kinderen heb ben en zo is het: zeven op aarde en één in de hemel.

Apeldoorn/Brouwershaven 
Januari 2017
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I Jakobs wortels 
 
Genesis 24:1-25:1

1  De vrouw die Jakobs moeder wordt 
24:1-9

2 De eerste kennismaking met Jakobs moeder
 24:10-27 

3  Een heerlijk en eerlijk getuigenis van de knecht 
24:28-49 

4  Jakobs moeder gaat mee 
24:50-61 

5  Jakobs moeder ontmoet zijn vader 
24:62-67; 25:1 
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1 De vrouw die Jakobs moeder wordt

Genesis 24:1-9

1 Abraham nu was oud en op dagen ge ko men en de heere had Abraham in 
alles ge ze gend. 2 Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, 
die alles wat hij had, beheerde: Leg toch uw hand onder mijn heup. 3 Ik wil u 
laten zweren bij de heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat 
u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten 
te midden van wie ik woon, 4 maar dat u naar mijn vaderland en mijn familie-
kring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen. 5 En de dienaar zei 
tegen hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik 
dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? 
6 Abraham zei tegen hem: Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terug-
brengt! 7 De heere, de God van de hemel, Die mij uit mijn familie en uit mijn 
geboorteland weggehaald heeft, Die tot mij gesproken heeft en Die mij gezwo-
ren heeft: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven – die God zal Zijn engel voor 
u uit sturen, opdat u voor mijn zoon daarvandaan een vrouw zult nemen. 8 
Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij; 
breng mijn zoon echter niet daarheen terug. 9 Toen legde de dienaar zijn hand 
onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat.

Abraham rekent met zijn naderend einde
Voor de studie over Jakob begin ik iets eerder in de geschiedenis. Ons 
leven begint niet bij onze ver wekking en geboorte. Hoe wij gebakerd en 
gevormd worden, wordt bepaald door het gezin waarin wij geboren wor-
den. Het is niet om het even wie onze vader, wie onze moeder is. Als wij 
als jongere verliefd worden en verkering zoeken, nemen wij een heel 
belangrijke beslissing. Wij beslissen namelijk ook voor onze kinderen en 
klein kinde ren hoe zij opgevoed en gevormd zullen worden. 
Als we verliefd worden is dit mogelijk wel het laatste waar wij aan denken, 
maar het is wel waar! Het is niet om het even wie de moeder wordt van je 
kinderen, niet om het even wie hun vader wordt. Hierbij moeten wij ook nog 
eens bedenken dat wij het leven niet in de hand hebben. We kunnen elkaar 
jong ontvallen. Bij het plotselinge sterven op de leeftijd van 37 jaar van onze 
zoon Peter op 8 november 2014 heb ik meer dan ooit de ernst hiervan 
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beseft.1 Wat een wonder dat hij er klaar voor mocht zijn toen de heere hem 
riep, maar het is geen minder groot wonder dat hij zijn drie kinderen Doreen, 
Aron en Jonne achterliet bij zijn godvrezende vrouw Margreet. Als zij zomaar 
om en voor hem was meegegaan in het geloof, zou ze nu terugvallen in haar 
eigen levenspatroon en zijn kinderen daarin mee nemen.
Dit is ook wat Abraham beseft in onze tekst. Zijn vrouw Sara is nog niet zo 
lang over le den. Zij is 127 jaar geworden (Gen. 23:1). Haar zoon Izak is dan 
37 jaar. Hij is nog vrijgezel. Abraham telt 137 jaren. Deze confrontatie met 
de dood betekent ook voor Abra ham een diepe bezinning. Hij is de geze-
gende van de heere en die zegen moet door gaan in Izak als zijn erfgenaam. 
Zelf is Abraham, zoals vers 1 zegt, oud en op dagen gekomen. Hij heeft een 
hoge leeftijd bereikt en weet niet hoeveel jaren hem nog resten, daarom 
wil hij nog het een en ander regelen. Dit is goed. ‘Onze ouderdom,’ zo 
schrijft Calvijn, ‘die meestal niet ver van de dood af staat, moet ons ertoe 
leiden om de toestand van ons huisgezin te regelen, opdat als wij overleden 
zijn een goede vrede onder de nakomelingen bewaard blijve, en de vreze 
des heeren en de ordelijke inrichting van kracht blijven.’ 
Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jonggehuwden. Als wij 
wegvallen, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, dan moeten de zaken 
voor onze kinderen geregeld zijn.2 Het is wettelijk niet vanzelfsprekend 
dat onze ouders de dingen mogen regelen, we hebben te maken met 
allerlei wetten. Boven dien kunnen wij familie leden hebben die wel soci-
aal maar niet kerkelijk zijn. Er is heel wat ellende ontstaan omdat de zaken 
niet geregeld waren. Je kinderen kunnen dan anders opgevoed worden 
dan je zelf zou begeren. Net als Abraham moeten wij de signalen serieus 
nemen. Boven alles gaat het erom dat wijzelf bereid zijn. En dat zijn wij 
alleen als wij in Christus geloven als de enige Verlosser. 

