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Izak wil Ezau de eerstgeboorte zegen geven. Dit tegen het bevel van God in. 
Rebekka hoort dat en besluit zelf aan de slag te gaan. Ze vraagt God niet om 
raad. Jacob luistert naar zijn moeder. De voorbereiding worden getroffen en 
Jacob gaat naar zijn vader om de zegen. Hij bedriegt zijn vader door te doen 
alsof hij Ezau is. Hij krijgt de zegen. Ezau komt terug en merkt dat hij 
bedrogen is door zijn broer. Izak kan hem de eerstgeboorte zegen niet meer 
geven.  
 
Ezau haat Jacob om de zegen die Jacob van zijn vader gekregen heeft. Ezau 
zegt dat hij Jacob zal doden, na het overlijden van zijn vader. 

• Doordat Izak, tegen de raad en wil van God, besluit om de 
eerstgeboorte zegen aan Ezau te willen geven, komt er een 
kettingreactie van allerlei verkeerde beslissingen en emoties. 

• Als Ezau merkt dat hij niet meer de eerstgeboorte zegen kan krijgen. 
Hij is boos en jaloers op zijn broer. 

• Zijn haat brengt nare gevolgen voor Jacob met zich mee. Hij moet 
van huis vluchten.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 vraag en antwoord 105, 106 en 
107, het zesde gebod. 
HC zondag 43 vraag en antwoord 112, het negende gebod.  

Psalm / Lied Psalm 5: 6  
Psalm 52: 3 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• We moeten goed nadenken voor we tot daden komen. Altijd afvragen 
is het wel in de lijn van Gods bedoeling? Stop-denk-doen. 

• We zien in deze geschiedenis heel duidelijk dat eigen beslissingen, 
tegen Gods wil, leiden tot boosheid en toorn.  

• Van boosheid en jaloezie komt vaak de haat. En haat is tegen Gods 
bevel onze naaste lief te hebben als onszelf.  

• Haat heeft vaak nare gevolgen voor onze naaste.  
 

 


