
 
 

De zonen van Isaak 
 

 

VERHAAL 

 

 

Isaak, de zoon van Sara en Abraham is veertig jaar, als hij trouwt met Rebekka. Ze willen graag 

kinderen, maar Rebekka raakt maar niet zwanger. Isaak bidt vaak tot God omdat ze zo graag een 

kindje wil. Eindelijk gebeurt waar hij zo vaak om heeft gebeden; Rebekka wordt zwanger.  Niet van één 

kindje, maar van twee! Ze krijgt een tweeling. De kinderen zijn heel onrustig in haar buik. Het lijkt wel 

of ze met elkaar aan het vechten zijn. Rebekka denkt vaak: ‘Als ze nu al zo zijn, hoe moet dat worden 

als ze geboren zijn en samen opgroeien?’  

 

God vertelt Rebekka dat allebei haar zonen vader zullen worden van een groot volk en dat die volken 

uit elkaar zullen gaan. Hij zegt ook dat één van de zonen de machtigste zal zijn en dat de oudste zoon 

zal moeten doen wat je jongste van hem vraagt.  

 

De tweeling wordt geboren en als eerste komt er 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. Isaak is al 60 jaar als de tweeling werd geboren. Hij heeft lang moeten 

wachten. 

 

Als de jongens groot geworden zijn, wordt Esau jager. Isaak houdt veel van Esau, zijn oudste zoon. Hij 

eet graag het vlees dat Esau heeft geschoten. Rebekka houdt meer van Jacob. Dat is een rustige jongen 

die graag bij zijn moeder in de tent achterblijft om haar te helpen.  

 

Op een dag komt Esau uitgeput thuis. Hij heeft gejaagd. Jacob is net bezig een pan linzen te koken. 

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

antwoordt: “Dan moet jij mij daarvoor je eerstgeboorterecht geven. Jij bent nu de erfgenaam van onze 

vader en dan ben ik dat. Zo ruilen we. Het eerstgeboorterecht voor een bord linzen” 

Daarop zegt Esau: “Man, wat kan mij dat eerstgeboorterecht nou schelen. Ik heb honger, ik wil eten!” 

Maar Jacob vraagt nog een keer: “Zweer dat je jouw eerstgeboorterecht met mij ruilt voor een bord 

eten?” 

Esau zweert het en Jacob geeft hem een bord met brood en linzen. Zo geeft Esau zijn 

eerstgeboorterecht aan Jacob. Esau eet en drinkt, staat op en gaat weer verder. 

 

 

 


