
Les 33: Boer zoekt vrouw!
Jakobs droom
Jakob ging naar zijn oom Laban in Haran. Op een nacht lag Jakob te slapen. Hij had 
een bijzonder droom. Hij zag een lange ladder die van de aarde tot de hemel reikte. 
Op de ladder liepen engelen op en neer. Bovenaan zag Jakob God. “Ik ben de God van 
je vader en grootvader”  zei God. “Ik beloof je dat Ik jou en je nakomelingen het land 
zal geven waarop je nu ligt. Ik zal je beschermen en je nooit verlaten.” Toen Jakob 
wakker werd, wist hij dat hij God had gezien. Jakob noemde de plaats ‘Betel’. Betel 
betekent huis van God.

Jakob en Rachel
Bij een waterput ziet Jakob herders uit Haran. “Kennen jullie Laban?” vraagt Jakob. 
“Ja, zijn dochter Rachel komt ook hierheen met de schapen.” antwoorden de herders. 
Toen Jakob Rachel zag aankomen liep hij vlug naar de put en haalde water voor de 
schapen van Laban. Rachel rent snel naar huis als ze hoort dat deze vreemde man haar 
neef is. Laban nodigt Jakob in zijn huis. Nadat Jakob een maand voor Laban gewerkt 
heeft, vraagt Laban wat hij wil verdienen. Jakob is verliefd geworden op de jongste 
dochter van Laban, op Rachel. ”Laat me zeven jaar voor u werken en laat me daarna 
met Rachel trouwen” zei Jakob.
Na zeven jaar organiseerde Laban de bruiloft. De gesluierde bruid komt bij hem in 
huis. De volgende morgen doet Jakob een vreselijke ontdekking!

Opdracht: streep de woorden die onderstreept zijn weg uit de woordzoeker!
                      streep alle letters ‘x’ weg, de overgebleven letters vormen een zin:
                       .  .  .    .  .    .  .    .  .   .  .  .  .    .  .  .    .  .   .  .  .  .  .     .  .    .  .  .    .  .  .  .  . 
    .  .  .  .  .  .  .  .

Dit verhaal 
kun je lezen 
in Genesis 
28 en 29
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puzzels

In de knoop
Zet de eerste letter van elke tekening in het 

lege hokje en vind het woord

letterladder
vul de ladder in
klinker
voegwoord
visbenodigdheid
voedsel
bouwmateriaal
vogelverblijf
soort schilderij
boomsoort
klinker

puzzel
vul de puzzel in. Wat lees je van boven naar 
beneden?
Isaak is de ……………. van Jakob.
’s nachts droomt Jakob. Wat ziet hij?
Van wie heeft jakob het eerstgeboorterecht 
gekocht?
Jakob ontmoet  een dochter van zijn oom. Hoe heet 
ze?
Wat is het beroep van het meisje?
Waar ontmoet hij haar voor de eerste keer? Bij de 
…………… 
De andere dochter van zijn oom heet …………..
De oom waar jakob gaat werken heet ………………..
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sprong van drie
begin bij de eerste letter, schrijf die op. 
schrijf daarna elke derde letter op.  Heeft 
Jakob de vrouw van zijn dromen gevonden?
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