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Hoofdstuk 18         
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Lang geleden las ik een verhaal over twee broers, een eeneiige tweeling. 

Uiterlijk leken ze heel veel op elkaar. De meeste mensen wisten nooit wie, wie 

was. Maar hun karakters waren totaal verschillend. 

 

Ze waren twintig jaar  toen op 10 mei 1940  in ons land de oorlog uitbrak. Al 

voor de oorlog sympathiseerde de oudste broer met Hitler en nadat wij de 

oorlog verloren hadden, werd hij lid van  de NSB, de politieke partij in 

Nederland die blij was dat Hitler ons land bezet had. 

 

De andere tweelingbroer ging tijdens die 5 bezettingsjaren in het verzet. Vlak 

voor de bevrijding werd de knokploeg waar hij lid van was verraden en al zijn 

kameraden werden tijdens een vuurgevecht met de Duitsers doodgeschoten. 

Alleen deze jongste tweelingbroer werd gevangen genomen en in de gevangenis 

in Scheveningen opgesloten, in het beruchte Oranjehotel. 

 

Hoe het precies gegaan is weet ik niet, maar na de oorlog werd de 

verzetsstrijder, de jongste van de tweeling, ervan beschuldigd dat hij lid was 

geweest van de NSB, dat hij een groot verrader was geweest en hij werd tot een 

jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kon niet bewijzen dat hij een 

verzetsstrijder was geweest. 

 

En de echte NSB’er, de oudste van de tweeling? Hij gaf zich uit voor zijn jongste 

tweelingbroer en met gestolen geld vierde hij een heel, heel lange vakantie aan 

de Rivièra. 

 

 

Hoofdstuk 18        -       Het bedrog    -      Genesis  27 

 

En weer gingen de jaren voorbij. De tweelingbroers Ezau en Jacob waren al 

bijna tachtig jaar en hun vader Izaäk was een oud man geworden. Hij was steeds 

erg moe en ook zo goed als blind. Hij was niet ziek en het eten smaakte hem nog 

overheerlijk. Maar wanneer men zo oud is moet je er rekening mee houden dat 

elke dag je laatste kan zijn. Het was tijd om orde op zaken te stellen: hij moest 

met zijn beide zonen praten. 

 

Ja, dacht Izaäk, hoe moest het nu met mijn beide zonen? Zijn vader Abraham 

had het maar gemakkelijk gehad, die had maar één zoon bij zijn vrouw Sara. 

Maar aan wie moest hij nu een dubbel erfdeel geven wanneer hij stierf? En nog 

belangrijker was, aan wie van hen moest hij de Zegen van God geven? Aan 
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Ezau, die zich niets aantrok van God noch zijn gebod? Wat jammer was het dat 

zijn oudste zoon zulke ‘wilde wegen’ bewandelde. Dat hij twee vrouwen 

genomen had uit dit land. Vrouwen die ook niets van God wilden weten. 

Rebekka en hij hadden er nog steeds last van. Maar…. hij hield zoveel van 

Ezau.  

 

Ook was daar nog steeds dat Godswoord dat Rebekka heel lang geleden 

gekregen had. Ja, zelfs nog voor de geboorte van de tweeling: ‘de oudste zal de 

jongste dienen’. 

Niet te begrijpen. Soms dacht Izaäk dat Rebekka dat Godswoord niet goed 

begrepen had. Maar met haar daarover praten lukte niet. Bij voorbaat hield zij 

het met haar lievelingetje Jacob. Had hij dat Godswoord nu maar zelf gehoord. 

En wanneer hij nu, zoals hij zelf graag wilde, toch zijn zoon Ezau ging zegenen?  

Dat kwam hem immers als oudste toe! Zou het dan niet zo zijn dat God Ezau 

moest zegenen? En zijn zoon Jacob dan? Nu daar hoefde hij zich geen zorgen 

over te maken. Die was slim en gehaaid genoeg…. 

 

Op zekere dag nam Izaäk een besluit. Hij liet Ezau bij zich komen en zei: 

‘Luister mijn zoon.’ 

‘Ja, vader,’ zei Ezau. 

‘Ik ben oud en ik weet niet hoe lang ik nog zal leven. Voordat ik sterf wil ik je 

zegenen. Maar pak eerst je pijl en boog en ga op jacht. Schiet voor mij een dier 

en maak een lekkere maaltijd voor mij klaar. Daarna zal ik je zegenen.’ 

