
LES 8 – EEN WORSTELWEDSTRIJD OP DE BELOFTEWEG 

Genesis 25 - 35 

THEMA:  Het aantonen dat het zich overgeven aan de Heilige Geest ons overwinning 

kan brengen. 

  

          Houden mensen van worstelen? Er zijn twee soorten worstelwedstrijden in deze wereld: 

de fysieke wedstrijd tussen mensen die we kunnen zien, en de geestelijke wedstrijd die we niet 

kunnen zien. Vandaag, terwijl we reizigen, zullen we horen over een zeer ongebruikelijke 

worstelwedstrijd tussen een man en God.   

 Na de dood van Abraham verscheen God aan Izaäk en bevestigde hem alle grote 

beloftes welke Hij aan zijn vader Abraham had gemaakt. Genesis 26:2-5. God had beloofd dat 

Hij het nageslacht van Abraham zou vermenigvuldigen als de sterren van de hemel. Izaäk 

geloofde God en wachtte.  Izaäk en Rebekka kregen een tweeling. Hoewel ze broers waren, 

streden Ezau en Jakob altijd met elkaar, zelfs in de baarmoeder. Genesis 25:22,23. Ezau werd 

een ervaren jager, een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in tenten 

woonde. Genesis 25:27. God had Rebekka verteld dat de oudste zoon Ezau de jongere zoon 

Jakob zou dienen. De familie wist dat God Zijn beloftes houdt, maar niemand wist hoe de 

beloofde zegen op Jakob zou worden overgebracht.  

 Ten eerste verkocht Ezau zijn eerstgeboorterecht aan Jakob omdat hij honger had. 

Genesis 25:29-34.  Ten tweede werd Jakob door Rebekka geholpen om Izaäk’s zegen te 

verkrijgen door gebruik te maken van zijn vader’s blindheid. Omdat Ezau het 

eerstgeboorterecht had veracht en verkocht, verloor hij nu ook de zegen van zijn vader. 

Genesis 27:1-33. Dit had als resultaat dat Jacob moest vluchten om te voorkomen dat Ezau 

hem zou doden na Izaäk’s dood. Izaäk en Rebekka wilden dat hij naar Haran zou gaan, naar 

Rebekka’s broer Laban. En om daar te trouwen met één van de dochters van Laban. Op zijn 

reis verscheen God aan Jakob in een droom en beloofde om met hem te zijn, om hem te 

behoeden overal waar hij zou gaan en om hem terug te brengen naar het land van Izaäk. De 

God van genade wilde dat Jakob op Hem vertrouwde om Zijn plannen uit te werken en om 

alles aan Hem over te geven. 

 Gedurende 20 jaar verbleef Haran in het huis van Rebekka’s broer in Haran. In die tijd 

was er veel strijd tussen Jakob en zijn oom Laban. Hij moest bijvoorbeeld gedurende 14 jaar 

Laban dienen om na 7 jaar en één week met Rachel te kunnen trouwen. Ten slotte sprak God 

tot Jakob en vertelde hem om terug te gaan naar het land van belofte. Genesis 31:3. Jakob 

nam zijn vrouwen, zijn 11 zonen en 1 dochter, zijn kudde, al zijn eigendom en hij vluchtte 

omdat hij bang was dat Laban hem met lege handen weg zou sturen. 



Jakob zond boden voor hem uit tot zijn broer Ezau in het gebied van Edom. Deze 

keerden terug en zeiden dat Ezau hem tegemoet kwam met 400 man. Jakob werd zeer bang 

en benauwd. Hij maakte een plan om Ezau’s hart naar hem en zijn grote familie te verzachten 

met kleinvee, runderen en kamelen. Jakob verdeelde zijn groep en stuurde daarna ’s nachts 

allen naar de overzijde van de beek terwijl hij alleen achterbleef.  

 Plotseling begon een man met hem te worstelen tot de dag aanbrak. Toen deze man 

zag dat hij niet kon zegevieren, veroorzaakte deze de ontwrichting van Jakob’s heupgewricht. 

