
16. Jakob ziet Ezau weer

Jakob stond trillend op zijn benen bij een riviertje aan de grens van

het land Kanaän, hij was heel bang. Hij had gehoord dat Ezau eraan

kwam met wel 400 mannen bij zich. Nu zou hij met Ezau moeten vech-

ten, en Ezau was zo sterk. Het liefst zou hij niet verder gaan. Aan de-

ze kant van de rivier voelde hij zich veilig. Hij bedacht allerlei planne-

tjes. Hij verdeelde zijn gezin en al zijn andere mensen en dieren in

twee groepen. Hij dacht: als Ezau de ene groep verslaat, dan kan de

andere vluchten. Ook liet hij zijn knechten allerlei geschenken naar

Ezau brengen: geiten, bokken, schapen, kamelen, een hele grote stoet

dieren. Misschien zou Ezau dan niet meer boos zijn.

Kon hij nog meer doen? Ja, bidden! Er was er maar Eén, Die helpen

kon. Jakob riep en smeekte tot de Here: “God U hebt tegen mij ge-

zegd: ‘Ga terug naar je land, naar je familie, Ik zal je voorspoed geven’

… ik smeek U: red mij uit de handen van mijn broer Ezau”.

Midden in de nacht stond hij op en bracht iedereen naar de overkant,

maar zelf ging hij nog niet. Hij was nog steeds bang en ging weer bid-

den. Toen merkte hij dat iemand hem vastgreep. Dat was geen gewone

man, maar een engel, die met hem streed. Jakob wilde de engel niet

meer loslaten. Plotseling raakte hij Jakobs heup aan. En omdat die

daardoor ontwricht raakte, zou hij nooit meer goed kunnen lopen.

“Laat mij nu gaan” zei de engel. Jakob wilde eerst een zegen. De Here

zegende hem en gaf hem ook een nieuwe naam. Jakob betekende be-

drieger, zijn nieuwe naam werd Israël, met de mooie betekenis ’Vorst

van God’. Plotseling zag hij Ezau komen en verdeelde snel iedereen in

kleine groepjes. Hij ging zelf voorop en boog voor zijn broer neer.

Maar Ezau was niet boos, hij was juist blij om Jakob weer te zien.

Ezau vertrok weer naar zijn huis. Deze keer gingen ze niet boos uit

elkaar. Jakob trok verder en zocht zijn vader Izaäk op. Onderweg

kreeg Rachel nog een baby, maar zij werd ziek en stierf. Jakob was

bedroefd en blij tegelijk. Bedroefd om Rachel, maar blij met de baby,

die hij Benjamin noemde. Rachel had twee kinderen gekregen, Jozef

en Benjamin. Jakob had nu twaalf zonen. Maar Jozef trok hij voor.

Hoe zijn broers dat vonden, lees je de volgende keer.
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