LES 14  JAKOB WORSTELT MET GOD
GENESIS 32

KERN VAN DE LES
God hoort de gebeden van degenen die in Hem geloven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




De motieven van Jakobs gebed te achterhalen.
Jakobs gebed samen te vatten.
Gods antwoord op Jakobs gebed te verklaren.

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




Wees niet bang voor mensen, maar vertrouw op God.
Belijd je noden aan God.
Vertrouw op Gods beloften in gebed.

VOLGENDE WEEK

GENESIS LES 14  GOD WORSTELT MET JAKOB

GOD BEWAART JOZEF
Lees Genesis 37
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Velen van ons herkennen zich eerder in Jakob dan in Abraham. Op enkele uitzonderingen na was Abrahams
geloof onwankelbaar. Hij vereerde God voortdurend en volgde Zijn leiding. Jakobs geloof, langs de andere
kant, was uitermate menselijk, gekenmerkt door groei, vlaktes en terugval. De Heer zou tragedie en wanhoop
gaan gebruiken om hem vooruit te porren, en terwijl hij omsingeld werd door zijn vijanden en vervuld was met
angst en twijfel, zou Jakob God smeken om hulp.
Esau haatte zijn broer voor het stelen van zowel zijn geboorterecht als zijn familiezegen en had voorgenomen
zijn broer te vermoorden van zodra hun vader overleden was. Rebekka en Jakob waren bang en Rebekka zei
tot Jakob, “jij moet ons verlaten en naar Haran gaan, waar mijn familie woont. Ik zal je laten weten wanneer
het veilig is voor jou om terug naar huis te keren.” Jakob verliet bevreesd en benauwd zijn thuisplaats. Hij
wandelde en wandelde richting Haran. Tijdens de nachten sliep hij buiten op de grond onder de sterrenhemel.

De boden van Jakob keerden terug met ontmoedigend nieuws: Esau kwam Jakob tegemoet met 400 mannen
bij hem. Jakob werd “erg bevreesd en benauwd”. Hij vreesde misschien dat zijn schoonvader, Laban, hem nog
steeds achtervolgde en hij regelrecht een schijnbaar nog grotere vijand tegemoet liep. Zich voorbereidend op
het ergste verdeelde Jakob zijn gevolg in twee kleinere groepen, iets dat voor oosterse karavanen gebruikelijk
was in die tijd. Dit bracht op zijn minst twee voordelen met zich mee: het verminderde de indruk van een
massale invasie waartegen Esau zich zou moeten verdedigen en het verhoogde de kans dat een gedeelte van
Jakobs gevolg zou kunnen ontsnappen aan een mogelijke gevangenschap. Nadat hij alle mogelijke
voorbereidingen had getroffen om zijn huishouden te beschermen, besefte Jakob dat zijn situatie nog steeds
uitzichtloos was. In wanhoop richtte hij zich tot God.
In zijn gebed haalde hij zijn geestelijke wortels aan. Hij richtte zich tot de God die hij had leren kennen door
Abraham en Isaak. Hij deed een beroep op JHWH, de naam die gebruikt werd in verband met Gods trouw in
het nakomen van Zijn verbonden. Jakob herinnerde God dat Hij beloofd had om met hem mee te gaan als hij
terug zou keren naar Kanaän (Gen.31:3). Dit waren twee elementen die Jakob nog wist uit zijn verleden. Je
zou kunnen zeggen dat zijn begrip van Gods karakter aan het heropbouwen was. En hij vroeg aan de Heer om
Zijn karakter weer kenbaar te maken.
Jakob gaf zijn eigen onwaardigheid toe door te belijden dat hij Gods weldaad niet verdiende. Net als zijn
grootvader, Abraham, kon Jakob enkel rechtvaardig verklaard worden door geloof in Gods genade en niet door
zijn eigen goede daden of inzettingen. Jakob verzocht God ook om hem te redden uit de handen van Esau.
Toen opende hij zijn hele hart voor de Here om zijn inwendige strijd kenbaar te maken voor Hem. Jakob beleed
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Jakob leefde voor vele jaren in het oosten. Hij was getrouwd, had veel kinderen en verzamelde veel rijkdom.
Na een lange tijd besliste hij om terug te reizen naar Kanaän, waar zijn vader woonde, maar was bang voor
Esau. Hij vroeg zich af of Esau nog steeds boos was op hem omdat hij het geboorterecht en de familiezegen
gestolen had. Rebekka had beloofd om Jakob te laten weten wanneer de woede van Esau bedaard was, maar
dat had ze tot nu toe nog niet gedaan. Zonder de zekerheid dat de toorn van zijn broer had afgenomen, was
Jakob, wel begrijpelijk, onrustig voor de ontmoeting die komen zou. Dus vooraleer hij het gebied naderde waar
Esau woonde, zond hij boden uit om Esau te laten weten dat zijn motieven vreedzaam waren. Zijn handelingen
lieten zien dat hij de autoriteit van zijn broer in Kanaän moest erkennen voordat hij er terug kon wonen met
zijn eigen huishouden. Jakob verzekerde Esau dat hij niet om liefdadigheid kwam vragen , want hij had zelf
ossen, ezels en andere rijkdommen. Hij sprak Esau zelfs aan als een “meester” en stelde zichzelf voor als de
knecht van Esau.
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Op een nacht had Jakob een droom en in deze droom zag hij een ladder die op de aarde stond, waarvan de top
tot aan de hemel reikte. Er klommen engelen omhoog en omlaag op deze ladder. Bovenaan de ladder stond
God en zei tegen Jakob: “Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en God van Isaak; dit land waarop u
ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde en u zult zich
uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan en
ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan zal hebben wat ik tot u gesproken
heb.”

