Altijd contact met je Vader

Jakob
Opmerkingen vooraf
Het zou erg leuk zijn als het lukt om met de kinderen linzensoep te gaan eten. Zie onder tips en
verwijzingen een recept (van grootmoeder ;)) voor linzensoep. Eet dit met wat brood. Als het niet
lukt kun je ook tomatensoep maken. Houd bij de voorbereiding van deze les daar rekening mee.
Vraag eventueel een ouder om de soep te maken.
Doel van de les:
De kinderen leren het verhaal van Jakob en Ezau kennen. Er is veel meer over het leven van Jakob
beschreven in de Bijbel, maar in deze les wordt het accent gelegd op de jonge jaren van Jakob.
Centraal thema is: liegen.
Lesstarter; ff inkomen.
Doel:
Door met elkaar soep te eten kun je al veel vertellen over het leven van Jakob en Ezau.
Benodigdheden:
(linzen) soep
Werkwijze:
Start de les met het eten van een kopje soep. Vertel tijdens het eten het verhaal van Jakob en Ezau.
Hoe Ezau zijn eerstgeboorterecht verkocht. Tijdens het eten lees je de blog voor of lees het verhaal
eventueel voor uit een kinderbijbel. Bijvoorbeeld uit de Bijbel voor jou nr. 15
Profiel:
Neem het profiel door, om een globale indruk van Jakobs leven te krijgen.
Blog
Doel:
De kinderen krijgen een indruk van Jakob hoe hij zich voelt over zijn keus om niet op Gods tijd te
wachten.
Werkwijze:
Laat de blog door een kind voorlezen. Praat vooral door over het ‘schuldgevoel’ dat Jakob had. Maar
vertel ook dat God het tóch weer goed maakte. Maar toch had het gevolgen voor de rest van Jakobs
leven.
Slim, slimmer…
Doel:
Kinderen lezen in de Bijbel over de jonge jaren van Jakob. Ze lezen dat hij Ezau slimmer af wilde zijn
door het eerstgeboorterecht af te kopen. En dat hij later zijn vader bedroog. Nadat Jakob gevlucht is
wordt hijzelf bedrogen.
Benodigdheden:
Bijlage 1 met de Bijbelteksten en uitwerking voor opdracht 2
Werkwijze:
Behandel de vragen met de hele groep.
Bij de laatste vraag mag een kind die het antwoord weet dit vertellen. Als niemand het weet vertel je
zelf (kort) het verhaal over Lea en Rachel. Jakob moest eerst 7 jaar werken om Rachel als vrouw te
krijgen. In de huwelijksnacht komt hij erachter dat oom Laban hem Lea heeft uitgehuwelijkt. De
reactie op dit bedrog mogen de kinderen eerst met elkaar bespreken. Daarna schrijven ze hun eigen
conclusie op.
Vertel dat Jakob op de terugweg naar huis Ezau tegenkomt. Eerst is hij heel bang dat Ezau hem zal
doden. Gelukkig wordt er vrede gesloten tussen de broers.

Dit is ook een moment om te vertellen over de kinderen die Jakob heeft gekregen. Zie stamboom bij
tips.
Verkenner:
Doel:
De kinderen weten waar Jakob is geboren. Ook komt bij dit onderdeel de volgende fase van Jakobs
leven ter sprake: zijn droom bij Bethel en het leven bij Oom Laban.
Benodigdheden:
Kaart van Israël
Werkwijze:
Doe een wedstrijdje: wie het eerst Berseba heeft gevonden heeft gewonnen. Laat de kinderen
daarna Betel en Paddan Haran opzoeken en een stippellijntje zetten tussen deze 3 plaatsen. Vertel
dat Betel betekent: Huis van God. Vertel dat veel kerkgebouwen zijn genoemd naar Betel.
Foto’s:
Doel:
Kinderen bekijken de foto’s die in verband staan met het leven van Jakob. Op de foto’s zien kinderen
andere gebeurtenissen uit het leven van Jakob.
Werkwijze:
Bekijk de foto’s en vertel in het kort wat Jakob in zijn latere leven heeft meegemaakt.
Check het zelf:
Doel:
Kinderen leren denken na over leugens (kleine en grote). Ze leren dat satan dol is op leugens en dat
liegen eerst wel leuk en gemakkelijk lijkt, maar dat je er na een poosje toch last van krijgt.
Werkwijze:
Daag de kinderen uit om een leugentje die ze wel eens hebben verteld in de groep te vertellen. Of
vertel een leugen(tje) van jezelf. Dan komen de kinderen daarna wel met voorbeelden.
De kinderen lezen de tekst uit Spreuken en ze schrijven de tekst over. Geef uitleg over liegen. Het kan
in je leven heel lastig zijn. Satan is er dol op als je in je leugens verward raakt. God houdt van de
waarheid. Hij weet het welke leugens de kinderen bedenken. Ze mogen altijd weer terug naar de
Here! Want net als bij Jakob gaat Hij door met zijn plan.
Gadgets:
Doel:
Kinderen leren door de gadgets nog meer interessante weetjes uit het leven van Jakob
Werkwijze:
Laat de kinderen de gadgets zelf doornemen. Er mogen 3 kinderen een gadget voorlezen die zij leuk
of opvallend vinden.
Doe maar:
Doel:
Kinderen ontdekken dat de 12 stammen niet exact de 12 zonen van Jozef vertegenwoordigen.
Benodigdheden:
Kaartje van Israël met 12 stammen (zie hieronder), kleurpotloden.
Werkwijze:
De kinderen mogen zelf een kaartje van Israël tekenen of geef hen het kaartje van Israël. De
kinderen kleuren de stammen met verschillende kleurtjes. De kinderen ontdekken dat Levi en Jozef
geen stam hebben.
De Levieten woonden verspreid over het hele land, omdat zij ingezet werden voor de eredienst, en
Jozef krijgt in feite heel veel land, maar niet naar hem genoemd, maar naar zijn twee zonen. En op
deze manier kun je toch weer praten over 12 stammen.

Zonen van Jakob: Ruben – Simeon – Levi – Juda – Dan – Naftali – Gad – Aser – Issakar – Zebulon –
Jozef - Benjamin

Tips
Origineel recept voor Linzensoep
1,5 liter bouillon

500 gr. rode linzen
2 paprika’s (2 verschillende kleuren)
1 ui
2 vleestomaten
100 gr. verse / unox worst
Evt. knoflook en laurierblad
Zout en peper
Bereidingswijze:
Linzen opzetten met de bouillon en laurierblad en ui. Kook dit 45 minuten
Na 40 minuten parika toevoegnen en tomaat (evt. ontvellen)
Worst in blokjes even aanbakken.
Serveren met grof bruin brood en het brood mee in de soep verwarmen.
Eet smakelijk!
De gezinssituatie van Jakob
De 12 zonen van Jakob vormen later de 12 stammen van Israël.
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