Toen zeide de man: “Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen.” Maar Jakob zeide: “Ik laat 

u niet gaan, tenzij gij mij zegent.” De man zeide tot hem: “Uw naam zal niet langer Jakob zijn, 

maar Israël; want gij hebt gestreden met God en met mensen en hebt gezegevierd.” En de 

man zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniël, want zeide hij: “Ik heb God gezien 

van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.” Genesis 32:24-30. En zo 

had Jakob een grote geestelijke overwinning.  

 

 

 

                              Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Genesis 32:24 

 



 Vandaag de dag leven we in de bedeling welke door GENADE LUCHTHAVEN op de 

tekening wordt afgebeeld. Wij zien geen hemelse wezens, maar er is een onzichtbaar wezen 

die wij, gelovigen in Christus, behoren te bevechten: de duivel. Daarom is onze strijd niet 

tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de 

hemelse gewesten. Efeziërs 6:12. En tevens moeten we strijden tegen de oude natuur in ons. 

Als we de Here Jezus Christus vertrouwen als onze persoonlijke Redder van de hel, woont 

Zijn Heilige Geest in ons (Romeinen 8:9), maar hebben wij nog steeds onze oude zondige 

natuur. De oude natuur of het vlees is steeds in gevecht met de Geest. Galaten 5:16,17. Wij 

moeten ons overgeven aan de Geest als wij overwinning en zegen in ons geestelijk leven 

willen hebben. 

 Gered worden en het aan boord zijn van het REDDINGSVLIEGTUIG maakt ons als 

soldaten in de grootste geestelijke veldslag van alle tijden. De duivel wil niet dat de ware 

gelovigen in Christus een geestelijk leven van overwinning leven en daarom moeten wij de 

hele wapenrusting van God aandoen om stand te kunnen houden tegen onze vijand. Efeziërs 

6:11. Wat is deze hele wapenrusting van God? Het is de riem van de waarheid, het 

borstharnas van de gerechtigheid, schoenen die de toerusting van het evangelie van de 

genade aantonen, het schild van het geloof, de helm van de behoudenis en het zwaard van de 

Geest, dat is het Woord van God. Efeziërs 6:14-17. 

 Wanneer ongelovigen op Christus vertrouwen als hun persoonlijke Redder van de hel, 

worden ze kinderen van God. Ben jij al een kind van God?  

 

GEHEUGENVERS: “Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand 

te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden.”  

Efeziërs 6:13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 8 – WERKBLAD 

Kolossensen 3:9,10 onderwijst ons dat wij, gelovigen in Christus, de Oude Ik (oude natuur) 

met zijn daden hebben uitgedaan en de Nieuwe Ik (nieuwe natuur) hebben aangedaan, die 

vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. De oude 

natuur of het vlees probeert altijd controle te winnen over de nieuwe natuur of de Geest. 

Middels de daden van het vlees of middels de vrucht van de Geest, kunnen wij vertellen welke 

natuur de mensen controleert. Neem de woorden die hieronder staan geschreven en schrijf ze 

onder de natuur welke ze aangeven. Galaten 5:19-23.  

Liefde, Dronkenschappen, Vijandschappen, Trouw, Twist, Vrede, 

Zachtmoedigheid, Jaloersheid, Afgunst, Blijdschap, Hoererij, Zelfbeheersing 

OUDE IK      NIEUWE IK 

1. _____________________________  ________________________________ 

2. _____________________________  ________________________________ 

3. _____________________________  ________________________________ 

4. _____________________________  ________________________________  

5. _____________________________  ________________________________ 

6. _____________________________  ________________________________  

 

7. Zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees/de Oude Ik met de hartstochten en de 

begeerten _______________ Galaten 5:24. Dat is de enige manier om overwinning 

over de Oude Ik te hebben. 

 

8. Efeziërs 6:12 vertelt ons dat onze strijd niet tegen bloed en vlees is, maar tegen: 

a) ___________________________________________________________________ 

b) ___________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________ 

d) ___________________________________________________________________ 

 

9. Als wij in staat willen zijn om stand te houden tegen de plannen van de duivel, moeten 

wij de hele _________________  van God aandoen. Efeziërs 6:11. 

 

10. Schrijf Efeziërs 6:13 op: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


