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Jakob en Ezau

Isaäk en Rebekka waren al heel lang getrouwd. Ze wilden heel graag een baby.

Toen gaf God hen niet één maar twee baby’s - een tweeling dus! Het waren

jongens: Ezau en Jakob. Hun vader en moeder waren heel erg gelukkig! Ezau

werd iets eerder geboren en was daarom de oudste. Maar God had tegen hun

moeder gezegd dat de jongste belangrijker zou zijn dan de oudste.

Ezau en Jakob leken helemaal niet op elkaar! Ezau had overal haar en Jakob

had bijna geen haar op zijn armen en benen. Ezau was een wilde jongen. Hij

hield van buiten zijn, op jacht te gaan en lekker eten. Jakob bleef liever bij

zijn moeder. Hij luisterde graag naar haar verhalen over de Here. Hij hielp

haar bij het koken en zorgde ook heel goed voor de schapen.

Op een dag kwam Ezau terug van de jacht en had zo’n honger! Hij zag dat Ja-

kob soep had gemaakt. “Mag ik wat van die soep?” vroeg hij. “Alleen als ik met

jou mag ruilen, en ik de oudste mag zijn” zei Jakob. “Dat kan mij niet schelen”

zei Ezau, en at van de soep. En als je iets belooft, moet je het ook doen.

Maar Ezau dacht er na een tijdje niet meer aan.

Op een dag vroeg Isaäk aan Ezau op jacht te gaan, en te zorgen voor een lek-

ker stuk vlees. Daarna zou Ezau van zijn vader de zegen voor de oudste zoon

krijgen. Ezau zei niet tegen zijn vader wat hij Jakob beloofd had. Daarom

maakte zijn moeder een plannetje. Zij maakte snel een lekker stukje vlees

klaar en liet het Jakob, in de kleren van Ezau en met geitenvelletjes over zijn

armen, naar zijn vader brengen. Isaäk kon niet veel meer zien en dacht dat

het Ezau was. “Heel erg lekker!” zei Isaäk en gaf een mooie zegen aan zijn

zoon – het beste stuk van het land zou voor hem zijn! Toen Ezau dat te weten

kwam, was hij heel boos op zijn broer. En Jakob moest vluchten voor Ezau!

Hij ging naar de stad waar zijn moeder had gewoond. God was daar bij hem en

zorgde voor hem. Jakob werkte heel lang voor zijn oom Laban, en trouwde

met zijn twee dochters - Lea en Rachel. Hij kreeg dertien kinderen: twaalf

zonen en één dochter. Ook kreeg hij heel veel schapen. Maar Laban was geen

goede vriend voor hem, en daarom ging hij op een dag toch terug naar zijn

eigen familie. Gelukkig was Ezau na al die jaren niet meer boos op hem. G.T.

kids en de Bijbel



Kleurplaat bij het Bijbelverhaal

Jakob en Ezau



Knutselen bij het Bijbelverhaal

Jakob had heel veel schapen waar hij heel goed voor zorgde.

Zo maak je je eigen schaapje:

Kleur de poten en de kop (de wol blijft wit).

Knip het schaapje uit (de twee helften blijven aan elkaar zitten). Vouw de ruglijn .

De plek van de wol insmeren met lijm (maar de poten en de kop niet).

Plak nu watten op het schaapje.

Smeer lijm op de achterkant van het schaapje (maar niet op de poten).

Druk de helften op elkaar en houd ze even vast.

Je schaapje is nu klaar en kan staan.

Als je eerst dit plaatje van het schaap kopieert, kun je net zoveel schaapjes maken als je wilt.

Wel een hele kudde. Net zoveel als Jakob had!



Samen bidden Vakantie

Nr 2016-2

Lieve Vader. Het is vakantie.

Dank U dat ik zoveel mag leren op school.

Soms mopper ik wel eens, omdat ik helemaal geen

zin heb. Wilt u mij dan helpen dankbaar te zijn dat

ik mag leren lezen en schrijven? Want er zijn veel

kinderen die nooit naar school kunnen gaan.

Wilt u voor al die kinderen zorgen?

Dank u Vader. Amen.

LIJNPUZZEL

Kun jij Abraham, zijn zoon Isaäk, en zijn kleinzoon Jakob helpen de weg te

vinden naar hun vrouwen Sara, Rebekka en Rachel?

Daarna mag je de hele familie netjes kleuren.


