33. De ontmoeting van Jakob met Ezau- Genesis 33
Lees Genesis 33 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1) Jakob sloeg zijn ogen op (na zijn ontmoeting met JHWH).
B (v1b) Jakob zag Ezau naderen met 400 man.
C (v1-2) Jakob verdeelde zijn familie uit angst voor Ezau.
D (v3) Jakob ging voor zijn vrouw en kinderen uit om Ezau te ontmoeten en boog 7 x voor hem.
E(v4-5) Ezau snelde op Jakob toe, omhelsde hem en vroeg naar zijn welstand.
F(v6-11) De familie van Jakob maakte kennis met Ezau. Jakob zoekt genade bij Ezau.
Centrale as: (v12) Ezau zei: laten we opbreken en verder gaan, en ik zal met je meegaan.
F(v13-14) Jakob zag af van het voorstel van Ezau, om te reizen op eigen tempo.
E (v15-16) Ezau biedt begeleiding aan waar Jakob vanaf ziet. Dan keert Ezau terug naar Seïr.
D (v17) Jakob trok naar Sukkoth; hij bouwde een huis en hutten voor zijn vee.
C (v18) Jakob kwam veilig aan bij Sichem in Kanaän. Hij zette zijn tenten op in het zicht van de stad.
B (v19) Jakob kocht land van de zonen van Hamor bij Sichem voor 100 geldstukken.
A (v20) Jakob bouwde daar een altaar met de naam: “de God van Israël is God (daarmee sloeg hij zijn
ogen op naar JHWH).

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: Jakob keek op na zijn bijzondere ervaring met de Engel des Heeren en zag Ezau naderen.
Na de confrontatie met Ezau bouwt hij een altaar om JHWH te eren en te danken; aanbidding is een
vorm van geestelijk op kijken naar omhoog.
Niveau B: Jakob schatte Ezau in als vijand en benaderde hem dan ook zeer omzichtig maar had er
geen probleem mee om zich te begeven in de nabijheid van de bewoners van Sichem en zaken met
hen te doen.
Niveau C: Jakob was hoe dan ook weerloos ten opzichte van Ezau ook al verdeelde hij zijn kamp in
tweeën om het risico te verkleinen. In het zicht van Sichem was een noodmaatregel niet nodig.
Niveau D: In beide situaties zorgde Jakob voor veiligheid van zijn familie: door te buigen voor Ezau

en door onderdak te regelen bij Sukkoth. Dit detail doet vermoeden dat de winter naderde waardoor
het reizen werd bemoeilijkt en beschutting noodzakelijk was. Het getal 7 is mogelijk een hint naar de
7de maand van het jaar met het feest Sukkoth wat ook nog eens 7 dagen duurt.
Niveau E: Het afwijzende antwoord op Ezau’s aanbod impliceerd dat Jakob nog steeds geen
vertrouwen had in Ezau en dat hij zijn hulp wou verwachten van de zegen van JHWH. Het weg
trekken van Ezau impliceerd dat hij geen verlangen had om JHWH te zoeken in de nabijheid van
Jakob.
Niveau F: Jakob deed van alles om in de gunst te komen bij Ezau. Zijn geschenk was een zegen voor
Ezau(zegen brengt leven). Het aanvaarden van Ezau’s “escortte-geschenk” zou echter tot een vloek
voor Jakob zijn geweest (vloek brengt dood). Jakob’s familie was kwetsbaar. Ezau’s mannen waren
sterke krijgers.
Centrale as: Het aanbod van Ezau was verradelijk en roept op z’n minst veel vragen op.Want
waarom…
-reisde Ezau met 400 strijders? Hij wist dat Jakob weerloos was.
- nodigde Ezau Jakob uit om naar Seir te komen? Hij kon weten dat Jakob;s bestemming Hebron was.
- deed Jakob het voorkomen dat hij Ezau zou gaan ontmoeten in Seïr op een later moment?
- gaf Ezau toe aan de tegenwerpingen van Jakob?
- keerde Ezau niet terug naar Jakob maar liet hem begaan toen die de afslag naar Sukkoth nam ipv
richting Seïr te gaan? (zie kaartje volgende bladzijde).
- kwam Jakob veilig weg uit deze gevaarlijke confrontatie met Ezau?
Mogelijk is de verklaring alsvolgt: Ezau leefde feitelijk in Kanaän, waarschijnlijk in de buurt van vader
Izak die in Hebron verbleef (Gen 36:5-8). Ezau keerde terug naar Hebron via Seïr nadat hij Jakob had
onderschept bij Penuel. Hij leefde niet in Seïr.Het was waarschijnlijk gebied voor het vee om te grazen
en een rustplaats voor reizigers op weg naar Kanaän. Jakob had altijd de intentie gehad om naar
Hebron terug te reizen via Beit-el omdat hij dat aan JHWH beloofd had (Gen28:20-22). Hij wist dat
Ezau in Seïr zou zijn waar de kuddes van Izak ook graasden in de zomer.Jakob kiest er wijselijk voor
niet direct terug te keren naar zijn vader te Hebron.Hij bleef zelfs 15 jaar te Sichem! Na 20 jaar van
scheiding met Ezau koos Ezau er voor om Jakob tegemoed te rijden met 400 man – tot de tanden toe
bewapend. Jakob wist dan ook dat hij nog steeds niet veilig was en gaf Ezau bij zijn aankomst in
Kanaän veel leefruimte en koos er voor via een omweg en met vertraging naar Hebron te reizen.
Waarschijnlijk was het plan van Ezau om Jakob af te leiden van het in bezit nemen van het stuk land
dat Jakob was toegekend als erfenis door Izak , ten koste van Ezau. Hij wou Jakob vermoorden, zoals
hij 20 jaar daarvoor zichzelf gezegd had , maar hij had zich óók voorgenomen dat pas te doen als
vader Izak gestorven zou zijn(Gen. 27:41).
Izak leefde echter nog toen Jakob terugkeerde na 20 jaar verblijf bij Laban. (terwijl hij meende op zijn
sterfbed te liggen toen hij Jakob de zegen meegaf). Ezau moest dus nog geduld oefenen om wraak te
nemen op het bedrog van zijn broer. We zien in Genesis 35:29 echter dat Ezau samen met Jakob zijn
vader begraafd; dus ergens in de tussentijd is hij van gedachten verandert. Misschien door de
verkrachting van Dina, de verwoesting van Sichem, de haat van de Kanaänieten voor jakob en het
verval van Ruben? Dacht hij misschien dat Jakob genoeg gestraft was door deze kwesties?
Hoe dan ook, de broers leefden in elkaars nabijheid gedurende 18 jaar na de terugkomst van Jakob.
In de tussentijd waren de bezittingen van beide broers dusdanig toegenomen dat Ezau er uiteindelijk
voor koos wat meer op afstand te gaan zitten in Seïr.Hier zien we profetisch een herhaling van de
scheiding tussen Lot en Abraham. Nu koos Ezau het vruchtbare land ten oosten van Hebron.

