LES 13  GOD VERKIEST JAKOB BOVEN ESAU
GENESIS 25:21–26; 27:1–29

KERN VAN DE LES
God beloofde om Jakob te zegenen en niet Esau.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Te verklaren waarom God Jakob zegende in plaats van Esau.
Vast te stellen hoe God Jakob zegende.
Te begrijpen dat Gods zegen over Jakob geen gevolg was van Jakobs rechtvaardigheid.

Genesis 50:20

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede
gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.

TOEPASSINGEN




We zijn allemaal zondaars. Roep God om genade.
Doe geen zonde om een andere zonde te bedekken.
Wacht geduldig tot God zijn beloften nakomt. Neem het hef niet in eigen handen.

JAKOB WORSTELT MET GOD
Lees Genesis 32
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Genesis 27 geeft een familiedrama weer. Het is een uiteenzetting van Isaak en zijn relatie met God, met zijn
vrouw en met zijn zonen. Isaaks vader, Abraham, was een man van geloof. Hij gehoorzaamde God en aanbad
Hem. Maar Isaaks liefde voor de Heer lijkt zich nooit gevormd te hebben tot het centrum waar alles om draait,
zoals dat was bij zijn vader Abraham. Hierdoor werden de leden van Isaaks huishouden egocentrisch,
egoïstisch en heimelijk in hun omgang met elkaar. Hun relaties waren jammer genoeg zonder eerlijkheid,
respect en liefde. Terwijl zij worstelden met de soevereiniteit van God, maakten ze slachtoffers van zichzelf en
elkander. Toch, door Zijn belofte aan Abraham, bleef God Zijn plan voor de nakomelingen van Abraham verder
ontvouwen, ondanks hun arrogante weerstand en inmenging.