dat hij angstig was door het dreigende gevaar dat zijn huishouden op een brutale manier uitgeroeid zou
worden. De zin, “de moeders samen met hun kinderen” (32:12, letterlijk, “moeder bovenop kinderen”),
zinspeelt op een oud gezegde waarin een vrouwelijke vogel wordt afgebeeld die haar stervende lichaam
gebruikt als schild om haar jongen te beschermen voor de aanval.
In tijden van benauwdheid moeten mannen van geloof comfort vinden in Gods Woord. Jakob haalde exact
dezelfde woorden terug aan die God hem beloofd had: “Ik zal u zeker weldoen” (32:12). Hij vereenzelvigde
zich ook met Gods belofte naar Abraham, zijn nakomelingen zouden zijn als “het zand van de zee” (32:12). Hij
maakte aanspraak op Gods zegen over Abraham alsof die persoonlijk tegen hem gezegd was. Door dit te doen,
liet hij zijn bereidheid zien om zijn positie als derde aartsvader in het messiaans geslacht te aanvaarden. Dit
was een ander voorbeeld van Jakobs groei in het geloof.
Nadat hij zijn eerste gebed had beëindigd, selecteerde Jakob geiten, schapen, kamelen, koeien en ezels, alles
bij mekaar zo’n 550 dieren, om aan Esau te schenken. Toen zond hij in het holst van de nacht zijn huishouden
al vooruit met de kudde om de rivier Jabbok over te steken, een 9 meter brede rivier met een diepte van
ongeveer 1 meter. Jakob bleef in het kamp om de achterblijvers in beweging te porren. Hij was alleen met zijn
angsten. Het is moeilijk om te weten wat er zich precies afspeelde in de worsteling die volgde.

Mensen kunnen Gods aangezicht niet volledig zien en leven (Ex.33:20). Daarom zei de Heer tegen Jakob dat hij
hem moest laten gaan voor de dageraad was gekomen. Jakob leek dit te hebben begrepen (Gen.32:30) en toch
was hij eerder bereid om de gevolgen hiervan te dragen dan om Esau te ontmoeten zonder de zegen te hebben
gehad die hij vroeg. De Heer vroeg Jakobs naam, mogelijk om de aandacht te vestigen op zijn oude natuur, een
misleider die heimelijk zijn doelen bereikte. Toen veranderde De Heer Jakobs naam in Israël, wat betekent
“Strijder met God” of “Gods vechter.” Alhoewel Abrams naam blijvend werd veranderd in Abraham, zou Jakob
worden vereenzelvigd met beide namen gedurende zijn hele leven. De omvorming van zijn karakter was
geleidelijk. Hij viel soms terug in oplichterij, zelfs in zijn latere jaren. In feite lijkt Jakob nooit volledig zijn wil
gegeven te hebben aan God tot hij Hem aanbad in Bethel in Genesis 35. Anders gezegd bleef hij strijden met
God.