Er is uiteindelijk maar één antwoord op de vraag hoe de weerloze Jakob en zijn familie de haat van
Ezau overleefden: JHWH zelf beschermde Jakob zoals hij hem beloofd had. Net als Abraham en Izak
vertrouwde ook aardsvader Jakob op de verbondsbelofte dat hij het land in bezit mocht nemen
ondanks de grote tegenstand en gevarendie hij voor ogen had. Hij liet zich dus niet intimideren door
Ezau ook al vond hij het spannend en nam hij diverse voorzorgsmaatregelen.
Eenmaal in het land stelde Jakob helaas toch weer vertrouwen op “nieuwe vrienden”: de bewoners
van Sichem door tegenover hun stad te gaan wonen.
Er is nóg een mogelijke verklaring waarom de woede van Ezau was bekoeld. In de worsteling met de
Engel des Heeren in hst. 32 was Jakob zelf echter ook verandert! Hij hield vanaf dat moment vast aan
de belofte aan Abraham zoals verwoord in Genesis 28:3. Hij zag in dat hij niet meer achter de zegen
aan hoefde te jagen. Daar komt nog eens bij dat deze zegen bezit van het land en vruchtbaarheid
omvatte! Hij was vanaf dat moment bereid om Ezau de gestolen zegen van Izak terug te geven; dat
was een andere zegen; namelijk van macht en rijkdom, zoals verwoord in Genesis 27:28

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons
mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de
Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf
eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
Alle zonen van Jakob buigen voor Ezau (vs 7).. behalve Benjamin, want die was nog niet geboren. Wie
zien dit “toevallig” terug in 1 Samuël 9:16 waar juist Saul, uit de stam Benjamin wordt verkozen om
niet te buigen voor de vijand en Israël te verlossen. Ook in het boek Esther lezen we over Mordechai,
uit de stam Benjamin (12:5 en 3:2,5) die niet wil buigen voor Haman!
Jakob stelt zich naar zijn broer op als dienaar.(vers 3,5,8 en 13-15 terwijl de zegen die hem was
toebedeeld in Genesis 27:28-29 juist hém tot heer over Ezau had gemaakt. Hoe kan dit? Jakob is
hiermee een profetisch beeld van Jesjoea die b.v. in Mattheüs 20: 20-28 zegt dat wie onder u de
eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de mensenzoon.. Profetisch gezien zou je kunnen

zeggen dat het huidige Israël voor de uitdaging staat zich ook als dienaar voor de volkeren moet
opstellen. Hoewel heden ten dage Israël wel degelijk zich dienstbaar opstelt ten opzichte van andere
volken is de natie daar pas écht toe in staat als het collectief de Messias zal aannemen.
Als problemen, zorgen en gevaar ons kunnen aanvliegen als ook wij “de ogen opslaan”zoals Jakob,
mogen we uit dit hoofdstuk profetisch leren bij wijze van spreken “een altaar bouwen” door op tee
zien naar DE Bevrijder: Psalm 121 en Lucas 21:25-28
Als dit hoofdstuk werkelijk profetisch is voor het laatst der dagen dan mogen we het volgende
scenario verwachten en momenteel al herkennen in de geschiedenis van heden en verleden:






Een zwaar bewapend Edom zal opnieuw Israël gaan bedreigen in de tijd van Soekot in de
nazomer van het jaar dat hiervoor beschikt is.
Israël zal dan proberen in de gunst te komen bij Edom; maar geen gift zal genoeg zijn om
Edom werkelijk tevreden te stellen.
Edom zal Israël uitnodigen om “samen op te trekken” voor een dialoog maar met het kwade
bedoelingen.
Israël zal echter op wonderlijke wijze beschermd worden voor Edom door JHWH.
Israël zal alsnog aanpappen met omwonende volken in de hoop goed behandeld te worden.

Als Obadja 1:1-21 en Ezechiël 35:1-5 nog niet (definitief) vervuld zijn dan staat er nog heel wat te
gebeuren met betrekking tot Edom en andere vijandige naties.

