
Hoe kan ik mijn leven veranderen? 

VIJF FASEN DIE GOD GEBRUIKT OM ONS TE VERANDEREN

Fabeltje 1: ………..
Fabeltje 2: ………..

1.  Fase 1.____________________________________________________________

      “Jacob hoorde Labans zonen zeggen, ‘Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was
en hij heeft al zijn rijkdom verworven door wat onze vader toebehoorde’. En Jacob 
merkte dat Labans houding ten opzichte van hem was veranderd.” Gen. 31:1-2 

 “De koeriers kwamen terug en zeiden tegen Jacob, ‘We zijn bij je broer Ezau geweest en 
hij is nu op weg hierheen met een leger van 400 man!’ Jacob werd doodsbang door dit 
nieuws.” Gen. 32: 7-8a 

 “Toen bad Jacob, ‘O God …O Heer… ik ben alle goedheid en trouw die U mij laat zien 
niet waard … ik bid U, red mij … want ik ben bang … .’” Gen. 32:10-11 

2.    Fase 2:____________________________________________________________

“Jacob bracht hen (zijn vrouwen, bijvrouwen en kinderen) naar de overkant van de 
Jabbok rivier, samen met al zijn bezittingen. Maar Jacob zelf bleef aan de andere kant 
achter, helemaal alleen. Er kwam een Man en hij worstelde met hem tot de ochtend. Toen 
de Man merkte dat hij de strijd niet kon winnen, sloeg hij op Jacobs heup waardoor deze 
ontwricht werd.” Gen. 32:23-25 

“Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven 
worstelde hij met God..” Hosea 12:4

3.   Fase 3: ____________________________________________________________

“Toen zei de Man, ‘Laat mij gaan, want het wordt al licht.’ Maar Jacob zei hijgend, ‘Ik 
laat u niet gaan tenzij u mij zegent!’” Gen. 32:26 

 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel 
uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.  Rom. 6:13 
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4.  Fase 4:  ____________________________________________________________

De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Gen. 32:27 

Jacob = ………………………….

5.  Fase 5: ____________________________________________________________

“Toen zei de Man, ‘Jouw naam zal niet langer Jacob zijn, maar ISRAEL … . Toen 
zegende hij hem daar. Daarom noemde Jacob de plek Peniël, want zei hij, ‘Ik heb God 
gezien, ik heb oog in oog met Hem gestaan … .’” Gen. 32:28-30 

Israel = ………………….
                                                                              Pniel = ……………………

“Gelukkig zijn zij die honger en dorst hebben naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld 
worden.” Matt. 5:6 (NIV) 

“De zon kwam op toen Jacob wegging van Pniël, en hij liep mank vanwege zijn               
heup.” Gen. 32:31 

Het mank lopen van Jacob herinnerde hem continu aan twee zaken: 

-

-

Vragen voor bespreking in de kring of voor zelfreflectie:

A. Welke elementen uit het leven van Jacob die hier aan de orde zijn geweest, herken je ook in 
je eigen leven? 

B. Wat zijn de grootste crisis geweest in jouw persoonlijk leven?
C. Heb je weleens ‘gevochten met God’? Waar ging het over?
D. Stelling: De wortel van elk probleem is onze weigering om ons over te geven aan God. Wat 

vind je van deze stelling?
E. In hoeverre heb je de neiging om van je problemen weg te lopen, in plaats van God de kans 

te geven ze op te lossen?
F. God geeft je een nieuwe identiteit in Christus. Niet eenmalig bij je bekering, maar ook 

regelmatig tijdens het volgen van Jezus. Het is het proces waarin de heilige Geest oude 
gewoonten wegneemt, en in plaats daarvan het goede, welgevallige en volkomene terug 
geeft. Wat betekent het mank lopen van Jacob in deze context? In hoeverre hebben het 
mank lopen en de zegening van Jacob met elkaar te maken? 

G. Op welk terrein moet je de waarheid in je leven onder ogen zien? Denk aan je geheime 
zonden,  seksuele reinheid, je neiging tot verkeerd gedrag, je houding ten opzichte van je 
partner/kinderen/ouders/geld etc.. 
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