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21. Broers wat baklei 
Genesis 25:21-34; 27:1-42 

 

Tema  
Selfs al is daar baie probleme in 'n gesin, beteken dit nie dat die Here nie die gesinslede kan 
gebruik nie, want Hy kan mense verander. 
 

Agtergrond en interpretasie 
Die voorafgaande vyf aanbiedings het oor Abraham, die vader van die gelowiges, gehandel. 
Lot en Isak se verhale vorm eintlik onderafdelings van die groter Abraham-verhaal. Genesis 
25 tot 33 kan die groter Jakob-verhaal genoem word. Wat presies die motief van die skrywer 
is, bly spekulasie. Daar is mense wat meen die verhaal bied bloot 'n beskrywing van die 
oorsprong, en regverdiging vanuit Jakob se afstammelinge vir die konflik-situasie tussen die 
nageslag van Jakob en die nageslag van Esau. Wat ook al die motief van die skrywer, die teks 
wat ons het, trek nog eens die gordyn oop op die manier waarop die Here met mense werk 
sonder om aan iemand verslag te doen oor sy keuses van besondere genade. 

Die verhaal bied ook 'n agtergrond vir die ontstaan van die 12 familiegroepe. 
Hierdie verhaal kan skematies soos volg voorgestel word: 

 
Jakob en Esau 

God en Jakob by Bet-El 
Jakob en Laban 

Jakob se kinders (die nageslag) 
Jakob en Laban 

God en Jakob by Pniël 
Jakob en Esau 

 
Ons fokus op drie belangrike aspekte in die Jakobverhaal: 
1. Jakob kry die eersgeboortereg (teenoor Esau). 
2. God is met Jakob, al verdien hy dit nie. 
3. Jakob, die vader van die 12 familiegroepe/stamme word Israel en keer terug na Kanaän en 
Esau. 
 
In hierdie aanbieding sien ons die volgende:  

Reeds voor die tweeling se geboorte, stamp hulle aan mekaar! God kondig, sonder om te 
verduidelik, reeds voor Jakob se geboorte aan dat die oudste die jongste sal dien. Jakob kry 
sy hakskeen-vashou naam met die geboorte. Isak trek Esau voor en Rebekka vir Jakob. Alles 
stel 'n lewensprent van konflik tussen die twee broers op. Binne hierdie situasie verkoop 
Esau sy eersgeboortereg sommer sonder om daaroor na te dink, vir 'n pot lensiesop, en gee 
daardeur aanduiding dat dit nie vir hom so belangrik is nie. Jakob, daarenteen, is maar te 
gretig om dit te kry! 

Uit bogenoemde vloei die gebeure rondom die seën wat ou Isak vir sy oudste seun wil 
gee, maar deur die slinkse plan van Rebekka en Jakob aan Jakob toegesê word. Nou wil Esau 
die eersgeboortereg-seën hê! Dit lei tot so 'n konflik dat Jakob moes vlug.  
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Die begin van die Jakob-verhaal teken dus 'n slinkse jongman wat tereg as gevolg van sy 
slinkse planne 'bedrieër' genoem word. Tog is die Here juis met hom besig! Iemand noem 
hierdie verhaal 'n humoristiese vertelling waaroor klein Joodjies kon lag as hulle hoor hoe 
hulle groot-grootoupa vir Esau gekul het. Van 'n ander kant af bekyk lyk dit na 'n baie 
hartseer verhaal van toutrekkery en konflik, en tog bly dit 'n verhaal waaroor die 
Bybelskrywer getuig: Die Here is in hierdie verhaal. 'n Mens sou die feit dat die Here 'n 
besondere pad met Jakob loop, kon probeer regverdig om Esau se kortsigtige keuse ten 
gunste van 'n pot sop in plaas van die eerstegeboorte-seëning die skuld vir die verloop van 
omstandighede te gee. Natuurlik is daar 'n waarskuwing om nie die genade van God wat Hy 
deur sy seëninge uitstort, soos Esau te minag nie (25:34). Maar dit lyk of die feit dat die Here 
aan niemand verslag hoef te doen oor sy keuses en handelswyse nie, dalk 'n groter en 
belangriker motief kan wees. In die (vir ons) deurmekaar verloop van die geskiedenis, met 
vals motiewe en verkeerde keuses, bly die Here teenwoordig met net nog meer genade as 
wat ons sou verwag. Daarom bly Hy die Here vol verrassings, wat die ganse mensdom verras 
met die seën van die koms van Jesus en die inlywing van sondaars as erfgename van God! 
 

Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting 

Moment 1: Vertel Genesis 25:21-28  Die tweeling word gebore. 

Moment 2: Lees Genesis 25:29-34  Eersgeboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop. 

