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Jakob bedriegt zijn vader

Genesis 27:1-40
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Thema: Leugen en bedrog

Doel
De kinderen ontdekken dat God Jakob heeft uitgekozen om zijn plan te laten uitkomen. Niet omdat Jakob zo gelovig is. 
Door leugen en bedrog regelt hij dat hij door zijn vader gezegend wordt. Ook jij kunt altijd bij God terugkomen, als het  
helemaal fout ging.

Toelichting
Jakob wil de eerste zijn. Het recht van de eerstgeboren zoon kocht hij slim van Esau voor een kop linzensoep. Nu gaat hij 
op dat spoor verder. Hij ontdekt dat Isaak Esau wil zegenen en wil dat koste wat het kost, voorkomen. God heeft beloofd 
hem te kiezen om de belangrijkste te zijn. Jakob neemt het recht in eigen hand en bedriegt zijn vader. Zijn moeder helpt 
hem daarbij; zij bedenkt het plan zelfs. Iedereen wordt slachtoffer van dit bedrog: vader Isaak, broer Esau. Maar ook 
Rebekka en Jakob, want het gezin valt uit elkaar. Esau haat Jakob en wacht op zijn kans om wraak te nemen. Jakob moet 
vluchten, omdat het thuis onleefbaar is. De afgedwongen zegen is bitter en vol verdriet. 
Jakob bedroog ook zijn God door niet op Hem te vertrouwen. Toch laat God Jakob niet vallen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jakob liegt
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of zij weten wat liegen is. Waarom doe je dat? Wat wil je ermee bereiken? Bijv. dat iets 
dat niet mocht of dat fout ging niet wordt ontdekt door je ouders of de juf. 
Isaak wil Esau zegenen. Hij is de oudste. Jakob houdt dat tegen door te liegen. Hij wil de belangrijkste broer zijn. Jakob 
verkleedt zich als Esau. Hij doet alsof hij Esau is. Het plannetje van moeder Rebekka en hem lukt. De blinde Isaak trapt 
erin. Als het uitkomt, is Isaak verdrietig en Esau heel boos. 
Deze leugen heeft alles kapot gemaakt. Hoe moet het nu verder? Gelukkig is God er nog… Hij blijft van Jakob houden.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Bedrog maakt veel kapot
Richtlijnen: Een leugen lijkt niet zo belangrijk. Iedereen spreekt weleens niet de waarheid of laat een ander in de val lopen. 
Moet je daar zo’n probleem van maken? Wat vinden de kinderen?
De Bijbel waarschuwt ons: Kijk eens wat de gevolgen van liegen en bedriegen bij Jakob zijn! Rebekka maakt samen met 
haar lievelingszoon Jakob een plan om de blinde Isaak te bedriegen. Zij willen dat niet Esau de belangrijkste zegen krijgt. 
Het plan met geitenvellen, lekker vlees en geleende kleren slaagt, maar de gevolgen zijn vreselijk. Isaak is teleurgesteld, 
Esau is witheet. Jakob kan niet thuis wonen, omdat Esau hem, zodra hij de kans krijgt, zal vermoorden. En vertrouwt zijn 
vader Jakob nog wel?
Een leugen is altijd een probleem, ook als de gevolgen niet zo groot zijn. Wees gewoon eerlijk, zoals God vraagt. En als je 
toch eens in de fout gaat, denk dan aan Jakob. God laat hem niet los, maar wil verder met hem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Op bedrog rust geen zegen
Richtlijnen: Jongeren hebben al wel ontdekt dat na de eerste leugen makkelijk een tweede volgt. En een derde om de eer-
ste twee te camoufleren. Leugen en bedrog werken verslavend. En vaak komt de waarheid vroeg of laat aan het licht. Dan 
sta jij voor gek en wat ben je ermee opgeschoten? Meestal niet veel. Mensen twijfelen of je wel betrouwbaar bent; soms 
proberen ze je terug te pakken. En je doet God veel verdriet; Hij wil jou het goede geven, jou zegenen, maar jij houdt Hem 
daarin tegen door jouw gedrag.  
Kijk maar naar Jakob. Hij wil God een handje helpen en eist door bedrog Isaaks zegen op.  Hij wordt betrapt en moet  
vluchten voor Esau die hem nu haat. Hij leeft ver van zijn ouders verder. Het gezin ligt uit elkaar. Is dat Gods zegen voor 
Jakob? Nee, Gods zegen is dat Hij verder gaat met de liegende en frauderende Jakob. Jakob krijgt een kans om het an-
ders en beter te doen.
Kortom: wees eerlijk, ook als je denkt dat je door oneerlijke woorden en daden je doel kunt bereiken.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 146
(Deze Psalm waarschuwt ons niet op macht te vertrouwen bij wat je doet, maar de God van Jakob (die verre van volmaakt 
was) te vertrouwen. Hij heeft oog voor iedereen, ook als hij zwak en weerloos is)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Het is Israëlzondag. Hoe staat Israël in deze wereld? Aan Jakob, die later de naam Israël zal krijgen, kun je het zien. Hoe 
staat de wereld, hoe staan wij tegenover Israël? Durven wij in Israël een broeder te herkennen en erkennen? Veel wereld-
literatuur gaat over de verhoudingen tussen ouders en hun kinderen. In het bijzonder ligt daarbij het accent op de  
verhouding tussen vader-zoon. Dit gedeelte lijkt daar op het eerste gezicht in te passen. Het grote bijbelse schema van een 
vader die twee zonen heeft. Onderliggend gaat het dan om de verhouding van God de Vader en de mensen als zijn  
kinderen. Veel gelijkenissen beogen daar ook licht over te doen schijnen. Toch acht ik bijbels perspectief de verhouding 
tussen de kinderen onderling als hoofdthema. Zeker is er de grote vraag van de mens – jijzelf – in de verhouding tot God. 
Dit klinkt door in de grote vraag van Genesis 3:9 ‘Mens waar ben je?’ Ten opzichte van God dus. Echter, minstens even 
belangrijk is die andere vraag, die van Genesis 4:9: ‘Waar is je broer?’ Waar ben je ten opzichte van je naaste, in het 
dagelijkse leven, ten opzichte van de mensen met wie je het leven deelt? Volgens mij gaat het daarover in deze tekst. De 
verlangde zegen van de vader bepaalt de omgang van de twee kinderen met elkaar. Denk aan Psalm 133; daar schenkt 
God zijn zegen, als mensen als ware broeders samenleven tot zijn eer.

