Les 3 – Jacob
Lezen uit de Bijbel

Genesis 28:10 – 17

Jakob…ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten
omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn
hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de
aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en
afdalen.
Ook zag hij de H E E R bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de H E E R , de God van je voorvader Abraham en
de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je
zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo
gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar
je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb
wat ik je heb beloofd.’
Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de H E E R aanwezig. Dat besefte ik
niet.’ Eerbied vervulde hem.

Verklaring: Moet je eens opletten hoe de belofte aan Jakob lijkt op de belofte van Jezus toen hij naar
de hemel ging. Matt. 28:20 ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
………………………………………………………………………………………………………………………

Kringgesprek
Wanneer voel je je wel eens eenzaam? Wat voel je als je eenzaam bent? Zijn er
dingen die je aan niemand kwijt kunt? Wat doe je daar dan mee? Denk je wel eens
dat er niemand is die om je geeft? Heb je wel eens iets gedaan waar je erg spijt van
kreeg? Kun je jezelf vergeven?
Houdt God nog van je als je iets ergs hebt gedaan?

VERHAAL
14 – Een prachtige droom in een eenzame nacht
Als Jakob niet zo treurig was geweest, had hij vast die mooie bok wel gezien, op de rots schuin boven
hem. Onbeweeglijk staat hij daar. Moet je die prachtige kop zien met die lange, puntige horens. Het
lijkt wel een standbeeld zo tegen de hardblauwe lucht. Zodra het dier onraad bemerkt, vlucht het met
grote sprongen weg. Feilloos vinden zijn voeten houvast op de steenachtige helling. Maar Jakob
bemerkt het niet. In gedachten verzonken loopt hij voort, de stok in de hand en een waterkruik aan de
riem om z'n middel. Wat doet hij hier eigenlijk in dit verlaten bergland? En waarom gaat hij steeds
verder van huis? Dat komt zo.
'Mevrouw, mevrouw...' roept de jongste knecht van Isaak opgewonden tegen Rebekka. 'Ik heb iets
heel ergs gehoord. Ik moet het u vertellen. Uw zoon Esau wil Jakob vermoorden. Ik heb het hem zelf
horen zeggen. Hij wacht alleen totdat meneer Isaak dood is...'
Rebekka schrikt. Was dat echt waar? Was Esau dan zo boos omdat Jakob de eerstgeboortezegen
had gestolen? O, wat vreselijk. Ze moet Jakob gauw waarschuwen.
'Dank je, Mesech, dat je me dit bent komen vertellen.' antwoordt ze uiterlijk kalm. 'Laat mijn zoon
Jakob onmiddellijk bij me komen, wil je?'
Als je zo maar midden op de dag weggeroepen wordt vanachter de schapen, moet er wel iets aan de
hand zijn. Jakob haast zich dus naar zijn moeders tent. Daar hoort hij van het dreigende gevaar.
'Jakob, Esau wil je doden om wat je hebt gedaan. Maar dat zal niet gebeuren. Ga naar mijn broer in
Haran en blijf daar een poosje. Zodra Esau's boosheid is gezakt laat ik het je weten.'
Jakob weifelt. Moet hij vluchten naar Haran? Zo ver weg? En wat zal vader daarvan zeggen?
Maar daar weet Rebekka wel wat op. Ze gaat naar Isaak toe en zegt: 'Isaak, ik erger me dagelijks aan
die goddeloze vrouwen van Esau. Stel je toch eens voor dat Jakob ook met zo'n meisje thuis komt.
Dat zou toch niet vol te houden zijn? Laten we hem naar mijn familie sturen. Dan kan hij daar een
vrouw zoeken.'
'Inderdaad, Rebekka,' antwoordt Isaak, een beetje verbaasd dat ze hier zo onverwachts over begint.
'Het is een vervelende toestand met die heidense vrouwen. Je hebt groot gelijk. Laat Jakob maar bij
me komen, dan zal ik het wel met hem regelen.'
Dat laatste halfuurtje bij zijn vader zou Jakob niet licht vergeten. Weer lag hij geknield bij vaders bed,
maar nu niet verkleed als bedrieger. Vader houdt Jakobs werkhanden in zijn eigen gerimpelde oude
handen.
'Ga, m'n zoon,' zegt hij. 'Zoek een vrouw die de Here dient in het land Padam Aram. En God, de
Almachtige zegene je en zal je tot een groot volk maken. Dit land zal voor jou en je kinderen zijn.'
Beschaamd heeft Jakob geluisterd... Deze zegen, de zegen van opa Abraham en vader Isaak... is hij
die wel waard? Zou de Here met zo'n bedrieger als hij wel contact willen hebben? Met tranen in z'n
ogen neemt hij even later afscheid...
Zo komt het dus dat Jakob nu hier in dit verlaten bergachtige gebied loopt. Hij heeft alle tijd om na te
denken. Zou hij Berseba nog ooit terugzien? Zijn vader, zijn moeder en zijn broer Esau?... Moedeloos
en moederziel alleen loopt hij verder, steeds verder weg. Als het avond wordt en de zon snel wegzakt
achter de bergen, zoekt Jakob bijtijds een plaatsje om de nacht door te brengen. Met z'n stok slaat hij
door het dorre gras. Zitten er geen slangen verscholen, of grote spinnen? Brr! Je moet er niet aan