Het bedroevende gebrek aan eerlijkheid met het bijhorende wantrouwen in de relatie tussen Isaak en zijn
zonen kwam duidelijk naar voren toen hij zei: “Kom toch dichterbij, opdat ik u betaste, mijn zoon, of gij
inderdaad mijn zoon Esau zijt of niet” (Genesis 27:21). Doordat zijn zicht was afgenomen had Isaak zijn gehoor
beter ontwikkeld waardoor hij hoorde dat de persoon die voor hem stond anders klonk dan Esau. Hij was van
plan de persoon die voor hem stond te zegenen, toch maakte twijfel hem onzeker. Nadat hij via omslachtige
manieren erachter wou komen wie deze persoon nu werkelijk was, vroeg hij op de man af aan Jakob: “Ben jij
werkelijk mijn zoon Esau?” Op deze vraag antwoord Jakob met de leugen: “Ja.”
Isaak at het geitenvlees en dronk de wijn. Toen zei hij tegen zijn zoon:”Kom dichterbij en kus me,” en zette alle
vorige gedachten van twijfel opzij. Eerst sprak Isaak van Yahweh, de trouwe Maker van de verbonden met zijn
uitverkoren volk. Toen onderbrak hij dat abrupt en sprak over Ha Elohim, de ware God, Schepper van alles. In
Genesis 27:28 zei hij: “God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde, en
overvloed van koren en most.” Dat hij sprak over “dauw” is van betekenis omdat de Palestijnen hun gewassen
hiermee irrigeerde. Isaak deed ook een poging om de uitspraak die God eerder maakte, dat de oudste zoon de
jongste zou dienen, om te keren.
Jakob had amper Isaaks vertrek verlaten of Esau verscheen plotseling. Jakob werd bijna op heterdaad betrapt.
De woorden van Esau waren gelijkaardig aan de woorden van Jakob, wat laat zien hoe nauwlettend de
misleiding was voorbereid. De oudere broer sprak met meer eerbied tot zijn vader. Toch was Isaak verrast en
zei (letterlijk):”Wie jij?” En al gauw had Isaak door dat Esau was onteigend van de zegen die hij hem had willen
geven en deze zegen naar Jakob was gegaan. Zegeningen en vloeken die door bedrog of onwetendheid zijn
gemaakt werden beschouwd als ongeldig, toch weigert Isaak om zijn woorden te wijzigen. Blijkbaar herkende
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Rebekka hoorde dat Isaak de belofte aan Esau wou gaan doorgeven en omdat ze haar zoon (letterlijk haar
“favoriet”) Jakob meer liefhad dan Esau, nam ze zich voor om Isaaks plan te verijdelen. Rebekka en Jakob
hadden Isaak moeten confronteren toen ze zagen dat hij zich niet wou schikken naar Gods plan. In plaats
daarvan kozen ze om Isaak te misleiden. Ondanks dat Esau en Jakob ondertussen al meer dan 70 jaar oud
waren, gaf Rebekka aan Jakob bevelen die hij dringend moest uitvoeren. En hij volgde haar hierin. Jakob had
van aan het begin al de angst dat zijn vader de waarheid zou achterhalen, door zijn reuk, gevoel of gehoor. Hij
vreesde dat als zijn vader er achter zou komen, dat hij dan een vloek zou ontvangen in plaats van een zegen
omdat hij voordeel nam uit de zwakheid van de oude man. Rebekka moet een oplossing hebben gevonden
voor Jakobs angst terwijl ze de geiten schoor. Ze ging de huiden van de geiten op Jakobs armen en nek binden.
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Toen Isaak ongeveer 137 jaar oud was, verloor hij zijn zicht. Ondanks dat hij nog 40 jaar zou leven, voelde hij
dat de dood heel dichtbij zou kunnen zijn. Daarom bereidde hij zich voor om de familiezegen door te geven
aan zijn oudste zoon Esau, hoewel hij wist dat God Jakob had gekozen om de zegen te erven (Genesis25:23).
Isaak had de zegen moeten uitspreken aan de zoon die God had aangeduid. In plaats daarvan probeerde hij
Gods wil te omzeilen door de zegen toe te kennen aan Esau, zijn geliefde zoon. De handelingen van Isaak
toonden egoïstische arrogantie en kwamen voort uit menselijke voorkeur in plaats van uit een toewijding aan
God. Esau was onwaardig voor de zegen Zijn gebrek aan zorg voor het geestelijk erfgoed van zijn grootvader
liet zich zien in de verkoop van zijn geboorterecht aan Jakob en zijn verboden huwelijken met Hettitische
vrouwen. Maar deze feiten, zelfs bijgestaan door de wetenschap dat God Jakob had gekozen om de belofte te
ontvangen, waren onvoldoende om Isaak te overtuigen.

hij uiteindelijk Gods soevereine hand in de hele situatie en toonde berouw. Door deze plotse ommekeer in de
hartsgesteldheid van Isaak, kon de schrijver van Hebreeën zeggen: “Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en
Esau zijn zegen gegeven.” (Heb.11:20)
Heb. 12:16 noemt Esau een immoreel en goddeloos persoon die zijn geboorterecht verkocht voor een maaltijd.
Hij wou niets te maken hebben met God, en toch, toen hij uit zijn vaders mond hoorde dat wat hij uiteindelijk
verloren had, kreeg deze 70 jarige man een woede-uitbarsting. Opnieuw zien we de achterbakse relatie tussen
vader en zoon wanneer Esau zijn vader probeerde te manipuleren met smeken en tranen. Toch kon hij zijn
vaders gedachten niet veranderen (Heb.12:17).
De laatste opmerking die Esau gaf laat het egoïsme en de gemeenheid in zijn hart zien. Hij was werkelijk een
slechte goddeloze man. Isaak kon op dat moment niet anders dan toegeven dat het karakter van zijn oudste
zoon van een andere soort was dan dat van de aartsvaders. Deze man die zijn leven had verspild op de velden,
niet lettende op Gods wil, was nu verbitterd en kookte van woede voor zijn broer. Hij was gekrenkt en veinsde
onschuld. Plots werd Isaak op een dramatische manier geconfronteerd met het feit dat hij een zoon had
grootgebracht die enkel Gods toorn waardig was. De nakomelingen van Esau werden veroordeeld om in het
onvruchtbare land van Edom te wonen. Zij zouden overheerst worden door Jakobs nakomelingen.