We zouden verwachten dat een zondige sterveling zoals Jakob zou sterven na zijn glorieuze Schepper te
hebben gezien. Enkel de genade van God voorkwam deze dood. Jakob besefte dat en herdacht deze
gebeurtenis door de plaats “Pniël” te noemen, omdat hij het aangezicht van God had gezien. En toch zijn leven
(letterlijk, “zijn ziel”) gered werd.
Jakobs angst voor Esau wortelde in een gebrand geweten. Hij wist dat hij de vijandschap tussen hun had
gecreëerd door zijn eigen oplichterij. Toen Jakob Esau ontmoette, boog hij daarom zeven keer ter aarde neer.
Nadat hij Jakobs huishouden had waargenomen vroeg Esau: “Wie hebt u daar bij u?” (33:5). Zich houdende
aan de oude Oosterse gebruiken, toonde Esau meer interesse in de kinderen van Jakob dan in zijn vrouwen.
Jakobs antwoord laat nogmaals zien dat zijn geloof zo was gevorderd dat hij niet anders kon dan God alle eer te
geven voor het gezegend zijn met een groot gezin. Mogelijk heeft Jakob tactvol de naam JHWH vermeden, die
zijn verbond met hem sloot en niet met Esau. De aartsvader stelde zijn directe gezinsleden voor in de volgorde
die hij hun eerder had gegeven.
Jakob lijkt in dit hoofdstuk een vlakte te hebben bereikt in zijn geestelijke groei. Er waren moeilijke tijden op
komst en hij zou opnieuw aangezet worden om een groter geloof te verkrijgen door de drukte van zijn situatie,
maar de Heer liet hem, tenminste voor een tijdje, genieten van de rust. Genesis 33:18 spreekt over Jakobs
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Jakob vroeg aan de Heer om hem Zijn naam te vertellen. Volgens Hebreeuwse gedachte werd het karakter van
een persoon uitgedrukt in zijn naam. Jakob was niet voorbereid om zulk een kennis te ontvangen, dus
weigerde God om op zijn verzoek in te gaan. Het zou best kunnen dat Jakobs motieven om die kennis te
vergaren fout waren (cf. 32:29). We weten niet precies wat de zegen die Jakob kreeg van God inhield. Dat de
Heer zich openbaarde aan Jakob was al een zegen op zich.
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Tot de dag aanbrak, worstelde Jakob met “een Man”, de Heer in de vorm van een man. Volgens Hosea 12:3-5
was dit zowel een lichamelijke als geestelijke strijd. Jakob toonde een vurig verlangen om Gods zegen te
vergaren. Hosea vermeldt dat Jakob de worsteling won met wenen en smeken, niet door fysieke dapperheid
die hij, een 97 jarige man, zou hebben getoond aan zijn Schepper.

behouden aankomst in Kanaän. Dit was een directe vervulling van Gods belofte in 28:15. Bij het krijgen van
het land toonde Jakob het karakter van een aartsvader door een altaar te bouwen (33:20). Hij noemde het
altaar El-Elohe-Israel (“de God van Israël is EL, een Sterk Iemand”). Er waren drie belangrijke aspecten in deze
handeling. Eerst bouwt Jakob een altaar om God te aanbidden. Als tweede nam hij de nieuwe naam aan die
hij had gekregen te Pniël. Ten derde liet hij zien dat de Heer zijn God was en niet zomaar de God van Abraham
en Isaak. Jakob had nog een lange weg te gaan in zijn groei naar geestelijke volwassenheid en het karakter van
een aartsvader, maar zijn terugkeer na 20 jaren van afwezigheid gaf alleszins een eerste stap in die groei weer.

MOEILIJKE WOORDEN
Aangezicht
Boden
Dageraad
Eretitel
Ooien

Gelaat, gezicht
Koerier, boodschapper
Begin van de ochtend
Als eerbewijs verleende titel
Vrouwelijke schapen

INTERESSANTE WEETJES

 Vertrekt uit BEERSHEBA;
 Kreeg een droom in BETHEL;
 Trouwt in HARAN,
 werkt voor Laban;
 Worstelt met God in PENUEL;
 Bouwt een huis in SUCCOTH;
 Bouwt een altaar in SHECHEM;
 Vestigt zich in BETHEL;

