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eredienst 

Voorganger:Ds Laseur (Wijkpredikant) 

Thema:  Met andere ogen! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 31: 2, 3, 29a (HSV) 

Ook lette Jakob op het gezicht van Laban, en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer 

als voorheen. Toen zei de Here tegen Jacob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar 

uw familiekring. Ik zal met u zijn.  

Het was in mijn macht je kwaad te doen, maar de God van je vader heeft in de afgelopen 

nacht tot mij gesproken: Wees op uw hoede… 

‘t Ontstaat niet van vandaag op morgen: een proces van vervreemding. Er worden onderweg 

opmerkingen gemaakt die in stilte blijven haken. Niemand komt ergens op terug, maar 

ondertussen. Zoals bij de zonen van Laban (vs.1). Jakob: asielzoekertje uit de familie dat aan 

is komen lopen, is uitgegroeid tot herdersvorst. 

Niet zelden komt onbewust strijd voort uit wat je (opgebouwd) hebt. Want wat je hebt, 

werkt vaak weer door in hoe je doet en wie je in de beleving van anderen bent. En dat 

weerpiegelt zich in met welke ogen we kijken naar elkaar. Eerst loopt het onderlinge contact 

terug. En hoe pijnlijk is dat in gemeente of familie! 

Met woorden van onze tekst: Ook lette Jakob op ‘t gezicht van Laban, en zie, ‘t stond ten 

opzichte van hem niet meer als voorheen. Letterlijk niet als gisteren of eergisteren. Soms 

vraagt een naaste ter relativering: ‘Weet je zeker, dat je ‘t goed ziet?’ Géén houden is er 

meer aan, als weerszijden de familie erbij gaan halen. 

Op zo’n moment schept woede afstand. Iemand zei ooit heel terecht, dat eenzaamste 

mensen ter wereld diegenen zijn, die lang kwaad zijn. Dan gaan ze steun zoeken bij de 

naaste omgeving. Zowel Laban als ook Jacob. Labans dochters waren bitter gestemd, omdat 

vader hen ‘verkocht’ had. En Jacob over gederfd loon. 

En terwijl de halfheidense oom én vrome neef naar buiten toe beleefd bleven doen, waren 

zij helemaal klaar met elkáár. Maar de Here God níet met hen. Hij sprak tot beider hart. 

Tegen Jakob zei Hij: Keer terug naar het land van uw vaderen en familiekring. Ik zal met u 

zijn...Ga die (bekende) wereld uit: Ik ben met je! 

De wereld waarin de één denkt groter te worden door de ander telkens te kleineren. Jakob, 

keer terug naar de weg die je grootvader Abraham en moeder Rebekka eertijds in geloof 

gegaan zijn. Vanuit het besef dat je gezegend bent, als je erop hebt leren vertrouwen dat 

God-mét-je-is. Gemeente, kennen we die rijkdom van leven? 

Zo te horen is Jakob nog lang niet in Kanaän. Eerst houdt hij voor de eigen achterban een 

toespraak, waarbij de veters bijna uit je schoenen springen van ontroering. Ja, als iemand in 

al die jaren onbaatzuchtig is geweest: dan Jakob. De tijd van gáán is gekomen! Hij ziet zijn 

kans schoon tijdens tijdens schaapscheerders-feest. 

Laban houdt Jakob voor: er tussenuit knijpen zonder gezellig afscheid te kunnen nemen van 

(klein)kinderen onder ‘t genot van een hapje en drankje! Met mooie praatjes vullen beiden 

op eigen wijze de gaatjes (kraters) in het familieleven…Toch slaan stoppen niet door, omdat 

de Here God ook wat te zeggen heeft gekregen. 

Ja, ook in het leven van Laban. Daarover zegt hij tegen Jacob: ‘t Was in mijn macht (van mijn 

hand) je kwaad te doen, maar de God van je vader heeft in de afgelopen nacht tot mij 
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gesproken: Wees op uw hoede…Boodschap liegt er niet om. Gemeente, wees op uw hoede 

met woede. Pas op jezélf, als je haatgevoelens hebt. 

Bezin eer je tegen een ander begint. Neem Laban. Door er eerst nog eens een nachtje over 

te slapen, wordt Laban uit droom geholpen. Stel voor, dat ‘t op een dag werkelijkheid wordt, 

dat je een ander écht wat aandoet? Heb je daarnà méér vrede? Mensen die elkaar haten, 

houden zich op in Gilead. Letterlijk: ‘oneffen terrein…’ 

Geloven is: naar elkaar leren kijken met andere ogen. Een dagelijkse oefening voor mensen. 

Zeker voor hen, die elkaar haten. Diepste reden daarvoor: Gods gezicht ten opzichte van ons 

staat nà Jezus Christus anders dan voorheen. Die genadestand verplicht om elkaar niet 

langer in ongenade te laten vallen. Doe ‘t eens! Amen. 

 


