
30. Bron van rijkdom Genesis 30 

Lees Genesis 29:31-30:43 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het 

meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar 

staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (29:31-30:13) Jakobs gezin groeide uit tot 8 zonen. 

   B (v14-15) Rachel probeerde zwanger te raken met liefdesappels. 

     C (v16-21) Lea verwekte nog 2 zonen door Jakob voor zichzelf op te eisen 

        D (v22-24) JHWH dacht aan Rachel en ze baarde Jakob zijn 11de zoon. 

          E(v25-26) Jakob vroeg Laban toestemming te mogen vertrekken met zijn vrouw en kinderen. 

            F(27-28) Laban vroeg Jakob wat zijn loon moest zijn. 

            G(v29a) Laban wist dat Jakob had gezorgd voor zijn gehele huishouding 

Centrale as  (v29b-30a) Jakob herinnert Laban er aan dat hij rijk was geworden dankzij Jakob’s inzet. 

            G(v30b) Jakob had nog steeds niet kunnen werken voor zijn eigen huishouden. 

            F(v31) Laban vroeg Jakob (wederom) wat zijn loon moest zijn. 

         E (v31-33) Jakob doet aan Laban een voorstel hoe zijn loon er uit moet zien. 

      D (v34) Laban stemt in met het loonbod van Jakob. 

    C (v35-36) Laban eigent zich de aan Jakob toegezegde kuddedieren toe. 

  B (v37-42) Jakob probeert zijn kudde te laten groeien met een takken-truc. 

A (v43) Jakobs bezit aan kudden, herders en dienstknechten groeiden enorm. 

 
“ u weet hoe ik u gediend heb..” 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  Jakob werd op alle mogelijke manieren gezegend in Haran. 

Niveau B:  Zowel Rachel als Jakob pasten alternatieve oplossingen toe om vruchtbaar te zijn. 



Niveau C:  Jakob sliep schijnbaar niet meer met Lea en zij zag een kans om hem toch weer voor zich 

te winnen en zo weer zwanger te worden. Laban behandelde Jakob als een slaaf door hem kudde’s af 

te nemen die hij wel aan Jakob beloofd had als loon(vs35). Jakob kon geen eigen keuzes maken voor 

zijn toekomst zolang hij onder de autoriteit van Laban verbleef en geen eigen bezit had.   

Niveau D:  De druk op Jakob werd van hem afgenomen door de geboorte van een zoon uit Rachel en 

de instemming van Laban met zijn loonvoorstel. 

Niveau E:  Jakob drong aan bij Laban dat hij met zijn gezin en bezit kon vertrekken naar huis. 

Niveau F:  Laban erkende dat de werkelijke reden van zijn rijkdom schuilde in de God van Jakob en hij 

beloofde Jakob te geven wat hij zou vragen als beloning. 

Niveau G:  Laban was rijk geworden dankzij en ten koste van Jakob. Na 20 jaar had Jakob nog steeds 

geen bezit.  

Centrale as:  Laban was sinds de komst van Jakob rijk geworden.  Jakob had hard gewerkt en werd 

daarbij gezegend door JHWH. De manier waarop Jakob antwoordde, weerspiegeld zijn vertrouwen 

op de verbondsbelofte aan Abraham dat zijn nageslacht gezegend zou worden. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as,  aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! 
Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.  

In de naam van Jozef is de bediening van Jesjoea verborgen; deze naam is in het Hebreeuws verwant 

aan “wegnemen” en “toevoegen”. Bij zijn 1ste komst kwam Hij om onze zonden weg te nemen door 

verzoening te doen aan het kruis met Zijn eigen bloed. Bij zijn 2de komst komt Hij om al de 

geheiligden in Zijn Naam definitief toe te voegen: Johannes 3: 14-18 

Dat sluit aan bijhet feit dat Jakob Laban 14 jaar (2x7) diende als een verlovingsperiode voor  zijn 

bruid. Daarna diende hij nog eens 6 jaar om bezit te verkrijgen. Zo diende hij Laban 20 jaar als prijs 

om zijn bruid defintietief te verkrijgen en haar bruidschat. De Messias dient Zijn bruid al zo’n 2000 

jaar door voorbede te doen voor haar in de hemel . Het getal 21 is te bezien als 3 x 7 en staat zo 

nadrukkelijk voor compleetheid. Het getal 20 staat echter voor verwachting om iets -de compleet- 

heid-  te verkrijgen!  Wéér een reden om de spoedige wederkomst te verwachten van de Messias om 

Zijn bruid  “thuis te brengen”: Openbaring  22:12-14 

Rachel sprak een vloek over zichzelf uit in vers 1; In Hst 31:32 voegt Jakob er helaas nog een 

doodsvloek aan toe omdat hij onwetend is van de diefstal van Rachel. Tenslotte sterft Rachel tijdens 

de geboorte van Benjamin in Hst 35: 18. Spreuken 18:21; 1 Petrus 3:10 

JHWH ziet om naar Zijn volk ook al is dat verstrooid over naties van de aarde. JHWH zal niet toestaan 

dat Zijn volk op alternatieve manieren probeert succesvol te zijn – in feite een vorm van tovenarij-  bij 

gebrek aan vertrouwen in Zijn voorzienigheid. Blijf vertrouwen op de zegen van Abraham! Genesis 

17:1-8; Lucas 1: 67-75 



De slechte behandeling van Jakob door zijn schoonvader spreekt profetisch over de slechte 

behandeling die de Messias kreeg van Zijn “familie” terwijl hij dienstbaar was op aarde ten tijde van 

Zijn verzoeningswerk. Eens zal héél de familie zich dat realiseren: Zacharia 12:10  

De Joden (Juda- zoon van Lea) heden ten dage missen zelf ook veelal het respect en loon wat ze 

verdienen te midden van de volkeren. De Messias zal uiteindelijk de druk op voeren bij de volkeren 

om Zijn volk te laten gaan zoals ook gebeurde door Mozes bij de Farao. Jesaja 11:11,12; Jeremia 

31:10,11 

De wereld zal uiteindelijk erkennen dat alle zegen van JHWH komt en dat hun eigen zegen nauw 

samenhangt met de aanwezigheid van het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob in hun midden! 

Genesis 12:3 

De wereld heeft enorm geprofiteerd van de vaardigheden en vindingrijkheid van de Joden- de enige 

identificeerbare nazaten van Jakob heden ten dage; Maar de Joden hebben enorm geleden onder de 

handen van dezelfde mensen die zij juist gezegend hadden door hun aanwezigheid. De naties van de 

aarde zullen uiteindelijk rijkelijk betalen aan het huishouden van Jakob zoals ook Laban en de 

Egyptenaren deden toen het volk Israël vertrok naar hun eigen beloofde land. Exodus 12:35,36 en 

Jesaja 60:8-10 

 