Ondergeschikt.
Eetbare erwtachtige vrucht.
Groep van individuen van hetzelfde staatsburgerschap die in een begrensd gebied wonen.
Begunstigen, overvloed geven.
Gezworen onder ede beloven of bevestigen.
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Dienstbaar
Linzen
Natiën
Zegenen
Zweren
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Is God de Schepper van alles? Ja. Genesis 1:1 zegt dat God alles heeft geschapen. Is Hij de Koning over alles?
Ja. Openbaring 19:16 zegt dat Hij Koning der koningen is en Here der heren. Omdat God de Schepper is en de
Koning, heerst Hij ook over alles. Als je naar buiten kijkt zie je de blauwe lucht. Hoe komt het dat we de
blauwe lucht kunnen zien? We kunnen de lucht zien omdat de zon er op schijnt. Wat kan je in de lucht zien als
het nacht is? Dan zie je waarschijnlijk de sterren. We zien de sterren omdat de zon dan niet meer schijnt. Wist
je dat God er voor zorgt dat de zon schijnt en niet schijnt? Hebreeën 1:3 zegt dat God “alle dingen draagt door
het woord van zijn kracht.” Vandaag gaan we leren dat God over alles heerst. We zullen zien hoe God het
leven van twee mannen leidde: Jakob en Esau.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom vroeg Rebekka aan God hoe het met haar kinderen was die nog in haar buik zaten?
In Genesis 24 bracht God Rebekka naar Isaak om hun te huwen. Ongeveer 20 jaar later bad Isaak voor
zijn vrouw omdat zij onvruchtbaar was. Genesis 25:21 zegt dat Rebekka zwanger werd. Op een
bepaalde dag voelde Rebekka haar twee kinderen stoten tegen elkander. Dus vroeg ze aan God
waarom ze dit deden.
 Wat zei God tegen haar?
God zei iets heel interessants tegen haar. Hij zei in Genesis 25:23 “Twee volken zijn in uw schoot, en
twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de
oudste zal de jongste dienstbaar wezen.” Dit was een verbazingwekkende uitspraak die de Here deed.
We kunnen zeker zijn dat Hij dit zei omdat het in de Bijbel staat geschreven.
 Waarom denk je dat God dit zei tegen Rebekka?
De reden waarom God dit zei was om Rebekka te laten zien dat Hij over alles heerst. In Psalm 139:1314 zegt David tegen God: “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder
geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel
weet dat zeer wel.” David wist dat God hem had geschapen en hetzelfde gold voor de twee zonen van
Rebekka. God wist alles van haar twee zonen (Genesis 25:23). Hij zei dat er twee zonen waren in haar
buik. Hij zei dat beide zonen de vader zouden worden van een natie. Hij zei ook dat de ene zoon
sterker zou worden dan de andere. Als laatste zei Hij dat de baby die als eerste zou worden geboren,
de tweede baby zou dienen. God wist alles over deze twee zonen omdat Hij het zo had gepland. De
Bijbel zegt dat Hij over alles heerst.
 Wat gebeurde er toen de kinderen werden geboren?
En de eerste kwam te voorschijn, rossig, geheel als een haren mantel; en men gaf hem de naam Esau.
En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, wiens hand Esau’s hiel vasthield; en hem noemde men
Jakob. (Genesis 25:25-26) Esau was de oudste en Jakob de jongste.
 Waarom denk je dat God zei tegen Rebekka dat Esau Jakob zou dienen?
God had gepland om Jakob te zegenen op een speciale manier. In Gods plan had Hij het zo bepaald
dat Esau geen zegen zou krijgen en Jakob alle zegeningen Romeinen 9:10-13 zegt ons dat God Jakob
uitkoos om de leider te zijn.
 Wat deed Esau voor zijn vader Isaak?
In Genesis 27:2-4 zei Isaak tegen Esau: “Zie toch, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood
niet. Nu dan, neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit, het veld in en schiet voor
mij een stuk wild; Bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij,
opdat ik ete; dan zal ik u zegenen, eer ik sterf.” Isaak was al erg oud en was bijna blind. Isaak wou een
zegen geven aan Esau dus vroeg hij aan hem om dit voor hem te doen.
 Wat deed Rebekka toen ze Isaak hoorde praten met Esau?
Genesis 27:6 zegt dat Rebekka naar Jakob ging en hem vertelde dat ze Isaak had horen praten met
Esau. Ze gaf hem de opdracht om twee geiten te gaan halen. Zij zou ze bereiden voor Jakob zo dat hij
het voedsel kon geven aan zijn vader voordat Esau er aan kwam (Genesis 27:7-10). Rebekka wou er
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 25:21–26; 27:1–29