 Begraaft Isaak en Lea in
HEBRON;
 Vestigt zich in BEERSHEBA;
 Sterft in EGYPTE (later
begraven in HEBRON).
(Landgrenzen en namen op de kaart zijn eigentijds.)
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 Begraaft Rachel in BETHLEHEM;
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Jakobs reizen

BIJBELLES
INLEIDING
Wat kan je doen als je merkt dat iemand heel boos is op jou? Hoe kan je dan terug zorgen voor vrede met die
persoon die kwaad op je is? Is dit jou al eens overkomen? Wat deed jij om terug vrede te krijgen? Welke
geschenken zou je kunnen geven aan de andere in zulk een situatie? Schrijf enkele ideeën op het bord, denk
aan bloemetjes of snoep.
In de les van vandaag zit Jakob in zo’n situatie. Weet je nog wie er boos was op hem? Wat denk jij dat hij deed
om vrede te sluiten?

1.

2.

3.

4.



Hij erkende God als zijn Heer (Gen.32:9). Voor Jakob was de God van zijn grootvader
Abraham en zijn vader Isaak “de Here”. Jakob zei tegen God dat hij Zijn gebod herinnerde
om terug te keren naar zijn land en familie zodat hij gezegend kon worden. Jakob zei
tegen Hem dat hij hem volledig vertrouwde hierin.
Hij beleed dat hij een zondaar was (Gen.32:10). Jakob zei tegen God, “Ik ben te gering
voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht bewezen hebt.”
Jakob wist dat hij niets verdiende van wat God allemaal voor hem deed.
Hij vroeg God om hem te redden van het dreigende gevaar. Jakob zei tegen God in
Genesis 32:11, “Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik
ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan.” Jakob smeekte God om
hem en zijn huishouden te beschermen van enige schade.
In Genesis 32:12 bevestigde hij de belofte die God tot hem had gemaakt. God had
gezegd, “Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens
de menigte niet geteld kan worden.” Jakob wou er zeker van zijn dat God hem zou
beschermen van de woede van Esau.

Hoe denk jij dat God Jakobs gebed beantwoordde?
Nadat we Genesis 32:13-21 hebben gelezen, zien we dat God het gebed van Jakob niet onmiddellijk
beantwoordde, ook al had Hij al een plan bedacht om Jakobs probleem op te lossen. Het was niet zo

GENESIS LES 14  GOD WORSTELT MET JAKOB

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was het eerste dat Jakob deed toen hij terugkeerde naar Kanaän?
Genesis 32:3 zegt dat “Jakob boden voor zich uit zond tot zijn broeder Esau, naar het land Seir het
gebied van Edom.” Jakob wist dat Esau hem misschien nog zou haten en daarom stuurde hij wat
mensen voorop om te zien wat Esau nog van hem dacht. Jakob gaf zijn boden zelfs de opdracht om
Esau aan te spreken als “heer” (Gen.32:4). Dat was een kleine eretitel in het Oude Testament. Sara
sprak Abraham ook aan met “heer” als teken van respect voor hem (Gen.18:12). Jakob zei tegen zijn
boden in Genesis 32:5 dat ze Esau moesten vertellen dat hij “runderen, ezels en kleinvee, slaven en
slavinnen had verworven, en hij dit zijn heer liet meedelen om zijn genegenheid te winnen.”
 Waarom wou Jakob dat Esau wist dat hij veel zoveel bezat?
Jakob wilde hiermee zeggen dat hij bereid was om alles wat hij bezat te delen met Esau. Hij wilde er
zeker van zijn dat Esau wist dat hij dat allemaal bezat, zodat Esau niet meer zo boos zou zijn als hij
hoorde dat Jakob dit alles wilde delen met hem. Maar de boden keerden terug met verontrustend
nieuws voor Jakob. Zei vertelden hem dat Esau hem tegemoet kwam met 400 mannen bij zich
(Gen.32:6).
 Wat dacht Jakob van hetgeen de boden hem vertelde?
Jakob was bang. Hij dacht dat wanneer Esau hem zou ontmoeten met 400 mannen, Esau hem en zijn
huishouden zou neerslaan. Daarom bedacht Hij een plan. Genesis 32:7 zegt: “hij verdeelde het volk
dat bij hem was, en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Want hij dacht: Indien
Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de groep die overblijft, ontkomen.” (Gen.32:7)
 Wat deed Jakob nog meer dan het splitsen van zijn huishouden in twee groepen?
Genesis 32:9-12 zegt dat Jakob bad tot God om hulp. Er zijn vier dingen die Jakob deed in zijn gebed:
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 32





SAMENVATTING
Jakob bad tot God, en er waren vier belangrijke elementen in zijn gebed:
1.
2.
3.
4.