 

Met grote, moedige stappen liep Ezau de velden in met de pijlkoker op zijn heup 

en de boog op zijn rug. Hij lachte luid en spottend terwijl hij aan zijn broer 

Jacob dacht. Nu kreeg hij toch nog het eerstgeboorterecht!  

Ja, dat eerstgeboorterecht dat zijn tweelingbroer van hem gekocht had voor een 

bord eten. Wat had dat eten hem toen goed gesmaakt! En nu de zegen er ook 

nog bij, het kon niet op. Steeds moest hij al lachend hieraan denken toen hij over 

de velden zwierf, terwijl zijn jagersogen alle kanten opkeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ezau, de jager 
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Vader Izaäk en zijn oudste zoon Ezau hadden het niet in de gaten gehad, maar 

Rebekka had alles gehoord. Ja, alles wat Izaäk tegen Ezau gezegd had. Ze had 

meegeluisterd en geen woord gemist. Wat gemeen, dacht ze. Wat doortrapt 

gemeen van haar man! Ze wilde zich ermee gaan bemoeien, maar gelukkig kon 

ze zich bedwingen. Wanneer het over haar oudste zoon Ezau ging was Izaäk niet 

voor rede vatbaar. Ze had een beter plan. Direct nadat Ezau vertrokken was liet 

ze één van de knechten Jacob ophalen. Er was haast bij. 

 

Hijgend van het snelle lopen stond Jacob voor zijn moeder. ‘Wat is er, moeder?’ 

‘Luister. Ik heb gehoord wat je vader tegen je broer Ezau gezegd heeft. Je vader 

heeft hem op jacht gestuurd. Hij wil dat Ezau een lekkere maaltijd voor hem 

klaarmaakt. Want voordat hij sterft wil hij Ezau zegenen. Nu moet jij heel goed 

naar mij luisteren en precies doen wat ik tegen je zeg. Ga twee mooie bokjes 

voor mij halen. Dan maak ik een lekkere maaltijd voor je vader klaar. Die 

maaltijd moet jij dan bij je vader brengen. Dan zal hij jou zegenen voordat hij 

sterft.’ 

‘Maar moeder,’ antwoordde Jacob, ‘Ezau heeft overal haar en ik helemaal niet. 

Stel je voor dat vader me aanraakt. Dan merkt hij dat ik hem bedrieg. Dan zal hij 

mij niet zegenen, maar juist vervloeken.’ 

Moeder Rebekka zei: ‘Lieve jongen, die vervloeking zal dan voor mij gelden. 

Die neem ik op mij. Doe jij nu maar wat ik je gezegd heb.’ 

 

Rebekka had niet eens door hoe gemeen het was om je oude blinde vader zo te 

bedriegen. Zij had maar één doel en dat was: haar jongste zoon Jacob zou en 

moest de grote Zegen hebben. Al het andere telde niet. 

En had Jacob toen maar gezegd: ik doe het niet, ik wil mijn oude, blinde vader 

op deze manier niet bedriegen. Nee, dat bedriegen durfde hij niet, maar hij wilde 

het wel! Ja, hij wilde alles wel doen om die Zegen te krijgen. 

‘Het kan niet,’ zei hij mismoedig. 

‘En toch moet het!’ zei Rebekka. ‘Breng straks de velletjes van die bokjes bij 

mij. Dan doe ik ze om jouw polsen en ook een stuk in jouw hals. Dan voel jij net 

zo aan als Ezau. Maar praat nu niet langer. Doe wat ik tegen je gezegd heb.’ 

 

Jacob ging…. Het ging hem niet eens in de eerste plaats om een dubbel erfdeel, 

nee hij wilde de Zegen van God, het Verbond dat God met zijn opa Abraham en 

zijn vader Izaäk gesloten had. Jacob begreep niet dat je Gods genade niet kunt 

stelen…. 

 

Toen alles klaar was, de bokjes gebraden, de wijn ingeschonken en de kleren 

van Ezau aan, ging Jacob de tent van zijn vader Izaäk binnen. Zijn wangen 

gloeiden en het hart sloeg hem wild in de keel, maar zijn stem trilde niet toen hij 

zei: ‘Vader.’ 
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Vanaf het bed kwam een verbaasde stem: ‘Ja, hier ben ik. Maar zoon, wie ben 

jij?’ 

