Les 4 – Jacob
Lezen uit de Bijbel

Gen. 29:1-13

Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. Op een dag zag hij ergens in
het open veld een put waar drie kudden schapen omheen lagen; de dieren kregen altijd uit die put te
drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd
de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd.
Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, vrienden?’ ‘Uit Charan,’ antwoordden ze. ‘Kennen
jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nachor?’ ‘Jazeker,’ zeiden ze. ‘Hoe maakt hij het?’ vroeg hij.
‘Goed,’ antwoordden ze. ‘Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen.’
‘Maar het is nog volop dag,’ zei Jakob, ‘het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie kunnen
de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen?’ ‘Nee,’ zeiden ze, ‘dat kan niet. Pas als alle
kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven we het vee te drinken.’
Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij was
herderin. Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar
de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel,
terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet.

Verklaring: Hier lijkt Jacob een klein beetje op Jezus. Hij rolde ook de steen weg, niet van een waterput,
maar van het graf. En weet je waarom? Omdat hij zoveel van ons houdt.
……………………………………………………………………………………………………………………

Kringgesprek
Ben je wel eens verliefd geweest? Wat voel je als je verliefd bent? Sloven jongens zich
wel eens uit voor het meisje waar ze gek op zijn? Wat is luddevudde?
Weet je wat een bruidsschat is? Vind je het goed dat die gewoonte in Nederland niet
bestaat? Hoe komt een meisje aan haar uitzet? Als twee mensen gaan trouwen moeten ze
toch spullen hebben, hoe komen ze daar aan? Zou het handig zijn om van te voren te
sparen of kun je beter geld lenen.
Hoe laat je een meisje weten dat je om haar geeft?

VERHAAL
15 – Jacob wordt zelf bedrogen
Er loopt een jongeman over de karavaanweg naar het noorden. Zijn mantel is stoffig en gescheurd, zijn
sandalen zijn tot op de draad versleten. Zijn benen zitten vol schrammen. Het is Jakob, op weg naar zijn
familie in Padam Aram.
Hij is nu bijna op de plaats van bestemming. Hoe zal zijn oom hem ontvangen? En de rest van de familie?
Zal hij de vrouw vinden waar hij naar zoekt, een meisje dat de Here dient? Oef! Wat doet die blaar op z'n
voet zeer. Even stilstaan. Even kijken naar die pijnlijk schrijnende plek.
Zou Haran nog ver weg zijn? Met z'n hand boven de ogen tuurt Jakob de weg af. Hé, wacht eens, als hij die
schapensporen daar volgt, komt hij vast wel op een plaats waar mensen zijn. En ja! Zelfs voordat hij om de
bocht van de weg is, klinkt al het geluid van honderden schapen en geitjes. Er zijn nog al liefst drie kuddes
met hun herders bijeen bij een waterput.
'Goeiemiddag,' groet Jakob. 'Kent u Laban, de zoon van Nahor?'
Ze nemen hem nieuwsgierig op. Wie is die vreemdeling met dat buitenlandse accent? Eén van hen, de
meest spraakzame, wijst met een vuile knokkelige vinger in de verte.
'Jazeker, die woont daarginds. Kijk, daar komt toevallig zijn dochter Rachel aan.'
Toevallig? Jakob glimlacht. Hij weet wel beter. Geen toeval, maar het is de Here die hem hierheen geleid
heeft. Het meisje is nog ver weg en dus maakt hij nog maar even een praatje met de herders. Hij vraagt
waarom ze de dieren niet laten drinken. Het is nog volop dag. Ze kunnen nog een tijdje lekker grazen. Je
kunt wel merken dat hij verstand van schapen heeft.
'We wachten tot iedereen er is.' is het antwoord. 'Want die zware steen kunnen we alleen samen van de put
afrollen.'
'Maar die is toch niet zo...'
Jakob slikt het laatste woord in, want daar komt zijn nicht aan. Wat een knap lief meisje, zeg! Hij is op slag
verliefd. Even weet hij niks te zeggen. Er springen zomaar van die lastige tranen in z'n ogen. Waarom
eigenlijk? Tja, de reis was lang en eenzaam... en dit nichtje is zo lief. Om zich toch maar een houding te
geven loopt hij stoer naar de put en tot verbazing van alle anderen, rolt hij helemaal alleen de zware steen
weg. Rachel snapt er natuurlijk niks van. Met grote ogen staat ze te kijken naar die vreemdeling, die heel
handig haar vee laat drinken. Waarom doet hij dat? Het antwoord blijft niet lang uit. Als de dieren lekker
slobberen, slikt Jakob zijn tranen weg en stelt zich voor.
'Dag Rachel, ik ben Jakob, de zoon van je tante Rebekka.,'
Rachel weet niet wat ze hoort. Is dit haar neef? O, maar dat moet ze gauw aan vader gaan vertellen. Ze
draait zich om en rent weg. Jakob in grote verlegenheid achterlatend. Gelukkig komt Laban al gauw
aanhollen om hem welkom te heten. Hij is echt blij om de zoon van zijn zus te zien. Jakob mag blijven
logeren zo lang hij maar wil.
De volgende dag is Jakob steeds te vinden waar de kudde is. (En waar Rachel is natuurlijk) Van stilzitten
houdt hij niet. Als het even kan steekt hij z'n handen uit de mouwen. Oom Laban merkt dat wel. Op een dag,
ongeveer een maand later, komt hij met een voorstel.
'Zeg, neef, jij werkt zo hard bij ons, maar dat hoeft niet voor niks, hoor! Wat zou je willen verdienen?'
Alsof Jakob erop gewacht heeft... Hij flapt eruit: 'Ik wil zeven jaar werken om Rachel.'
Laban lacht. Ja, het was hem al opgevallen dat Jakob verliefd was op z'n jongste dochter.
'Mij best!' zegt hij. 'Rachel kan geen betere man krijgen.' En bij zichzelf denkt hij: 'En ik geen betere knecht.'
Zo gaat Jakob voor Labans kudde zorgen, zeven lange jaren... Ze vliegen om, doordat hij zoveel van Rachel
houdt.
En aan het eind van die zeven jaren... wordt er feest gevierd, bruiloftsfeest. Laban heeft alle buren
uitgenodigd voor een maaltijd. De heerlijkste spijzen worden opgediend. Bediendes lopen af en aan met
zoete, koele drankjes... Jakob, wat onwennig in nieuwe kleren, loopt trots als een pauw rond om iedereen te
verwelkomen. 's Avonds wordt het gesluierde bruidje, onder het zingen van vrolijke liederen, in een nieuwe
tent bij Jakob gebracht. Ze zegt niet veel, maar dat valt niemand op. De gasten zoeken nu ook hun
slaapplaatsen op. Morgen gaat het feest verder, want een bruiloft in Padam Aram duurt een hele week.

