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ZO NIET!   
 
Wat een verschrikkelijk verhaal. Moet je daarover wel willen preken, vraag je af. Er 
lijkt maar één boodschap te zijn: zo niet! En tegelijk: heeft de Schrift geen reden ook 
deze verhalen te vermelden? En ook: zouden wij over die ene dochter van Jakob die 
met name wordt genoemd niet willen weten?   
 
We moesten ze vroeger alle twaalf uit ons hoofd leren die broers: Ruben, Simeon, 
Levi.. tot en met Benjamin. En helemaal achteraan kwam: en het dochtertje Dina, 
één meisje dat helemaal niet als laatste geboren was maar wel helemaal achteraan 
in dat rijtje stond.   
Als je leest wat haar overkomt en wat de gevolgen zijn, vraag je je af hoe moet je 
zo’n verhaal nu lezen? De auteur keurt alles af. Zoveel mag duidelijk zijn. Ook 
worden veel vraagtekens gezet bij het geweld waarmee de broers terugslaan. En ik 
hoor niemand de schuld aan het meisje geven. Wat je nog wel tegen kunt komen bij 
Abraham Kuijper, grondlegger van de VU waar ik studeerde,  en vele anderen: dat ze 
thuis had moeten blijven, niet zo zelfstandig op pad had moeten gaan, de oorzaak is 
van alles wat het huis van Jakob vervolgens overkomt. Zo’n reactie vind je níet in de 
Schrift. Dat is duidelijk: wat de Sichemitische groot-vorsten-zoon hier deed, dit 
verhaal alle tijden – afgekeurd! Zoiets doe je niet! Je zult het meemaken… Jakob die 
als vader er nog even het zwijgen toe doet…  
Dan gebeurt er – wat een verwarring, ik blijf het verhaal maar even volgen - nog iets 
anders. Dat kan kennelijk ook: hij verliest zijn hart aan Dina, die Sichem. Wordt echt 
verliefd. Beetje wrang, ook alweer zo verwarrend.. en ik maar denken: ja, maar dat 
meisje, wat denkt zij, wat voelt zij? dat hoor je helemaal niet….  
En dan gaat hij met zijn vader, op zichzelf netjes en volgens de regels zelf naar 
Jakob  om haar hand te vragen. Met een opmerkelijke zin: ‘Moge ik genade vinden in 
uw ogen’, zegt Sichem tegen Jakob. Dat hoor je de meeste verkrachters niet zeggen 
niet alleen, maar ook is dat precies wat Jakob zegt in de hieraan voorafgaande 
hoofdstukken tot twee keer toe (32,6;33,8) in zijn ontmoeting met Ezau: als ik genade 
zou kunnen vinden in jouw ogen, omdat ik jouw aangezicht zie, zoals men het 
aangezicht van God ziet. Zo is dat: je verzoenen met een medemens heeft te maken 
met je verzoenen met God. Kunnen wij ons verzoenen, Ezau. Kunnen wij na alles 
wat gebeurd is elkaar nog in de ogen kijken.  
En na wat heen en weer praten komt daar dat voorstel uit: als alle mannen in Sichem 
zich eerst laten besnijden.  
 
Opvallend hoe die jongen heet trouwens, een ander aspect van het verhaal: Sichem, 
‘bergrug’! Precies zoals het ‘berg’volk waartoe hij behoort, de Sichemieten. Een 
inheems volk dat het aanlegt met de nieuw ingekomen Jakob en de zijnen.    
‘Trouw bij ons in!’, zegt  de vader tegen Jakob. Niet ongewoon in die cultuur: een 
huwelijk dat ertoe leiden kan dat twee volken samengaan. (word lid van de EU!) 
Het zal in de Schrift niet voor het eerst zijn dat iets tragisch nog toekomst opent en is   
hier dus opnieuw sprake van een achteraf geschreven verhaal over hoe Israel, nu 
nog in de persoon van stamvader Jakob zich mengt met de buurvolken in het nieuwe 
land.  
 
Wij kunnen niet tot één volk worden als jullie niet besneden zijn, zeggen de broers.   
En die Sichemieten voelen daarvoor. ‘Het zijn vredelievende mensen’, zeggen zij. 
‘Waarom niet? Goed voor de economie! Hun runderen en hun goederen straks ook 
de onze! Bovendien: we hebben ruimte. ’  
En dan worden al die mannen besneden. Ze houden hun woord. Ook de ander kan 
wel eens iets goeds hebben in de Schrift! Maar de broers, de zonen van Jakob,  
houden hun woord niet. Het was een antwoord zoals er dan ook staat vol bedrog – 
niet voor het eerst in Jakob’s leven.   



