Les 2 – Jacob
Lezen uit de Bijbel

Genesis 25: 27-34

Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten
was, terwijl Jakob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaak was zeer op
Esau gesteld want hij at graag wildbraad, maar Rebekka hield meer van Jakob. Eens was
Jakob aan het koken toen Esau uitgeput thuiskwam van de jacht. ‘Gauw, geef me wat van
dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook
wel Edom genoemd.) ‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob.
‘Man, ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ ‘Zweer het
me nu meteen,’ zei Jakob. Dat deed Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan
Jakob. Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer
weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.

Verklaring:
wildbraad is gebraden wild

Edom dat lijkt op het woordje Adam wat rood betekent.

Eerstgeboorterecht:
De oudste mocht zijn vader opvolgen als hoofd van de stam. Als je alle grond onder de
jongens zou gaan verdelen, bleef er voor elk steeds minder over. In dit verhaal gaat het om
meer. Het is de zegen van God, die doorgegeven wordt van vader op zoon en Jacob wil
dolgraag de doorgever zijn van die belofte. Esau geeft er niks om.
……………………………………………………………………………………………………..

Kringgesprek
Ben je een moederskindje of een vaderskindje? Vind je dat sommigen worden
voorgetrokken in de klas?
Assepoester was een stiefdochter die het zwaarste werk moest doen thuis. Zou zoiets
in het echt ook voorkomen?
Hecht jij veel waarde aan een zegen van God?
Je kunt er niets voor kopen, je kunt het niet vasthouden of koesteren. Wat heb je dan aan een zegen?
Zegen je anderen wel eens? Mogen kinderen ook mensen zegenen?

VERHAAL
13 – Bedrieger
Op een grote steen, z'n handen om z'n knieën geslagen, zit Jakob. De harde wind blaast tegen z'n
hoofddoek en z'n kleren. Zijn bruine pientere ogen volgen gespannen een klein figuurtje in de verte,
klauterend tegen de kale steenachtige bergwand. Op diens rug bengelen een pijlkoker en een boog.
Het is zijn tweelingbroer Esau, die op jacht gaat.
Schuin achter Jakob brandt een vuurtje. Daarop is zijn moeder vlees aan het roosteren. Op een paar
platte, gloeiend hete stenen ernaast ligt brood te bakken. Lekker ruikt dat. Maar Jakob merkt het
nauwelijks. Hij zit namelijk nogal in de zenuwen over wat hij dadelijk moet gaan doen. Moet je horen.
Het begon zo...
Met haar armen vol schoongeklopte, kleurige kussens liep Rebekka die ochtend de tent van Isaak
binnen. Neuriënd schikt ze ze op zijn rustbed en vraagt: 'Wil je in de tent blijven of liever buiten op het
bankje zitten?'
'Neu, laat me maar hier.' klinkt het berustend, 'Ik kan toch niks zien. Dat zonlicht doet pijn aan m'n
ogen.'
Isaak, oud en blind geworden, is vandaag in een trieste bui. Komt het door de wind, die het tentdoek
rusteloos doet klapperen of door de zeurderige pijn in z'n been? Wie zal het zeggen?
''t Is bijna schaapscheerdag,' zegt Rebekka om hem wat op te vrolijken. Isaak bromt wat in z'n baard.
Schaapscheerdag! Al die drukte aan z'n hoofd. Het wordt tijd, dat Esau de leiding over gaat nemen.
Wacht, laat' ie dat nou vandaag maar gelijk eens regelen. Steunend op één arm roept hij een knecht
om Esau te halen. Het lijkt wel of Rebekka aanvoelt wat haar man van plan is. Zo onopvallend
mogelijk gaat ze achter in de tent koper zitten poetsen... Ze wil horen wat er gezegd wordt.
'Ik ben oud geworden, m'n zoon.' zegt Isaak tegen Esau. 'Misschien ga ik wel gauw dood. Neem je pijl
en boog en schiet voor mij een stuk wild. Maak het dan klaar zoals ik het graag heb en breng het mij.
Dan zal ik jou zegenen.'
Rebekka voelt het bloed naar haar wangen stijgen. Wat doet Isaak nu toch? Hij weet toch dat Jakob
de stamleider moet worden? Die onverschillige Esau, met zijn twee heidense vrouwen, heeft immers
zijn eerstgeboorterecht verkocht. En bovendien heeft God het Zelf gezegd, lang geleden, toen de
tweeling nog in haar buik zat. O nee, hier moet ze een stokje voor steken.
Zodra Esau weg is, zoekt ze haar lievelingszoon op.
'Jakob, hoor eens!' fluistert ze scherp. 'Ik heb gehoord, dat je vader Esau wil zegenen. En dat mag niet
gebeuren. Luister goed. Ga naar de kudde en haal daar twee geitenbokjes, dan zal ik die lekker
klaarmaken. EN DAN MOET JIJ NET DOEN ALSOF JE ESAU BENT!'
Verschrikt stottert Jakob: 'Ddddat, .... mmaar dat kan toch niet! Vader zal direct voelen dat ik het ben.
Esau is immers zo behaard. Hij zal mij vloeken in plaats van zegenen.'
'Dat risico neem ik,' zegt Rebekka, 'Vooruit ga gauw!'
Gehoorzaam sukkelt Jakob weg, vangt de geitjes en slacht ze. Terwijl moeder bezig is, heeft hij tijd
om na te denken. Zou hij dit nu echt wel doen? Eigenlijk kan hij het toch niet maken, z'n lieve oude
vader bedriegen en stelen van z'n broer... Ja, maar de zegen dan? Die moet hij wel hebben. Esau