God erkennen als Heer (Gen;32:9).
Belijden dat je een zondaar bent (Gen.32:10).
Vragen om redding van het dreigende gevaar (Gen.32:11).
Vertrouwen op Gods belofte (Gen.32:12).

God antwoordde Jakob door hem een zegen te geven. God antwoordde Jakobs gebed omdat hij in Hem
geloofde. Ook al was Jakob bang, hij wist waar hij hulp kon vinden. Hij ging door gebed tot God en God
beantwoordde zijn gebed. God beschermde Jakob voor de woede van Esau. Wat een geweldige God hebben
wij!
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Het is goed dat Jakob bad tot God. Wij kunnen ook net als Jakob bidden tot God. Maar denk eraan dat God
enkel de gebeden verhoort van iemand die in Hem gelooft. Om een gelovige te zijn, moet je jezelf zien zoals
God jou ziet  als een zondaar die ongehoorzaam is aan Gods wet. Je moet ook weten dat Jezus kwam en
stierf aan het kruis zodat God onze zonden voor altijd kon vergeven. Het was niet goed dat Jakob bang was.
Wij moeten geen angst hebben voor de toekomst omdat God over alles heerst wat er gebeurt.
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dat God Jakobs gebed nooit zou beantwoorden, Hij beantwoordde het wanneer Hij dat zelf wilde.
Onthoud dat God kan doen wat Hij wil wanneer Hij dat wil.
Wat gebeurde er terwijl Jakob zat te wachten op Zijn antwoord?
Genesis 32:13 zegt dat Jakob zijn dienaren de opdracht gaf om 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20
rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels te
brengen naar Esau als geschenk. In Genesis 32:17 zien we ook dat Jakob zijn boden gebood om deze
dieren aan te bieden aan Esau als geschenk wanneer hij hun zou vragen “Van wie bent u? Waar gaat u
heen? En van wie is deze kudde die voor u uit loopt?” De boden moesten dan zeggen: “Dit is een
geschenk van uw knecht Jakob, gestuurd aan mijn heer Esau” (Gen.32:18).
Wat was het volgende dat Jakob deed?
Genesis 32:24 zegt dat Jakob alleen achter bleef tijdens de nacht en “een Man” worstelde met hem tot
de dageraad kwam. Genesis 32:25 zegt dat Jakob erg zijn best deed om de worsteling te kunnen
winnen, maar dat wanneer de Man zag dat Hij niet van hem kon winnen, Hij hem sloeg op zijn
heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd. Toen beval de Man in Genesis 32:26 dat hij
Hem moest laten gaan, maar Jakob zei, “Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent.” Jakob had begrepen
dat deze Man dezelfde man was die ook naar zijn vader Abraham was gekomen (Gen.18), Hij was de
Engel des Heren.
Welke zegen gaf God aan Jakob?
Genesis 32:27-28 zegt dat God Jakobs naam veranderde in Israël. Jakob vroeg de naam van de Man,
maar Hij wilde deze niet geven (Gen.32:29). God had Jakobs gebed verhoord door hem een speciale
zegen te geven. De naam Israël betekent “Strijder met God” of “Gods vechter.” Genesis 33:9-10 zegt
ook dat Esau niet langer boos was op Jakob.

