10. Vrienden worden
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Genesis 33:11b.


Denk aan iemand die je al een poos niet hebt gezien. Als je hem morgen zou zien, zou je dan
blij zijn, of boos, of onzeker of bezorgd?



Wat als ruzie maakten tijdens de laatste keer dat je hem zag? Zou je dan uitkijken om hem te
ontmoeten? Zou je je afvragen hoe hij zou reageren?



Heb je wel eens geprobeerd om weer vrienden te worden met iemand nadat jullie al een poos
geen vrienden meer waren? Wat gebeurde er toen?

Wat er aan vooraf ging…
Jakob bleef bij zijn oom Laban en ontmoette zijn dochter Rachel. Ze werden verliefd en wilden
trouwen. Maar Laban gooide roet in het eten. Hij bedroog Jakob door hem met Rachels oudere zus
Lea te laten trouwen. Jakob mocht uiteindelijk toch ook met Rachel trouwen (in die tijd konden
mannen met meer dan een vrouw trouwen).
Na jaren van hard werken voor Laban, werd Jakob een rijke man met veel kinderen. Hij besloot terug
te keren naar Kanaän. Hij was wel bang voor de ontmoeting met Esau, de broer die hij had bedrogen
toen ze jong waren. Maar nu wist Jakob dat God met hem was.
Lees nu samen Genesis 33:1-11.

Wat er daarna gebeurde…
God gaf Jakob een nieuwe naam, Israël, en beloofde hem, net als Hij zijn opa Abraham beloofde, dat
hij veel nakomelingen zou krijgen. Jakob had twaalf zonen. Zijn vader Isaak was overleden en zijn
broer Esau was verhuisd. Jakob en zijn familie gingen in Kanaän wonen, het land dat God vele jaren
daarvoor aan Abraham had beloofd.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 18 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Eerstgeboorterecht Esau en Jakob kregen ruzie, omdat Esau Jakob ervan beschuldigde dat hij zijn
‘eerstgeboorterecht’ zou hebben afgepakt. De oudste zoon in de familie kreeg een groot deel van de

erfenis van zijn vader, wanneer die overleed. De naam en familietitels werden overgedragen aan de
oudste zoon. Dit was zijn ‘eerstgeboorterecht’ of ‘zegen’. Esau, Isaaks oudste zoon, gaf niet om zijn
geboorterecht en gaf het weg aan zijn jongere broer, in ruil voor een kop soep.
Namen Vaak hebben namen in de Bijbel een betekenis. Israël betekent: ‘hij worstelt met God’ en de
naam werd gegeven aan Jakob toen hij op weg was om zijn broer te ontmoeten. God herinnerde
Jakob aan zijn belofte hem te zegenen. God maakte Jakob klaar voor een speciale taak.
Vrouwen In die tijd was het belangrijk voor mensen om veel kinderen te hebben, voornamelijk
jongens. Die konden werken en voor hen zorgen als ze oud waren. Mannen trouwden vaak meerdere
vrouwen en behandelden de slaven van hun vrouwen soms ook als hun eigen vrouwen. In de tijd van
Jezus is het gestopt om met meer dan één vrouw te trouwen.
Rijkdom Jakob was een rijke man geworden door schapen te fokken. Dit gaf hem vlees en wol voor
kleren. Schapen konden het voedselarme en korte woestijngras eten en prima overleven wanneer
ander voedsel schaars was.

Probeer het uit
Doe als Jakob.
Vanwege Jakobs gedrag in het verleden, hadden hij en Esau een erg slechte relatie. Ze leefde voor
lange tijd ver bij elkaar vandaan. Maar Jakob wist dat God met hem was, zelfs als erg moeilijk werd in
zijn leven.
Praat samen met een volwassene over jouw eigen moeilijkheden: een ruzie met je vriend(in);
misschien iemand op school die jou pest; of ruzietjes met je broer of zus, of met je ouders. God heeft
beloofd bij je te zijn en je te helpen in moeilijkheden, net zoals Hij dat deed voor Jakob.
Misschien herinner jij je opeens dat je eigenlijk ‘sorry’ moet zeggen – misschien tegen een broer of
zus? Maak een ‘sorry-kaart’ voor de persoon aan wie je moet denken. Denk goed na over wat je op de
kaart wilt zetten.
Dank God dat Hij bij ons is, hoe moeilijk een situatie ook lijkt. Wees moedig en geef of stuur de kaart.
Doe als Esau.
Esau kon Jakob makkelijk aan in een knokpartij, maar hij was blij zijn broer weer te zien. Hij had hem
alles allang vergeven. Stel je eens voor dat iemand jou een ‘sorry-kaart’ geeft. Iemand die jou pijn
heeft gedaan. Denk erover na hoe jij zou reageren en wat je zou denken of zeggen. Praat er met een
volwassene over.

Praten met God
Zeg ‘dank U’ tegen God voor je broers en zussen (als je die hebt) en voor je vrienden. Vraag God om
je te helpen om aardig en vriendelijk tegen elkaar te zijn.

