
 

VERTELPLAAT Jakov vecht met de engel, aan de overkant het 
tentenkamp. 

 

 Jakov had 20 jaar bij Lavan gewerkt, maar nu wilde hij met 
al zijn kinderen en vrouwen weer terug. De vrouw waar hij 
zoveel van hield, Racheel, ging onderweg dood, toen haar 
laatste kindje Binjamin werd geboren. 
In de verte kwam Esav eraan. Jakov was bang voor zijn 
broer, zou Esav nog boos op hem zijn? Daarom stuurde hij 
snel een paar mannen vooruit om Esav te begroeten en hem 
allerlei mooie cadeaus te geven. Jakov verdeelde daarna zijn 
mensen en bezittingen in 2 groepen. Toen hij de laatste 
groep aan de overkant van de rivier had gezet en het donker 
was geworden, viel hij in een diepe slaap. 
Die nacht kwam er een engel van God om met Jakov te 
vechten. Ze vochten de hele nacht door. Jakov raakte 
gewond bij zijn heup, maar hij gaf zich niet gewonnen! Toen 
het ochtend werd, stopte de engel met vechten. Hij zegende 
Jakov en gaf hem een andere naam: Jisraeel (vechter voor 
God). 
Intussen was Esav dichterbij gekomen met een leger van 
400 mannen. Gelukkig sloot hij vrede met Jakov en ze 
leefden nog jaren samen met hun vader Jitschak. 
Toen Jitschak 180 jaar oud was, ging hij dood. Hij werd 
begraven door zijn 2 zoons Jakov en Esav in de grot de 
Machpela. 

  

MIDA Vrede sluiten, iets goed maken. 

 Esav had eigenlijk best wel reden reden om boos te zijn op 
broer Jakov, waarom? Eigenlijk wilde hij hem eerst 
vermoorden. Toch vergeeft hij zijn broer alles. Hij is juist blij 
als hij hem weer ziet en hij sluit vrede met zijn broer. 
Bespreek hoe belangrijk het is om elkaars nare dingen te 
vergeven en vergeten. Wat gebeurt er als je altijd boos 
blijft? Wie is er wel eens heel erg boos op iemand geweest, 
waarom? Wat was er gebeurd en hoe kon je het weer goed 
maken? Hoe probeerde Jakov het weer goed te meken met 
Esav? Hoe voel je je als je vrede sluit? 

  
 
 

 

ACTIVITEIT Versje over vrede sluiten. 

 
 

 Er is een versje dat de kinderen in Israel zeggen als ze ruzie 
hebben gemaakt en het weer goed willen maken. 
Sjalom sjalom, le’olam 
Berogez, berogez, af pa’am. 
(Vrede vrede voor altijd, nooit meer ruzie!) 
 
Bij de 1e regel schud je elkaars handen, bij de 2e regel schud 
je “nee” met je wijsvinger. 
Laat de kinderen per paar tegenover elkaar staan en 
oefenen. 
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