Vers voor vers
Vs. 1-4  Het niet kunnen zien is bepalend. Daardoor kon Jakob zijn vader uiteindelijk bedriegen. Isaak wil voor zijn dood de 

zegen geven aan de oudste zoon. Daarmee houdt hij vast aan de logische traditie. Esau had zich kunnen herin-
neren dat hij die zegen in een eerdere situatie diezelfde zegen had veracht en voor een bordje linzensoep aan 
zijn jongere tweelingbroer had gegeven. De verachting van dat eerstgeboorterecht, van die zegen, is wezenlijk. 
Alleen daardoor kunnen de latere verhoudingen tussen niet alleen de twee broers, maar ook de volkeren die uit 
hen voortkomen en ter sprake komen in de Bijbel worden begrepen. Zelfs de apostel Paulus komt hierop terug in 
Romeinen 9:13.

Vs. 5vv Nico ter Linden geeft in een enkel zinnetje weer hoe de verhouding ook tussen Isaak en Rebekka is veranderd. Hij 
merkt op: ‘Waar is de tijd dat zij zich samen verheugden op de komst van hun twee kinderen?’ De spanning  

 tussen de beide broers bepalen hun leven. Isaak en Esau enerzijds Rebekka en Jakob anderzijds. Harry  
 Mulisch zei cynisch dat kinderen zakkenrollers van het huwelijksgeluk kunnen zijn. Het afluisteren, het smoezen 

met Jakob, het lijkt in die lijn te liggen. Toch is dat de menselijke kant van deze geschiedenis. De andere kant is 
dat de Here God Rebekka al had verkondigd dat de oudste de jongste dienstbaar zou zijn en niet omgekeerd. 
Zij heeft dus gehoord hoe haar man met Esau samen de traditionele lijn wil handhaven, met opnieuw daarbij de 
verachting van het door God bepaalde.

