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Woord vooraf

Aan het ‘Woord vooraf’ van deel 1 heb ik weinig toe te voegen. Dat geldt 
ook voor de opzet. Opnieuw heb ik geen grote hoofdstukken gemaakt, 
zodat iedereen het kan gebruiken voor de stille tijd. De vragen zijn ook in 
dit deel geplaatst aan het einde van een paragraaf, met enige ruimte om 
zelf wat aantekeningen te maken. Tevens vind je er twee soorten kaders: 
‘Merk op’ en ‘Weet je nog?’ Met deze kaders wil ik de lezer helpen om 
dingen terug te halen of tussentijds op te slaan, zodat de grote lijn kan 
worden vastgehouden.

In de ‘Inhoudsopgave’ zie je tevens een indeling voor bijbelkringen die 
aangeeft welke hoofdstukken bij elkaar genomen kunnen worden. Je vindt 
er vijf, maar als leiding kun je ook je eigen indeling maken.

Opdracht
Het eerste deel werd opgedragen aan Peter en Margreet van Kooten. In 
dat deel vind je in de Opdracht dat onze zoon Peter op 8 november 2014 
plotseling op 37-jarige leeftijd overleed in het vliegtuig op terugreis van 
een zakenreis naar Azië. We hebben daarin ook onze diepe dankbaarheid 
en liefde geuit voor zijn lieve vrouw Margreet die in de kracht van de 
heere met de kinderen verdergaat. Haar wijze van leven met de heere is 
er ook het geheim van dat de kinderen wel hun vader erg missen, maar zij 
niet in negatieve zin door dit ingrijpende gebeuren beschadigd zijn. Ze 
mogen liefdevol en evenwichtig opgroeien. Het leek mijn vrouw en mij 
een goede gedachte om dit deel op te dragen aan de kinderen van Peter 
en Margreet, onze kleinkinderen Doreen, Aron en Jonne.

Tussen haakjes hebben we Yannick van der Cingel ingevoegd die met 
Doreen verkering heeft gekregen. Hij voelt als een eigen (klein)zoon. Mar-
greet en wij zijn er dankbaar voor. We weten zeker dat Peter zijn dochter 
met een gerust hart aan hem zou hebben toevertrouwd. 

Lieve kleinkinderen, jullie missen je vader. Het is hartverwarmend hoe 
ooms en tantes om jullie heen staan, maar niemand kan jullie papa ver-
vangen. Jullie weten ook dat er niets belangrijkers is dan de hemelse 
Vader tot een Vader te hebben. Hij heeft ook aan jullie beloofd en verze-
geld dat Hij jullie tot Zijn kinderen en erfgenamen heeft aangenomen (zelf 
mocht ik jullie dopen!). Wat dat betekent vertelt de Heere Jezus ons in 
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Lukas 15. De heere is werkelijk Vader, maar hebben wij een kinderhart? 
Erkennen en belijden wij de heere als goedertieren Vader in Christus door 
de Heilige Geest? Jullie vader is bij deze drie-enige God. En als hij nog iets 
tegen jullie zou kunnen zeggen, zou hij zeggen: ‘Let erop dat ik geen van 
jullie hier straks mis.’ Wat nog meer is: de heere zegt: ‘Doreen en Yannick, 
Aron en Jonne, geef Mij je hart!’ Dan zullen we eens met papa en al de 
heiligen in Zijn Koninkrijk zijn waar God alle tranen van de ogen afwist!

Apeldoorn/Brouwershaven
Januari 2018
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I  God laat Jakob als Israël 
 
zich met Ezau verzoenen 
 
Genesis 32:1-33:11

1  Jakob verlangt naar verzoening met zijn broer Ezau 
32:1-8 

2  Jakob zoekt de genade in de beloften van de heere 
32:9-12 

3  Jakob tracht door giften zelf de genade te bewerken 
32:13-21 

4  De heere worstelt met Jakob en breekt zijn kracht 
32:21-25 

5  De zon gaat op over Israël 
32:26-32 

6  Israël gaat Ezau tegemoet 
33:1-4 

7  Jakob geeft ‘mijn zegen’ terug aan Ezau 
33:5-11 





13

1 Jakob verlangt naar verzoening met 
zijn broer Ezau

Genesis 32:1-8

1 Ook Jakob ging zijns weegs en engelen van God ontmoetten hem. 2 Toen hij 
hen zag, zei Jakob: Dit is een leger van God! Daarom gaf hij die plaats de naam 
Mahanaïm. 3 En Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar 
het land Seïr, het gebied van Edom. 4 Hij gebood hun: Dit moet u zeggen tegen 
mijn heer, tegen Ezau: Dit zegt uw dienaar Jakob: Ik heb als vreemdeling bij 
Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. 5 Ik heb runderen, 
ezels, kleinvee, slaven en slavinnen, en ik heb iemand gestuurd om dit aan 
mijn heer te vertellen, opdat ik genade in uw ogen vind. 6 De boden kwamen 
terug bij Jakob en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau, aangekomen, en nu 
komt hij u tegemoet, met vierhonderd man bij zich. 7 Toen werd Jakob erg 
bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, 
het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen, 8 want hij zei: Als 
Ezau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven 
kamp ontkomen.

