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Gefeliciteerd met de God van Jakob!

Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft,

wiens verwachting is op de Here, zijn God

Psalm 146:5

• Wie is Jakob?

• Waarom is God de God van Jakob?

• Waarom gefeliciteerd?
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Wie is Jakob?

Gen 25:19-34

• God kiest voor Jakob

• Jakob steelt het eerstgeboorterecht en zegen 
van Esau

• Jakob vlucht voor Esau naar zijn oom Laban

Gen 28:10-22

• God ontmoet Jakob in Betel, zorgt voor hem, 
zegent hem

• Jakob wordt bedrogen door Laban en bedriegt 
Laban

• Jakob vlucht voor Laban
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Wie is Jakob?

Gen 31:22-29

• God waarschuwt Laban: Doe Jakob geen kwaad!

• God verzoent Jakob met Laban

• Jakob vreest voor Esau en probeert van alles

Gen 32:22-32

• God worstelt met Jakob

• God verzoent Jakob met Esau

Gen 47:7-10

• Jakob geeft een samenvatting van zijn leven
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Wie is Jakob? (3)

• Jakob is een gezegend man

• Jakob is een bedrieger

• Jakob is een sterke doe-het-zelver
• Hij vertrouwt meer op zichzelf dan op God

• Jakob is een gebroken man

• Jakob is in zijn zwakte sterk

• Jakob is een teleurgesteld man
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Waarom de God van Jakob?

• God kiest voor Jakob

• God zegent Jakob

• God houdt van Jakob

• God blijft trouw aan Jakob ook als Jakob faalt
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Gefeliciteerd?

“Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u 
alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.”

Johannes 15:16

“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de 
hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4Hij 
heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de 
grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.”

Efeze 2:3-4
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Ben jij net als Jakob?

• God heeft jou gekozen

• God heeft jou gezegend

• God houdt van jou

• Vertrouw meer op God dan op jezelf

• Geniet van Hem, loof en aanbid Hem
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