denken... Op een geschikte plek, lekker uit de wind, spreidt hij zijn jas uit. Een grote steen is zijn
hoofdkussen. Wel een beetje hard, Maar ja, wat wil je? Doodmoe van de tocht valt hij al gauw in een
diepe slaap.
Een klipdasje komt nieuwsgierig naar die slapende man kijken. Z'n neusje wipt grappig op en neer.
Jakob merkt het niet. Hij slaapt rustig door. De maan komt op... Hij schijnt op de rotsen en tovert
langgerekte schaduwen te voorschijn. Eén manestraal schijnt precies op Jakobs gesloten ogen. Hij
merkt er niets van, want... hij droomt. Het is een heel erg mooie droom.
Een ladder van licht reikt tot in de hemel en engelen klimmen op en neer. Een groot verlangen is er in
zijn hart om ook naar boven te gaan. Hij volgt de engelen met zijn ogen. En dan ziet hij iets
ongelooflijks... Helemaal bovenaan die ladder staat... de Here God zelf. Ja, en Hij spreekt tot hem.
Hoor!
'Ik ben de Here, de God van Abraham en Isaak en ook jouw God. Dit land, waarop je ligt te slapen zal
ik aan jou en je nageslacht geven. En alle mensen van de wereld zullen met jou en met je nageslacht
gezegend worden. Zie, Ik ben met je. Ik zal je behoeden, overal waar je heengaat en je weer
terugbrengen naar dit land. Nooit zal Ik je verlaten.'
De droom is uit. Jakob wordt wakker. Een moment weet hij niet waar hij is, maar dat duurt niet lang.
Hij herinnert zich alles... de ladder, de engelen en de woorden van God. Met z'n armen om z'n benen
geslagen, kijkt Jakob naar de schitterende kleuren van de opgaande zon. Hij heeft toch zo'n blij gevoel
van binnen.
'Dit lijkt wel een poort naar de hemel,' denkt hij, 'Ik noem het hier Betel, huis van God.'
Plechtig zet hij dan de steen, waarop hij met zijn hoofd lag, recht overeind. Deze plek is heilig... een
plaats om te onthouden. Een kruikje olie, dat hij van thuis had meegenomen voor als hij soms gewond
zou raken, giet hij als een dankoffer over de steen. Dik en geel druipt de vettigheid omlaag.
'Als U zo goed bent, Here God,' belooft Jakob, 'Dan zult u ook mijn God zijn. Als ik hier weer
terugkom, krijgt u van alles wat ik heb een tiende deel.'
Op de eenzame weg, die van Berseba naar het noorden loopt, loopt Jakob. Verder en verder van huis
naar een onbekend land en een onbekende familie... Zijn stok tikt vrolijk op het pad en zijn ogen kijken
blij de toekomst tegemoet.

GEBED
We voelen ons soms
erg alleen, Vader in de
hemel. Er is niemand
met wie we onze
problemen kunnen
bespreken.
Wat fijn dat u ons
vergeeft als we
gezondigd
hebben. En dat u
toch altijd bij ons
blijft.

U hebt goede
gedachten over ons,
gedachten van vrede
en niet van onheil.
Dank u wel dat u toch
uw plan uitvoert in ons
leven.
Wij zijn veilig in Jezus’
armen en veilig aan
Jezus’ hart. Amen.