Vs. 11vv Jakob aarzelt. Hij voorvoelt hoe hij in de ogen van de mensen bespottelijk zal zijn. Zegen ontvangen houdt niet 
in dat je er zondermeer goed voor komt te staan, misschien wel het tegendeel. Wie Israël – de latere naam voor 
Jakob – voor gezegend houdt, zal zien in de geschiedenis van het volk, hoe juist spot en haat daarbij aan de orde 
van de dag waren. Het antisemitisme is nog steeds niet weg, helaas. Jonathan Sacks die in Engeland opperrab-
bijn was, waarschuwde dat antisemitisme altijd het begin is, maar nooit het einde. Een waarschuwing om alert te 
zijn. Merk op hoe Rebekka de vloek overneemt. Dat overnemen, de een voor de ander, die plaatsvervanging is 
een Bijbels sleutelbegrip dat het sterkst uitloopt in de verkondiging van de Knecht des Heren in Jesaja 53, waarin 
de gemeente van Christus, de Here Jezus als de Messias van Israël herkent.

Vs. 18vv Het feitelijke bedrog. Let op hoe hier alles bij betrokken wordt. Niet alleen de verkleedpartij, maar vooral ook de 
zintuigen spelen hier een belangrijke rol. Juist door het geluid van de stem, het gevoel van de armen, de geur van 
de maaltijd zo te benoemen, worden we al luisterend in de positie van Isaak geplaatst. Aan wie wil jij de zegen 
geven? Aan de sterkere, of durf je verder te kijken, naar iets of iemand die wellicht je iets anders te zeggen heeft, 
juist ook in kwetsbaarheid?

Vs. 26vv De zegentekst met het indringende slot: wie u vervloekt, zij vervloekt, en wie u zegent, zij gezegend. Dat zijn de 
woorden die de Here God ook aan Abraham heeft gegeven. Letten we daarbij op dat niet de gezegende zelf gaat 
vervloeken en zegenen. Het gaat erom hoe de anderen, buiten de gezegende zich gedragen. Vervloeken die 
de gezegende, of zegenen zij die juist? We merken dat het gaat om de verhouding tot de gezegende. Hoe gaan 
wij om met Gods oogappel? Binnen de gemeente van Christus zien we dan hoe mensen die gisteren ‘Hosanna’ 
riepen daags daarna ‘Kruisigt Hem!’ scanderen. Zie algemene inleiding hierboven.

Vs. 30vv De verhouding tussen Isaak en Esau is door toedoen van Jakob onherroepelijk veranderd. Nu horen we wat de 
zegen met de verhouding tussen de beide broers heeft gedaan. Hem uit wie de Redder voort zal komen heerst 
over zijn broers. Er ligt dus een belofte in voor de toekomst, daarover spreekt ook de Hebreeënbrief in 11:20. 
Daarin wordt de Here Jezus verkondigd als de Hogepriester voor allen die op Hem hun vertrouwen stellen.
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Liederen

Psalm 105:1 en 4
Lied 165
Gezang 304 (Liedboek voor de kerken)
Gelukkig zal je zijn     Hemelhoog 1
Heer, U kent mij als geen ander    Hemelhoog 50
Ken je dit verhaal?     Hemelhoog 55
De Here zegent jou     Hemelhoog 61

Auteur: PZ
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Jakob liegt

Inleiding
Soms willen we iets heel erg graag! Bijvoorbeeld een 
nieuwe fiets, nieuw speelgoed of iets heel gewoons zoals 
een extra koekje. Als dat dan niet mag, vind je dat dat 
weleens vervelend. Je kunt boos worden of verdrietig. 
Of…. je liegt erom! Dat je nog geen koekje gekregen 
hebt, terwijl je er al wel een op hebt bijvoorbeeld. Dan 
krijg je er nog een. Je vader of moeder denkt dat het je 
eerste koekje is, maar alleen jij weet dat het de tweede 
is. Liegen is iets vertellen dat niet waar is. Het lijkt vaak 
goed te gaan, maar het loopt ook weleens heel verkeerd 
af als iemand liegt. Zoals in het verhaal van Esau en 
Jakob. Luister maar.  