SAMENVATTING
In Genesis 25 en 27 laat God zien waarom en hoe hij Jakob zegende en niet Esau. Veel mensen begrijpen niet
waarom God dit toeliet, maar wij kunnen met zekerheid zeggen dat Hij heerst over alles. God had al lang van
tevoren besloten om Jakob te zegenen en niet Esau. Dat was Zijn wil en Zijn keuze. Wij moeten blij zijn dat Hij
dit deed omdat Hij altijd de juiste keuzes maakt.
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Wat Jakob deed was verkeerd. Hij had niet mogen liegen tegen zijn vader. Lieg jij soms tegen je ouders? Dit
mag je niet doen omdat dit een zonde is. Als je tegen hen hebt gelogen, ga het hun dan vertellen en zeg dat
het verkeerd van je was.
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zeker van zijn dat Jakob de zegen zou krijgen in plaats van Esau omdat “Rebekka Jakob liefhad” en
“Isaak Esau liefhad” (Genesis25:28).
Wat zei Jakob tegen zijn moeder Rebekka?
In Genesis 27:11-12 zegt Jakob tegen zijn moeder: “Zie, mijn broeder Esau is een ruig man, en ik ben
een onbehaard man. Misschien zal mijn vader mij betasten; dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand, die
de spot met hem drijft, en ik zal vloek over mij brengen en geen zegen” Maar Rebekka zei tegen hem
dat hij haar moest gehoorzamen (Genesis 27:13). Rebekka nam de beste klederen van Esau en gaf ze
aan Jakob (Genesis 27:15). Ze deed ook enkele geitenvellen op Jakobs handen en gladde hals zodat
Isaak zou denken dat hij met Esau praatte (Genesis 27:16).
Wat denk je van wat Rebekka en Jakob deden?
Wat Rebekka en Jakob deden was verkeerd. Jakob had niet mogen liegen tegen zijn vader. Jakob deed
alsof hij Esau was zodat hij gezegend kon worden. Dat was iets wat hij nooit had mogen doen.
Wat deed Jakob met zijn vader Isaak?
Jakob misleidde zijn vader door hem te laten denken dat hij Esau was. In Genesis 27:18-20 staat
geschreven dat Isaak verwonderd was dat Esau zo snel terug was van het bereiden van een maaltijd.
In werkelijkheid was het Jakob , niet Esau, die voor zijn vader stond. Toen Isaak zijn naam vroeg zei
Jakob dat hij Esau was (Genesis 27:19). Isaak vroeg hem dan om dichterbij te komen zodat hij hem kon
aanraken. Toen Jakob dichterbij kwam, voelde Isaak aan hem en zei: “De stem is Jakobs stem, maar de
handen zijn Esau’s handen.” (Genesis 27:22) Isaak was toen nog niet zeker of hij werkelijk Esau was en
vroeg om de maaltijd (Genesis 27:25). Nog steeds onzeker vroeg hij Jakob om bij hem te komen zodat
hij hem kon omarmen (Genesis 27:26). Nadat Isaak Jakob omhelsde gaf hij aan hem de zegen (Genesis
27:27-29).

CRÈCHELES
Abraham was gestorven en Sara ook. Ze waren heel, oud geworden. Maar nu waren ze beide in de hemel bij
God. Nu was Isaak een grote man geworden. Hij woonde in de tent van zijn vader en was de baas over alles.
Maar hij woonde daar niet alleen. Hij had een vrouw, Rebekka. En ze hadden samen twee kinderen. Die
heetten Jakob en Esau.