1  Hij stierf op zaterdagmorgen een halfuur voor de landing in het vliegtuig op terug-
reis van een zakenreis naar Vietnam. Hij werd getroffen door een acute longembolie. 
Godzijdank was hij er klaar voor. Hij mocht weten en getuigen dat hij geborgen was 
in het bloed van Jezus Christus.

2  Zie mijn boek Dichter bij het einde, Heerenveen 2005, pp. 78-80. 



15

1. Hoe vind je mijn argumentatie om te beginnen bij de wortels van Jakob? 
Is het waar dat de keuze van je man of vrouw ook beslissend is voor de 
ontwikkeling van je kinderen en kleinkinderen? Wat roept dit bij je op?

Abraham zoekt een vrouw voor Izak
Abraham gaat het huwelijk regelen van zijn zoon Izak. Hij roept de slaaf 
die zijn ver trouweling is om met hem deze zaak te bespreken. Deze slaaf 
beheert zijn vermogen. Of hij dezelfde is als Eliëzer is niet duidelijk. Zijn 
naam wordt hier niet genoemd. De tijd dat Abraham de heere vroeg om 
Eliëzer als zijn op volger aan te merken in Genesis 15:2 en 3 is alweer 55 
jaar geleden. Het is goed mogelijk dat deze Eliëzer nog leeft, maar dat is 
niet met zekerheid te zeg gen. 
Abraham wil Izaks huwe lijk regelen. Ik ga er nu niet verder op in, maar 
hier wil ik wel opmerken dat ik de indruk krijg dat Abraham te lang de 
zaken voor Izak ge regeld heeft. Hier staat Izak zelfs onder deze slaaf. 
Waarschijnlijk is dat er de oorzaak van dat wij Izak in zijn verdere leven zo 
weinig verantwoordelijkheid zien dragen. Als ouders moeten wij ervan 
doordrongen zijn dat er niet alleen het gevaar is dat wij onze kinderen te 
veel vrij laten, maar ook dat wij te be schermend zijn en hun zo de moge-
lijkheid ont houden om zelf ver ant woor delijkheid te leren dragen. 
Abraham roept de slaaf. Hij wil hem een eed laten zweren. Hij zegt tegen 
hem, in vers 2: Leg toch uw hand onder mijn heup. 
De uitdrukking ‘onder mijn heup’ is een eufemistische, een verzachtende 
uitdrukking voor ‘aan mijn geslachtsdeel’. Sommigen vertalen het ook 
met: ‘besnijdenislid’. Hoewel het voor ons wonderlijk overkomt, was het 
in die tijd een rake symbolische handeling. De hand werd niet onder het 
kleed, maar op het kleed op het mannelijk lid gelegd. Dus op de plaats van 
de levenskracht. Op de plaats waar het teken van het verbond is. Het was 
een symbool dat de ernst van de eed onderstreepte: ‘God mag mij slaan 
in mijn voort brengen van nageslacht als ik lieg.’