Bijbelvertelling
Isaak en Rebekka zijn getrouwd met elkaar en hebben 
twee zonen: Esau en Jakob. Zij zijn een tweeling. 
Isaak is al een oude man geworden en zit rustig in zijn 
stoel. Hij luistert goed naar wat hij hoort om zich heen. 
Zijn ogen doen het al een tijdje niet meer. Hij is blind. 
Isaak voelt dat hij niet lang meer zal leven. Daarom wil hij 
zijn oudste zoon zijn zegen meegeven. Dat betekent dat 
hij hele mooie woorden en wensen over hem uitspreekt. 
Deze woorden zullen ervoor zorgen dat Esau belangrijk 
en veilig zal zijn de rest van zijn leven. 

‘Esau, mijn zoon, kom eens bij me’, roept Isaak hem. Hij 
zegt: ‘Esau, jij bent mijn oudste zoon, ik wil je zegenen 
voordat ik sterf. Ga op jacht en maak daarna mijn  
lievelingseten klaar. Als je dat gedaan hebt, zal ik je  
zegenen’. ‘Dat doe ik vader’, zegt Esau. Hij staat op en 
trekt zijn jachtkleren aan. Wat ziet hij er stoer uit! 
Intussen heeft Rebekka alles gehoord. Rebekka houdt 
van haar kinderen, maar Jakob is wel haar lievelingskind. 
Ze houdt het meest van hem. Rebekka wil dat Jakob de 
zegen van zijn vader krijgt en niet Esau. Snel roept ze 
hem erbij. ‘Jakob’, zegt ze. ‘Je vader is van plan om Esau 
te zegenen. Esau is nu op jacht om je vaders  
lievelingseten klaar te maken en dan krijgt hij de zegen. 
Slacht twee geitjes, dan maak ik je vaders lievelingseten 
klaar. Jij gaat het dan brengen en dan zegent vader jou, 
voordat Esau terug is.’ 
‘Maar mama’, zegt Jakob, ‘vader zal voelen dat ik het 
ben. Mijn huid is helemaal glad en Esau is heel behaard. 
Straks wordt hij nog boos, omdat ik jok en spreekt hij 
geen zegen maar hele boze woorden tegen mij. 
‘Ik zorg dat het goedkomt, Jakob, doe wat ik zeg’, stelt 
Rebekka hem gerust. 
Even later is het eten klaar en Jakob brengt het naar zijn 
vader. ‘Vader, zegt hij, hier is uw lievelingseten, waar u 
om gevraagd heeft.’ Isaak is in de war: hoe kan Esau zo 
snel terug zijn en al lekker eten hebben klaargemaakt? 

Isaak vraagt: ben jij Jakob of Esau? ‘Ik ben Esau vader’, 
liegt Jakob. Isaak weet het nog niet zeker. Hij zegt: ‘je 
stem klinkt als Jakob, maar laat me eens aan je voelen 
en je geur ruiken, dan weet ik of je het echt bent’. Jakob 
komt dichterbij. Wat spannend! Zal vader ontdekken wie 
hij echt is? Isaak voelt aan het geitenvel dat Rebekka om 
de nek en handen van Jakob had gewikkeld. Het voelt 
harig, net als Esau. Ook ruikt Jakob net als Esau, want hij 
heeft zijn kleren aangetrokken. 
Dan zegent Isaak zijn zoon Jakob met de belangrijkste 
zegen die hij heeft. Hij spreekt hele mooie woorden over 
Jakob uit, hij zal een lang en gelukkig leven hebben en 
God zal met hem zijn. Jakob gaat weer weg, hij is blij dat 
hij de belangrijkste zegen van zijn vader heeft gekregen. 
Even later komt Esau terug van het jagen en brengt het 
eten naar zijn vader. Esau is woedend als hij hoort dat 
Jakob zijn zegen met liegen heeft ingepikt. En Isaak? Hij 
is heel verdrietig dat Jakob gelogen heeft en de belang-
rijkste zegen heeft gekregen. 
Hoe moet dat nu verder? Jakob heeft iets heel ergs 
gedaan. 
Gelukkig is God er nog. Hij heeft een goed plan voor  
allebei de broers. 
Ondanks dat Jakob iets heel stouts heeft gedaan, houdt 
God nog van hem.