‘Ik ben Ezau, uw oudste zoon,’ zei Jacob. ‘Ik heb gedaan wat u wilde. Gaat u 

maar rechtop zitten en eet iets van dit vlees. Dan kunt u mij zegenen.’ 

De oude man deed wat Jacob vroeg, terwijl hij zei: ‘Wat ben jij snel terug, mijn 

jongen!’ 

Zonder zich te bedenken antwoordde Jacob: ‘Ja, de Heer, uw God, heeft mij 

geholpen om zo vlug een dier te schieten.’ 

Zo zou Ezau het ook gezegd hebben: uw God. Maar van de zenuwen vergat 

Jacob even om zijn stem te verdraaien. En nu wist de oude, bijna blinde Izaäk 

niet waar hij aan toe was. 

‘Kom eens dichterbij,’ zei hij, ‘zodat ik jou kan voelen en zeker weet of jij Ezau 

bent of niet.’ 

Diep schaamde Jacob zich toen hij de handen van zijn vader over zich heen 

voelde gaan. Hij hoorde de oude man zeggen: ‘Vreemd, jouw stem lijkt op de 

stem van Jacob, maar jouw handen lijken op de handen van Ezau.’ 

Nog een keer vroeg Izaäk: ‘Ben jij echt waar mijn zoon Ezau?’ 

Weer antwoordde Jacob en nu heel duidelijk: ‘Ja vader, ik ben het.’ 

Een blijde glimlach gleed over het gezicht van de bijna blinde man. Natuurlijk 

was dit Ezau, zijn liefste zoon. Het was net alsof de stem van Ezau anders klonk 

dan anders, maar zijn oren werden ook slechter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

‘Vader, kom overeind, eet van het wild en zegen mij!’ 
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Nee, hij zag en hoorde niet meer zo goed als in zijn jonge jaren. Maar zijn 

tastzin was gelukkig nog wel goed. Zijn vingers bedrogen hem niet. Nee, geen 

mens ter wereld had zulke behaarde armen als zijn zoon Ezau. 

Izaäk zei: ‘Zet het vlees wat dichter bij mij zodat ik kan eten, jongen. Daarna zal 

ik je zegenen.’ 

Jacob zei niets meer. Hij had al genoeg leugens verkondigd. Het bord met eten 

zetten hij op een dienblad voor Izaäk neer. Gespannen keek hij toe, hoe zijn 

oude vader genoot van het heerlijke eten.  

Ja, dacht Izaäk, wie anders dan zijn oudste zoon Ezau, de jager, kon zulk lekker 

eten klaarmaken? Dit was wel even iets anders en veel lekkerder dan dat van 

zijn jongste zoon Jacob, met zijn magere geitjes. 

 

Toen Izaäk genoeg gegeten had bracht Jacob de wijn waar hij met kleine slokjes 

van dronk. Het was alsof alle vermoeidheid van Izaäk afgleed. Rechtop zat hij in 

zijn bed en met een heldere stem zei hij: ‘Kom wat dichterbij zoon en geef me 

een kus.’’ 

Weer boog Jacob zich over zijn vader heen. Zijn lippen raakten het voorhoofd 

van zijn vader. De bonte mantel van Ezau viel over de dekens heen. De oude 

man rook de geur van de kleren van Ezau, de geur van het wild en alle twijfel, 

die hij nog had, verdween. Deze heerlijke geur was wel iets anders dan de geur 

van de schapen van Jacob. Zeker weten: dit was Ezau, zijn lieve, oudste zoon en 

zomaar kwamen de woorden: Mijn zoon, je ruikt net als de akkers die de Heer 

gezegend heeft. God zal zorgen voor veel regen op je akkers. Alles zal goed 

groeien op je land. Je zult altijd heel veel graan en wijn hebben. Volken zullen 

jou dienen en voor je buigen. Je zult de baas zijn over je broers en zij zullen 

voor je buigen. God zal goed zijn voor mensen die goed voor jou zijn. Maar 

mensen die jou slecht behandelen, zullen door God gestraft worden.’ 

 

Toen Izaäk alles gezegd had liet hij zich in de kussens achterover vallen. Hij 

was moe, ja erg moe, maar ook heel erg blij. Nu wilde hij rusten en aan de 

toekomst denken. Aan Ezau…. zijn grote, sterke zoon. 

