
 

  Jacob bij Laban  
Thema  Eerlijk / oprecht 

Jaloezie en afgunst 
Ontevreden 
Onrechtvaardig 

Onderbouw  
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Jacob bij Laban  
Bijbelgedeelte Genesis 29 – 31  
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
29: 25, 26 
 
29: 31, 32 
 
 
 
31: 2 
 
31: 7 
31: 36 

Het bedrog van Laban door Lea te geven in plaats van Rachel. Hij geeft 
daarna aan dat het een soort traditie is. Het is oneerlijk en onrechtvaardig. 
Er is geen ware en oprechte liefde tot Lea. Hierin zien we Gods zegen aan 
Lea, die de Heere vreesde, en Gods straf aan Rachel en Jakob, waar ze niet 
recht waren en er ook gesproken wordt van een haten. Jaloezie is vaak een 
bron van haat.  
De jaloezie van Laban over de kudde van Jakob, die hij door recht verkregen 
had, leidt tot boosheid.  
Het bedrog van Laban, door telkens het loon te veranderen.  
De toorn van Jakob over het handelen van Laban met hem. Hier lijkt sprake 
te zijn van een ‘heilige’ toorn. Hij is oprecht boos. Hij benoemt ook dat alles 
door God bestuurd is en dat Hij het verkeerde kan veranderen en er het 
goede van kan maken. Toch neemt Jakob niet het heft in eigen handen, maar 
laat uiteindelijk zijn handelen over aan des Heeren wil. Dat kunnen we onder 
andere zien aan de zegen van de Heere die Jakob telkens krijgt. Zijn kuddes 
groeien heel hard en die van Laban niet.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 vraag en antwoord 105, 106 en 
107, het zesde gebod. 
HC zondag 42 vraag en antwoord 110 en 111, het achtste gebod. 
Romeinen 12: 21 

Psalm / Lied Psalm 7: 2 
Psalm 17: 1 
Psalm 37: 16 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 
 

• Dit verhaal leent zich om met de kinderen te spreken over goede 
eigenschappen (kernkwaliteiten) van mensen. Tegenstellingen kunnen 
benoemd worden.  

• Tevreden zijn met wat je hebt is heel belangrijk, want als je meer wilt, 
dan ligt jaloersheid al gauw op de loer. Jaloezie is een van de oorzaken 
waarom kinderen gepest worden. Het is ook belangrijk om hier op te 
wijzen, zodat kinderen ook zien dat het een slechte eigenschap is. 
Vooral ook het benadrukken van het positieve in een groep kan er voor 
zorgen dat het negatieve weinig kans krijgt.  

• Het zesde gebod spreekt ook over verschillende zaken die genoemd 
worden onder de doodslag. Het is er de wortel van.  

• Kinderen moeten niet altijd het heft in eigen handen nemen, niet voor 
eigen rechter spelen. Dat deed Jakob ook niet. 

• Goed is het om op te letten dat er tijdens ruzies of pesterijen 
geprobeerd wordt om met oneerlijkheid iets eerlijk te doen lijken. 

 