Samen met het eten en de harige dierenvellen op zijn lichaam kwam Jakob bij zijn vader in de tent. “Mijn
vader”, zei hij. Isaak vroeg: “Wie ben je mijn zoon?” En Jakob loog: “Ik ben Esau, uw oudste jongen. Ik ben al
weer terug uit het veld. Ga maar rechtop zitten en eet lekker van dit vlees. En geef me dan uw zegen.” Maar
Isaak merkte toch wat. Hij zei: “Ben jij Esau wel? Je hebt zo’n vreemde stem! Kom eens hier. Laat mij eens
voelen of jij Esau wel bent.” Toen kwam Jakob bij zijn bed en zijn vader voelde aan zijn handen. Ja, die waren
vol met haar. Maar die stem dan? “Die stem is Jakobs stem, maar de handen zijn Esau’s handen”, zei de oude
Isaak. En toen vroeg hij het nog een keer: “Ben je echt Esau zelf?” “Ja hoor”, loog Jakob, “ik ben het zelf.” Het
vlees stond bij het bed. Het rook zo lekker! Isaak at ervan. Jakob haalde ook wijn voor hem en daar dronk hij
van. Isaak zei: “Geef mij een kus mijn zoon.” Dat deed Jakob. Isaak rook terwijl aan de kleren die Jakob aan
had en rook inderdaad de geur van Esau. Toen dacht hij zeker te weten dat het Esau was die bij hem in de tent
stond. Isaak strekte zijn handen uit en legde ze op het hoofd van Jakob. En toen zegende hij hem. Hij beloofde
hem dat hij later de baas over alles mocht zijn en dat hij ook de vriend van God zou zijn. Jakob durfde niet
opkijken. Hij voelde zich zo slecht, zo gemeen. Hij had zijn oude vader bedrogen. En toch kreeg jij een grote
zegen. Want God had het beloofd. En wat God beloofd doet Hij altijd.
Even later kwam Esau thuis. Hij had een dier gevangen en ging het slachten en braden. Toen bracht hij het
naar de tent van zijn vader. “Mijn vader, hier ben ik”, riep hij. Isaak schrok. Opeens begreep hij dat hij
bedrogen was! Toen Esau het hoorde schreeuwde hij het uit, zo boos was hij. En tegen de mensen zei hij: “Ik
krijg Jakob nog wel! Wacht maar als onze vader er niet meer is, dan zal ik hem doodslaan, die bedrieger!”
Rebekka hoorde dat. Ze riep Jakob en zei: “Je moet gauw weg gaan, mijn jongen! Ver weg, in een vreemd
land, woont een oom van je. Ga daar maar gauw naar toe. Over een tijdje kun je wel terug komen, als Esau
niet zo boos meer is. Dan zal ik je wel roepen.”
En dat heeft Jakob toen gedaan. Hij is weg gevlucht, heel ver weg, de wijde wereld in, waar Esau hem niet
vinden kon; Nu was hij een arme vluchteling. Dat had hij van zijn bedrog. En Rebekka was haar jongen kwijt
waar zij zoveel van hield. Dat was haar eigen schuld. Isaak lag verdrietig op zijn bed terwijl Esau rond liep met
een boos hart. Ze hadden zo blij en gelukkig kunnen zijn, die vier mensen. Nu waren ze geen van allen gelukkig
meer. Omdat alle vier kwaad gedaan hadden. Daar wordt je altijd ongelukkig van.
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Moeder Rebekka had alles gehoord en zij ging gauw naar Jakob toe. O, wat was ze ongerust want zij wilde dat
Jakob de zegen kreeg. “Nu moeten we slim zijn”, zei ze, “anders krijg jij de grote zegen niet! We moeten je
vader bedriegen. Gauw, ga naar de kudde en haal twee bokjes. Dan zal ik ze braden zoals je vader Isaak het
graag heeft. Daarna moet jij het eten dan naar hem brengen. En dan moet je net doen, alsof jij Esau bent! Je
vader is toch blind, die merkt het vast niet.” Maar Jakob durfde niet goed. “Vader kan het wel voelen, dat ik
het ben”, zei hij. “Want Esau heeft zoveel haar op zijn handen en die van mij zijn heel glad. Maar daar wist zijn
moeder wel raad op. “Ga nu maar”, zei ze. “Doe nu maar wat ik zeg.” En toen deed Jakob het. Hij slachtte
twee bokjes en zijn moeder braadde ze. Toen trok ze hem de mooie kleren van Esau aan, die zo lekker roken
naar bossen en naar veld want Esau was een echte jager. En de vellen van de bokjes, met al dat haar erop,
deed ze over de handen en op de hals van Jakob. Zo leek het wel alsof Jakob ook zoveel haar had als Esau.
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Vader Isaak werd oud. Hij kon niet meer goed zien. Hij kon in ’t laatst helemaal niets meer zien. Hij was blind
geworden. Hij was ook heel zwak. Hij lag iedere dag op zijn bed in de tent. En hij dacht: “Ik zal nu wel gauw
sterven? Wie moet er dan in mijn tent wonen en de baas zijn over alles? Esau!... Nee, Jakob niet, Esau moet
het zijn!” Toen riep hij Esau. Hij zei: ”Mijn zoon, ga naar het veld en schiet een dier voor mij. Ga dat slachten
en lekker braden, zoals ik het graag heb. Als ik dan gegeten heb, zal ik je de grote zegen geven dat jij de baas
wordt na mij.”

