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Va jétsé 
Beresjit 28: 10 – 32: 3  

 
Jaakov, op de vlucht voor Esav, is onderweg naar Haran, naar zijn oom Lavan. 
’s Nachts droomt hij van een ladder waarop engelen op en neer gaan. De Eeuwige belooft 
Jaakov dat hij hem zal beschermen en dat hij terug zal keren naar Kena-an. 
Lavan heeft 2 dochters, Leah en Rachel. Jaakov wordt verliefd op Rachel en werkt 7 jaar voor 
haar. Lavan bedriegt hem en na de bruiloft ontdekt hij dat hij met Leah getrouwd is. Hij moet 
voor Rachel nog eens 7 jaar werken. 
 
Leah krijgt 4 zonen, Reuven, Sjimon, Levi en Juda, Rachel blijft voorlopig kinderloos. Haar 
slavin Bilha, geeft Jaakov 2 zonen, Dan en Naftali. Leah’s slavin geeft Jaakov nog eens 2 
zonen, Gad en Asjer. Daarna krijgt Leah nog 3 kinderen: Jissaschar, Zevoelon en een dochter: 
Dina. Eindelijk krijgt Rachel ook een zoon: Josef. Jaakov vertelt Lavan dat hij terug wil gaan 
naar Kena-an. Hij vraagt hem zijn loon voor 20 jaar werken. De afspraak is dat Jaakov alle 
gespikkelde schapen en geiten krijgt.  De zonen van Lavan halen alle gespikkelde en gevlekte 
dieren uit de kudde en brengen die ver weg. Jaakov gebruikt een soort magische twijg 
waardoor de schapen en geiten veel gevlekte ‘jongen’ krijgen. Daar komt natuurlijk ruzie van 
en Jaakov besluit met zijn familie terug te gaan naar Kena-an. Hij is alweer op de vlucht. 
 
Commentaar: 
Bij hun vertrek wordt er een afgodsbeeldje van Lavan gestolen.Jaakov vervloekt zonder dat 
hij beseft dat het Rachel is, degene die het afgodsbeeldje gestolen heeft, Volgens Rasji is dat 
de reden dat Rachel onderweg sterft.  
 
Vraag:   
Als je terugdenkt aan de tijd dat Jaakov nog thuis was dan herinner je dat hij zijn vader 
bedroog. Vertel wat er gebeurde. 
Nu ondervindt hij hetzelfde. Schrijf op hoe vaak en waarmee hij bedrogen werd. 
 
Vraag:   
Waar stierf Rachel en waar werd ze begraven. 
 
 
 
 
 
 


