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Gedachten vanuit de preek 

�  Naar welk van de hoofdpersonen gaat je sympathie uit? Naar 

slachtoffer of Jakob die – ondanks alles 

dan Ezau? Naar Rachel of Izak?

27 met deze voorkeur in gedachten. Maar is dat wel de goede 

� Het grote geheim van Genesis 27 is de zegen van God. Daar is het 

allemaal om begonnen. Maar voor wie is die zegen? Voor net

brave mensen? Dat idee zit diep… Maar het is niet wat dit hoofdstuk 

vertelt. We ontmoeten een verhaal vol bedrog en schone schijn.

� Het is een spiegel: hoe vaak doen wij onszelf mooier voor dan we zijn

Op je werk, op school, in je gezin, op Facebook

dat doen we met goede bedoelingen. Je wilt een goede werknemers 

zijn, een leuke moeder, een geslaagd iemand, een modelgelovige…

� Maar zou het kunnen dat je God daarmee voor de voeten loopt? Izak 

die de zegen wilde uitdelen op de manier zoals het altijd gaat. Rebekka 

en Jakob die de zegen meer grijpen dan ontvangen? 

ook te ijverig zijn. Teveel willen doen (vanuit goede bedoelingen).

� Genesis 27 stelt ons voor de vraag in hoeverre we nu werkelijk op God 

en Zijn beloften durven vertrouwen. Bijvoorbeeld als je denkt aan je 

kinderen of kleinkinderen. Of breder: aan de toekomst va

Nederland… Hoeveel vertrouwen hebben we eigenlijk?

� God wil Zijn kerk niet op schone schijn

puurheid en echtheid… Niet alleen als het goed gaat met ons, onze 

kinderen, enz. Maar zeker ook als het dat niet gaat. De vraag is: zijn we 

als gemeente een plek waar echtheid een kans

� Het gaat in Genesis niet zonder schade en schande. Jakob moet 

vluchten. De familie wordt uit elkaar gescheurd. Er heerst haat en nijd. 

In Hebreeën lezen we dat God zich niet schaamt hun God te zijn

(Hebr.11:16). Hij blijft Zijn mensen trouw, ondanks hun falen.

� Een paar verzen verder (11:20) zegt Hebreeën dat Izak zijn zonen 

gezegend heeft ‘door het geloof’. Dat lijkt een vreemde uitspraak. 

Maar wie goed kijkt naar Genesis 27

zich doorzet. Niet zozeer dankzij, maar ondanks alle bedrog en list. 

� En dat niet alleen, de schrijver van Hebreeën heeft gelijk. A

bedrog ontdekt, reageert hij wezenlijk 

het zo goed is, ondanks alles.  

voor Jakob ook rijker dan de eerste

� Hier laat Izak zien dat hij het begrepen heeft. Zijn ogen waren 

verzwakt, maar nu ziet hij weer scherp als tevoren. 

geloven! De weg van God met je leven 

En dan durven terugkeren van zelfgekozen wegen

‘Schone schijn’ 

  Spiegelbeeld.  

Vragen van hart tot hart

Naar welk van de hoofdpersonen gaat je sympathie uit? Naar Ezau als 

ondanks alles – meer met God lijkt te hebben 

? Als vanzelfsprekend lezen we Genesis 

in gedachten. Maar is dat wel de goede manier?  

Het grote geheim van Genesis 27 is de zegen van God. Daar is het 

allemaal om begonnen. Maar voor wie is die zegen? Voor nette en 

Dat idee zit diep… Maar het is niet wat dit hoofdstuk 

We ontmoeten een verhaal vol bedrog en schone schijn. 

oe vaak doen wij onszelf mooier voor dan we zijn? 

Op je werk, op school, in je gezin, op Facebook niet te vergeten… Zelfs 

dat doen we met goede bedoelingen. Je wilt een goede werknemers 

zijn, een leuke moeder, een geslaagd iemand, een modelgelovige… 

Maar zou het kunnen dat je God daarmee voor de voeten loopt? Izak 

die de zegen wilde uitdelen op de manier zoals het altijd gaat. Rebekka 

en Jakob die de zegen meer grijpen dan ontvangen? Kennelijk kun je 

ijverig zijn. Teveel willen doen (vanuit goede bedoelingen). 