En in plaats van een verdrag te sluiten gaan de broers, Simeon en Levi,  er met het 
zwaard op uit op de derde dag als de mannen van Sichem  ‘neerliggen in hun pijn’. 
Naar de stad in ruste, zoals er staat, en ze vermoorden al die mannen.  
En dan moet je denken aan het middenoosten - hoe daar eerwraak – want dat is het 
natuurlijk - nog altijd reactie op reactie geeft. Hoe politieke aanleidingen vaak leiden 
tot nog veel harder terugslaan - dat Sichem lag vlakbij het huidige Nabloes! En eerlijk 
gezegd in de hele wereld de wraak zo vaak harder toeslaat dan waar het allemaal 
om begon (al was dat ook niet niks) Laten we eerlijk zijn.  
 
En dan moet Jakob die in vrede was aangekomen bij de stad Sichem, die stad in 
angst weer verlaten en ook dat kleine eerste stukje land, dat hij net gekocht had als 
een beginnetje ook. Het kan nog niet beginnen kennelijk. Niet zo!  
Als de broers de stad geplunderd hebben: schapen runderen ezels, kleine kinderen 
en vrouwen hebben weggevoerd en alles wat daar in die huizen was, zegt Jakob tot 
Simeon en Levi : jullie hebben een ruïne van me gemaakt en moeten ze – uit angst 
voor opnieuw wraak - weer vluchten.  
En dan begint pas in het volgende hoofdstuk God weer te spreken: sta op , Jakob. 
Sta op en ga. Als een haast logisch – nou ja, wat is hier eigenlijk logisch?-  gevolg 
van die derde dag in de tekst. Sta op! 
En dan valt je plotseling op dat de Eeuwige in dit hele verhaal over Dina en Sichem 
niet voorkomt. Alsof met de naam van Dina, dat kleine meisje, ‘kind’ wordt zelfs 
gezegd, waar je niks van hoort - haar dromen, haar ervaringen, verdriet, wat ze zelf 
wil, haar verwondingen. Alsof met haar naam ook de godsnaam voor even 
verdwenen is. Ook niet gehoord. Even vernederd. Kennelijk niet thuishorend ook in 
zo’n gebeurtenis, waar men geen w(W)oord (met een kleine letter en vooral met een 
hoofdletter) houdt. 
 
Sta op en ga, Jakob. En dan gaat Jakob weer en eindigt die hele reis weer bij Bethel, 
de plaats van die ladder. Hebben we laatst gelezen. En daar bouwt Jakob opnieuw 
een offerplaats en laat de Eeuwige zich opnieuw aan hem zien. En dan wordt de 
zegen aan Jakob als het ware opnieuw gegeven als een vernieuwing van het 
verbond en van de belofte, maar dat is allemaal pas in het volgende hoofdstuk. “Een 
vergadering van volkeren zal uit jou worden, Jakob, en het land dat ik aan Abraham 
en Izaak heb gegeven, zal ik aan jou geven en aan al die na jou komen”. En daar zijn 
de dochters dan ook weer bij nodig. 
Hoe uit de ellende nog iets voort kan komen. Een god als een weerloos meisje. 
Vernederd. Niet gezien. Noch gehoord. Die even tijd nodig lijkt te hebben om te 
bekomen maar op een ander moment wel weer van zich doet spreken. Gelukkig 
maar.  
 
Ik was deze week bij een begrafenis. Een decaan van de VU, een gouden mens dat 
mag wel gezegd. Die zoveel deed voor vluchtelingen die daar studeerden. Het licht  
altijd nog had branden als de afdeling al gesloten was. Die het ‘onaanzienlijke’ 
heiligde. Zo leefde en werkte - werd over hem gezegd.  
En als ik dan lees over dat nieuwe kabinet, dat ook wel het VU kabinet wordt 
genoemd omdat ze daar alledrie hebben gestudeerd, dan denk ik: mooi voor de VU! 
En ook: is dat niet een beetje veel allemaal uit die hoek? Maar vooral: als het ook 
maar iets daarvan zou hebben: het onaanzienlijke heiligen. Dan zou de Eeuwige 
misschien ook weer spreken, zelfs in de politiek. Niet zo nadrukkelijk, een beetje 
ongemerkt zo over de grenzen van mijn en dijn en al dan niet christelijk heen. En uit 
alle vernedering van nemen en genomen worden (alle beetnemerij en hielelichterij - 
we hebben het nog steeds over Jakob!) de liefde en de vrede (in kleine relaties 
tussen mensen en grote) toch nog worden bewaard.  
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