hecht er toch geen waarde aan. En hij juist wel. Moeder zegt het ook. Met een ruk van zijn hoofd geeft
hij aan, dat het besluit is gevallen. Z'n handen steunend op z'n knieën staat hij op.
'Is het eten al klaar, moeder?'
En even later, ja... Daar gaat'ie. Hij loopt echt voor gek voor alle knechten. Verkleed in Esau's beste
kleren, die moeder nog in haar tent had liggen. Om z'n handen en in z'n hals de harige velletjes van
de geiten. Dat was ook haar idee. Bespottelijk gewoon. Zo stapt hij, met kloppend hart en een droge
mond, de tent van vader binnen.
'Dag vader.'
Laag en schor imiteert hij de stem van Esau. Zou vader het merken? Verrast richt deze zich op.
'Wie ben je m'n zoon?'
'Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u van me vroeg.'
'Maar... wat ben je gauw terug?'
'Ja, omdat de Here, uw God, mij deed slagen.' huichelt hij. Isaak betast hem aarzelend. 'Ben je echt
Esau?'
'Jazeker!'
De oude gerimpelde handen voelen de haartjes op de bontvelletjes. Bemerkt hij het bedrog? Nee,
gelukkig.
'De stem is van Jakob, maar de handen zijn van Esau. Ben jij heus Esau?'
'Mmm, mmm.' Jakob vertrouwt zijn eigen stem niet meer. Min of meer gerustgesteld begint Isaak aan
de maaltijd. Jakob schenkt er wijn bij en reikt hem een stuk van het verse brood aan. Eindeloos
lijkende minuten gaan voorbij, waarin geen van beiden iets zegt. Tenslotte veegt vader z'n mond af en
vraagt: 'Kus me, m'n zoon.'
Jakob buigt zich over vader heen. Nu ruikt Isaak Esau's kleren. Dit stelt hem helemaal gerust.
'De geur van mijn zoon is als de geur van het veld.' zo begint hij met de zegen. En Jakob knielt neer,
zijn vaders handen rusten op zijn hoofd. De woorden branden in zijn ziel. Nooit, nee nooit zal hij ze
vergeten.
'God zal je overvloed geven. Volken zullen je dienen. Wie jou vervloekt, die is vervloekt en wie jou
zegent, die is gezegend.'
Zodra Isaak is uitgesproken, gaat Jakob er weer vandoor, opgewonden, maar niet gelukkig.
Wat is Esau kwaad als hij erachter komt dat Jakob hem heeft bedrogen. Hij schreeuwt het uit: 'Zegen
mij ook, vader!'
Isaak kan hem nog maar een kleine zegen geven. Met gebalde vuisten loopt 'ie dan ook de tent uit.
'Vuile bedrieger!!' schreeuwt hij, 'Dit is al de tweede keer... Ik krijg je wel.'
Nu zit Jakob weer op die steen. De wind is aangewakkerd tot storm. Jakob verbergt zijn gezicht in zijn
armen. Hij heeft spijt. Vertwijfeld vraagt hij zich af hoe alles weer goed moet komen.

