
 
 

Jacob droomt 
 

 

VERHAAL 

 

 

Nu is Jacob de oudste. Natuurlijk niet echt want Esau was eerder geboren maar Esau heeft hem zijn 

plek van de oudste zoon gegeven. Jacob volgt Isaak later op als baas van de familie. Als Isaak dood is, 

moet Jacob gaan zorgen voor de hele familie en Esau moet hem dan helpen en dan doen wat hij hem 

vraagt. Isaak weet dat allemaal niet. Hij weet niet dat Esau zijn plek van de oudste zoon heeft geruild 

voor een bord eten.   

 

Isaak roept Esau bij zich en zegt: “Ga jagen voor me. Ik voel dat ik gauw dood zal gaan en ik wil nog 

een keer lekker eten. Daarna zal ik je mijn zegen geven. Als ik je zegen, voel je dat ik in jou geloof en 

vertrouw dat je goed voor de familie zal zorgen. Dat moet ik doen voor ik sterf. Dan kan ik rustig 

sterven want jij erft alles van mij.” 

 

Esau pakt zijn spullen om te jagen en gaat weg. Rebekka roept Jacob bij zich in de tent. Ze heeft 

gehoord wat Isaak tegen Esau  heeft gezegd. Maar Jacob moet de zegen krijgen, niet Esau. Jacob heeft 

de plek van de oudste zoon van Esau gekregen en dus moet hij de zegen krijgen van zijn vader.  

 

Rebecca heeft een plan. Isaak is blind en dus ziet hij niet wie er voor hem staat. Als Jacob de kleren van 

Esau aantrekt, ruikt hij naar Esau. Esau heeft haar op zijn armen en Jacob niet. Als Jacob stukken 

dierenhuid om zijn armen bindt, dan voelt hij als Esau. Zo doen ze het. 

 

Rebecca kookt heerlijk eten, een gebraden bokje. Precies waar Isaak trek in heeft. Jacob brengt het 

naar Isaak. Isaak denkt dat Esau bij hem is. Isaak geeft Jacob zijn zegen als oudste zoon.  

 

Dan komt Esau terug van de jacht. Wat is hier gebeurd? Hij wordt verschrikkelijk kwaad.  Hij is zo 

boos dat hij Jacob wel wil slaan en schoppen. Was Jacob maar niet geboren, denkt hij. Er is niets meer 

aan te doen. Isaak heeft de zegen gegeven en dat kan maar één keer. 

Rebekka ziet hoe boos Esau is. Ze maakt zich zorgen.  Ze verzint weer een plan. Ze zegt: “Jacob, ga 

maar een tijdje bij oom Laban, mijn broer, wonen.”  

 

Het is een heel lange reis. Het wordt donker en Jacob is moe. Hij zoekt een plek om te slapen. Hij vindt 

een steen als kussen en gaat liggen. Jacob valt in slaap en droomt.  

In zijn droom ziet hij een heel hoge ladder. De ladder begint op de aarde en loopt helemaal door tot in 

de hemel. Engelen klimmen van boven naar beneden en weer terug. God is helemaal bovenaan.  

God zegt: “Jacob, ik ben de God van jouw opa Abraham en jouw vader Isaak. Het land waar je nu bent, 

zal op een dag van jou zijn. Daar zal ik voor zorgen.”  

Jacob wordt wakker. Hij voelt dat de droom belangrijk is. Hij heeft belangrijk werk te doen voor God. 

Net als zijn opa Abraham en zijn vader Isaak zal hij altijd doen wat God hem vraagt.  

 

 

 

 


