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While he was still speaking with them,
Rachel came with her father’s sheep, for
she was a shepherdess. (Gen. 29:9 ESV)

Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel
met de schapen van haar vader, want zij was
een herderin. (Gen. 29:9 ESV)

Waarom was Rachel een herderin?
The Torah mentions in a specific manner
that Rachel was a shepherdess. This is the
only instance in which the Scriptures
mention a shepherd woman. What is the
reason for mentioning this fact?
Of course, it wasn’t to support the idea of
those who think that women have the same
right than men to be leaders of
congregations of believers. There are other
reasons for the Torah to mention this fact.
The job of a shepherd was considered the
lowest in societies of the time of our
patriarchs. If a family had servants, they
would do that work. If the family didn’t
have enough resources, normally it would
be the younger children who were left with
this task, and many times, the daughters.
King David was the youngest child in his
house and he was in charge of working as
the shepherd of his father’s sheep (1 Sam.
16:14).
Then, we can conclude that when the Torah
mentions that Rachel, the youngest of
Lavan’s daughters, was a shepherdess, it was
to indicate that Lavan wasn’t a rich man. He
didn’t have servants that could do that job.
Later on, Yaakov confirms that Lavan didn’t
have much when he came (30:30).
Lavan was very interested in possessions;
he was into occultism and loved dishonest
earnings. Yaakov was a very responsible
man and was careful to differentiate
possessions that belonged to one or the
other. He didn’t take advantage at all of the
freedom that Lavan had given him as an
employee. He didn’t eat from Lavan’s herd
and made himself responsible for damage
made to his employer’s herd, and paid for
what was stolen (31:38, 39). When Lavan
checked Yaakov and his family’s luggage,
he couldn’t find anything stolen (31:37).

De Tora vermeldt op een bijzondere
manier dat Rachel een herderin was. Dit is
het enige geval waarin de Schrift van een
vrouw als herder spreekt. Wat is de reden
om dit feit te vermelden?
Natuurlijk was het niet om het idee te steunen
van degenen die denken dat vrouwen hetzelfde
recht als mannen hebben om leiders van
congregaties van gelovigen te zijn. Er zijn voor
de Tora andere redenen om dit feit te vermelden.
De taak van een herder werd beschouwd
als de laagste in de samenlevingen van de
tijd van onze aartsvaders. Als een familie
knechten had, zouden die dat werk doen.
Als de familie niet genoeg middelen had,
zouden normaal gesproken de jongere
kinderen zijn die deze taak opgezadeld
kregen, en dikwijls de dochters. Koning
David was het jongste kind thuis en hij
moest werken als de herder van de schapen
van zijn vader (1 Sam. 16:14).
We kunnen dus concluderen dat, wanneer de
Tora vermeldt dat Rachel, de jongste van de
Lavans dochters, een herderin was, dit is om
aan te geven dat Lavan geen rijk man was. Hij
had geen knechten die dat zouden kunnen doen.
Later bevestigt Yaakov dat Lavan niet veel had
toen hij kwam (30:30).
Lavan was zeer geïnteresseerd in bezit, hij hield
zich bezig met occultisme en begeerde oneerlijk
inkomsten. Yaakov was een zeer verantwoordelijk
man en maakte zorgvuldig onderscheid tussen
bezittingen die tot de ene of de andere behoorden.
Hij profiteerde helemaal niet van de vrijheid die
Lavan hem als werknemer had gegeven. Hij at
niet van Lavans kudde en voelde zich zelf
verantwoordelijk voor schade aan de kudde van
zijn werkgever, en betaalde voor wat gestolen
werd (31:38, 39). Wanneer Lavan de bagage van
Yaakov en zijn familie controleerde, kon hij geen
gestolen goed vinden (31:37).

But Lavan wanted to take advantage of others
as much as he could. The difference in
attitude and conduct between them was huge.

Maar Lavan wilde van anderen profiteren
zoveel als hij kon. Het verschil in houding
en gedrag tussen hen was enorm.

Lavan had the opportunity of his life to be
blessed permanently by the presence and
example of Yaakov in his house. While
Yaakov worked for him, his goods increased
considerably (30:30). Lavan could have
remained a rich man if he had repented of
his greediness and dishonesty. But the
Eternal didn’t want to bless Lavan if he
continued to be so stingy. He has created a
spiritual law for the greedy, according to
Proverbs 28:22: “A stingy man hastens after
wealth and does not know that poverty will
come upon him.” (ESV)
The Eternal eventually showed Yaakov a
prophetic method so through miracles in
breeding Lavan’s cattle, the healthier, more
robust ones, would become Yaakov’s. The
Eternal didn’t want to make Lavan rich in
his state of sin and that’s why he helped
Yaakov to take away his riches in an
honest way.
Lavan was poor when Yaakov arrived and
was left poor again when Yaakov left.
How sad it is to see the curse coming upon
a greedy person. How different would the
world be if there was no greediness,
everyone could be rich.

Lavan had de kans van zijn leven om
permanent gezegend te worden door de
aanwezigheid en het voorbeeld van Yaakov in
zijn huis. Terwijl Yaakov voor hem werkte,
vermeerderden zijn goederen aanzienlijk
(30:30). Lavan kon een rijk man gebleven zijn,
als hij berouw had over zijn hebzucht en
oneerlijkheid. Maar de Eeuwige wilde Lavan
niet zegenen als hij zo gierig bleef zijn. Hij
heeft volgens Spreuken 28:22een geestelijke
wet voor de gulzige gemaakt: "Een gierige man
haast zich naar rijkdom, en weet niet dat
armoede over hem zal komen." (ESV)
De Eeuwige toonde Yaakov uiteindelijk een
profetische methode dus door middel van
wonderen bij het fokken van Lavan's vee, de
gezondere, meer robuuste, zouden van Yaakov
worden. De Eeuwige wilde Lavan in zijn staat
van zonde niet rijk maken en dat is waarom hij
Yaakov hielp om zijn rijkdommen op een
eerlijke manier weg te nemen.
Lavan was arm toen Yaakov aankwam en
bleef weer arm achter toen Yaakov vertrok.
Hoe triest is het om op een hebzuchtig
persoon de vloek te zien komen. Hoe anders
zou de wereld zijn als er geen hebzucht was,
iedereen zou rijk kunnen zijn.

Dear disciple, run away from greediness, a
form of idolatry, and be faithful in taking
care of others’ possessions. In this way,
you will be in conditions to receive many
riches.

Beste discipel, loop weg van hebzucht, een
vorm van afgoderij, en wees betrouwbaar in het
verzorgen van de bezittingen van anderen. Op
deze manier zult u in omstandigheden verkeren
om veel rijkdom te ontvangen.

Moge de Eeuwige u zegenen en bewaren,
Ketriel

