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Gedachten vanuit de preek 

� “Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham

begint een nieuw verhaal in Genesis 25

De Here trekt Zijn spoor, dat begon met Abraham, verder. Hoewel… 

Izak en Rebekka krijgen geen kinderen, 

� Het is alsof God het erom doet. 

een wonder is dat het volk van het verbond

eigen kracht. Dat laat Izak zien

wordt: bidden met volharding.

� Rebekka wordt zwanger en wel van een tweeling. Van meet af aan is 

duidelijk dat deze tweeling zeer verschillend is

lijk, gedrag, levenswijze dan Ja

conflict. Hier staan twee manieren van leven tegenover elkaar. 

� Dat klinkt door in de beschrijving van de tweelingbroers. De ruige 

tegenover de gladde, de jager versus de herder

contra moederskind. De verschillen tussen de zonen 

zich in de voorkeuren van Izak en Rebekka 

� De verleiding is groot om onze afkeur uit te spreken. Maar het is beter 

om de eerlijkheid van de Bijbel na te volgen. Hoe brengen wij het ervan 

af als ouders, grootouders, opvoeders, gemeenteleden

troost dit verhaal ons. Want God 

� Maar Hij doet dat op Zijn manier

laatste zal de eerste worden. Esau en Jakob zullen ook verschillen in de 

zegen die ze ontvangen. Dat roept vragen op. 

verschil tussen mensen? En zo ja, waarom dan

� Het is duidelijk dat God met Jakob andere plannen heeft dan met Esau

Maar het wonderlijke is, dat dit niet is 

Nee, legt Paulus later uit, “God ki

daden, maar omdat Hij hem roept

� Wie gelooft, is geen beter mens 

hielenlichter, er niet beter afkomt in deze geschiedenis dan Esau. Er is 

één verschil tussen hen,waar het om gaat. Jakob heeft 

zegen, terwijl Esau die achteloos van tafel veegt.

� Waar gaat het om in (geloofs)opvoeding, thuis en in de gemeente? 

Niet om brave burgers te kweken, maar om hen gevoel te geven voor 

het heilige, voor het grote geheim van de geschiedenis: 

En daarmee voor de roeping die je al

� Verschil mag er zijn. God gaat met Jakob en Esau een eigen weg. 

sluit niemand buiten! Deze geschiedenis geeft je hoop. G

niet op grond van onze daden. Hij ro

je bang voor moet zijn: onverschilligheid. God beware ons

‘Verschil mag er (niet) zijn’ 

  Spiegelbeeld.  

Vragen van hart tot hart

“Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham.” Daarmee 

Genesis 25, het verhaal van Esau en Jakob. 

De Here trekt Zijn spoor, dat begon met Abraham, verder. Hoewel… 

Izak en Rebekka krijgen geen kinderen, net als Sara en later Rachel. 

Het is alsof God het erom doet. Alsof Hij duidelijk wil maken dat het 

het volk van het verbond er is. Geloof is geen weg in 

zien. Hij doet wat van ons mensen gevraagd 

et volharding. En God verhoort zijn gebed. 

Rebekka wordt zwanger en wel van een tweeling. Van meet af aan is 

duidelijk dat deze tweeling zeer verschillend is: Esau is anders in uiter-

lijk, gedrag, levenswijze dan Jakob. Zelfs in de baarmoeder is er al 

conflict. Hier staan twee manieren van leven tegenover elkaar.  

Dat klinkt door in de beschrijving van de tweelingbroers. De ruige 

tegenover de gladde, de jager versus de herder, maar ook: vaderszoon 

De verschillen tussen de zonen weerspiegelen 

ak en Rebekka voor één van beide.  

De verleiding is groot om onze afkeur uit te spreken. Maar het is beter 

om de eerlijkheid van de Bijbel na te volgen. Hoe brengen wij het ervan 

af als ouders, grootouders, opvoeders, gemeenteleden? Juist daarin 

. Want God gaat Zijn weg met deze mensen.  

Hij doet dat op Zijn manier: ‘de oudste zal de jongste dienen’, de 

Esau en Jakob zullen ook verschillen in de 

Dat roept vragen op. Maakt God dan zelf 

En zo ja, waarom dan?  

et is duidelijk dat God met Jakob andere plannen heeft dan met Esau. 

dat dit niet is omdat Jakob beter of heiliger is. 

God kiest een mens niet uit op grond van zijn 

daden, maar omdat Hij hem roept”. (Rom.9:12). Dat heet genade. 

mens dan anderen. Zoals ook Jakob, de 

et beter afkomt in deze geschiedenis dan Esau. Er is 

,waar het om gaat. Jakob heeft oren naar Gods 

die achteloos van tafel veegt. 

t het om in (geloofs)opvoeding, thuis en in de gemeente? 

te kweken, maar om hen gevoel te geven voor 

het heilige, voor het grote geheim van de geschiedenis: de Here God! 

En daarmee voor de roeping die je als mens in dit leven hebt… 

Verschil mag er zijn. God gaat met Jakob en Esau een eigen weg. Hij 

e geschiedenis geeft je hoop. God roept ons 

niet op grond van onze daden. Hij roept! En er is maar één gevaar waar 

je bang voor moet zijn: onverschilligheid. God beware ons… 

Genesis 25:19-34 

Vragen van hart tot hart

 

Dat geloof geen weg 

in eigen kracht is, vind 

je dat een bemoedi-

gende gedachte? Of 

juist niet? 

 

Zeg eens eerlijk: als je 

zelf in de spiegel kijkt, 

in hoeverre ben je dan 

een voorbeeld voor 

anderen?  

 

Wat is je reactie op 

Paulus’ woorden? 

Helpt het je of roept 

het juist vragen op? 