 

Zonder nog een woord te zeggen verliet Jacob de tent van zijn vader. Nu had hij 

toch de zo fel begeerde Zegen gekregen. Maar nu was hij er toch niet zo blij 

mee. Nee, hoe kon hij ooit weer zijn vader onder ogen komen? 

 

Moeder Rebekka lachte om zijn angst voor zijn vader. Haar plan was gelukt. 

Haar zoon Jacob had de Zegen gekregen en ook het eerstgeboorterecht. Al het 

andere was onbelangrijk! 

 

In de verte, in het open veld liep Ezau met een stuk geschoten wild op zijn 

sterke schouders. Hij lachte tevreden in zijn lange, rossige baard. 
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Het was een paar uren later. Op zijn bed liggend in de schemerige tent sluimerde 

de oude Izaäk tevreden na de heerlijke maaltijd.  

Buiten klonken zware voetstappen. Het tentdoek werd opengetrokken en een 

luide stem zei: ‘Vader, hier ben ik al. Kom overeind en eet iets van dit lekkere 

vlees. Dan kunt u mij zegenen.’ 

Hevig geschrokken kwam Izaäk oevereind. Wie kon dat zijn die de stem van 

zijn zoon Ezau nabootste? Hij had al gegeten en aan Ezau zijn zegen, ja Gods 

Zegen gegeven!  Wilde zijn jongste zoon Jacob die nu ook hebben? 

‘Wie ben jij?’  

Dezelfde stem zei verbaasd en ook een beetje verwijtend: ‘Maar hoort u niet, 

wie ik ben? Ik ben immers Ezau, uw eerstgeboren zoon!’ 

Izaäk kromp in elkaar. Hevig schrok hij. Ineens besefte hij dat deze stem Ezau 

was. Zijn stap, zijn stem, zijn reuk…. O, verschrikkelijk! Maar dan moest 

zojuist die ander, zijn jongste zoon Jacob, hem bedrogen hebben en zijn Zegen 

en het eerstgeboorterecht hebben gestolen! En hij was er zo zeker van geweest 

dat hij Ezau gezegend had…. 

‘Mijn jongen,’ zei hij bedroefd, ‘jij bent te laat! Een ander heeft mij lekker eten 

gebracht en hem heb ik gezegend. En geen mens kan die Zegen terugnemen.’ 

De oude Izaäk wachtte hoe Ezau zou reageren. Dat kon niet anders zijn dan dat 

hij vreselijk zou gaan tieren en vloeken. Maar Ezau vloekte niet. Nee, toen hij 

begreep dat zijn broer Jacob hem voor was geweest, begon hij luid en bitter te 

huilen. Het ging vader Izaäk door merg en been. Zijn sterke, oudste zoon die nu 

zo erg moest huilen. En hij kon hem niet troosten… 

Het enige dat hij kon zeggen was: ‘Je broer is gekomen met een leugen en heeft 

jouw Zegen gestolen.’ 

Ezau veegde de tranen uit zijn ogen, terwijl hij bitter zei: ‘Mijn tweelingbroer 

Jacob, zijn naam zegt het al: bedrieger en hij is een bedrieger! Eerst heeft hij 

mijn eerstgeboorterecht gestolen, zogenaamd verkocht voor een bord soep en nu 

heeft hij mijn Zegen gestolen!’ 

Voor het bed van Izaäk viel Ezau op zijn knieën neer terwijl hij vroeg: ‘Vader, 

heeft u niet een Zegen voor mij overgehouden?’ 

‘Jongen,’ antwoordde Izaäk bedroefd, ‘ik heb tegen je broer gezegd dat hij de 

baas over jou zal zijn. En ik heb hem graan en wijn beloofd. Wat kan ik voor jou 

nog doen?’  

Ezau dacht er niet aan dat hij door zijn eerstgeboorterecht te verkopen, nergens 

meer recht op had.  

Dwingend vroeg hij: ‘Vader, zegen mij ook!’ 

‘Kom,’ zei Izaäk, ‘jij krijgt van mij ook een zegen, net zoals je broer Jacob. Stil 

maar en huil niet meer.’ 

