
Soos toe ons jonk was... 

 
 
 
 
 

Why the name change? 
 Jakob is nie bang vir die leër van God se engele nie, 

maar vir Esau en sy leër is hy baie bang. Die 

engeleleër is vir hom bevestiging van God se 

teenwoordigheid. 

 Die boodskappers word na die Seïrstreek (Suid van die 

Dooie Seën en Noord van die Rooi See) toe gestuur, 

die ballinge ken dit as die gebied van die Edomiete. 

 Die 400 man van Esau beteken hy is reg vir ’n 

strooptog, Jakob kies om sy groep in twee te verdeel 

om hulle ’n kans tot oorlewing te gee. Hy stuur ook 

geskenke aan Esau om sy hart sag te maak. Hy 

hardloop nie weer weg nie, maar neem verant-

woording. 

 Mense se name het gewoonlik met ’n waterskeidings 

oomblik verander, dit is dieselfde geval met Jakob. 

Alhoewel hy steeds as Jakob bekend staan is hy ook 

nou Israel. 

 Die stryery wat Jakob by die Jabbokdrif gehad het, wil 

dalk meer van sy innerlike konflik vertel. Alhoewel hy 

’n ontmoeting met God gehad het, kan mens ook 

wonder of hy nie met homself baklei het nie. 

 

 

Tydperk 600 – 500 v.C.  
Agtergrond Jakob vlug met sy vrouens en besittings weg van Laban, wat hom bedrieg het. Op pad 

terug na sy geboorteland besef hy dat hy weer met Esau te doen, sal kry en stuur 
mense vooruit om Esau se hart sag te maak. Esau is egter reeds op pad en hy is nie 
alleen nie...    

Waar Babilonië   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s time to get practical! 

Jakob gaan terug 
Genesis 32:1-32 
 

Waarvoor het jy jouself al skuldig gehou? 

 

Watter labels het jy nodig om van ontslae te 

raak? 

 

Hoe kan ons mekaar help om label-loos te 

lewe? 

 

As jy iets sou kon sê vir ’n jonger weergawe 

van jouself, wat sou dit wees? 