Moment 3: Vertel Genesis 27:1-29 
en lees vers 30-45 

 Jakob word geseën; Esau wil wraak neem. 

 

Uitkoms 
 Insig: Omdat die Here mense kan verander, is dit nie gevaarlik as Hy 'n bedrieër kies om 

verder met hom te werk nie. 

 Gebed: Hier is ek Here, met al my sonde en my gesin wat ook vol foute is. Gebruik my en 
die res van ons gesin asseblief en seën ons elkeen en help ons om mekaar ook te seën. 

 

Hulpmiddels by die storie  
 Paneel 2 

 Prent van pot lensiesop onderaan Paneel 2 

 Indien daar 'n tweeling in die byeenkoms is, kan 'n mens hulle dalk na vore roep en vra 
hoe lief hulle vir mekaar is en of hulle ook baklei. 

 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

1. Potlode / penne 
2. Kryt 

1. Potlode / penne 
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Die storie 
 
Begin 
• Wie van julle ken ’n tweeling of het ’n tweeling in julle familie?  
• Lyk hulle baie na mekaar? Is hulle dus ’n identiese tweeling?  
• Wat maak ’n tweeling so besonders?  
 
Indien daar 'n tweeling in die byeenkoms is, kan 'n mens hulle dalk na vore roep en vra hoe 
lief hulle vir mekaar is en of hulle ook baklei. 

Wonderlike verhale word vertel van tweelinge wat so na aan mekaar is, dat hulle amper 
onafskeidbaar is. Daar is dikwels ’n sterk emosionele band tussen ’n tweeling wat byna 
onverklaarbaar is. Ons gaan egter vandag lees van ’n tweeling tussen wie daar van die begin 
af moeilikheid was. 

In die voorafgaande weke het ons gesien hoe die Here vir Abraham 'n groot nageslag 
beloof het. Uiteindelik is Isak gebore en getroud. Oor die volgende drie weke gaan ons nou 
veral na een van Isak se tweeling-kinders kyk. 
 
Hoor  
Moment 1: Genesis 25:21-28 – Die tweeling word gebore 
Isak en Rebekka is getroud, maar hulle het nog nie kinders gehad nie. Isak het gebid en vir 
God gevra om vir hom en Rebekka ’n kind te gee. Kort daarna was Rebekka swanger – met ’n 
tweeling.  

Sommer gou het Rebekka agtergekom die twee kinders kom nie so goed met mekaar oor 
die weg nie. Toe hulle nog binne-in haar was, het hulle al teen mekaar gestamp. Rebekka 
kon dit nie verstaan nie, maar God het vir haar gesê hierdie tweeling sou die leiers van twee 
verskillende volke word. Dié twee volke sou nie van mekaar hou nie. Die een volk sou sterker 
wees as die ander een, en die oudste broer sou altyd die jongste broer moes gehoorsaam.  

Esau is eerste gebore en het die status van “eersgeborene” ontvang. Hy was die 
belangrikste seun in die familie. Die oudste seun het gewoonlik die meeste van sy pa se 
besittings geërf, en hy het die verantwoordelikheid gehad om te sorg vir alles wat aan sy pa, 
Isak, behoort het. Esau het rooi hare gehad en was baie harig; daarom het hy die bynaam 
Edom gekry, wat “rooi” beteken.  

Jakob is tweede gebore. Hy het met die geboorte aan sy tweelingbroer se hakskeen 
vasgehou; daarom beteken sy naam “hakskeengryper”. Die woord vir “hakskeengryper” klink 
in Hebreeus byna dieselfde as die woord vir “bedrieër”.  

Wat die verhouding tussen hierdie twee seuns nog moeiliker gemaak het, was die feit dat 
Isak vir Esau voorgetrek was omdat hulle albei lief was vir die veld en veral vir wildsvleis. 
Jakob, weer, was Rebekka se kind. Sy het hom voorgetrek en hy het haar graag in die huis 
gehelp. 
 
Moment 2: Genesis 25:29-34 – Eersgeboortereg verkoop vir 'n pot lensiesop 
Jakob kon baie lekker kos maak. Op ’n dag het hy ’n heerlike pot sop gekook. Die sop was net 
reg toe Esau doodmoeg en baie honger uit die veld by die huis aankom. 

Esau het vir Jakob gesê: “Gee my ’n bietjie van daardie lekker sop! Gee dit vir my, ek is 
nou so honger.” Jakob het geantwoord: “Ek sal vir jou van die sop gee. Maar jy is mos die 
oudste boetie. Jy gaan twee keer soveel as ek erf as pa doodgaan. Belowe my eers dat ek 
kan erf wat jy veronderstel is om te kry.”  
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Esau het gesê: “Ek is buitendien besig om dood te gaan van die honger. Wat sal al my 
erfgoed dan help? Gee my tog net iets om te eet. Jy kan regtig maar my goed kry.” Jakob het 
toe vir Esau van die sop en ’n stuk brood gegee. Esau het lekker geëet, opgestaan en sonder 
’n woord weggeloop. Vir mense wat baie waarde geheg het aan die seën wat die oudste 
seun kry, was dit 'n verskriklike verkeerde ding wat Esau gedoen het. 

