
 
 

De zonen van Isaak 
 

 

VERHAAL 

 

 

Isaak wordt ouder. Op een dag trouwt hij met Rebekka. Ze willen graag kinderen, maar er komt geen 

baby. Isaak denkt: “Ik het aan God vragen. Ik ga bidden.” Hij zegt: “God we willen zo graag een kindje 

samen.” Eindelijk gebeurt het. Ze krijgen niet één kindje, maar wel twee tegelijk! Ze krijgen een 

tweeling.  Rebecca voelt vaak hoe haar baby’s elkaar duwden in haar buik. Het lijkt wel alsof ze aan het 

vechten zijn. Ze vraagt God; Hoe moet dat nu als ze nu al vechten? God zegt tegen Rebecca dat de 

jongens allebei heel belangrijk zullen worden. God zegt ook dat de oudste de jongste moet 

gehoorzamen. Dat is raar, dacht Rebecca. Het is toch andersom?  

 

Als de tweeling wordt geboren, komt er eerst een jongetje met een grote bos rossig haar. Ze noemen 

hem Esau. Daarna komt zijn broertje tevoorschijn. Met zijn handje houdt hij het voetje van Esau vast. 

Hij krijgt de naam Jacob. Wat zijn ze blij. 

 

De jongens worden groot. Esau wordt een jager. Isaak houdt het meest van Esau, zijn oudste zoon. 

Rebekka houdt meer van Jacob. Dat is een rustige jongen. Hij helpt zijn moeder in de tent met allerlei 

klusjes. Hij maakt ook vaak het eten klaar. 

 

Op een dag is Esau wezen jagen. Hij komt heel moe thuis en hij heeft heel veel honger. Wat ruikt het 

heerlijk! Jacob is net een pan met linzensoep aan het koken.  

Esau roept naar Jacob: “Geef mij gauw wat van die linzen. Ik ga dood van de honger.” Jakob zegt: Dat 

is goed maar dan wil ik ook iets van jou. Jij bent de oudste en daarom zul jij de baas van de familie zijn 

als onze vader dood gaat. Maar ik wil later de baas zijn. Als je mij jouw plek van de oudste zoon geeft, 

geef ik jou deze heerlijk soep. 

 

Esau roept: “Het maakt me allemaal niet uit. Ik heb honger. Geef mij een bord linzensoep en dan mag 

jij de oudste zijn”. “Echt waar?” vraagt Jacob. “Ja en geef me de soep”, zegt Esau. 

Zo ruilen Jacob en Esau van plek. Jacob krijgt de plek van de oudste en later zal Esau moeten doen wat 

Jacob hem vraagt. Als hun vader Isaak dood gaat, wordt Jacob de baas van de familie.  

 