 

Hoe groot is het 

gevaar van onver-

schilligheid in je eigen 

leven? 
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Gespreksvragen 

1. Dit is een Bijbelgedeelte waarin 

gebeurt. Bij welke gebeurtenis blijven je gedachten haken? Waarom 

juist daar? 

2. Esau is onverschillig als het gaat over

drijft er handel mee en Isaak en Rebekka trekken partij. 

modelgezin dus… Wat heeft het ons 

3. Het thema van deze dienst is: 

a. Hoe ervaar je zelf de verschillen die er zijn tussen kinderen uit 

hetzelfde gezin?  

Je kunt denken aan het gezin waar je zelf uit komt of 

kinderen hebt ontvangen 

moeder bent.  

b. En hoe ervaar je de verschillen die er zijn in de gemeente van 

Christus? Wat vind je: mogen er verschillen zijn of ni

welke dan? 

4. In de geschiedenis van Esau en Jakob

worden, dat te maken heeft met geloof. Het lijkt wel of de ene mens 

meer ‘aanleg heeft voor geloof’ dan de ander. Herken je dat? En als 

dat zo is, hoeveel ruimte is er dan voor dat verschil, in gezin en 

gemeente? 

5. Reageer op de volgende stelling: 

“Als christenen zijn we veel te veel bezig

burgers in plaats van kinderen en jongeren 

heilige, voor het grote geheim van de geschiedenis: 

 

 

 

Gebedspunten  

• Dank God dat Hij de God is die mensen roept, niet op basis van onze 

daden, maar alleen op basis van Zijn genade.

• Dank Hem dat verschillen er mogen zijn. Dat we niet allemaal precies 

hetzelfde hoeven te zijn, als het gaat om geloof in Hem.

• Vraag de Here of Hij wil helpen om die ruimte er te laten zijn, in 

gezinnen, maar ook in de gemeente

• Vraag Hem ook of Hij ons – als 

onverschilligheid, maar ons gevoelig wil maken en houden voor Hem.

• Bid om eerlijkheid in je gebed en om volharding, zoals Izak volhardde. 

Dat we zullen volhouden, ook als we de v

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Verschil mag er (niet) zijn’ 

  Spiegelbeeld.  

Dit is een Bijbelgedeelte waarin – in slechts een paar verzen – veel 

gebeurt. Bij welke gebeurtenis blijven je gedachten haken? Waarom 

als het gaat over het eerstgeboorterecht, Jakob 

n Isaak en Rebekka trekken partij. Geen 

Wat heeft het ons dat te zeggen?  

thema van deze dienst is: ‘verschil mag er (niet) zijn’.  

Hoe ervaar je zelf de verschillen die er zijn tussen kinderen uit 

Je kunt denken aan het gezin waar je zelf uit komt of – als je 

kinderen hebt ontvangen – aan het gezin waarvan je vader of 

En hoe ervaar je de verschillen die er zijn in de gemeente van 

Christus? Wat vind je: mogen er verschillen zijn of niet? En zo ja, 

In de geschiedenis van Esau en Jakob lijkt een verschil zichtbaar te 

maken heeft met geloof. Het lijkt wel of de ene mens 

meer ‘aanleg heeft voor geloof’ dan de ander. Herken je dat? En als 

dat zo is, hoeveel ruimte is er dan voor dat verschil, in gezin en 

Reageer op de volgende stelling:  

ls christenen zijn we veel te veel bezig met het kweken van brave 

kinderen en jongeren gevoel te geven voor het 

heilige, voor het grote geheim van de geschiedenis: de Here God”.  

die mensen roept, niet op basis van onze 

van Zijn genade. 

Dank Hem dat verschillen er mogen zijn. Dat we niet allemaal precies 

hetzelfde hoeven te zijn, als het gaat om geloof in Hem. 

wil helpen om die ruimte er te laten zijn, in 

gemeente en de kerk.  

als ouderen en jongeren wil bewaren voor 

gevoelig wil maken en houden voor Hem.  

Bid om eerlijkheid in je gebed en om volharding, zoals Izak volhardde. 

Dat we zullen volhouden, ook als we de verhoring (nog) niet zien. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Verdiepingsv

Dit gedeelte raakt ook aan 

een actuele problematiek: die 

van de vluchtelingen. Ook 

daarin gaat het over de vraa

naar de draagkracht van een 

samenleving om verschillende 

godsdiensten en culturen 

onder één dak te brengen. 

Welke lijnen zou je vanuit dit 

gedeelte naar deze 

problematiek kunnen 

trekken?

NB: het gaat er natuurlijk 

niet om dat we een 

politieke discussie s

Wel om de vraag wat een 

oud Bijbelgedeelte te 

zeggen heeft in vragen van 

nu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadi

staat gepland voor zondag 8

novem

‘Verschil mag er zijn…

aanleiding van 

De kring

deze dienst zal op dinsdag 

novem

om 

 

Genesis 25:19-34 

Verdiepingsvraag 

Dit gedeelte raakt ook aan 

een actuele problematiek: die 

van de vluchtelingen. Ook 

daarin gaat het over de vraag 

naar de draagkracht van een 

samenleving om verschillende 

godsdiensten en culturen 

onder één dak te brengen. 

Welke lijnen zou je vanuit dit 

gedeelte naar deze 

problematiek kunnen 

trekken? 

NB: het gaat er natuurlijk 

niet om dat we een 

politieke discussie starten. 

Wel om de vraag wat een 

oud Bijbelgedeelte te 

zeggen heeft in vragen van 

nu! 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor zondag 8 

november. Dan is het thema: 

Verschil mag er zijn…’, naar 

aanleiding van Genesis 27:1-41. 

De kringvoorbereiding voor 

deze dienst zal op dinsdag 3 

november gehouden worden, 

om 20.00 uur in de kerk. 

 