Vragen
• Wie weet wat liegen is?
• Waarom liegen mensen soms?
• Waarom kun je beter niet liegen?

Auteur: SvK
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Inleiding

•  Wie weet wie dit is? En waarom is zijn neus zo lang? 
(Pinokkio, zijn neus wordt langer wanneer hij liegt.)

•  Wie weet wat het verschil tussen jokken of liegen is? 
Wanneer jok je of lieg je? Is het wel verschillend? 
Waarom wel of niet? (Jokken noemt men vaak een 
‘bijna onschuldige’ vorm van liegen, vooral door kleine 
kinderen).

• Waarom zou je liegen? Wie kan er voorbeelden van 
noemen? (Jokken om iets wat je gedaan hebt, bijvoor-
beeld ondeugend geweest, je niet aan de regels  

 gehouden. Omdat je iets graag wil, bijvoorbeeld zeg-
gen dat je nog geen ijsje hebt gehad, terwijl dat wel 
zo is. Omdat je niet ergens de schuld van wil hebben, 
terwijl je dat eigenlijk wel hebt, enzovoorts.)

Vaak liegen mensen omdat ze graag iets willen. Of omdat 
ze bang zijn voor straf. Het gebeurt zo maar en lijkt soms 
erg makkelijk. Dan is het probleem ‘opgelost’. Maar dat 
dat niet zo is, zien we in dit verhaal.

Bijbelverhaal
Rebekka staat naast de tent van Isaak. Ze heeft haar 
wenkbrauwen gefronst. Heel stil staat ze daar. Ze luistert 
naar wat er in de tent wordt gezegd. Isaak en Esau praten 
met elkaar. Er gebeurt iets wat zij niet wil. God heeft toch 
tegen haar gezegd dat Jakob als jongste de belangrijkste 
zoon zou zijn? Nu gebeurt waar zij bang voor is.
‘Luister Esau, je bent mijn oudste zoon.’ ‘Ja vader, hier 
ben ik’, antwoordt Esau, ‘Wat wilt u mij zeggen?’ ‘Ik heb 
je geroepen omdat ik wil dat jij iets gaat doen. Ik ben oud 
en mijn leven is misschien al snel afgelopen. Ik wil dat 
jij met je pijl en boog een stuk wild gaat schieten en dat 
voor me klaarmaakt. Je weet hoe lekker ik dat vind. Als ik 
gegeten heb zal ik jou zegenen.’ 

Die zegen betekent dat Esau het meeste krijgt wat van 
zijn vader is geweest, wanneer Isaak is gestorven. Zo 
ging dat in die tijd. De zegen betekende eigenlijk dat jij 
dan de baas van de familie wordt. En Isaak is heel rijk. 
Hij heeft veel vee, knechten, slaven en tenten. God heeft 
hem veel gegeven. Zo zal Esau ook rijk worden. En de 
baas…