Genesis 27 stelt ons voor de vraag in hoeverre we nu werkelijk op God 

en Zijn beloften durven vertrouwen. Bijvoorbeeld als je denkt aan je 

kinderen of kleinkinderen. Of breder: aan de toekomst van de kerk in 

Hoeveel vertrouwen hebben we eigenlijk? 

Zijn kerk niet op schone schijn bouwen. Hij verlangt naar 

Niet alleen als het goed gaat met ons, onze 

kinderen, enz. Maar zeker ook als het dat niet gaat. De vraag is: zijn we 

als gemeente een plek waar echtheid een kans krijgt…? 

Het gaat in Genesis niet zonder schade en schande. Jakob moet 

vluchten. De familie wordt uit elkaar gescheurd. Er heerst haat en nijd. 

In Hebreeën lezen we dat God zich niet schaamt hun God te zijn 

(Hebr.11:16). Hij blijft Zijn mensen trouw, ondanks hun falen. 

Een paar verzen verder (11:20) zegt Hebreeën dat Izak zijn zonen 

gezegend heeft ‘door het geloof’. Dat lijkt een vreemde uitspraak. 

naar Genesis 27, ziet dat de lijn van Gods belofte 

Niet zozeer dankzij, maar ondanks alle bedrog en list.  

de schrijver van Hebreeën heeft gelijk. Als Izak het 

wezenlijk anders dan Ezau. Hij beseft dat 

 Daarom is Izaks tweede zegen (28:3,4) 

de eerste zegen.  

Hier laat Izak zien dat hij het begrepen heeft. Zijn ogen waren 

verzwakt, maar nu ziet hij weer scherp als tevoren. En dat is nu echt 

met je leven herkennen, hoe laat soms ook. 

durven terugkeren van zelfgekozen wegen tot Zijn weg! 

Genesis 27:1-41 & 28:1-5 

Vragen van hart tot hart

  

Naar welk van de 

hoofdpersonen gaat 

je sympathie uit? Kun 

je uitleggen waarom? 

En wat zegt dat over 

jezelf? 

 

Herken je die neiging 

in jezelf en bij  jezelf 

om je mooier, beter, 

geslaagder voor te 

doen dan je bent? Is 

dat altijd erg? Wat is 

het gevaar? 

 

Wat vind je: is onze 

gemeente zo’n plaats 

waar echtheid kan 

heersen? Concreet: 

durf je te praten over 

dingen die niet goed 

gaan in je leven, 

bijvoorbeeld in je 

gezin, in de (geloofs)-

opvoeding? 
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Gespreksvragen 

1. De zegen van God is de rode draad in dit hoofdstuk. 

zegen van God in? En waarin zie je 

2. In de preek ging het over echtheid en puurheid. Hoe belangrijk is het 

om dat te zijn? En wat houden echtheid en puurheid dan in?

3. Kun je je voorstellen dat je – net als Rebekka en eerder al Abraham en 

Sara – God ook voor de voeten kunt lopen?

praktijk. 

4. In Genesis 27 staat de doorgaande lijn van Gods beloften op het spel. 

Ook wij mogen daar in delen. Maak je je wel eens zorgen dat die lijn 

ophoudt, als je denkt aan je familie en/of aan de kerk in Nederland? 

Zo ja, wat zouden we met die zorg kunnen doen

5. Hebreeën 11 stelt dat Izak zijn zonen zegende door het geloof, terwijl 

het daar helemaal niet op lijkt in het begin van Genesis 27. Wat leer je 

hier over geloof? 

6. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 

Wat heeft het ons in dit verband te zeggen dat de Here er doelbewust 

voor kiest om Zijn weg te gaan met mensen op wie van alles is aan te 

merken?  