De volgende ochtend echter, wordt iedereen gewekt door een boze stem. Het geluid komt nota bene uit de
tent van het kersverse bruidspaar. Hebben ze nu al ruzie? Met een ruk wordt het tentdoek opgetild en daar
verschijnt Jakob.
'Laban!' schreeuwt hij. Met grote stappen en gebalde vuisten beent hij weg, op zoek naar zijn oom. Die staat
hem al op te wachten.
'Oom!' roept hij kwaad. 'Wat hebt u gedaan?'
De nieuwsgierige gasten vormen een kring om hen heen. Waarom is de bruidegom zo boos?
Wel, Laban heeft niet Rachel als bruid aan Jakob gegeven, maar haar zus Lea. Wat een gemene streek. En
dan zegt hij nog doodleuk: 'Wist je niet, neef, dat het hier de gewoonte is om eerst de oudste dochter te laten
trouwen? Dit is je huwelijksweek met Lea. Volgende week kun je met Rachel trouwen, als je tenminste
belooft nog zeven jaar voor me te werken.'
O, nu komt de aap uit de mouw, daar was het hem om te doen. Jakob is overbluft. Hij weet niet zo gauw wat
te zeggen. Zijn blik zoekt Rachel. Staat ze daar bij de vrouwentent? Voor geen goud wil hij haar verliezen.
Dus moet hij maar berusten.
De gasten verspreiden zich weer. Zij vinden het wel prima, dat het feest nog een weekje langer duurt. Al
gauw klinkt weer hun vrolijk gelach. Wat mistroostig zit Jakob naast Lea, die verlegen haar fletse ogen
neergeslagen houdt. Ach, zij kan er ook niks aan doen. 't Is een beste meid, daar niet van. Maar ze kan niet
tippen aan Rachel... Ineens moet hij weer denken aan zijn eigen gemene streek. Hoe hij zijn blinde vader
bedroog. Nou voelt Jakob zelf hoe rot dat is.

GEBED
Liefde komt van u,
Vader, want u bent
liefde. U wilt dat we
van elkaar houden en
elkaar niet bedriegen.
Echte liefde vind
je niet vaak, Heer.
We horen zo vaak
van mensen die
elkaar bedriegen.
We zien het op de
televisie en in
films.
We vragen u ons
te helpen om net
als bij Jacob en
Rachal de ware te
vinden voor ons
leven.

Liefde is niet alleen aai
poes, maar het is ook
samen praten en samen
de vervelende klusjes
doen.
Leert u ons alstublieft wat
vriendschap is want
anders kunnen we echte
liefde wel vergeten.

Dank u wel voor
vrienden en
vriendinnen waar we
van op aan kunnen.
Amen.

