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De geboorte
van Jakob en Ezau

Izak heeft een vrouw gekregen.

Rebekka heet ze.

Izak is erg blij.

Hij heeft om een vrouw gebeden.

En God heeft Izak en Rebekka samen gebracht.

Ze houden veel van elkaar.

Toch zijn ze vaak verdrietig.

Ze hebben geen kinderen.

Izak bidt er met Rebekka heel veel om.

Maar het wachten duurt zó lang.

Toch blijven Izak en Rebekka bidden.

Na twintig jaar 

verhoort God 

hun gebed.

Rebekka merkt 

dat er twee kinderen 

in haar buik groeien.
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De kinderen bewegen heel druk in haar buik.

Het lijkt wel alsof ze vechten.

Rebekka vraagt aan de Heere wat dat betekent.

De Heere vertelt haar dat er twee kinderen geboren zullen 

worden.

Uit deze twee kinderen zullen twee volken komen.

Het kind dat het laatst geboren wordt, 

zal de baas zijn over het kind dat eerst geboren wordt.

Na een poosje worden er twee kinderen geboren.

De eerste jongen heeft allemaal haren op zijn lijfje.

Hij krijgt de naam Ezau.

Daarna wordt er nog een jongen geboren.

Met zijn handje houdt hij de hiel van Ezau vast.

Hij krijgt de naam Jakob.

De Heere heeft gezegd dat Ezau zijn broer Jakob later zal dienen.

Maar Ezau is toch het eerst geboren?

Toch wil de Heere het zo.

Jakob zal de baas over zijn broer worden.

Ook zal uit Jakobs familie de Heere Jezus geboren worden.

Izak en Rebekka zijn blij.

Nu hebben ze twee kinderen.

De Heere heeft hun gebed verhoord.

God doet wat Hij belooft.

Vragen
1. Waar hebben

Izak en Rebekka verdriet over?
2.  Hoe heten de kinderen

die geboren worden?
3.  Wie kri jgt later
de grootste zegen?
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Het recht van de oudste zoon

Ezau en Jakob zijn groot geworden.

Ezau is een wilde jongen.

Hij gaat vaak het veld in.

Jakob is rustiger.

Hij is graag bij zijn moeder in de tent.

Er is nog een groot verschil.

Ezau houdt niet van de Heere.

Jakob heeft de Heere lief.

Ezau gaat vaak op jacht.

Hij schiet op wilde dieren.

Van het vlees maakt hij heerlijk eten voor zijn vader klaar.

Izak lust dat graag.

Jakob helpt zijn moeder en zorgt voor het vee.

Rebekka vindt dat fijn.

Op een dag zit Jakob voor de tent.

Hij maakt linzensoep.

De soep is rood van kleur.

Daar komt Ezau aan.

Hij is moe van het jagen.

Wat heeft hij een honger!

‘Jakob,’ zegt hij, ‘geef mij eens gauw van dat rode.’

‘Jij mag mijn soep, Ezau,’ zegt Jakob.

‘Maar dan wil ik het recht van de oudste zoon.’

Jakob weet: als ik dat recht heb, krijg ik twee keer zoveel geld.

En als vader sterft, ben ik de baas van de familie.

Jakob wil dat recht van Ezau kopen voor een bord soep.

Dat is niet goed.
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Hij kan niet wachten tot God het hem Zelf geeft.

Dat heeft de Heere toch beloofd?

Ezau zegt: ‘Goed, ik verkoop het aan jou.

Ik heb er toch niets aan als ik sterf.’

Ezau zweert in de Naam van God dat Jakob zijn recht krijgt.

Snel eet Ezau de linzensoep en het brood op.

Hij heeft zijn recht verkocht voor een bord soep.

Wat erg!

Vragen
1. Wat is het verschi l  tussen

Ezau en Jakob?
2. Wat verkoopt
Ezau aan Jakob?

3.  Wat is het recht
van de oudste zoon?
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Izak in Gerar

Er is hongersnood in Kanaän.

Izak gaat samen met zijn vrouw en kinderen op reis.

Ze zoeken naar een plek waar genoeg eten is.

In het land van de Filistijnen vinden ze een plek om te wonen.

De Heere zegent Izak in Gerar.

Hij krijgt heel veel schapen en koeien.

Hij heeft akkers waar alles goed groeit.

Er is eten genoeg.

Izak heeft veel dienstknechten en dienstmeisjes.

Die helpen bij het werk.

De Filistijnen zien dat Izak steeds rijker wordt.

Hij is nu machtiger dan zij.
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Vragen

Ze worden jaloers en bang.

Daarom vraagt hun koning of Izak weg wil gaan.

Izak trekt een stuk verder met al zijn kudden.

In het land zijn waterputten.

Als het droog weer is, hebben de dieren toch drinken.

Maar wat doen de herders uit Gerar?

Ze gooien de waterputten vol met zand.

Nu kunnen de dieren van Izak niet drinken.

Izak zoekt een andere plek voor zijn dieren.

Daar laat hij een nieuwe put graven.

Maar ook nu komen de herders ruzie maken.

Voor de derde keer zoekt Izak een andere plek.

Hij wil geen ruzie maken.

Nu graven zijn knechten weer een put.

Gelukkig komen de Filistijnen niet meer.

Izak noemt de put Rehoboth.

Dat betekent: de Heere heeft ruimte gemaakt.

De Heere belooft dat Izaks familie een groot volk zal worden.

Izak bouwt een altaar en offert aan de Heere.

Nu komt de koning van de Filistijnen naar hem toe.

Hij maakt een verbond met Izak.

Omdat hij weet dat de Heere met Izak is.

1 .  Waarom gaat Izak op reis?

2.  Wat doen de Fi l isti jnen?

3.  Wie maakt er een verbond
met Izak?


