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Genesis 32:23-32 | Jakob vecht in de nacht

Jakob vecht in de nacht

10. OM TE WETEN

Een nieuwe naam
Nadat Jakob ’s nachts gevochten heeft met 
een onbekende man, krijgt hij een nieuwe 
naam: Israël. Dat betekent: ‘hij strijdt met 
God’ (Genesis 32:29; Hosea 12:4). ’Jakob’ 
en ‘Israël’ worden later ook gebruikt als 
namen voor het hele volk van Israël.

Peniël
Ook de plek waar Jakob met de 
onbekende man vecht, krijgt een nieuwe 
naam: Peniël. Dat is Hebreeuws en het 
betekent: gezicht van God. Jakob noemt 
de plek zo omdat hij God hier gezien heeft. 
En toch is hij blijven leven. In Israël zijn veel 
plekken die een naam met een betekenis 
hebben. Bijvoorbeeld Betel, de plek waar 
Jakob over God heeft gedroomd. Die naam 
betekent: huis van God. Later was hier 
inderdaad een plek waar de Israëlieten 
God vereerden. 

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over 
de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook 
geen foute antwoorden!

4-8 jaar
-   Ben jij weleens ’s nachts buiten geweest? Hoe was dat?
-  Wat maakt Jakob in de nacht mee?
-  Jakob zegt tegen de man dat hij gezegend wil worden. Weet jij wat 

zegenen is? 
-  Ben jij weleens gezegend? Door wie? Wat zei die persoon toen tegen 

jou?
-  Zou jij ook iemand kunnen zegenen? Hoe zou je dat kunnen 

doen? En wat zou je kunnen zeggen?

8-12 jaar
-  Vecht jij weleens? Met wie? Waarom?
-  Met wie vecht Jakob? Wie wint het gevecht?
-  Waarom krijgt Jakob een nieuwe naam? 
-  Als jij nog een naam voor jezelf zou mogen 

kiezen, welke naam zou je dan mooi vinden?

Tip 
Met kinderen van 10-12 jaar kun je ook praten over figuurlijk ‘worstelen met God’: gebeuren er weleens dingen waarvan je niet begrijpt dat God dat toelaat? Hoe ga je daarmee om?

12. OM TE ZINGEN

Zing het lied ‘Vannacht 
heb ik gevochten’ uit de 
Samenleesbijbel. Je vindt het 
op debijbel.nl/bijbelbasics.