CRÈCHELES
Jakob woonde heel lang bij zijn oom Laban. Hij werkte daar heel hard en kreeg ook schapen, koeien en andere
dieren. Hij werd een rijke man. Daar zorgde God voor. Maar… moest hij daar nu altijd blijven, in dat vreemde
land? Zijn moeder Rebekka had gezegd: “Ik zal je wel een boodschap sturen, als Esau niet meer boos is op jou
en je terug kunt komen.” Maar die boodschap kwam maar niet. En op een dag zei God: “Jakob, nu moet je
terug naar je land. Ga maar gerust, want Ik ga met je mee. Ik zal ook nu voor je zorgen.”
Toen is Jakob op reis gegaan. Met zijn vrouwen en zijn kinderen en zijn knechten en zijn dienstmeisjes en zijn
schapen en zijn koeien en zijn kamelen. Met alles wat hij had, een hele grote optocht. Het was een hele lange
en moeilijke reis! Maar uiteindelijk kwam Jakob dicht bij het land, waar hij vroeger met zijn vader en moeder
had gewoond. En toen werd hij bang! Want hij dacht terug aan wat hij vroeger had gedaan. Hij had zijn vader
Isaak en zijn broer Esau bedrogen. Esau was toen zo kwaad op Jakob geworden dat hij hem wilde doodslaan!
Daarom was Jakob toen gevlucht naar zijn oom Laban. God had nu wel gezegd dat hij moest terugkeren, maar

Jakob hoopte maar dat Esau het vergeten was. Want Esau was zo sterk! Als die tegen hem ging vechten zou
Jakob het vast verliezen! Jakob bedacht een plannetje: “Weet je wat ik doe? Is stuur Esau een boodschap dat
ik graag goede vrienden met hem wil zijn.” En dat deed hij toen. Hij stuurde Esau ook een mooi cadeautje:
mooie schapen en geiten en kamelen en nog veel meer. Een hele grote kudde. Een paar knechten moesten al
die dieren naar Esau brengen. Maar toen die knechten terugkwamen zeiden ze: “Meester, pas op, Esau komt
er al aan! Hij heeft een heleboel sterke mannen bij zich, wel vierhonderd!” Jakob schrok erg. Hij was zo bang,
dat hij er niet van slapen kon. Toen al de anderen sliepen, was hij nog buiten in het donker. Hij dacht: “Nu
komt Esau om mij te straffen. Nu slaat hij ons misschien wel dood!” Jakobs plannetje leek niet voldoende te
zijn.
Diezelfde nacht kwam er een man die begon te worstelen met Jakob. Het was al donker en Jakob kon niet zien
wie het was. De man leek wel even sterk te zijn als Jakob en Jakob was er zeker van dat hij kon winnen. De
sterker was Jakob en sloeg hij op de heup van Jakob waardoor Jakob niet meer goed kon lopen. Toen wist
Jakob dat hij eigenlijk met God heel de nacht had geworsteld. Daarom smeekte Jakob of de man nog niet wilde
weggaan. “Ik laat je niet gaan voor je me gezegend hebt”, zei Jakob. De man zei daarop: “Jij zult voortaan niet
meer Jakob heten, maar Israël wat strijder met God betekent.” De man ging weg en Jakob was niet meer bang
om Esau te ontmoeten. God had hem laten zien dat hij moest leren vertrouwen op God en niet op zijn eigen
sluwe plannetjes. Hij moest niet meer denken dat hij allen streed, maar dat God met Hem streed en steeds
voor hem zou zorgen.
De dag erna kwam Esau eraan en Jakob zag dat God het hard van Esau had verandert. Esau was niet meer boos
op zijn broer en omhelsde hem. Als was terug goed gekomen, maar… Jakob liep voortaan mank. Zo had God
ervoor gezorgd dat Jakob, die nu Israël heette, nooit zou vergeten dat hij moest vertrouwen op Hem.
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worsteling duurde wel de hele nacht. Toen het stilaan ochtend werd liet de man zien dat hij eigenlijk veel
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zou Esau er nog aan denken? Zou hij nog kwaad zijn op Jakob?

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 13).
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.

Angst
Spreek met de kinderen over dingen die ons bang maken en waarom deze dingen ons angstig maken. Ben je
ooit bang van iemand geweest? Waarom? Wat gebeurde er toen je die persoon er op aansprak?
Wiens kinderen zijn zij?
Welke namen gebruikt de Bijbel wanneer het over Gods verkoren volk spreekt? (Hebreeërs, Joden, Judeërs,
kinderen van Israël). Waarom worden ze kinderen van Israël genoemd? Zijn ze kinderen van een man genaamd
Israël? Geloof het of niet, het antwoord is ja. Wie was Israël? Laat de kinderen raden. Vandaag zullen we er
achter komen wie deze persoon is.

