Soos toe ons jonk was...
Jakob en Esau ontmoet mekaar weer
Genesis 33:1-20
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600 – 500 v.C.
Nadat Jakob die slavinne en hulle kinders en sy vroue en kinders onderskeidelik in
drie groepe verdeel het, sien ons waar sy lojaliteit lê. Dit sal later weer in die verhaal
na vore kom wanneer Josef, soos hier ook, uitgesonder en voorgetrek word. Die
ontmoeting tussen Jakob en Esau is egter totaal anders as wat Jakob verwag het. Tog
bly hy agterdogtig en trek nie terug na die gebied van Esau – Edom – nie.
Babilonië (Die gedeelte verwys na Edom {Seïr} en Sukkot)

Jakob seën vir Esau










Anders as wat Jakob verwag ontvang Esau hom met
oop arms. Jakob en sy vroue en kinders groet Esau
soos jy ’n koning sou groet.
Jakob beskryf aan Esau dat al die kinders van hom
deur God se liefde aan hom gegee is, hy weerhou van
die vonke wat al gespat het rondom sy familie.
Jakob dring daarop aan dat Esau sy geskenk moet
aanvaar, die Hebreeuse teks verwys eintlik na seën,
soos die seën wat Jakob ontvang het en Esau nie.
Jakob stel die verlede reg.
Jakob is egter baie agterdogtig en vol verskonings
hoekom hy nie saam met Esau terug kan trek Seïr toe
nie. Jakob gaan slaan kamp op in Sukkot. Jakob besef
dat die twee broers sal bly koppe stamp.
Die ballinge weet egter dat Jakob en Esau se
nageslagte lank voor die ballingskap al aardsvyande
was. Tog het die Here nie vir Esau, die Edomiete of
hulle nageslag afgeskryf nie. Ons lees net nie hulle
verhaal verder nie, omdat die skrywer uit die nageslag
van Jakob kom.

It’s time to get practical!
Wat staan vir jou uit van hierdie verhaal
tussen Jakob en Esau?

Hoe ervaar ons God se betrokkenheid?

Wat kom die ballinge agter van wie Jakob
was?