Esau gehoorzaamt en gaat direct met zijn jachtspullen op 
pad. 
Rebekka roept gauw Jakob bij zich. ‘Ik hoorde je vader 
tegen Esau spreken. Hij wil hem nu zegenen! Dat laten 
we niet gebeuren. Jij moet de zegen krijgen. Luister 
Jakob, ik heb een plan. We gaan het oplossen. Jij slacht 
twee bokjes van onze kudde en ik maak ze lekker klaar. 
Als jij dan het eten brengt, zal je vader jou zegenen!’ 
Rebekka denkt dat ze haar man Isaak kan bedriegen, 
door háár lievelingszoon Jakob te sturen. Isaak is blind, 
hij kan niet zien wie er zijn tent binnenkomt.
‘Maar mama, papa zal toch weten dat ik het ben? Als 
papa me al aanraakt voelt hij het gelijk. Ik heb een gladde 
huid en Esau heeft veel haren op zijn armen. Dan zal 
papa weten dat ik lieg en dan zal hij me straffen in plaats 
van zegenen.’
‘Die straf zal dan voor mij zijn’, zegt Rebekka, ‘Doe nu 
maar wat ik zeg!’ Jakob gehoorzaamt zijn moeder en 
gaat twee bokjes halen. Rebekka zoekt de mooiste 
kleren van Esau op. Ook heeft ze nog iets slims bedacht. 
Het vel van de bokjes trekt ze over de handen en nek van 
Jakob. Zo lijkt hij ook behaard. 
Het eten is klaar, Jakob brengt dit bij zijn vader. ‘Dag vader’, 
zegt hij als hij de tent binnenstapt. Daar ligt de blinde 
Isaak op kleden en kussens. ‘Ja, mijn zoon, wie ben je?’ 
‘Ik ben Esau en ik heb gedaan wat u van me vroeg. Gaat 
u maar zitten en eet iets van dit vlees, dan kunt u mij 
zegenen.’
Isaak zei: ‘Dat heb je snel gedaan, mijn jongen.’ 
‘Ja, de HEER, uw God heeft mij geholpen om snel een 
dier te schieten.’ Wat liegt Jakob! De ene na de andere 
leugen komt uit zijn mond. Maar Isaak lijkt te twijfelen, is 
dit wel Esau? ‘Kom eens dichterbij. Laat me eens voelen 
of je echt Esau bent?’ Isaak voelt de behaarde handen 
van Jakob. Ja, dit voelt als Esau. Maar hij klinkt als Jakob. 
Hij vraagt het nog een keer: ‘Ben je echt Esau?’, en weer 
liegt Jakob, ‘Ja, echt.’

‘Nou, zet het maar hier voor me neer. Na het eten zal ik 
je zegenen.’ Isaak geniet van het vlees, de saus en het 
brood en Jakob brengt hem ook wat wijn.
‘Kom nog eens dichterbij, mijn zoon en geef me een kus.’ 
Jakob komt dichterbij. Weet papa het? Voorzichtig geeft 
hij zijn vader een kus. Isaak ruikt de kleren, ze ruiken naar 
het veld waar Esau zo graag komt. Jakob ruikt anders, 
meer naar de tenten.
‘Mijn zoon, je ruikt net als de akkers, waar God alles zo 
goed op laat groeien. God zal zorgen voor genoeg regen 
op je akkers, zodat er genoeg te eten zal zijn. 

Bedrog maakt veel kapot
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Hij zal geven dat jij de baas bent, over je familie en over 
vreemde mensen. God zal goed zijn voor de mensen die 
goed voor jou zijn, maar straffen die jou slecht behandelen.’ 
Zo krijgt Jakob de zegen. Zo krijgt Jakob later bijna alles. 
Het is gelukt… Alles is nu ‘opgelost’.
 
Maar als Jakob nog maar net de tent uit is, komt Esau 
terug van de jacht. Hij maakt het wild klaar zoals zijn  
vader het graag lust en brengt het bij Isaak. ‘Vader, 
ga eens zitten en eet iets van dit vlees, Dan kunt u mij 
zegenen.’ ‘Wie ben jij?’, vraagt Isaak hem, ‘Maar vader!’, 
Esau kijkt verbaasd, ‘Ik ben toch Esau, uw oudste zoon!’ 
Esau ziet de schrik op het gezicht van Isaak. Wat is er 
gebeurd? ‘Maar van wie heb ik dan net te eten gekregen? 
Ik heb de zegen ook al gegeven. Dat kan ik niet meer ver-
anderen!’ Esau schreeuwt het uit! ‘Nee! Vader, zegen mij 
ook!’ ‘Dat kan niet, Esau. Ik weet het nu, het was Jakob. 
Hij heeft me bedrogen.’