GEBED
Heer, het mooiste wat we in ons leven kunnen
krijgen is uw zegen. Dankuwel, dat u goede
bedoelingen met ons leven hebt.
We weten
wel dat we
uw zegen
niet kunnen
verdienen,
het is liefde
die van uw
kant komt.
Help ons om
ook anderen
in uw naam
te zegenen.

We bidden u voor
weeskinderen.
Wilt u ze
liefdevolle
pleegouders
geven en
begrijpende
vrienden.
We bidden ook
voor kinderen die
thuis mishandeld
worden. Geef dat
ze genezen
worden door u.
We willen ook bidden voor zieke kinderen. Zegen
hen met goede dokters, verpleegkundigen en
medicijnen, alstublieft. Amen.

Opdracht

*Maak werkblad 8a

*Of : Laat de kinderen linzensoep proeven.

20 g boter, 1 fijngehakte grote ui, 1 kleine winterwortel fijn gesneden, 1 prei in ringen gesneden, 350
g kleine rode linzen, 1 liter bouillon, komijn, zout, peper, olijfolie, citroensap.
Verhit de boter in de pan, bak de ui, wortel, prei, voeg linzen en bouillon toe, 30 minuten op laag vuur
koken, kruiden erbij.
Met staafmixer wordt alles fijn.
Waarschijnlijk waren er bij Jacob tomaten bij, want rode linzen zijn na het koken niet meer rood.

* of doe een spel waarbij de kinderen met één vinger over iemands gezicht moeten voelen om
erachter te komen wie het is.

Tekst
Psalm 139:23,24

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.

Voor elk kind snijd je een stukje kaas in de vorm van een hartje. Neem houten prikkertjes mee en dien
de hartjes op. Als ze een stukje hartjeskaas nemen moeten ze de tekst opzeggen.

Activiteit
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

*muurdecoratie maken
Neem voor elk kind een stevig stuk karton afmetingen: een a- viertje of groter.
Van te voren heb je er al een kleiner kader binnenin getekend. De rand wordt beplakt met snippers uit
een glossy tijdschrift in ongeveer dezelfde tinten. In het midden plak je de zegenwoorden. De rand
werk je af met een gekleurd bandje dat je hebt verkregen door te vingerhaken. Haakje aan de
achterkant plakken.
Dit is de zegen:

Numeri 6:23,24

Moge de H E E R u zegenen en u beschermen,
moge de H E E R het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de H E E R u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.”

*zegenen komt van benedicte, dat wil zeggen goed spreken over iemand. Iemand het beste
wensen.
Laten de kinderen een wensje maken, die ze in een schaal leggen en na afloop mogen ze elk een
wensje trekken en hardop voorlezen.

*Geef iemand eens een shower.
Er is in elke kerk wel iemand die een shower van liefde verdient. Elk kind neemt een klein cadeautje
mee van thuis. Een mooie kaart, een stukje zeep, een rolletje snoep, een kunstroos, een boekje of
tekening. Laten ze ervoor bidden en er serieus mee omgaan. Ze moeten wel weten of het voor een
man of een vrouw is. Laat in de dienst die lieve persoon naar voren komen en laten dan alle kinderen
hun cadeautje aan hem/haar geven. Je kunt ook een omgekeerde paraplu ervoor gebruiken.
Je kunt ook een willekeurig persoon nemen. Dat maakt het spannend. Persoonlijk heb ik ontroerende
dingen meegemaakt, dat een meisje iemand uitzocht (het mocht geen eigen familie zijn) voor een
shower, die zonder dat zij het wist, juist erg in de put zat vanwege een scheiding.

Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?
Zie de antwoorden onderaan deze pagina

Vragen

Antwoorden

1 Wie hield er het meest van Jacob?

1 Isaäk

2 Wie hield er het meest van Esau

2 Hij dacht dat hij spoedig sterven zou

3 Waarvoor
verkocht
geboorterecht?

Esau

zijn 3 vluchten

4 Waardoor dacht Isaäk dat Jacob Esau
was?

4 Jacob vermoorden

5 Waarom wilde Isaäk zijn zoons zegenen?

5 Rebecca

6 Wat moest Jacob doen na zijn bedrog?

6 Ja, ze vormden een tweeling

7 Wat wilde Esau doen?

7 Hij was een jager

8 Waren Jacob en Esau even oud?

8 Een bord linzensoep

9 Zagen ze er net eender uit?

9 Nee, Esau was rossig en behaard en Jacob
was glad

10 Wat deed Esau voor werk?

10 Hij had zich vermomd

Antwoorden: 1-5
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