Jakob mag het beloofde land niet binnengaan zoals hij het verliet
Je kunt al betrekkelijk lang geleden verkeerd tegenover iemand gehan-
deld hebben, waaraan je af en toe terugdenkt, maar het is toch al weer 
ver weg. Dat wordt anders als je weet dat je bij een bruiloft of een verjaar-
dag die persoon binnenkort weer ontmoeten zult. Nu moet je er voortdu-
rend aan denken. Je krijgt het steeds benauwder. Je ziet het allemaal ook 
weer veel scherper voor je. Zo is het ook met Jakob. Hij keert nu terug. En 
daar wacht Ezau. We zullen zien dat hoe dichter hij Ezau nadert, hoe gro-
ter de angst wordt. Er speelt maar één naam door zijn hoofd: Ezau! Ezau 
die hij zo gemeen behandeld heeft. Ezau die uitgeroepen heeft: ‘Als mijn 
vader overleden is, dan vermoord ik hem.’ Hier gaan de hoofdstukken 32 
en 33 over. Een verhaal om met spanning te volgen. 
Het is voor de spanning van een verhaal meestal niet goed om van tevo-
ren al te vertellen hoe het afloopt. Maar soms moet je iets meer weten 
om het verhaal te kunnen begrijpen. Dat is ook hier zo. Waar gaat het nu 
eigenlijk om in deze openbaring van de Heere? 
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De heere wil niet dat Jakob als Jakob terugkomt in het beloofde land. 
Jakob moet vernieuwd worden. Want hoe is Jakob? Jakob leeft enerzijds 
uit Gods beloften, maar die beloften zijn hem niet genoeg. Jakob wil 
steeds weer handig handelen en zelf de touwtjes in handen hebben. Dat 
is heel herkenbaar. Zeker als je een leidinggevende positie hebt. Je wilt 
wel met de heere leven, maar tegelijk zelf de zaken onder controle heb-
ben. En eigenlijk leef je dan niet vanuit en met de Heere. Je gebruikt de 
heere als extra garantie voor je eigen handelen, maar niet als de enige 
garantie. Dit gaat de heere nu bij Jakob afbreken en vernieuwen. Houd dit 
vast, want dan begrijpen we de geschiedenis pas echt.

1.  Kun jij je voorstellen dat Jakob bij zijn terugkeer naar het beloofde land 
in zijn gedachten voortdurend met Ezau bezig is? Probeer in zijn schoe-
nen te staan, wat komt er dan allemaal op je af?

2.  Kun je begrijpen dat de heere niet wil dat Jakob als Jakob terugkeert in 
het beloofde land? Hoe zie jij Jakob? 

God stuurt engelen als voorboden
We lezen aan het begin van ons hoofdstuk in vers 1: Ook Jakob ging zijns 
weegs. Laban is vertrokken. Dit stukje van Jakobs leven is met verzoening 
afgesloten. Wat dat betreft kan hij in de toekomst bij Laban op visite gaan. 
Ze hebben een verbond gesloten. 
Maar nu gaat Jakob verder. Jakob trekt vanuit Gilead richting het zuiden 
naar een zijrivier van de Jordaan, de Jabbok, waar het dal een goede 
ingang biedt. Jakob trekt dus langs de grens van het land waarvan de 
heere tegen Abraham zei dat Hij het hem wijzen zou, het beloofde land. 
Voor Jakob is dit het land waar hij geboren is. Maar het is ook het land 
waar de grond hem te heet onder de voeten werd. Het land waar hij uit 
weg moest vluchten, omdat Ezau gezegd had hem te zullen vermoorden 
als zijn vader niet meer zou leven. Hoe dichter hij het land nadert, hoe 
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meer hij vervuld wordt van angst. Hoe erg dat is, zal in de volgende verzen 
blijken. Maar wat gebeurt er eerst? Lees maar mee in vers 1b … en enge-
len van God ontmoetten hem.
Precies op het moment dat Jakob op het punt staat het beloofde land bin-
nen te trekken, laat de heere hem een geweldig leger engelen zien. Dat is 
wat! Toen hij vertrok en als zwerver moederziel alleen onder de blote 
hemel lag, heeft hij ook zo’n leger engelen gezien. Toen beloofde de heere 
hem: Ik zal u terugbrengen in dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat 
Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb. (Gen. 28:15) En weet je wat 
heel apart is? En engelen van God ontmoetten hem. Hier wordt in het 
Hebreeuws het werkwoord paga gebruikt. Dat werkwoord werd ook 
gebruikt in 28:11 voor de plek die Bethel voor hem werd: Hij bereikte 
(ontmoette, paga) de plaats waar hij overnachtte! Jakob heeft het nog 
niet door, maar wij worden eraan herinnerd. Toen zag Jakob in een droom 
ook ineens engelen, waarna even later God Zelf tegen Jakob ging spreken. 
De boden bleken voorboden te zijn van de heere Zelf. En dat is hier nu ook 
weer zo. Jakob weet het nog niet, wij wel. Jakob weet misschien nog niet 
eens hoe hij dit leger moet uitleggen, maar hij hoopt zonder meer dat zij 
meetrekken en hem beschermen. Het is in ieder geval een bemoediging 
van de Heere.
Wat is Jakobs reactie? Vers 2: Toen hij hen zag, zei Jakob: Dit is een leger 
van God! Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaïm. Dit is apart, 
Jakob ziet de engelen hier niet als boden die op en neer gaan, maar als 
een leger. En hij doet weer iets wat hij sinds Bethel niet meer gedaan 
heeft, hij geeft de plaats een naam: Mahanajim = dubbel leger (ajim, het 
Hebreeuwse tweevoud), dus twee legers. 

3.  Wat roept de verschijning van de twee legers engelen aan Jakob bij jou 
op? Loopt er zo een directe lijn tussen vertrek en terugkeer? Zijn deze 
engelen te zien als voorboden van God Zelf?