Esau wordt vreselijk boos, maar ook verdrietig. Wat een 
leugenaar is die Jakob! Eerst al met die soep die hij ruilde 
voor het recht van de oudste zoon en nu weer! Huilend 
vraagt hij zijn vader: ‘Maar vader, u heeft toch ook wel 
een zegen voor mij?’
Isaak spreekt dan ook voor Esau: ‘Jij zult geen akkers 
hebben waar alles prachtig groeit. Waar jij woont zal 
weinig regen vallen. Je zult vechten en roven om genoeg 
te eten te hebben. En je zult naar Jakob moeten l 
uisteren, hij is jouw baas. Je kunt je tegen hem verzetten 
en dan zul je op een dag vrij zijn.’ Ook Esau verlaat nu 
zijn vaders tent. Wat is hij boos! Dit is niet de zegen die 
hij wilde. Rebekka en Jakob verstoppen zich, ze zijn bang 
voor Esau. En Isaak, verdrietig zit hij in zijn tent. 
Bedrogen door zijn eigen zoon.

Afsluiting
Is alles nu ‘opgelost’? Laat de kinderen even reageren 
op dit verhaal. (Vooral ook praten hoe de verschillende 
personen in dit verhaal zich nu voelen. Het hele gezin valt 
uit elkaar. Vader en moeder, de kinderen, de twee broers, 
alles tussen hen is stuk gegaan.)
Alles is nu stuk, dat komt door de leugens van Jakob. 
Gelukkig is dit niet het einde, volgende week vertellen we 
hoe het verhaal verder gaat. Gelukkig laat God Jakob niet 
los. Zijn plan met hem gaat verder.
Een leugen lost nooit wat op. Beter is het om eerlijk te 
zijn, ook al is dat soms moeilijk. Gelukkig maar dat er  
altijd een nieuwe kans is, ook voor ons. We mogen bij 
God altijd opnieuw beginnen.

Auteur: NcvD 
 



Inleiding
Wie van jullie heeft weleens ruzie met zijn of haar broer/
zus? Er zijn vast wel voorbeelden van. Er kunnen allerlei 
oorzaken zijn zoals jaloezie of gewoon verschillen van 
mening. Gelukkig komt het meestal weer goed. Dit geldt 
ook voor volwassen broers en zussen, soms wordt het 
contact verbroken, zelfs voor een hele lange tijd. Dat 
is heel triest om te zien, maar helaas is er niets nieuws 
onder de zon. Dit zagen we al bij Kaïn en Abel en nu ook 
bij Jakob en Esau.
Dan nog iets anders: heb je weleens gelogen of bedrogen? 
En hoe voelt dat dan? Vaak begint het met één ding, ver-
volgens komt er nog veel meer. Van de ene leugen komt 
de andere en dan is er vaak geen houden meer aan. Het 
brengt je steeds verder in moeilijkheden, je komt er niet 
meer uit.

Bijbelverhaal 
De tweeling Esau en Jakob.
Bij de tweeling, Jakob en Esau is het nooit goed gegaan 
samen. Hoewel ze een tweeling zijn, zijn ze heel verschil-
lend. Esau trekt meer op met zijn vader, terwijl Jakob va-
ker bij zijn moeder te vinden is. Zoals wel vaker gebeurt 
in gezinnen, ontstaat er eigenlijk tweespalt binnen deze 
familie. Er zijn twee groepjes. 
Bovendien is er bij een tweeling een eerstgeborene, Esau 
is de oudste, daar kan Jakob niets aan veranderen. Toch 
zou hij het wel willen veranderen; daar heeft hij al eens 
een slinkse manier voor bedacht. Toen Esau vermoeid 
terugkeerde van het jachtveld, had Jakob linzensoep 
klaar staan. Jakob heeft handig gebruik gemaakt van zijn 
slimheid. Hij vroeg Esau om zijn eerstgeboorterecht en 
dat gaf Esau meteen weg. Als je moe bent heb je geen 
zin in discussies; dit geldt ook als je erge honger hebt. 
Dan is eten veel belangrijker dan lange-termijn-zaken. 
Maar het gaat, zoals zo vaak, van kwaad tot erger. Jakob 
maakt zich met behulp van zijn moeder klaar om bij zijn 
vader de zegen in ontvangst te nemen. Nu zie je maar 
hoe bijzonder zo’n zegen is, het is eenmalig en speciaal 
bestemd voor de eerstgeborene. Een zegen is niet iets 
dat tastbaar is, maar het is zeker ook niet zomaar voor 
alles en iedereen bestemd.
 

