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Overdenking - Jakob bedriegt zijn vader.
Toen Izak oud geworden was, wilde hij Ezau zegenen. Hij riep Ezau en zei: maak dan een smakelijk gerecht
voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik
sterf. Rebekka hoorde dat en beraamde een plan, maar Jacob uitte tegenover haar zijn bedenkingen.
Rebekka zei: laat jou vloek mij dan maar treffen. Zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn
vader het graag had. Daarop nam Rebekka de kostbare kleren van Ezau, en trok ze Jakob aan. Het vel van
de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals.
Zo kwam hij bij zijn vader en zei: Mijn vader! En Izak zei: Zie, hier ben ik; wie ben je, mijn zoon? Toen kwam
Jakob dichter bij zijn vader Izak en die betastte hem. Hij zei: De stem is Jakobs stem, maar de handen zijn
Ezau’s handen. Hij zei: Ben je echt mijn zoon Ezau? Hij antwoordde: Dat ben ik. Zijn vader Izak zei tegen
hem: Kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon! Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van
zijn kleren en zegende hem en Izak zei tegen Jacob: Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld,
dat de HEERE gezegend heeft. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken
van de aarde: overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen.
Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou
vervloekt, en gezegend wie jou zegent! Omdat Ezau hem daarom naar het leven staat moet Jakob vluchten.
Toen riep Izak Jakob en zegende hem; en hij gebood hem: Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaän.
Sta op, ga naar Paddan-Aram, naar het huis van Bethuël, de vader van je moeder, en neem vandaar een
vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En moge God, de Almachtige, je zegenen,
en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Moge Hij je de zegen
van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan
Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Lezen, Genesis 27:1-29.
Toelichting
Izak was honderdvijfendertig jaar, en slechtziend toen hij Ezau riep om hem te zegenen. Maar Ezau was in
het geheel niet bezig met de heilige dingen van God, maar hij veronachtzaamde ze juist. Eens had hij, omdat
hij honger had, zelfs in ruil voor een bord soep, zijn eerstgeboorterecht aan Jacob verkocht. Ezau ging zijn
eigen weg en zocht God niet, hij was een man van de wereld. Ezau en Jacob waren een tweeling maar
waren in elk opzicht elkaars tegenpool. Ook het volk Israël was daar niet mee bezig, de leiders van het volk
bekleedden zich met de mooiste kleren van Christus, de wet van Mozes, Maar maakten van de dienst aan
God een dienst aan henzelf.
Maar niet alleen Ezau ging zijn eigen weg. In deze geschiedenis lijkt het wel alsof iedereen langs elkaar heen
leeft en ze van elkaar niet weten dat Jacob onderdeel is van Gods reddingsplan voor de wereld. Izak lijkt ook
in het geheel niet bezig te zijn met de belofte van God en gehoorzaamd niet aan de wil van God. Door in
plaats van Jacob te zegenen, zegent hij Ezau met de zegen van het eerstgeboorterecht terwijl God toch
nadrukkelijk had gezegd: de oudste zal de jongste dienen. Jakob krijgt nog één kans om zijn fout in te zien,
maar laat zich daarvan afleiden door zijn begeerte, zijn buik. Niet het volk Israël, Gods eerstgeboren Zoon
zal erven, maar Jezus, Gods Eniggeboren Zoon zal het erfelijk bezit, het Koninkrijk van God ontvangen.
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Ezau is getrouwd en heeft al nageslacht verwekt. Jacob is ook al op leeftijd maar is nog steeds ongetrouwd.
Izak denkt daarom dat Ezau degene moet zijn aan wie de belofte van Abraham gegeven moet worden.