Opdracht
*maak doolhof nr. 9

*Teken een grote traan. Teken in die traan wat Jacob door zijn tranen heen zag. Hij zag Rachel en
de kudde schapen bij de put.

*Wat zou Jozef op die dag dat hij Rachel voor het eerst ontmoette ’s avonds gebeden hebben?
Schrijf eens een gebedje van minimaal vier regels.

Tekst
1 Joh. 4: 16
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Laat dit zien door een kom water en een glas. Het glas is in het water en het water is ook in het glas.
Het water stelt Gods liefde voor.

Activiteit
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

*Vul dit lijstje in.

Welke jongen/welk meisje vind jij aantrekkelijk?

Huidskleur

Haarkleur

Bruin/blank/maakt
niet uit

Blond/donker/rood/ma
akt niet uit

Is verlegen/een baas

Doet altijd stoer/is
onhandig

Mollig/mager/maa Gelovig/ongelovig/and Lacht
kt niet uit
er geloof
graag/kijkt
grappig

Is altijd met
zijn/haar uiterlijk
bezig

Rijkdom

Houdt van dure,
mooie kleren

Houdt van
dieren/maakt bomen
en struiken kapot

Geeft altijd
cadeautjes

Sportief/muzikaal

Leest graag/kijkt
graag tv

Gaat naar de
kerk/houdt van
uitslapen

Kleur ogen:
Kan goed leren/wil niks Kan zijn/haar
bruine/blauw/groen/gr leren
handen uit de
ijs
mouwen
steken/doet nooit
iets voor zijn/haar
moeder

Kan goed
luisteren/kan goed
schreeuwen

Heeft het altijd
over
zichzelf/vraagt
naar jouw
mening

Flirt ook met andere
meisjes/jongens

Zegt sorry als hij/zij
iets fout heeft gedaan

Is gevoelig/hard

Zacht karakter/pittig
karakter

Vechtjas/iemand die
geen ruzie maakt

Spreekt kwaad over
Wil je bij je familie
anderen/ziet de leuke vandaan houden/eert
dingen in de ander.
je ouders en
opvoeders

Houdt van dingen te
vernielen

Wil Jezus volgen

Goedgeefs/gieri
g

Heeft veel geld op
zak/geeft niet om geld

Vraag: Kan iemand zich ook fantastisch voordoen, omdat hij je in de val laat lopen? Bijv. loverboys/girls?

*

Spel 1 Pandverbeuren
Nodig: een pand van elk kind, een doek, een gesloten doosje met opdrachten.
Leg de naam uit. (Je raakt iets kwijt, een onderpand en je moet het terugkopen door er
iets voor te doen)
Alle kinderen leggen een pand onder een doek.
De leider pakt een pand en zegt: PAND, PAND, VAN WIE IS DIT PAND?
De EIGENAAR zegt: VAN MIJ, MENEER.
De leider zegt: IK BEN GEEN HEER, IK BEN EEN MAN, DIE ALLES DOEN EN LATEN
KAN. WAT MOET DEGENE DOEN VAN WIE DIT PAND IS?
Een ander kind mag schudden met de doos en een briefje trekken waarop een opdracht
staat. Als de opdracht volbracht is krijgt het eerste kind het pand terug.
Ga zo de kring rond totdat alle panden weer terug zijn.
(Men kan ook met groepjes werken.
Een pand per groep, een opdracht voor de groep.)
Suggesties voor opdrachten:
Een liedje zingen
Van tien tot nul tellen.
Kopje duikelen.
Een vraag over het onderwerp beantwoorden.
Met je tong het puntje van je neus proberen aan te raken.
Scheel kijken.
Een bijbeltekst opzoeken
Handen wassen, enz.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Zie de antwoorden onderaan deze pagina

Vragen

Antwoorden

1 Wat rolde Jacob opzij toen hij Rachel zag?

1

Met schapen

2 Uit welke plaats kwamen de herders bij de
put?

2

Charan

3 Wat gebeurde er met Jacob toen hij Rachel
zag?

3

Veertien jaar

4 Hoe lang wilde Jacob Laban dienen om
Rachel tot vrouw te krijgen?

4 twaalf

5 Hoe heette de zus van Rachel?

5 Lea

6 Was ze net zo mooi?

6 Hij moest huilen

7 Wat deed Laban?

7 Nee, ze had fletse ogen

8 Hoe lang heeft Jacob dus totaal voor zijn
Rachel gewerkt?

8 Hij gaf Lea als bruid in plaats van Rachel

9 Waar heeft Laban Jacob nog meer mee
bedrogen?

9 Zeven jaar

10

10 De steen van de put

Hoeveel zonen kreeg Jacob?

Antwoorden: 1-10

2- 2

3-6

4-9

5-5

6-7

7- 8 8-3

9-1

10-4