MEMORIEVERS
Gen.50:20

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten
goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te
houden.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
Het wijze, theologische antwoord van Jozef is de geschiedenis ingegaan als de klassieke uitspraak van Gods
soevereiniteit over de zaken van de mens. God heerst over de zaken, zowel goed als slecht. God zorgt voor zijn
mensen en vervult Zijn beloften.

IJSBREKERTJES

Geboorterechten en zegeningen
Knip voor de les afbeeldingen van dingen uit die deel zijn van een erfenis, zoals huizen, land, auto’s en juwelen.
Aan het begin van de les stel je de vraag wat er gebeurt met iemands huis, auto en geld wanneer deze persoon
komt te overlijden. (Laat de kinderen de afbeeldingen zien.) Leg aan de kinderen uit dat als iemand sterft, alles
wat hij bezat een erfenis genoemd wordt. Meestal gaan deze dingen naar de kinderen van deze persoon. In het
verhaal van vandaag zullen we leren over Jakob en Esau. Esau was ouder. In die dagen had de oudste zoon het
geboorterecht. Dat betekende dat hij een dubbel deel kreeg van de dingen die zijn vader bezat. (Verdeel de
afbeeldingen in twee groepen, een twee maal zo groot als de ander.) Een andere naam die wordt gebruikt
hiervoor is zegeningen. Vandaag gaan we zien waarom en hoe Jakob het geboorterecht van Esau nam.

KNUTSELWERKJES
Jakob en Esau poppen
Voor de les maak je poppen door styrofoam ballen, ijslollystokjes en dunne vierkante vilt te gebruiken. Druk de
stokjes in de foam bal. Bedek de bal met een lap vilt en bind de hoeken samen met een stuk garen. Tijdens het
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Erfenis
Neem voor de les begint plaatjes mee van dingen die bij een erfenis horen, (bv. een huis, land, auto, sieraden).
Vraag de kinderen wat er gebeurt met iemands spullen wanneer deze overlijdt. Meestal gaan de spullen naar
de kinderen van de persoon. Vandaag leren we over Jakob en Esau. Esau was ouder en in die dagen had de
oudste het eerstgeboorterecht. Dat betekent dat hij een dubbele portie kreeg van de spullen van zijn vader.
Verdeel de plaatjes in twee groepen, de ene groep twee keer zo groot als de andere groep. Een andere naam
voor dit geheel is ‘zegeningen’. In de les vandaag gaan we zien waarom en hoe Jakob het eerstgeboorterecht
van Esau nam.
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Laat de kinderen in een cirkel zitten en laat een zakje (of een ander voorwerp dat zacht is) overgooien van de
een naar de ander tijdens het eerste gedeelte van het vers, “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij
bedacht.” Zorg er dan voor dat de donker gekleurde zak uit het spel gaat en werp dan een helder gekleurde zak
over en weer tijdens het vers gedeelte, “maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze
dag is.” Daarna werp je allemaal kleinere zakjes naar de kinderen, dat het laatste gedeelte van het vers
voorstelt, “een groot volk in leven te houden.” herhaal dit een aantal keren.

