
 
 

Jacob droomt 
 

 

VERHAAL 

 

 

Jacob had dus nu het eerstgeboorterecht. Hun vader Isaak wist niks van wat er gebeurd was tussen de 

jongens. Voor hem was Esau nog steeds de oudste zoon, zijn erfgenaam.  

 

Als Isaak oud is en bijna blind, roept hij zijn oudste zoon 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 jou, als oudste zoon, 

mijn zegen geven voor ik sterf. Dan kan ik rustig sterven want jij erft alles van mij.” 

 

Zodra Esau zijn jagersspullen heeft gepakt en weg is, roept Rebekka Jacob bij zich in de tent. Ze heeft 

gehoord wat Isaak tegen Esau heeft gezegd. Ze wil dat Jacob gezegend wordt in plaats van Esau. Jacob 

heeft dan wel het eerstgeboorterecht van Esau gekregen maar hij moet nog wel de zegen krijgen van 

zijn vader. Ze geeft Jacob kleren van Esau om aan te doen. Dan ruikt hij naar Esau. Om zijn armen 

wikkel ze dierenhuiden, zodat hij net zo harig aanvoelt als zijn broer Esau. Ze maakt een maaltijd klaar 

van een gebraden bokje. Jacob gaat met de maaltijd naar Isaak. Het lukt ze om Isaak te doen geloven 

dat Esau voor hem zit. Isaak geeft Jacob zijn zegen als oudste zoon en erfgenaam, omdat hij denkt dat 

het Esau is. Als Esau daarna thuis komt van de jacht en erachter komt wat er is gebeurd, wordt hij zo 

boos op zijn broer dat hij hem wil doden.  

 

Rebekka ziet hoe boos Esau is. Ze maakt zich zorgen om Jacob en stuurt hem weg, naar haar broer 

Laban. Het is een lange reis en onderweg zoekt Jacob een plek om te slapen. Hij vindt een goede plek 

en gebruikt een steen als kussen.  

 

Die nacht krijgt Jacob een vreemde droom. Uit de hemel komt een ladder, helemaal tot aan de aarde. 

Bovenaan de ladder zit God. Engelen klimmen naar beneden en weer naar boven.  

God begint te praten tegen Jacob. “Ik ben de God van je grootvader Abraham en je vader Isaak,’ zegt 

God. “Dit land waar je nu bent, zal op een dag van jou zijn. Daar zal ik voor zorgen.” Jacob wordt 

wakker en weet dat hem een belangrijke taak te wachten staat. Hij besluit dat hij net als zijn 

grootvader en vader God zal dienen.  

 

 

 

 


