
Toen nu 
~~ Isa~k oud werd , en zijn ogen donker waren geworde~ 

zodat hij niet meer ~ zien kon , 

~riep hij Esau, zijn oudsten zoon , en zeide tot hem: 

Mijn zoon ! 

Deze zeide tot hem: 

Zie, hier ben ik. 

Hij echter zeide: 

Zie ~R;hik ben oud geworden, niet weet ik de dag van mijn sterven , 

haal nu toch uw gereedschap: uw pijlkoker en uw boog , 

ga uit in het veld, jaag voor mij jachtbuit , 

maak MIJ voor mij lekkernijen klaar, zoals ik die liefheb , 

en breng het mij, ik wil het eten, 

opdat mijn ziel u zegene, voordat ik sterf. 

1J..)--~ 
~Rebecca echter had staan luisteren, toen Isa~k tot z1Jn zoon Esau sprak . 

Toen nu Esau'het veld inlIXIX ging, om jachtbuit te jagen , om het te brengen 

zeide Rebecca tot haar zoon Jacob, ze zeide: 

Zie, ik heb gehoord, hoe uw vader tot Esau uw broeder sprak, zeggende: 

Breng mij jachtbuit en maak lekkernijen voor mij klaar, ik wil het eten 

en wil voor de HERE u zegenen voor mijn sterven. 

En nu, mijn zoon, hoor naar mijn stem, naar wat ik u gebied, 

ga toch naar het kleinvee en haal mij van daar twee goede geitenbokjes , 

die wil ik klaa n voor uw vader tot lekke , zoals hij die liefheeft 
en gij brengt die naar uw vader en hij ete het, 

opdat hij u zegene voor zijn sterven. 

Jacob zeide tot R becca , zijn moeder: 

Ma a r Esau mijn b der is een harige man, en ik n een gladde man, 

misschien betast mijnvader mij , dan ben ik in zijn ogen alseen d;:td~e~~~S!i 
en breng ik vervloeking over mij en niet zegen. 

Zijn moeder zeide tot hem: 

Over m1J uw vervloeking, mijn zoon ! 

hoor slechts naar mijn stem, ga , Hää~ R~~ ~î~: mij 

Hij ging en nam en bracht XI% naar zijn moeder, 

en zijn moeder maakte lekkernijen klaar, zoals zijn vader die lief had . 

Toen nam Rebecca de gewaden van Esau, haar oudsten zoon, de kostelijke , die 
.Ia~()b bij haar in het huis waren , 

en kleedde XImXàaarin, haar jongste zoon, 

met de vellen van de geitenbokjes echter verkleedde zij zijn handen en de 
gladheid van zijn 

De lekkernijen en het brood, wat ze had klaargemaakt , gaf ze haar ~g~R(nek~ 
Jacob in de hand • 

• ~j kwam bij 
Mijn vader ! 

Deze zeide: 

zijn vader en zeide: 

Zie, hier ben ik. Wie zijt ge , mijn zoon? 
Jacob zeide tot zijn vader: 

Ik, Esau, uw eersteling, 

ik heb gedaan, gelijk gij tot mij gesproken hebt , 

richt u toch op,zit en eet van mijn jachtbuit , 



opdat uw ziel mij zegene . 
Isaak zeide tot zijn zoon : 
Hoe hebt ge het zo spoedig gevonden , mijn zoon 
Hi j zeide: 
Ja , de HERE uw God heeft het zo geschikt voor mij . 
I saä k zeide tot Jacob: 
Treed toch naderbij , opdat ik u betaste , mi jn zoon , 
of gi j het zijt, mij n zoon Esau , of niet . 
Jacob ~~àdrHäderbij tot Isaäk, zijn vader . 
Die betastte h em en zeide: 
De stem J acobs s tem, de handen Esaus handen 
maar hi j herkende hem niet , omdat zijn handen waren als de handen van zijn 

broeder Esau, harig, 

en hij zegende hem. 
En zeide : 
Gij zijt het , mijn zoon Esau ? 

Hij zeide: 
Ik (ben het) . 
Toen zeide hij : 
Reik het mij aan , ik wil eten van de jachtbuit van mi j n zoon, 

opdat mijn ziel u zegene . 
Hij reikte het hem aan en hij at , hij br a cht hem wi j n en hij dronk . 
En Isaäk zijn vader zeide tot hem : 
Treedt toch nad ij en kus mij , mijn zoon . 
Hij trad naderbi j en kuste h em. 
Hij nu rook de reuk van zijn gewaden 
en zegende hem en zeide: 
Zie , de reuk va ijn zoon 
is als de reuk van een veld , 
dat de HERE gezegend heeft . 
God geve u 
van de dauw des hemels 
en van de vetten der aarde , 

koren en most in veelheid! 
Volkeren moeten u dienen , 

natiën zich voor u nederbuigen , 
wees heer over uw broeders , 

voor u mogen zich nederbuigen de zonen uwer moeder . 
Die u vloeken, zij gevloekt , 

die u zegenen , zij gezegend ! 

_11 50-'1 ~,,-
V· En het geschiedde , toen Isaäk geeindigd ha d J ac ohAte zegenen, 

het geschiedde - juist was Jacob , juist weggegaan van Isaäk zijn vader -
daar kwam zijn broeder Esau terug van zi j n j acht . 
Ook hij maakt lekkernijen klaar en bracht di e ~etrzijn vader . 
Hij zeide tot zijn vader : 
Mijn vader richte zich op en ete van de jacht buit van zijn zoon , 
opdat uw ziel mij zegene . 
Isaäk zijn vader zeide tot hem: 
Wie zijt gij ? 



Hij zeide: 

Ik ben uw zoon , uw eersteling, Esau . 

Toen verschrikte Esau met zeer grote verschrikking gans zeer , 

hij zeide: 

,Vie was dan hij, 

die jachtbuit jaagde en mij bracht , zodat ik van alles at , voor gij kwaamt , 

en gezegend heb ik hem ! 

gezegend moet hij nu blijven 

Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde , 

schreeuwde hij met een grote en bittere schreeuw gans zeer , 

l

en hij zeide tot zijn vader: 

zegen mij, ook mij, mijn vader! 

Deze zeide: 

Met bedrog is uw broeder gekomen en heeft uw zegen genomen . 
Hij zeide: 

Riep men daarom zijn naam Jaakob, hielensluiper ? beslopen heeft hij mij 
nu reeds wi e maal 

genomen heeft hij eerst mijn eerstelingschap, en nu heeft hij ook nog mijn 

En hij zeide: 
zegen genomen ! 

Hebt gij dan geen zegen voor mij overgehouden? (opgespaard) 

Isaäk antwoordde, hij zeide tot Esau: 

Tot heer heb ik hem gezet over u, 

al zijn broeder ik hem tot dienaars, 

met koren en mos heb ik hem begiftigd ,

wat kan ik aan u dan doen, mijn zoon ?! 
Esau zeide tot zijn vader: 

Hebt gij slecht ene zegen, mijn vader 1 

zegen mij, ook mijn vader! 

Esau verhief zijn stem en weende. 

Isaäk zijn vader antwoordde, hij zeide tot hem: 

moet dan ver van de vette streken der aarde uw woonzit zijn, 

en ver van de dauw des hemels van boven, 

moet van uw zwaard gij leven, 

en moet g1j uw broeder dienen,-

het zal geschieden, 

wanneer ge u zult schudden, 

zult ge zijn juk u van de hals rukken . 
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