Hij sprak tegen zijn oudste tachtig jarige zoon als tegen een klein zeurderig kind 

dat zijn zin wil hebben. En terwijl Izaäk zijn beide handen op het hoofd van 

Ezau legde, zegende hij hem met de woorden: Waar jij gaat wonen, zal geen 

regen vallen. Niets zal er goed groeien. Jij zult vechten en roven om in leven te 
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blijven. Jij zult je broer dienen. Maar je kunt je tegen hem verzetten en dan zul 

je vrij zijn.’ 

Zo zegende Izaäk zijn oudste zoon. Hij had alles wel willen geven om Ezau een 

andere zegen te geven. Maar dat kon niet, nee dat mocht niet…. 

 

Met grote stappen liep Ezau de tent van zijn vader uit. Die hele Zegen die hij 

niet gekregen had interesseerde hem niet eens meer. Maar in zijn hart groeide de 

haat tegen zijn tweelingbroer Jacob die hem te slim af was geweest. Wacht 

maar, dacht hij, als onze vader Izaäk niet meer leeft, dan vermoord ik je.  Tegen 

geen mens zei hij een woord over dit plan en zijn broer Jacob? Tegen hem sprak 

hij geen woord meer. 

 

Maar, waar het hart vol van is, ten goede of ten kwade, op een gegeven moment 

praat je er toch over. En na de nodige glazen wijn vertelde Ezau in het diepst 

geheim aan een vriend van hem dat hij van plan was om zijn tweelingbroer te 

vermoorden.  

 

Jullie begrijpen dat ook in het diepste geheim moeder Rebekka dit geheim kreeg 

te horen. Maar dit mocht nooit gebeuren! In één klap zou ze dan zelfs haar beide 

zonen kwijt zijn. Weer moest ze voor haar jongste zoon in de bres springen. Het 

beste zou zijn dat Jacob wegging. Heel ver van huis en pas wanneer de woede 

van Ezau niet meer zo hevig zou zijn, dat hij dan weer terugkwam. Ja, haar 

oudste zoon Ezau was driftig en nu verschrikkelijk boos, maar dat zou hij niet 

altijd blijven. Daar kende ze hem te goed voor. 

Het beste zou zijn dat Jacob naar haar broer Laban zou gaan, die in Paddan-

Aram woonde. Daar zou hij ook een vrouw kunnen zoeken. Ja, het werd ook 

hoog tijd dat hij trouwde. Hij had de jaren. Ze zou het er wel moeilijk mee 

hebben dat haar lievelingszoon ver weg zou gaan, maar het ging nu om zijn 

leven. Dat was belangrijker dan alleen achterblijven met een oude blinde man en 

een oudste zoon die haar niet begreep. 

 

Zelf sprak moeder Rebekka hierover met haar man Izaäk. Ze vertelde hem maar 

niet dat Ezau van plan was om zijn broer te vermoorden. Nee, het werd tijd dat 

Jacob een vrouw zocht en waar kon hij dat beter doen dan bij haar broer Laban? 

‘Izaäk, laat hem naar Laban gaan,’ zei ze. ‘Het is wel een verre reis, maar 

wanneer hij hier thuis blijft neemt hij binnenkort net zoals zijn broer Ezau ook 

een heidense vrouw. En dat zou voor jou en voor mij helemaal verschrikkelijk 

zijn, misschien wel onze dood.’ 

Izaäk knikte. Zoals Rebekka dat zei was het de waarheid. Misschien was het 

voor iedereen wel beter dat hij zijn jongste zoon Jacob een tijdlang niet zag. Het 

kon toch niet weer snel goedkomen tussen zijn beide zonen. Maar zonder met 

hem te praten mocht Jacob niet weggaan. Hij zou wel een lange tijd wegblijven 

en wanneer hij terug kwam, dan zou hij al overleden kunnen zijn.  
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Jacob had door zijn leugens een grote schuld op zich geladen, maar was ook hij 

zelf niet medeschuldig aan deze hele situatie? Het was van hem niet goed 

geweest dat hij Ezau de grote Zegen wilde geven. Hij hield zoveel van Ezau. 

Maar wanneer God zijn verbond wilde oprichten met Jacob, dan mocht hij daar 

niet tegenin gaan. Voor Rebekka zou het erg moeilijk worden om haar zoon 

Jacob te laten gaan.  

Izaäk boog zijn hoofd terwijl hij zei: ‘Stuur Jacob naar mij toe. Ik zal met hem 

praten.’ 

 
 


