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Jacob loved Rachel. And he said, "I will
serve you seven years for your younger
daughter Rachel”...So Jacob served seven
years for Rachel, and they seemed to him
but a few days because of the love he had
for her. (Gen. 29:18, 20 ESV)

Jacob hield van Rachel. En hij zei: "Ik zal u
zeven jaren dienen voor uw jongste dochter
Rachel:" ... Zo werkte Jakob zeven jaar om
Rachel, en die leken hem maar een paar
dagen, omwille van de liefde die hij voor
haar had. (Gen. 29 : 18, 20 ESV)

Hoe sterk kan liefde zijn?
In the past, one who wanted to marry a
girl had to give her parents an amount of
money in order to receive permission to
marry her. But since Yaakov came
empty-handed he couldn’t pay that
dowry – in Hebrew mohar – to Lavan for
his daughter Rachel. That’s why, instead
of giving him the dowry for his daughter,
he offered seven years of hard work in
the fields.
According to the Torah, the price for a
virgin woman was much lower than the
labourer’s wage for seven years of work.
Yaakov offered much more thus showing
his appreciation for Rachel. Lavan accepted
and Yaakov worked patiently in the fields
for seven years and he experienced those
years as if they were a few days because of
the love he had for Rachel.
How strong can love be?
In Song of Songs 8:6b-7 it is written: “for
love is strong as death, jealousy is fierce as
the grave. Its flashes are flashes of fire, the
very flame of the LORD. Many waters
cannot quench love, neither can floods
drown it. If a man offered for love all the
wealth of his house, he would be utterly
despised.” (ESV)

In het verleden, moest iemand die met een
meisje wilde trouwen haar ouders een bedrag
aan geld geven om toestemming te krijgen om
haar te trouwen. Maar aangezien Yaakov met
lege handen kwam kon hij die bruidsschat - in
het Hebreeuws Mohar - aan Lavan niet betalen
voor zijn dochter Rachel. Daarom, in plaats
van hem de bruidsschat voor zijn dochter te
geven, bood hij aan om zeven jaar hard te
werken in de velden.
Volgens de Thora, was de prijs voor een
maagdelijke vrouw veel lager dan het
arbeidersloon voor zeven jaar werken. Yaakov
bood veel meer; aldus toonde hij zijn
waardering voor Rachel. Lavan aanvaardde en
Yaakov werkte geduldig op het veld gedurende
zeven jaar en hij ervoer die jaren als waren zij
een paar dagen, omwille van de liefde die hij
voor Rachel had.
Hoe sterk kan liefde zijn?
In Hooglied 8:6 b-7 staat geschreven: "want de
liefde is sterk als de dood, jaloezie is hevig als
het graf. De flitsen zijn flitsen van vuur, de pure
vlam van de HERE. Vele wateren kunnen de
liefde niet doven, noch kunnen overstromingen
ze verdrinken. Als een man voor liefde al de
rijkdom van zijn huis aanbood, zou hij
volkomen veracht zijn. "(ESV)

What happened to Yaakov is what happens
to all those who love the Eternal; instead of
perceiving His commandments as a heavy
burden, they experience them as being light,
because love is an inner force that compels
you to do things without considering price,
effort and costs.

Wat er met Yaakov gebeurde, is wat er
gebeurt met allen die de Eeuwige liefhebben,
in plaats van Zijn geboden als een zware last
ervaren, ervaren zij deze licht zijnde, omdat de
liefde een innerlijke kracht is die je dwingt om
dingen te doen zonder rekening te houden met
de prijs, inspanning en kosten.

Obedience without love becomes legalistic.
Obedience because of love becomes a
privilege. He who obeys the Eternal out of
fear has not really known His great love. He
who obeys out of love has come to know
him, because He is love.

Gehoorzaamheid zonder liefde wordt
wetticisme. Gehoorzaamheid omwille van de
liefde wordt een voorrecht. Hij die de Eeuwige
uit vrees gehoorzaamt, heeft Zijn grote liefde
niet echt gekend. Hij die uit liefde gehoorzaamt,
is hem gaan kennen, want Hij is liefde.

May the Eternal help us let His love take
more and more room to grow in our
hearts through the Spirit that He has
given us.

Moge de Eeuwige ons helpen Zijn liefde meer
en meer ruimte te laten innemen in ons hart om
te groeien door de Geest die Hij ons gegeven
heeft.
Kol tuv,
Ketriel

