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Esav en Ja’akov 
Jitschak is veertig jaar als hij met Rivka trouwt. Aanvankelijk lijkt het erop 
dat Rivka geen kinderen kan krijgen. Jitschak bidt tot God en als hij zestig 
jaar oud is, wordt zijn gebed verhoord. Rivka wordt zwanger en zal een 
tweeling krijgen. Zij heeft veel pijn in haar buik, omdat de kinderen heftig 
bewegen. Rivka baart eerst een zoon met veel rossig haar. Daarom noemen 
zij hem Esav (‘harige’). Daarna baart zij nog een zoon, die met zijn hand de 
hiel van Esav vasthoudt. Zij noemen hem Ja’akov (‘die hem op de hak 
neemt’). Als beide jongens opgroeien, wordt duidelijk dat zij helemaal niet 
op elkaar lijken. Esav is veel en graag buiten. Hij is een goede jager. 
Jitschak kan het goed met hem vinden. Ja’akov is een ingetogen mens, die 
liever binnen zit te leren. Rivka houdt veel van hem. 

 
 

Linzensoep 
Op zekere dag, de broers zijn inmiddels volwassen, komt Esav moe van het 
jagen bij de tent. Ja’akov kookt linzensoep. Esav zegt tegen Ja’akov: “Laat 
me toch eens vlug wat van dat rode, dat rode daar, eten, want ik ben zo 
moe.” Daarom wordt hij ook wel Edom (‘de rode’) genoemd. Ja’akov 
antwoordt Esav: “Verkoop dan direct je eerstgeboorterecht aan mij.” Esav 
legt een eed voor Ja’akov af en verkoopt zijn eerstgeboorterecht voor een 
bord linzensoep. Esav trouwt op veertigjarige leeftijd met Jehoedith, de 
dochter van de Chittiet Beëri, en met Basemath, de dochter van de Chittiet 
Eilon. 
 
Later ontstaat opnieuw hongersnood in het land en Jitschak gaat met zijn 
familie naar het land Gerar.  
In Gerar - het land van koning Avimelech, de koning van de Filistijnen - 
verschijnt God aan Jitschak en zegt hem, dat hij niet verder mag trekken 
naar Egypte. God belooft hem en zijn nakomelingen te zegenen. 

 
 

Zegen  
Als Jitschak oud wordt, laat hij Esav roepen om hem een bijzondere zegen 
te geven. Rivka heeft meegeluisterd en zegt tegen Ja’akov dat hij zich als 
Esav moet verkleden en in plaats van zijn broer naar Jitschak moet gaan. 
Jakov bedekt zijn handen en hals met geitenvellen. Zijn blinde vader voelt 
de harige handen en zegt: “De stem is de stem van Ja’akov maar de 
handen zijn de handen van Esav.” Vervolgens zegent hij Ja’akov. Jitschak 
en Esav doorzien de list te laat. De bijzondere zegen is immers al gegeven. 
Esav haat Ja’akov en is zo boos dat hij hem wil vermoorden. Rivka zegt 
tegen Ja’akov dat hij moet vluchten naar haar broer Lavan in Charan. Zij 
zorgt er bovendien aan het eind van de parasja voor dat Ja’akov een 
opdracht van zijn vader meekrijgt: “Neem geen dochters van Kena’an.” 
Rivka wil namelijk niet dat Ja’akov net als zijn broer trouwt met een vrouw 
uit Kena’an, omdat de Kena’anieten afgoden dienen. 
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(25:19) Dit zijn de nakomelingen van Jitschak, de zoon van Avraham, het was 
Avraham die Jitschak voortbracht. 

 