En Jakob was weer lekker skelm. Hy het die feit dat sy broer so moeg en honger was tot 
sy voordeel uitgebuit. Hy het eintlik vir Esau bedrieg sonder dat Esau dit besef het. Só het 
Jakob Esau se erfporsie gesteel. 
 
Moment 3: Genesis 27:1-45 – Jakob word geseën; Esau wil wraak neem 
Isak het baie swak geword van die ouderdom. In daardie tyd het ’n pa altyd, voordat hy 
gesterf het, sy oudste seun op ’n besonderse manier geseën. 

Op ’n dag het Isak dus vir Esau geroep en vir hom gevra om vir oulaas vir hom ’n spesiale 
ete van wildsvleis voor te brei sodat hy daarna vir Esau as sy oudste seun kon seën. 
Wildsvleis was Isak se gunstelinggereg, en niemand kon dit gaar maak soos Esau nie. Esau 
het dadelik aan die werk gespring.  

Terwyl Isak met Esau gepraat het, het Rebekka alles gehoor wat hulle sê. Sy kry toe ’n 
blink plan in haar kop om haar gunsteling, Jakob, te help sodat hý sy pa se seën sou ontvang, 
nie Esau nie. “Maak gou!” het sy gesê. “Gaan vang vir my twee vet bokkies tussen ons 
kleinvee. Ek sal dit reg gaarmaak en dan vat jy dit vir jou pa om te eet. Hy sal dan vir jou in 
die plek van jou broer seën. Maak gou! Esau is nou-nou terug van die jagveld af.”  

Jakob was egter skrikkerig. “Dit sal nie werk nie. Esau is baie harig, en al is Pa reeds blind 
van die ouderdom, gaan hy weet ek is nie Esau nie. Hy moet maar net aan my raak om dit te 
besef. Dit kan maak dat ons in baie groot moeilikheid by Pa beland. Hy sal my dan eerder 
vervloek as om my te seën.” Rebekka het hom gerusgestel dat haar plan sal werk.  

Jakob is toe daar weg en het gaan maak soos sy ma vir hom gesê het. Toe Jakob 
terugkom met die bokkies, het sy ma die ete voorberei soos sy weet Isak daarvan hou. Sy het 
van Esau se beste klere gaan haal en vir Jakob gesê hy moet dit aantrek. Sy het ook die velle 
van die bokkies geneem, dit opgesny en dit liggies om Jakob se hande en nek gebind. Só sou 
Isak lang hare voel en dink dit was Esau daar by hom.  

Jakob het by sy pa se tent ingegaan. Isak kon glad nie meer so goed sien nie. Hy het dus 
nie geweet of dit Esau of Jakob by hom in sy tent was nie. “Dag, Pa!” het Jakob vrolik 
uitgeroep. Toe Isak die stem hoor, het dit nie vir hom soos Esau s’n geklink nie. Hy vra toe vir 
Jakob om nader te kom sodat hy aan hom kon raak. Isak het die lang hare op Jakob se hand 
gevoel. Natuurlik was hy toe oortuig dat dit Esau daar by hom in die tent was. Hy het ook die 
reuk gekry van Esau se klere wat Jakob aangetrek het. Esau se klere het na wilde diere en die 
veld geruik.  

Toe sê Isak vir Jakob: “Gee vir my die kos aan dat ek dit kan eet. Daarna wil ek jou seën.”  
Toe Isak klaar geëet het, het hy vir Jakob laat naderstaan en hom gesoen soos die gebruik 
was wanneer ’n pa sy oudste seun wou seën. Jakob het nadergestaan en Isak het weer Esau 
se klere geruik. Hy was heeltemal seker dit was Esau daar by hom, nie Jakob nie. Rebekka se 
plan het gewerk!  

Jakob het nie net sy broer, Esau, bedrieg nie, maar ook sy pa, Isak. Op ’n skelm manier 
het hy dit reggekry om nie net sy broer se eersgeboortereg nie, maar ook sy seën te steel. 

En hoe klink die seën wat Isak oor Jakob uitgespreek het? 
Kom ons lees verder. Lees Genesis 27:27b-45. 
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Dink net hoe het Isak gevoel – sy eie seun het hom bedrieg! Hy was beslis teleurgesteld, 
hartseer en kwaad. Om nie eens van Esau te praat nie! Hy was so kwaad dat hy baie hard 
geskreeu het. Esau het begin huil toe sy pa vir hom sê dat hy nie veel aardse goed sou hê nie, 
dat hy sou moes oorlog maak om te bly leef en dat hy sy broer sou moes dien.  