In vermomming zorgt Jakob voor een bokje en bereidt het 
zoals zijn vader het graag wil. Omdat Isaak bijna blind is 
kan hij alleen met de geur en met zijn handen bepalen 
of de persoon voor hem echt de oudste zoon is. Jakob 
is overal op voorbereid, juist daarom is het zo oneer-
lijk. Hij heeft zich bekleed met haar, omdat Esau veel 
meer haar heeft dan hij. Ook zorgt hij ervoor dat hij net 
zo ruikt als zijn broer en tevens past hij zijn stemgeluid 
aan. Dit is een heel uitgekookte manier om iemand die 
niet of nauwelijks meer kan zien, in de maling te nemen. 
Isaak spreekt de zegen uit, een regelrechte belofte uit de 
hemel. Het gaat om een overvloed aan oogst en volken 
die hem zullen dienen. Verder is vervloekt degene die 
Jakob vervloekt en gezegend wie hem zegent. Er lijkt een 
prachtige toekomst voor Jakob weggelegd, ware het niet 
dat die op bedrog rust. Van de zegen kan niets komen, 
omdat het om bedrog gaat. 
Het gaat niet per ongeluk, het is een bewuste actie. Dat 
maakt het verschil, dat is in de rechtszaal ook zo. Als je 
iets van plan bent en het uitvoert, is het heel wat anders 
dan een vergissing. Het is overduidelijk dat hier opzet in 
het spel is.
Dan gaat het snel. Esau verneemt dat zijn jongere twee-
lingbroer hem voor is geweest en de kostbare zegen, het 
kostbaarste wat zijn vader voor hem had. De boot is aan, 
de rapen zijn gaar, en er zijn wel meer uitdrukkingen voor. 
Het ligt voor de hand dat Esau woedend is en vader Isaak 
heel teleurgesteld. Door je eigen zoon bedrogen worden, 
dat is vreselijk. Esau dreigt met van alles en nog wat, 
daarom is er voor Jakob slechts één optie, vluchten. 
Met behulp van zijn moeder Rebekka is er een uitweg. 
Haar broer Laban woont elders, daar is Jakob voorlopig 
veilig. Zelfs met Isaak maakt Jakob het nog goed, hij 
krijgt zelfs nog een zegen. Bovendien gehoorzaamt 
Jakob zijn ouders door niet met een meisje uit Kanaän te 
trouwen, maar een uit het Joodse volk. 

Zo gaat het dus bij bedrog, het komt uit en dan moet je 
de consequenties aanvaarden. Die zijn er namelijk altijd, 
vroeg of laat komt een leugen uit. Die kan je lang blijven 
achtervolgen, die kan ervoor zorgen dat mensen je niet 
meer vertrouwen. Er zijn nog veel meer gevolgen te be-
denken als het gaat om bedrog. Het is zo jammer dat veel 
mensen vandaag de dag nog steeds voor ‘de verleiding’ 
gaan en niet bedenken wat de gevolgen zouden kunnen 
zijn.

Maar wat ook bijzonder is, is dat wat Jakob ook gedaan 
heeft. Dat God ook Jakob vergeeft en er ook nog mooie 
dingen komen in zijn leven. God is zoveel rijker en 
genadiger dan we vaak denken, dat zien we ook in deze 
geschiedenis. Dat is uiteindelijk ook het belangrijkste.
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