
Jacobs reis van Beèrsheva naar Charan



Genesis 28:3-4  
En moge God, de Almachtige, je zegenen,  

en je vruchtbaar en talrijk maken,  
zodat je tot een menigte van volken zult worden. 

Moge Hij je de zegen van Abraham geven,  
jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling 

bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt.



א  ַוֵּיֵצ֥
Wayetsee  

en hij ging uit

ָנה׃ ַבע ַוֵּיֶ֖לְך ָחָרֽ ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ א ַיֲעקֹ֖  ַוֵּיֵצ֥



Jacob vertrekt uit Be’ersheva 
Indringende droom,  in het land Cana’an  
Een ladder met op en neer gaande  engelen. 
Bovenaan de ladder de Eeuwige. 
Zijn aankomst in Charan  
Zijn verblijf bij Laban en zijn huwelijk met twee zussen Leah en Rachel. 
De geboorten van 11 zonen en een dochter 
terugreis naar Cana’an. 
Opnieuw engelen op zijn weg. 



Genesis 28:2  
Sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuel, de vader van je 
moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de 
broer van je moeder.

Genesis 27:42-43 Toen aan Rebekka deze woorden van haar oudste zoon 
Ezau verteld werden, stuurde zij een bode en liet Jakob, haar jongste zoon, 
roepen en zei tegen hem:  
Zie, je broer Ezau troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. 
Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem:  
Sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban,



Jacobs reis van  
Beèrsheva naar Charan



Genesis 28:11  
Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was 
ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar 
zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats te slapen.

De plaats     .ַהָּמ֔קֹום 

Adonai is werkelijk op deze plaats,  
en ik heb het niet geweten. 

Gen. 28:16



Rashi zegt deze plaats is de berg Moria,  
de plaats waar Abraham zijn zoon Isaac moest offeren,  
de plaats waar de latere Tempel stond. 

Genesis 22:4  
Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op,  

en hij zag die plaats  
in de verte.



   ֻסָּל֙ם 
Sulam = Ladder 

ים  י ֱאֹלִה֔     ַמְלֲאֵכ֣
Malachei Elohim 
Engelen van Elohim 



ה ֱאֹלֵהי֙  ֲאִנ֣י ְיהָו֗
Genesis 28:13,14 en 15 
Ik ben Adonai, de God van uw vader Abraham en de God van Izak;  
dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. 

Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het 
westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden. 

ְך י ִעָּמ֗ ה ָאֹנִכ֜  ְוִהֵּנ֨
En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u 
terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u 
gesproken heb!



Genesis 28:16  
Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij:  
De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 

Genesis 28:17 
Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats!  
Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 



Genesis 28:18  
Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar 
hij zijn “hoofdkussen” van gemaakt had, zette die overeind als 
een gedenkteken en goot er olie op.

ּה  ֶמן ַעל־רֹאָׁשֽ ק ֶׁש֖  ַוִּיצֹ֥
Goot olie uit over de top  

of zijn hoofd



Genesis 28:20-22  
Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en 
mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood 
zal geven om te eten en kleren om aan te trekken,en ik in 
vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de 
HEERE mij tot een God zijn. 
Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal 
een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik 
U zeker het tiende deel geven.





Genesis 31:3 Toen zei de HEERE tegen Jakob: Keer terug naar het 
land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. 

Genesis 31:11  De Engel van God zei tegen mij in die droom: Jakob! Ik 
zei: Zie, hier ben ik! 

Genesis 31:13  Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken 
gezalfd hebt, waar u Mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, 
vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. 



Genesis 31:14-16  
Rachel en Lea antwoordden en zeiden tegen hem: Is er voor ons 
nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? 
Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft 
ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt, 
want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die 
behoort ons en onze kinderen toe! Nu dan,  
doe alles wat God tegen je gezegd heeft.



Genesis 32:1-2 Ook Jakob ging zijns weegs 
en engelen van God ontmoetten hem. 
Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is een 
leger van God! Daarom gaf hij die plaats 
de naam Mahanaïm.



Genesis 35:11-15 Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees 

vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; 

koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. 

Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw 

nageslacht na u zal Ik dit land geven. 

Toen voer God op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had. 

Jakob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op, 

een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over uit en goot er olie over. 

En Jakob gaf de plaats waar God met hem gesproken had, de naam Bethel.



Steen.     אבן  Aleph, Bet, Nun 

zoon =  בן    vader = אב



Isaiah 28:16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: 
Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare 
hoeksteen, die vast gegrondvest is.  Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. 

Daniel 2:34-35 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen 
werd afgehouwen.  
Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 
Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk 
verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, 
zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld 
getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. 



Luke 20:17-18 Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat 
geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een 
hoeksteen geworden? Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en 
op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. 

Handelingen 4:11-12 Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht 
werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere 
Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.



Joh. 1:52  
En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar,  

Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God 
opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. 


