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Heeft God jouw familie 
ooit een baby gegeven?

Dat is iets fantastisch! 
Isaäk en Rebekka
moeten dubbel 
gelukkig geweest
zijn.  God ging hun
een tweeling geven.



De babies vochten 
met elkaar in 
Rebekka�s binnenste.  
Toen ze bad,
vertelde God haar
dat haar twee
zonen twee volken 
zouden leiden � en
de jongste zou de 
grotere zijn.
Normaal gesproken 
was de eerstgeborene 
de grotere.  Eindelijk 
werden de babies
geboren. 



De tweelingen waren erg verschillend. 
Esau, de oudste jongen, was erg behaard 
en groeide op en werd een uitstekend 
jager. 



Jakob had een gladde huid en hij hield 
ervan om rondom het huis te werken. 
Vader Isaäk hield het meeste van Esau. 
Moeder had een zwak voor Jakob.



Op een dag was Esau hongerig.  �Geef mij te eten,�
zei hij tegen Jakob.  �Verkoop mij je 
eerstgeboorterecht,� eiste Jakob.  Esau gaf niets

om God�s beloften aan

eerstgeborenen.
Hij sloot een

overeenkomst met
Jakob.  Nu zou
Jakob het hoofd

van de familie
worden wanneer hun
vader overleed.



God sprak tegen Isaäk op een nacht.  �Ik ben de 
God van uw vader Abraham.  Ik ben  bij u.  Ik zal uw

nakomelingen zegenen.� Alhoewel Isaäk
God aanbad, trouwde zijn zoon Esau met

twee vrouwen van de Hethieten, een volk
dat niets om            God gaf. 



Isaäk werd oud.  �Breng mij vers 
vlees,� zei hij tegen Esau.  �Dan 
zal ik je zegenen.� Deze 
speciale zegen was van vader 
naar eerstgeborene.  Esau ging 
meteen op pad om wild te 
schieten.  Maar Rebekka had 
het gehoord.  Zij wilde dat 
Jakob gezegend zou worden. 



Rebekka had een plan. 
Terwijl zij snel eten 
klaarmaakte dat Isaäk 
heerlijk vond, deed 
Jakob kleren aan van 
Esau en deed hij 
harige dierenvellen om 
zijn handen en nek. 
Isaäk kon niet goed 
zien.  Misschien 
konden ze hem 
bedriegen. 



Jakob bracht het eten 
naar Isaäk.  �Jij klinkt 
als Jakob,� zei Isaäk, 
�maar je handen voelen 
als die van Esau.�
Nadat hij gegeten had, 
zegende Isaäk de zoon 
die voor hem 
neerknielde. 



Meteen nadat Jakob 
vertrokken was, kwam 
Esau bij Isaäk. �Hier 
is uw eten,� zei hij.  
Isaäk wist dat hij 
bedrogen was.  �Ik kan 
de zegen niet 
veranderen,� riep hij 
uit.  Esau�s hart was 
vol haat.  Hij besloot 
Jakob te vermoorden.



Rebekka hoorde Esau�s dreigementen.  �Ga naar het 
huis van je oom,� zei ze tegen Jakob, �totdat je 

broer vergeten is wat je hebt 
gedaan.� Isaäk was het er mee 

eens dat Jakob een vrouw 
moest zoeken in zijn moeder�s 
familie.  Zo vertrok Jakob 
van huis. 



Die nacht stopte Jakob 
om te slapen, en

gebruikte een steen
als kussen.  Hij
was wellicht
eenzaam, of
misschien
was Hij bang. 
Maar hij
was niet
alleen. 

God
sprak

tot
hem in

een
schitterende

droom.



�IK BEN DE GOD VAN UW VADERS, ABRAHAM 
EN ISAAK.  IK BEN MET U.  IK ZAL U DIT 

LAND GEVEN.  ALL VOLKEN OP AARDE ZULLEN 
VIA U EN UW NAGESLACHT GEZEGED 

WORDEN.� Nadat God gesproken had, werd 
Jakob wakker.  Hij was bang. 



Jakob�s oom Laban 
verwelkomde hem.  Jakob 
hield van zijn nicht Rachel 
en diende Laban zeven 
jaren zodat hij met haar 
kon trouwen. 

Maar, op de nacht
van de bruiloft 
bedriegde Laban Jakob. 



�Dit is Lea, niet Rachel,� klaagde Jakob.  �Jij hebt 
mij bedrogen.� �De oudste dochter moet eerst 
trouwen,� zei Laban.  �Nu kun je ook met Rachel 
trouwen als je mij nog zeven jaren dient.�
Jakob stemde met het plan in.

Misschien herinnerde

hij zich hoe
hij zelf Esau
bedriegt had.



Jakob had elf zonen.  Na
verloop van jaren begon hij te 
verlangen om zijn familie mee 
te nemen terug naar Kanaän. 
Zijn ouders waren daar.  Maar 
ook Esau, die had gezworen dat 
hij hem zou vermoorden. 



Was het veilig?  Op een dag zei 
God tegen hem dat hij terug 
moest gaan.  Jakob verzamelde 
zijn familie en zijn kudden en 
ging op weg naar huis. 



Dat was een hele reis.  Esau 
kwam Jakob tegemoet met 
vierhonderd man!  Maar hij 
deed Jakob geen kwaad.
Hij rende Jakob
tegemoet en omhelsde
hem stevig.  Jakob en
Esau waren weer vrieden,
en Jakob was

veilig
thuis. 



�Jacob de Bedrieger�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

GENESIS 25 - 33

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel verteld ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houd zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze

de gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer
levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit
doen.  Hij zal komen en voortaan in jou leven en jij zult

voortaan met Hem leven.
Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 

volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij
gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn

leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


