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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Genesis 32:23-32
Jakob vecht

‘Wakker worden, jongens,’ zegt Jakob, 
en hij schudt aan Juda’s schouder. 
‘Wakker worden, Simeon en Levi. We 
moeten gaan.’ 
Jakobs vrouwen en zijn kinderen worden 
wakker. 
‘Wat is er, papa?’ vragen de kinderen. 
‘Waarom moeten we wakker worden?’ 
‘We gaan de rivier oversteken,’ zegt 
Jakob. 
‘Nu? In het donker?’
‘Ja, nu. In het donker. Kom maar. Ik help 
jullie.’ 
Jakob gaat met zijn vrouwen en zijn 

kinderen naar de plek waar de rivier 
ondiep is. Hij helpt iedereen om naar de 
overkant te komen. Hij haalt de dieren, 
de tassen en dekens. En dan gaat hij 
terug, door het water, naar de plek waar 
ze zonet met z’n allen geslapen hebben. 
Hij is nu helemaal alleen. Alleen in het 
donker.

En dan hoort hij geritsel. Er komt iemand 
naar hem toe. Jakob kan niet zien wie 
het is. Maar ineens krijgt hij een klap. 
Een stomp. Een trap tegen zijn been. 
Jakob vecht terug. Hij slaat. Hij stompt. 
Hij probeert de onbekende man op de 
grond te krijgen. Maar het lukt niet. 
Jakob vecht en vecht, zo hard hij kan. 
Urenlang. Het lijkt wel of ze allebei even 
sterk zijn, de man en hij. Maar dan krijgt 
Jakob een klap tegen zijn heup. Ineens 
kan hij niet meer lopen. Hij zakt in elkaar. 
Maar hij laat de onbekende man niet los. 
‘Laat me gaan,’ zegt de ander. ‘Het wordt 
al licht.’
‘Ik laat u niet gaan,’ hijgt Jakob. ‘Eerst 
moet u me zegenen.’
‘Hoe heet je?’ vraagt de man. 
‘Jakob,’ zegt Jakob. Het zweet druipt van 
zijn voorhoofd. Hij kan niet meer. 

‘Ik geef je een andere naam,’ zegt de 
man. ‘Vanaf vandaag heet je niet meer 
Jakob, maar Israël: ‘de man die met God 
vecht’. Want je hebt met God gevochten, 
en met mensen. En je hebt gewonnen.’
‘Maar hoe heet u dan?’ vraagt Jakob. 
De man antwoordt niet. Hij zegent 
Jakob. En dan gaat hij weg. 

‘Ik heb God gezien,’ zegt Jakob 
verbaasd. ‘En toch ben ik blijven leven.’ 
De zon komt langzaam boven de 
horizon. Jakob strompelt naar de rivier 
toe, steunend op een stok. Zijn heup 
doet pijn. Hij steekt het water over. Hij 
heeft God gezien. En hij is blijven leven. 

8-12 jaar
Genesis 32:23-32
Jakob vecht met een onbekende
Het was nog nacht toen Jakob opstond. 
Hij riep zijn twee vrouwen, zijn twee 
slavinnen en zijn elf kinderen. Hij ging 
met ze naar de rivier de Jabbok, naar 
een ondiep gedeelte. Daar bracht hij ze 
naar de overkant. Daarna bracht hij ook 
al zijn bezittingen naar de overkant.
Jakob bleef alleen achter. Opeens 
was er iemand die met hem begon te 

vechten. Ze vochten totdat het ochtend 
werd. Toen de onbekende man merkte 
dat hij niet van Jakob kon winnen, raakte 
hij Jakobs heup aan. De heup schoot uit 
de kom.
De onbekende zei: ‘Laat me gaan. Het 
begint al dag te worden.’ Maar  Jakob  
zei: ‘Ik laat u niet gaan. Eerst moet u mij  
zegenen.’
De ander vroeg: ‘Hoe heet je?’  Jakob  zei: 
‘Ik heet  Jakob.’ De ander zei: ‘Voortaan 
heet je niet meer  Jakob, maar Israël. 
Je hebt gevochten met God en met 
mensen. En je hebt gewonnen.’
Toen zei  Jakob: ‘Vertel nu hoe u heet.’ 
Maar de ander zei: ‘Waarom vraag je hoe 
ik heet?’ Daarna zegende hij  Jakob.
Jakob  noemde die plaats Peniël. Hij zei: 
‘Hier heb ik God gezien, met mijn eigen 
ogen. En toch ben ik blijven leven.’ Toen 
kwam de zon op.  Jakob  stak de rivier 
over bij Peniël. Hij liep moeilijk, omdat 
zijn heup pijn deed.