 

 

 

 

 

Gebedspunten  

• Dank God dat Hij door de schone schijn van ons mensen heen prikt en 

dat Hij zich niet laat weerhouden om met ons

• Vraag de Here of Hij ons wil bewaren voor mensen die steeds bezig zijn 

met ons imago, onze status, de schone schijn ophouden.

• Bid dat Hij ons een gemeente maakt waarin echtheid en puurheid mogen 

bestaan, juist ook als dingen niet goed ga

• Vraag Hem ook of Hij ons – als ouderen en jongeren wil bewaren voor 

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

• Dank voor Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat Hij niet mensen roept die 

volmaakt zijn. Maar mensen als Jakob, mensen als wij. 

 

 

 

 

 

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

‘Schone schijn’ 

  Spiegelbeeld.  

De zegen van God is de rode draad in dit hoofdstuk. Wat houdt de 

aarin zie je dat in je eigen leven terug?  

het over echtheid en puurheid. Hoe belangrijk is het 

om dat te zijn? En wat houden echtheid en puurheid dan in? 

net als Rebekka en eerder al Abraham en 

God ook voor de voeten kunt lopen? Geef voorbeelden uit de 

In Genesis 27 staat de doorgaande lijn van Gods beloften op het spel. 

Ook wij mogen daar in delen. Maak je je wel eens zorgen dat die lijn 

ophoudt, als je denkt aan je familie en/of aan de kerk in Nederland? 

Zo ja, wat zouden we met die zorg kunnen doen? 

Hebreeën 11 stelt dat Izak zijn zonen zegende door het geloof, terwijl 

het daar helemaal niet op lijkt in het begin van Genesis 27. Wat leer je 

Deze dienst is een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 

t verband te zeggen dat de Here er doelbewust 

voor kiest om Zijn weg te gaan met mensen op wie van alles is aan te 

door de schone schijn van ons mensen heen prikt en 

dat Hij zich niet laat weerhouden om met ons Zijn weg te gaan. 

ons wil bewaren voor mensen die steeds bezig zijn 

met ons imago, onze status, de schone schijn ophouden. 

Bid dat Hij ons een gemeente maakt waarin echtheid en puurheid mogen 

bestaan, juist ook als dingen niet goed gaan of gegaan zijn in ons leven. 

als ouderen en jongeren wil bewaren voor 

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

Dank voor Zijn onvoorwaardelijke liefde. Dat Hij niet mensen roept die 

ar mensen als Jakob, mensen als wij.  

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

Verdiepingsv

De zegen in Genesis 27 spreekt 

over tegenstelling tussen 

volken. Edom

inderdaad ook later in de 

Bijbel een belangrijke rol 

waarin die tegenstelling 

telkens blijkt. Lees met elkaar 

de volgende teksten: Numeri 

20:14

22; Matteüs 2:13

moet bedenken dat deze 

koning Herodes een Edomi

was).

naar voren komen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadi

staat gepland voor zondag 

dec

thema: ‘

alleen

Genesis 

reiding

op dinsdag 

houden worden

uur in de kerk.

 

Genesis 27:1-41 & 28:1-5 

Verdiepingsvraag 

De zegen in Genesis 27 spreekt 

over tegenstelling tussen 

volken. Edom speelt 

inderdaad ook later in de 

Bijbel een belangrijke rol 

waarin die tegenstelling 

telkens blijkt. Lees met elkaar 

de volgende teksten: Numeri 

20:14-21; 1 Koningen 11:1-2,14-

22; Matteüs 2:13-18 (waarbij je 

moet bedenken dat deze 

koning Herodes een Edomiet 

was). Welke lijn zie je daarin 

naar voren komen? 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor zondag 6 

december. Dan luidt het 

thema: ‘Eenzaam, maar niet 

alleen’, naar aanleiding van 

Genesis 28. De kringvoorbe-

reiding voor deze dienst zal 

op dinsdag 1 december ge-

houden worden, om 20.00 

uur in de kerk. 

 