Opdracht

*Werkblad 9a

*Of: Hoe krijg je overwinning over de zonde?

Gevolgen:
Op dit plaatje zie je hoe het
gaat met de afvalverwerking.
Een schoon land, een
Zo iets dergelijks heb je ook schone stad, een schone
met het verwerken van de
wereld.
zonde.

Zet de vetgedrukte woorden
op de ladder van onderen
naar boven:

Een schoon leven/hart.

1.een schoon geweten
1. Storten dat is brengen
waar het huis hoort. De
zonde moet je brengen aan
de voet van het kruis. Zonde
belijden aan God
2. Verbranden. God werpt al
je zonden in het diepst van
de zee. Vergeving

2. Vrede in je hart en
lekker kunnen slapen
3.Veel vrienden
4. Dankbaarheid en
liefde naar God toe.
5. Wijsheid.

3. Recyclen. Het in orde
maken met de mensen die je
benadeelt hebt. Verzoening
4. Hergebruik: Van sommige
dingen maakt hij nog iets
moois. Kijk maar naar Jacob
of naar Paulus. Herstel
5. Preventie. Leer van je
fouten en probeer te
voorkomen dat je weer in de
val loopt. Vooruitgang

Zing samen het lied: Create
in me a clean heart, o God.
Geef ze de vertaling.

Psalm 51

Tekst
Psalm 51:12

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

Ze staan stevig op de grond, de benen wat uiteen. De juf/meester probeert ze om te duwen
terwijl ze de tekst opzeggen.

Activiteit
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

*flessen vol water, elk kind één. (dezelfde flessen) Ze proberen door om de beurt met een bal tegen
de fles van de ander te gooien zijn water te verminderen. Wiens fles leeg is verliest. Als de fles omvalt
moet de eigenaar hem eerst rechtop zetten voordat hij/zij zelf met de bal gooit.

*Verdeel de groep in tweeën of drieën. Elke groep krijgt een opdracht om de mooiste tekening te
maken met betrekking tot het verhaal. Maar! Uit elke groep mag er één een kras gaan maken op de
tekening van de andere groep. Eén enkele kras, kort en krachtig en niks vernielen. Die kras moet de
groep dan verwerken in de tekening. (God kan van iets lelijks nog iets moois maken.) Geef ze na
afloop een compliment en iets lekkers.

*Verdeel de groep in groepjes en laat ze een dansje bedenken op een aanbiddingslied, bijv. Create in
me a clean heart, o God.
Na afloop laten zien aan de anderen. Misschien kun je de muziek laten horen.
*Schrijf: Je zonden worden vergeven in spiegelschrift.

*Jacob laat wat van zich horen. Er komt een karavaan langs en Jacob kan een briefje sturen aan
zijn ouders om te laten weten dat het goed met hem gaat. Schrijf het briefje en rol het op met een lintje
eromheen.

*

Spel 29

Knipogen

Vorm een dubbele kring Een van de kinderen staat alleen. Hij knipoogt naar een voorste kind, en dat
kind wil dan naar de knipoger toe rennen, maar wie achter hem/haar staat pakt hem/haar gauw beet
om te voorkomen dat hij/zij wegloopt. De knipoger maakt dan weer oogcontact met een ander kind uit
de voorste kring.

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

Vragen

Antwoorden

1 Waarom ging Jacob weg van thuis?

1 Een vrouw zoeken

2

2 boodschapper

Waar ergerden Isaak en Rebecca zich
aan?

3 Wat moest Jacob in Mesopothamië gaan
doen?

3 Een ladder naar de hemel met engelen die
op en neer gingen.

4 Waarom in Haran?

4 Bethel

5 Wat zag Jacob in een droom?

5 Here God, Ik zal u dienen als u mij veilig
terugbrengt

6

Wat betekent het woord engel?

6 Aan de heidense vrouwen van Esau

7

Hoe noemde Jacob de plaats waar hij
gedroomd had?

7 Ik ben met je, ik zal je behoeden…

8

Wat betekent Bethel

8

Daar woonde de familie van zijn ouders

9

Wat beloofde Jacob?

9

Esau wilde hem doden

10 Wat zei God onder andere tegen Jacob?

10 Huis van God

Antwoorden: 1-9

6-2

2-6

3-1

4-8

5-3

7-4

8-10

9- 5 10- 7

