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Jakob 

BIJBELONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN (2-10 JAAR) 
 

Bijbel 
Genesis 25, Genesis 27, Genesis 28 en Genesis 29 

Zie het Bijbelrooster ‘Jakob’: www.bijbelsopvoeden.nl/product/jakob 
 

 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Jakob en Ezau vind je in  
‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, ISBN:  9789033120862 
In deel 2 en 3 vind je ook de geschiedenis van Jakobs droom in 

Bethel en Jakob bij oom Laban. 
 

 

Bijbeltekst 
- Genesis 28:16-17 – ‘Gewis[selijk] is de HEERE aan deze plaats (…)! Dit is niet dan een huis 
Gods, en dit is de poort des hemels - Bethel’.  
Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis2816-17-leren/ 
 

- Psalm 146:5a ‘Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot  zijn Hulp heeft’. 
Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1465a-leren/ 

 
 

Psalmvers 
- Psalm 146:3 

 
Psalmkaart: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-146-vers-3/ 
Kleurplaat: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-146-vers-3-kleurplaat/ 
 
- Psalm 46:6 (hier is nog geen Psalmkaart of Kleurkaart van) 
De HEER’, de God der legerscharen [=legers: van mensen en/of van engelen], 
Is met ons, hoedt ons in gevaren. 
De Heer’, de God van Jakobs zaad [=nageslacht, nakomelingen], 
Is ons een Burg, een Toeverlaat [=Schuilplaats]. 
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Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  
Bijvoorbeeld:  
Het kind kan vertellen  

- Wat Izak deed toen hij en zijn vrouw geen kinderen kregen 
- Wat de naam Jakob betekent 
- Hoe Jakob aan zijn eerstgeboorterecht komt en welke zonde hierin ligt 
- Hoe Jakob aan de zegen van zijn vader komt en welke zonde daarin ligt 
- Welke belofte de HEERE aan Jakob geeft als hij vlucht voor Ezau 
- Waarom Jakob die plaats ‘Bethel’ noemt en wat deze naam betekent  

 

 

Bijbellied 
- Ezau, jager zonder vrees 

‘Ezau, jager zonder vrees, moet voor vader jagen. Jakob wil (…)’ 
Dit lied gaat over de zegen die Ezau en Jakob ontvangen. Het heeft drie coupletten en je kunt 
het vinden in deel 3 van ‘Ook uit de mond der kinderen’. Het is geschreven door H. van ’t 
Veld en gecomponeerd door S.M.W. Bezemer 
 

- Jakobs weg 
‘Toen Jakob in zijn ’s vaders huis nog niets verstond van druk of kruis, (…)’ 
Dit lied gaat over Jakob bij Bethel. Het heeft 1 couplet van 6 regels. De tekst is van H.F. 
Kohlbrugge en de melodie is gemaakt door Martijn den Haan/Gerben Budding 
Je kunt het vinden in ‘Elk zing’ Zijn lof’ Lied 82 

https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=217  
 
- Jakob krijgt de zegen mee 
‘Izaäk, bejaard en blind, vraag zijn zoon, zijn oudste kind: (…)’ 
Dit lied gaat over Jakob die door bedrog de eerstegeboorte zegen ontvangt. Er zijn vijf 
coupletten van acht regels. De tekst van het lied is van Hanna Lam en de muziek van Wim ter 
Burg. Je kunt het vinden in ‘Alles wordt nieuw’, deel 4, lied 1. 
 
- Jakob droomt 
‘Een ladder naar de sterren, een toren naar het licht, ziet Jakob in zijn dromen (…)’  
Dit lied gaat over Jakob bij Bethel en de zegen van de Heere die hij daar ontvangt. Er zijn vier 
coupletten, gedicht door Hanna Lam en op muziek gezet door Wim ter burg. 
Je kunt het vinden in ‘Alles wordt nieuw’, deel 2, lied 4. 
 
- Jakob worstelt met God 

‘Jakob gaat terug naar huis, nog één dag, dan is hij thuis. Hoe zal Ezau hem ontvangen? (…)’ 
Dit lied gaat over Jakobs worsteling met God voordat hij Ezau ontmoet. Dit lied van Hanna 
Lam (tekst) en Wim ter Burg (muziek) heeft vier coupletten. 
Je kunt het vinden in ‘Alles wordt nieuw’, deel 3, lied 2. 
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Kijktafel  

   
Maak een Bijbelse kijktafel bij de Bijbeltekst die je leert. Dat kan heel eenvoudig met een 
steen die je samen zoekt. Als je liever geen gebruik maakt van een speelgoedpoppetje kun je 
ook een silhouet of iets dergelijks neerzetten. Schrijf de Bijbeltekst erbij. 
 

Verwerking 
Print de verwerkingskaarten bij het leven van Jakob uit van 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jakob-verwerkingskaarten/ 
Kies welke van de onderstaande werkvormen je wilt gebruiken: 
 
1. Werkblad 

- Hang de bovenste twee pagina’s op (knip wat bij, zodat de vakjes aansluiten).  
- Knip de kleurplaatjes uit: laat je kind aangeven welke afbeelding bij welke levensfase hoort. 
- Kleur dit kleurplaatje en plak het op de juiste plaats.  
- Oudere kinderen kun je ook in de vakjes laten 
schrijven wat ze weten over Jakob als kind, jongere, 
volwassene en grijsaard. 

 
2. Levensmobile 
- Hang de silhouetten aan een tak of kledinghanger.  
- Hang de juiste kleurplaatjes aan een touw eronder.  
- Mis je nog gebeurtenissen? Teken die zelf en hang ze ertussen. 

 
3. ‘Foto-album’ of harmonicaboekje 
- Maak van de kleurplaatjes een ‘foto-album’ of harmonicaboekje over Jakobs leven. 
 
P.S. Over Jakob als oudere man hoor je deze weken nog niet zo veel. Dat komt in het 
volgende thema als het gaat over Juda. Eventueel kun je dan je werkvorm aanvullen… 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jakob-verwerkingskaarten/