knutselen geef je elk kind twee poppen. Laat hen een gezicht tekenen op het vilt. Gebruik daarna rood garen en
laat elk kind rood haar en een baard op de pop van Esau plakken. Gebruik bruin garen voor het haar van Jakob.
Kinderhandschoen
Laat de kinderen met bv. schoolkrijt hun hand overtrekken op vachtachtige stof. Doe hetzelfde op een gewone
lap stof. Laat dit uitknippen. Maak ze aan elkaar door te naaien (grof naaien is goed) of te nieten (een paar
nietjes is voldoende).
Tel je zegeningen placemat
Laat de kinderen elk blok invullen van het blad ‘Tel je zegeningen’. Als de tijd het toelaat laat ze een tekening
maken in het midden van het blad. Eventueel kun je de bladen lamineren en de volgende keer mee terug
nemen.

Zoek de verschillen
Laat twee kinderen op een groot stuk papier (behangpapier) liggen, markeer ze. Beslis wie Jakob en wie Esau is.
laat de kinderen Esau decoreren (rode huid, haar, harige armen) en Jakob (een tuinier, met pet, groenten in zijn
hand). Knip dit daarna uit, met twee lagen papier en ruim 5 cm eromheen en niet dit vast. Laat deze kinderen
figureren tijdens je les door ze aan te wijzen en ze op de verschillen te wijzen.
Wie is het?
Zet kinderen in een ruime cirkel. Laat de helper op een stoel in het midden zitten en blinddoek deze. Laat
kinderen om de beurt bij de helper komen en laat deze de armen voelen. Je mag bv. bont of stof op de armen
van het kind plaatsen. Laat de helper raden wie het is. In de les van vandaag zullen we zien hoe Jakob zijn
blinde vader probeerde te misleiden.

Basketbal
Verdeel de kinderen in twee groepen. Zet een emmer op de vloer. Stel elke groep een herhalingsvraag. Als een
kind het juiste antwoord geeft, mag hij proberen de bal in de emmer te krijgen. Als hij scoort, ontvangt zijn
groep een punt. De groep met de meeste punten wint het spel.
Aanraken en ruiken
Doe de kinderen een blinddoek om. Laat verschillende ruwe ronde voorwerpen doorgeven. Enige ideeën zijn:
sinaasappel, softbal, tennisbal, appel, citroen, bol garen, bol touw, ui of aardappel. Laat de kinderen proberen
om deze voorwerpen te identificeren door ze aan te raken en er aan te ruiken. Is dat gemakkelijk? In de les van
vandaag zullen we horen hoe Isaak voor de gek werd gehouden toen hij alleen maar kon aanraken en ruiken.
Beddenlakens en badjassen
Neem beddenlakens en badjassen mee om te verkleden voor de les van vandaag. Vraag hulp aan andere
lesgevers en van de kinderen om het verhaal van Jakob en Esau uit te beelden. Je kunt er voor kiezen om de
verteller van het verhaal te zijn.
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Vraag en antwoord
Laat de kinderen een krant zien. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Weet God ervan? God heeft een plan
met deze wereld en voor ons leven. Wat gebeurt er met Zijn plan wanneer mensen slechte dingen doen? Is er
iets wat een verrassing is voor God? Waarom niet? God heeft controle over de toekomst.
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KNUTSELACTIVITEITJES