Esau het vir Jakob gehaat en hom voorgeneem om sy broer dood te maak sodra sy pa, 
Isak, gesterf het. Rebekka het dit gehoor, en sy het vir Jakob gesê hy moet Haran toe vlug, na 
die plek waar haar broer Laban gewoon het. 
 
Dink  
As jy nou moes kies tussen Jakob en Esau, watter een sou jy kies? Ek is sommer baie vies vir 
al twee! Dat broers nou so met mekaar kan maak. En die ouers het ook skuld. Jy kan mos nie 
een kind voortrek nie. Dis nie 'n wonder nie dat hulle al meer baklei het. 

Wat maak die Here? Hy het 'n plan! Die Here kan van enige deurmekaar gesin se lewe 
iets moois laat uitkom, of hoe dink julle? Die Here gaan nou met Jakob, die bedrieër, werk. 
 
Leef 
Miskien dink jy ook daar is iets onregverdig in jou gesin, of in 'n ander gesin wat jy ken. 
Moenie die Here onderskat nie. Hy gebruik bedrieërs ook, want Hy het mense lief ... én Hy 
kan mense verander. 'n Mens kan kwaad bly, of jou ouers of die Here probeer weggooi, of jy 
kan maar net vir die Here sê al verstaan jy nie hoe die goed uitwerk nie, jy is gewillig dat Hy 
jou gebruik, en verander om gebruik te word. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle groet. Vra vir die groep:  

 Watter twee van julle lyk die meeste na 'n tweeling? Hoekom sê julle so? 

 Sou jy graag ŉ tweeling wou wees? Hoekom, of hoekom nie? 
 
Wegspring 
Hersien die eerste vier gebooie. Dit is die gebooie wat oor liefde vir God handel. Vandag 
gaan ons oor die vyfde gebod gesels.  

 Waaroor gaan die vyfde gebod? Kyk na die prentjie in die werkboek. 

 Wat dink jy is ŉ ouer se werk? 

 Is dit maklik om 'n ouer te wees? 

 Wie sorg nog vir kinders behalwe hulle ouers? Ons moet hierdie mense ook eer.  
 
Werksaam 
Opmerking: Hierdie aktiwiteit moet baie sensitief aangepak word weens die kompleksiteit 
van hedendaagse gesinne. Jy kan dit beperk tot mense wat in die kinders se huis woon. 
Wees sensitief vir enkelouergesinne en nuut saamgestelde gesinne.  
1. Teken jou familieboom in jou werkboek. Jy kan die mans se name in vierkante en die 
vroue se name in sirkels skryf. 
2. Wat onthou jy van vandag se storie? 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
Speel die bordspeletjie saam met iemand in jou huis. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle groet. Vra vir die groep:  

 Watter twee van julle lyk die meeste na 'n tweeling? Hoekom sê julle so? 

 Sou jy graag ŉ tweeling wou wees? Hoekom, of hoekom nie? 
 
Wegspring 
Hersien die eerste vier gebooie. Dit is die gebooie wat oor liefde vir God handel. Vandag 
gaan ons oor die vyfde gebod gesels.  

 Waaroor gaan die vyfde gebod? Kyk na die prentjie in die werkboek. 

 Wat dink jy is ŉ ouer se werk? 

 Is dit maklik om 'n ouer te wees? 

 Wie sorg nog vir kinders behalwe hulle ouers? Ons moet hierdie mense ook eer.  
 
Wonder 
Maak jou oë toe en droom oor jou huismense. Wat sou jy graag in julle huis wou verander? 
Wonder ook wat sou gebeur as jy dit kon verander. 
 
Werksaam 
Laat die kinders die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Sê nou jy kon met al Jakob se familielede praat en vir hulle vra wat die rede vir die slegte 
verhoudings in hulle familie is. Wat dink jy sou elkeen sê? 
Rebekka 
Isak 
Jakob 
Esau 
 
2. Watter goeie raad sou jy vir elkeen wou gee? 
Rebekka 
Isak 
Jakob 
Esau 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Gesels saam met jou huismense hieroor: 

 Was Jakob se familie ŉ deurmekaar familie of 'n normale familie? 

 Dink julle ons kan mekaar vandag nog seën? Hoe kan ons dit doen? Wie maak die seën 
waar of nie waar nie? 

 Wat is die beste raad wat julle vir 'n gesin kan gee om gelukkig saam te leef? 

 Bid saam en vra dat die Here julle sal gebruik en seën, al doen julle nie altyd wat reg is 
nie. 




