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Thema Jakob en Ezau (Pnr.631)  Genesis 27: 22 
Uitgesproken 9 november 2006 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Pieter Wiekeraad  
Muzikale begeleiding Martin de Jong 
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Arie van de Weerd 
 
Deze preek werd eerder uitgesproken in ’s Gravendeel, 6 maart 1988 in een serie 
over Jakob en Ezau. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 62: 1  
 1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Aanvangstekst Genesis 27: 22 
22 Jakob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. 
Het is Jakobs stem, dacht hij, maar het zijn Esaus handen.  

 
 
Zingen Psalm 62: 6 en 7 

Zet nooit uw hart op geld of goed, 
zie toe dat gij geen onrecht doet, 
want alle macht is snel vervlogen. 
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk, 
gij zijt een ademtocht gelijk, 
lucht, in een weegschaal afgewogen. 
 
7. God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, - 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft 

 
Kyrie  Gebed om ontferming 
 
Cantorij zingt Lied 172  

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
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die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
2. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Gloria Psalm 8 
 2 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.  
 U die aan de hemel uw luister toont –  

3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen  
bouwt u een macht op tegen uw vijanden  
om hun wraak en verzet te breken.  
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,  
de maan en de sterren door u daar bevestigd,  
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,  
het mensenkind dat u naar hem omziet?  
6 U hebt hem bijna een god gemaakt,  
hem gekroond met glans en glorie,  
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen  
en alles aan zijn voeten gelegd:  
8 schapen, geiten, al het vee,  
en ook de dieren van het veld,  
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee  
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.  
10 HEER, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam  

 op heel de aarde. 
 
Zingen Groot Gloria 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Genesis  27: 18- 29  

18 Zo ging hij naar zijn vader. ‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn zoon,’ zei 
Isaak, ‘wie ben je?’ 19 Jakob antwoordde zijn vader: ‘Ik ben Esau, uw 
eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga 
overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten; dat zal u de kracht 
geven om mij te zegenen.’ 20 ‘Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, 
mijn zoon!’ zei Isaak. En hij antwoordde: ‘Doordat de HEER, uw God, 
alles zo gunstig voor me liet verlopen.’ 21 Toen zei Isaak tegen 
Jakob: ‘Kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je 
inderdaad mijn zoon Esau bent of niet.’ 22 Jakob kwam dichter bij 
zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jakobs stem, dacht hij, 
maar het zijn Esaus handen. 23 Omdat Jakobs handen even behaard 
waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaak hem niet en dus 
zegende hij hem. 24 ‘Ben je echt mijn zoon Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’ 
antwoordde Jakob. 25 Toen zei hij: ‘Zet het wildbraad dan dichter bij 
me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te 
zegenen.’ Jakob zette het dichter bij hem en Isaak at ervan. Ook 
bracht hij hem wijn, en hij dronk ervan. 26 Toen zei Isaak tegen 
Jakob: ‘Kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me.’ 27 Hij kwam 
dicht bij hem staan en kuste hem. Toen Isaak zijn kleren rook, sprak 
hij deze zegen over hem uit:  
‘De geur van mijn zoon is de geur van het veld,  
het veld dat de HEER heeft gezegend.  
28 God geve je dauw uit de hemel  
en vette, vruchtbare aarde,  
een overvloed van koren en wijn.  
29 Volken zullen je dienen,  
naties zich voor je buigen.  
Je zult heer zijn over je broers,  
macht hebben over je moeders zonen.  
Vervloekt wie jou vervloekt,  
gezegend wie jou zegent.’ 

 
Zingen Lied 38: 1 

1. De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim, 
o Israël, mijn teerbeminde, 
omdat gij liefhebt in den blinde 
verdorven macht en schone schijn, 
liet Ik u gaan in uw ellende, 
ontnam u honing, melk en wijn. 
Nu voer Ik u in de woestijn 
en daar zal Ik mij tot u wenden. 

 
Schriftlezing Genesis  27: 30-40  

30 Toen Isaak Jakob gezegend had en Jakob nog maar net bij zijn 
vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. 
31 Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader 
en zei tegen hem: ‘Ga overeind zitten, vader, en eet van wat uw zoon 
heeft geschoten; dat zal u de kracht geven om mij te zegenen.’ 
32 ‘Wie ben jij?’ vroeg zijn vader Isaak hem. ‘Ik ben het, Esau, uw 
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zoon, uw eerstgeborene.’ 33 Toen schrok Isaak hevig en zei: ‘Maar 
wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij 
geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb 
hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten!’ 34 Toen 
Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige 
kreet en hij smeekte zijn vader: ‘Zegen mij, zegen ook mij, vader!’ 
35 Maar Isaak antwoordde: ‘Je broer is me komen bedriegen en is er 
met jouw zegen vandoor gegaan.’ 36 Toen zei Esau: ‘Niet voor niets 
heet hij Jakob hij heeft me nu al twee keer beetgenomen. Eerst heeft 
hij me mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn 
zegen!’ Daarna vroeg hij: ‘Hebt u dan geen zegen meer over voor 
mij?’ 37 Isaak antwoordde hem: ‘Ik heb hem heer en meester over je 
gemaakt, hem al zijn broers als dienaar gegeven, en hem voorzien 
van koren en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn 
zoon?’ 38 ‘Hebt u dan maar één zegen, vader?’ vroeg Esau hem. 
‘Zegen mij, zegen ook mij, vader!’ En hij barstte in tranen uit. 39 Zijn 
vader Isaak antwoordde hierop:  
‘Ver van de vette grond zul je wonen,  
ver van de hemelse dauw.  
40 Je zult leven van je zwaard  
en dienstbaar zijn aan je broer.  
Maar heb je je eenmaal losgerukt,  
dan werp je zijn juk van je nek.’ 

 
Zingen Lied 38: 5 

5. En wie Ik was voorbijgegaan, 
omdat hij zelf Mij had vergeten, 
zal van mijn milde ontferming weten. 
Mijn eigen volk noem Ik voortaan 
wie niet mijn volk had moeten heten. 
Ik spreek u als mijn liefste aan. 
Dan zegt gij stil en blij mijn naam: 
mijn Bruidegom, mijn God van vrede. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 395 

1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
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en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Cantorij zingt Lied 254: 1, 2 en 4 

1 God in den hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
2 U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning! 
 
4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

 
Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Zingen Lied 313: 1, 5, 6 en 7 
1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 
 
6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkre tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
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Erbarm U, Heer. 
 
7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

 
Zegen 