Gratis geschenk
Aan het einde van de les houdt je een prijsuitreiking. Geef als eerste en prijs aan een aantal kinderen die iets
bereikt hebben (het memorievers opgezegd of een spel gewonnen). Spreek over hoe de kinderen hebben
gewerkt voor hun prijs en vraag hen hoe zij zich voelden toen ze de prijs kregen. Geef daarna geschenken aan
elk kind, geen reden gevende, behalve dat ze gratis geschenken zijn. Vraag hen wat zij denken van het gratis
geschenk spreek nu over Gods gratis geschenk van genade, beide aan Jakob in het verhaal en aan ons. Spreek
over de dagelijkse zegeningen die God geeft en Zijn geschenk van verlossing.
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Een erfenis in Christus
Geef elk kind een kopie van het blad “Een erfenis in Christus.” Laat hen dit individueel, in groep of thuis
invullen.
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Mysterieuze geuren en tasten
Neem papieren zakken of kommen mee die gevuld zijn met verschillende voorwerpen. Sommige van deze
voorwerpen kunnen delen uit de les voorstellen. Voorwerpen kunnen zijn: gedroogde bonen, een harige
knuffel, proppen papier, zijde of jute, knikkers en schuurpapier. Laat de kinderen hun ogen sluiten en proberen
te raden wat elk voorwerp in de zak is. leg uit dat Isaaks ogen slecht waren, dus moest hij vertrouwen op zijn
reuk en tastzintuig. Rebekka en Jakob maakten hiervan misbruik om Isaak te foppen. Vertel de kinderen dat
Isaak ook afhankelijk was van geuren. Stop verschillende dingen in de zak die uitgesproken geuren hebben en
laat de kinderen proberen te raden wat er in elke zak zit. Ideeën kunnen zijn: popcorn, citroen, rozenblaadjes,
en gras. Variatie: bedek een voorwerp en laat de kinderen raden wat het is. Bijvoorbeeld: doe een doek over
een sinaasappel of een steen of schuurpapier rond een boek. Laat het voorwerp zien aan de kinderen. Leg uit
dat Jakob bedrieglijk was toen hij zijn vader misleidde. Jakob was verkeerd om zijn vader te bedriegen en
zondigde door tegen hem te liegen.
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In onze les over Jakob en Esau hebben we geleerd dat God zegeningen geeft aan wie Hij maar wil (Gen.25:23). Genade is een vrije gift van Hem aan ons, een cadeautje
waar we geen recht op hebben en ook niet verdienen.

Laten we eens onze zegeningen tellen en God hiervoor danken! (Psalm 92:1-4)

Mijn favoriete speelgoed

Mijn hobby’s

______________
______________
______________
______________
______________
__
______________
______________
_

___________________________________
___________________________________
___________________________________
_____________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
____________
________________________
_____

Lieve God, dankjewel voor ______ , ______ en ______ . Amen.

Mijn
lievelingseten

______________
______________
______________
______________
______________
__
______________
______________
_
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Mensen waar ik van hou
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TEL JE ZEGENINGEN
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GOD VERKIEST JAKOB BOVEN ESAU
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 25:21–26; 27:1–29

MEMORIEVERS
Genesis 50:20

Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht,
maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op
deze dag is: een groot volk in leven te houden.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Rebekka voelde haar zonen elkander stoten in de buik en vroeg ______

 In Genesis 25:23 zei God vier dingen tegen Rebekka over haar kinderen.
Vul bij de volgende zin de ontbrekende woorden in:
“En de Here zeide tot haar: ______ volken zijn in uw schoot, en twee
______ zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal ______ zijn
dan de andere, en de oudste zal de jongste ______ wezen.”
(Naties – Sterker – Dienstbaar – Twee)

___________________________________________________________
 Jakob misleidde zijn vader door:
 de kledij van Esau te dragen.

 zijn favoriete maaltijd te maken.

 te liegen over zijn naam.

 Esau zijn stem na te doen.

 Juist of fout. Het was verkeerd van Jakob om zijn vader te misleiden.
Ook al had God gezegd dat Jakob het geboorterecht zou krijgen.
________________________________________________________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Aan wie wou Isaak het geboorterecht geven in Genesis 27:1-4?
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wat er scheelde. (Genesis 25:22)
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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