Maar we moeten niet voor God denken. Dat bepaalt niet Izak maar God. In deze situatie gaat Izak geheel
zijn eigen weg. Hij vertelt zelfs Rebekka niet wat hij in deze van plan is te doen. Daarentegen wil Rebekka
niet voor spion uitgemaakt worden en trekt ook haar eigen plan en neemt Jacob daarin mee. In plaats dat
Jakob haar plan afwijst, laat hij zich overhalen en gaat mee in het complot. En Izak, hij reageert op zijn buik.
Vaak wordt Jakob gezien als de bedrieger, en dat is hij ook, maar het is Rebekka die hem aanzet tot deze
daad, want had God niet tot haar gezegd: Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de
mindere dienen? Er is echter in deze situatie niemand die de HEERE raadpleegt. Soms denken ook wij dat we
de schuld wel op een ander kunnen afschuiven omdat niet wij zelf maar een ander de boze plannen heeft
bedacht. Maar wie boze plannen niet afwijst stemt daarin toe, en is zelf mede verantwoordelijk voor de
gevolgen en zal die ook zelf moeten dragen. God kent geen afschuifsysteem. Dan wordt Jacob weggestuurd
met de opdracht: neem geen vrouw uit de dochters van de wereld maar kies een vrouw uit je familie. Dat wil
zeggen: een vrouw die Jezus in haar hart draagt.
Toepassing.
Misschien herken je in deze geschiedenis iets in jezelf, wat je aan het denken zet. Net als Izak kunnen ook
wij, door te zien op onszelf, de opdracht die God ons heeft gegeven, verkeert uitvoeren. Je kunt zo hart lopen
voor dat wat er in de kerk moet gebeuren, dat je daarbij zelfs God vergeet. De Evangelist Aad van der Sande
overkwam dat ook, Hij zei: Ik liep zo hart Voor Jezus waardoor ik al in de kerk was voordat Jezus daar was,
en toen werd ik overspannen.
Soms doe je iets anders dan wat je hebt afgesproken. Dat kan je soms ‘ongemerkt’ gebeuren maar ‘vergeet’
daarbij dan niet de ander die dicht bij je staat, daarin te betrekken. Als je daarop wordt gewezen schiet dan
niet direct in de verdediging, waardoor er gemakkelijk iets stuk kan gaan. Izak kwam door het bedrog van
Jakob tot het besef dat juist hij een fout heeft gemaakt doordat hij een eigen invulling gaf aan de opdracht
en hij daarover niet communiceerde. Wanneer zoiets bij je regelmatig voorkomt heeft dat vaak nadelige
gevolgen voor de onderlinge relatie en je de relatie met God. Dat kan zelfs een aanleiding zijn voor anderen
die zich daardoor misschien wel ongewild mede schuldig maken aan bedrog, zoals dat gebeurde bij Rebekka
en Jakob, met alle gevolgen van dien. Wie de naaste liefheeft die berokkend de naaste geen kwaad.
Het plan dat Rebekka heeft bedacht doet denken aan de uitdrukking: Een wolf in schaapskleren. Zij zegt
zelfs tegen Jacob: als daar wat van komt: laat dan de vloek maar over mij komen, ze weet dus dat ze
verkeert handelt. Dat is nogal wat. Zo treed Jacob zijn vader tegemoet. Maar zo kunnen wij niet bij God
onze Vader komen voor een zegen over ons leven. God is niet blind, Hij ziet niet naar onze zonden maar Hij
ziet wel ons hart aan en daar is onze wil voor Hem zichtbaar. God kunnen wij niet bedriegen. Toch wil God,
als we met oprechte bedoelingen bij Hem komen, de vloek van ons afnemen en krijgen ook wij, net als
Jakob, van God de volle zegen mee op de weg waarheen Hij ons leidt.
•

Waarvoor moet jij geduld opbrengen waarvan je denkt dat het jou toekomt?

•

of, welke stappen heb je al ondernomen zonder God te vragen naar Zijn wil?

Shalom, Wim.
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Genade, zo oneindig groot
1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
***
2 Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
***
3 Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
***
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
Dat ik genade vond.
***
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