Biddende Jakob
Plaats de tekening van de biddende Jakob in het midden van een papieren bordje voor elk kind. Knoop aan de
onderkant aan touwtjes met verschillende lengtes plaatjes van plaatsen waar kinderen heen kunnen gaan
(huis, school, speeltuin, zee…). Om bv. op te kunnen hangen, maak je boven in het midden een gat en dan kun
je er een touw aan vastmaken. Gaatjes kun je maken met een perforator. Spreek met de kinderen over het feit
dat we overal tot God kunnen bidden.
Angstkaarten
Kopieer het blad “Angstkaarten” op stevig papier en geef elk kind een kaart. Herhaal met de kinderen waarvoor
ze bang waren of laat hen nieuwe dingen noemen waar ze angstig voor zijn. Laat hen deze op de kaarten
schrijven en kleur de afbeelding van Jakob in. Als groep of individueel zoeken ze de volgende Bijbelreferentie
op: Ps. 118:6; Gen.26:24; Ps.27:1; Ps.56:4; Ps.56:12; Ps.23:4-5; Ps.91:4-7; Ps.91:10-11; Jer.1:8; Marc.5:36;
Matt.8:26; Matt.10:31; Joh.14:27; Heb.13:6; 2 Tim.1:7; Rom.8:15; 1 Joh.4:18. Laat elk kind een favoriet vers
uitzoeken en het achter op de kaart schrijven.
Gebedsmobiel
Geef elk kind een papieren bord en de kleurplaat waarop Jakob aan het bidden is. Laat hen de plaat inkleuren
en uitknippen en plak dit het in het midden van het papieren bord. Langs de onderrand knoop je afbeeldingen
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KNUTSELWERKJES
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IJSBREKERTJES

van verschillende plaatsen waar kinderen wel eens komen. Als je hem wilt laten kunnen hangen kun je een stuk
garen door een gat aan de bovenkant doen. Spreek met de kinderen dat we overal tot God kunnen bidden.

KNUTSELACTIVITEITJES
Het verdelen van de kudde
Maak met schilderstape twee vakken op de vloer. Lees voor uit Genesis 32:6-8 of vertel dit in eigen woorden.
Illustreer het idee van het verdelen van de mensen en dieren in twee groepen door de kinderen in twee vakken
te plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld ook de kinderen plaatjes van mensen en dieren geven en deze in het
aangegeven vak laten leggen.

Een veranderd mens
Geef elk kind een kopie van het blad “Een veranderd mens.” Vul de lege vakken in en schrijf elk aangegeven
letter na de referentie van het vers in het vak er naast. Ontcijfer de letters van de nieuwe naam van Jakob. Lees
het gebed van Jakob uit Gen.32:9-12. Schrijf naast elk vers wat het verteld over het veranderde hart van Jakob.
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Wanneer ik bang ben, moet ik bidden
Geef elk kind een kopie van het blad “Wanneer ik bang ben, moet ik bidden.” De kinderen kunnen dit
individueel, in groep of thuis invullen.
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Verdelen van de kudde (Variatie)
Geef elk kind een flanelfiguur van een persoon of een dier. Maak twee vlakken op het flanelbord en laat elk
kind om de beurt zijn figuur in een van de vakken plaatsen. Je mag de kinderen ook meerdere figuren geven en
zijn favoriet figuur in de ene vak plaatsen en de anderen in het andere vak plaatsen.
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ANGSTKAARTEN
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EEN VERANDERD MENS
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WANNEER IK BANG BEN, MOET IK BIDDEN!
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WANNEER IK BANG BEN, MOET IK BIDDEN!
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JAKOB WORSTELT MET GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 32

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

 De boden keerden terug met het nieuws dat Esau op komst was met 400
mannen bij zich. Toen Jakob dit hoorde was hij…
…blij om zijn broer te zien

…bang en van streek

 Jakob verdeelde zijn familie in twee groepen zodat wanneer Esau een
groep aanviel, de andere kon __________________________ (Gen.32:8).
 Wat deed Jakob terwijl hij wachtte op de komst van Esau? ____________

 Welke nieuwe naam gaf God aan Jakob? __________________________
 Vul volgend vers uit Genesis 32:30 verder aan?
“Toen noemde Jakob die plaats _________________. Want, zei hij, ik heb God gezien
van _________________tot _________________ ,en mijn _________________is
gered.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Met wie worstelde Jakob? ______________________________________
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 Toen Jakob op weg naar huis was, zond hij boden uit naar ___________ .
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KLEURPLAAT 1
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