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‘De Heer heeft gezien hoe ik vernederd ben.’
Lea1.

NAAM: Lea

BETEKENIS NAAM: Koe

OOK BEKEND ALS: Zus van Rachel, moeder van zes stamvaders, de zus met 

de fletse ogen

LEEFT IN DEZE PERIODE: Ca. 17e eeuw v.Chr.

LEVENSVERHAAL TE VINDEN IN: Genesis 29-33

ZOU DE VOLGENDE BIBLE-FIT CATEGORIEEN GEBRUIKEN: Ik 

ben niet tevreden, Het zit tegen, In de val gelokt, 

Nieuw leven, Ik ben jaloers, Ik voel me eenzaam, Ik heb 

verdriet, Waarom gebeurt dit?, Ik ben dankbaar

BIJBELCITAAT DAT DEZE PERSOON HET BESTE WEERGEEFT: Lea werd zwanger en 

kreeg een zoon. ‘De Heer heeft gezien hoe ik vernederd ben,’ zei ze. 

‘Nu zal mijn man van me gaan houden!’ Zij noemde hem Ruben: Hij heeft 

mijn vernedering gezien. (Genesis 29:32)

Het liefst heb je zelf de regie over je leven: het voelt prettig om het idee te hebben dat 
je zelf kunt bepalen wat er wel en niet met je gebeurt. Tegelijk zijn er momenten in het 
leven waarop je je afvraagt hoe je ooit in deze situatie terecht bent gekomen. Je hebt 
je keuzes weloverwogen gemaakt, maar alles pakt anders uit dan je had verwacht. 
Misschien heb je een verkeerde inschatting gemaakt, misschien word je in de steek 
gelaten door mensen op wie je dacht te kunnen rekenen, of word je ziek of moet je 
plotseling afscheid nemen van iemand … De touwtjes in handen? Niet bepaald!

Als er iemand is die weet hoe het is om de controle kwijt te zijn, dan is het Lea wel. 
Ze moet zich schikken in het plan van haar vader: ze doet zich voor als haar zusje en 
trouwt met Jakob, terwijl ze weet dat hij eigenlijk van Rachel houdt.

Heb jij het gevoel dat je controle hebt over je leven? Op welke momenten wel/niet?

 Intro

Lees in Bible-Fit Genesis 29:14b-30
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 In de huid van

Terwijl Jakob uitkijkt naar zijn langverwachte huwelijk met Rachel, bereidt zijn 
schoonfamilie zich voor op iets heel anders. Jakob, die zich kortgeleden nog ver-
momde om zijn vader te misleiden (Genesis 27), zal nu zelf bedrogen worden.

De weken in de aanloop naar de bruiloft toe zullen voor Lea heel onwerkelijk zijn 
geweest. Ze was vast ontzettend zenuwachtig voor het toneelstukje dat ze moest 
gaan opvoeren. Ze zocht uit hoe ze haar sluier het beste kon dragen en ze lette extra 
goed op de gewoontes van haar zusje. Stel je voor dat Jakob te vroeg zou merken 
dat hij Lea tegenover zich had!

Terwijl een bruid normaal gesproken ernaar uitkijkt om het stralende middelpunt te 
zijn, moest Lea tijdens de bruiloftsweek dus flink haar best doen om niet herkend 
te worden. Nee, dit was niet de bruiloft van haar dromen. Lea wist wel dat ze niet 
haar eigen echtgenoot zou mogen uitkiezen, maar ze had wel gehoopt dat er in de 
loop van haar huwelijk een soort liefde zou ontstaan tussen haar en haar man. In de 
eerste jaren van haar huwelijk lijkt dat plaatje voor Lea ver weg. Jakob heeft weinig 
aandacht voor haar en is nog steeds smoorverliefd op Rachel. Lea’s enige kans op 
liefde en waardering is het krijgen van kinderen. Dit zal de leegte in haar hart vullen, 
en het is het grootste cadeau dat ze Jakob kan geven.

In Genesis 29:31-35 verwoordt Lea de hoop die zij put uit de geboortes van haar 
kinderen. Eindelijk is daar het moment waar ze zo op gewacht heeft: ze mag stralen! 
Lea ziet hierin de hand van God: hoe vernederd ze zich ook voelde, ze weet dat God 
haar al die tijd niet uit het oog verloor.

Vul het schema in:

Naam en betekenis Lea’s reactie: wat hoopt/
gelooft zij?

Eerste kind

Tweede kind

Derde kind

Vierde kind
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 Aan de slag

Over Lea lezen we dat ze ‘fletse ogen had’, terwijl Rachel ‘erg mooi’ was. De opmer-
king over Lea’s ogen wordt wel uitgelegd als een kenmerk van lichamelijke zwakte; 
mogelijk was ze niet alleen minder knap dan haar zusje, maar had ze ook te maken 
met ziekte of een zwak gestel. Wij hebben daar als mensen gelijk een bepaald beeld 
bij en misschien ook wel een oordeel over. God kijkt echter met heel andere ogen naar 
ons. Gebruik de onderstaande twee vakken om twee beelden te schetsen van jezelf: 
één beeld zoals jij denkt dat mensen jou zien en één beeld zoals (je denkt dat) God 
jou ziet. Je kunt een tekening maken, maar je kunt bijvoorbeeld ook gebruikmaken van 
losse woorden, kleuren, vormen en plaatjes.
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Als je in Bible-Fit zoekt op ‘Ik voel me eenzaam’ dan opent deze categorie direct met 
een heel fundamentele tekst over God die er altijd is. Hij zegt: ‘Ik ben degene die er 
altijd is!’ ‘Ik ben er.’

Laat dit eens rustig tot je doordringen, neem er drie minuten de tijd voor. Vervolgens 
kies je jouw favoriete tekst uit in deze categorie. Schrijf hieronder deze tekst in hand-
lettering uit.

Als je roept,
antwoord;

Ik ben er.
GEEF IK

schreeuw je om hulp,
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 Jouw verhaal

Lea heeft weinig zelf te kiezen en wordt als een pion ingezet in het plan van haar ei-
gen vader. Toch kan ze na de geboorte van Juda uitroepen: ‘Nu zal ik de Heer hulde 
bewijzen.’

In hoeverre denk je dat het mogelijk is om zelf de regie te hebben over je leven? Op 
welke gebieden wel/niet?

Jezelf op de dag van je bruiloft moeten voordoen als iemand anders: een grotere af-
gang is bijna niet denkbaar.

Waarom denk je dat Lea zich toch schikte in haar rol om Jakob te misleiden?

Wat zouden redenen kunnen zijn om ook in die gevallen toch de Heer te loven?

Wanneer voelde jij je vernederd, of wanneer stond je voor je gevoel vreselijk voor 
schut?

Hoe ga jij om met situaties waar je zelf geen invloed op hebt?
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Lea zal zich lange tijd erg eenzaam hebben gevoeld: zowel haar eigen vader als haar 
kersverse echtgenoot toonde haar weinig liefde. Toch voelt ze zich gezien en gehoord 
door God.

Herken je het gevoel van Lea, dat God je ziet en hoort? Waarom wel/niet?

Hoe ging jij daarmee om op het moment zelf, en in de periode erna?

Kun je een moment bedenken waarop jij je niet geliefd voelde? Wat deed dat met je?

Bible-Fit opdracht
Zoek in Bible-Fit een gevoel of gebeurtenis op 
die past bij het verhaal van Lea. Welke tekst 
uit die categorie zou je haar mee willen geven 
als bemoediging? En zou deze tekst ook voor jou 
iets kunnen betekenen?


