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Kapittel 32 

1
3 Så sendte Yaakov budbærere foran seg til sin bror Esau i Se’irlandet, landet Edom. 

4 Han bød dem og sa: «Tal til min herre Esau på denne måten: Så sier din tjener Yaakov: Jeg 

har bodd hos Lavan og vært der helt til nå. 5 Jeg har okser, esler, småfe, tjenere og tjeneste-

piker, og jeg har sendt bud for å be min herre om at jeg må finne nåde for dine øyne.» 6 Så 

kom budbærerne tilbake til Yaakov og sa: «Vi kom til din bror Esau, og han kommer også for 

å møte deg, og fire hundre menn er med ham.» 

7 Da ble Yaakov meget redd og grepet av angst. Han delte folket som var med ham og 

småfeet, storfeet og kamelene i to flokker. 8 Han sa: «Hvis Esau kommer til den ene flokken 

og overfaller den, da kan den flokken som er igjen, slippe unna.» 9 Så sa Yaakov: «Å, min far 

Avrahams Elåhey (Gud) og min far Yitzchaks Elåhey (Gud), YHVH som sa til meg: Vend 

tilbake til ditt land og din slekt, og Jeg skal gjøre vel mot deg. 10 Jeg er ikke verdig all Din 

barmhjertighet og all den sannhet som Du har vist Din tjener. For bare med min stav krysset 

jeg denne Jordanelven, og nå er jeg blitt til to flokker. 11 Jeg ber Deg, utfri meg fra min brors 

hånd, fra Esaus hånd! For jeg frykter for ham, at han skal komme og overfalle meg, mor og 

barn. 12 Men Du har selv sagt: Jeg skal sannelig gjøre vel mot deg, og gjøre dine 

etterkommere som havets sand, så mange at de ikke kan telles.» 

2
13 Så ble han der den natten, og av det han hadde fått tak i, tok han som en gave til sin bror 

Esau: 14 to hundre geiter og tjue bukker, to hundre sauer og tjue værer, 15 tretti 

melkekameler med føllene sine, førti kuer og ti okser, tjue eselhopper og ti esler. 16 Så 

overlot han dem i hendene på tjenerne sine, hver flokk for seg, og sa til tjenerne sine: «Gå i 

forveien for meg, og la det være litt avstand mellom flokkene!» 17 Han bød den første og sa: 

«Når min bror Esau møter deg og spør deg: Hvem tilhører du, og hvor skal du? Hvem 

tilhører disse som går foran deg? 18 da skal du si: De tilhører din tjener Yaakov. Dette er en 

gave som er sendt til min herre Esau. Og se, også han kommer bak oss.» 19 Så bød han også 

den andre, den tredje og alle som fulgte etter flokkene, og sa: «På denne måten skal dere 

tale til Esau når dere finner ham. 20 Si også: Se, din tjener Yaakov er bak oss.» For han sa: 

«Jeg vil forsone ham med gaven som kommer foran meg, og etterpå vil jeg se ansiktet hans. 

Kanskje han vil ta imot meg.» 21 Så sendte han gaven foran seg, men selv ble han i leiren 

den natten. 



22 Samme natt sto han opp og tok de to konene sine, de to tjenestepikene sine og de elleve 

sønnene sine, og så gikk han over ved Jabboks vadested. 23 Han tok og sendte dem over 

elven, og så sendte han over alt det han eide. 24 Så var Yaakov igjen alene, og en Mann kom 

og brøt med ham helt til morgenen grydde. 25 Da Mannen så at Han ikke fikk overmakten 

over ham, rørte Han ved hofteleddet hans. Hoften til Yaakov gikk av ledd da Han kjempet 

med ham. 26 Han sa: «La Meg gå, for dagen gryr.» Men han sa: «Jeg lar Deg ikke gå uten at 

Du velsigner meg!» 27 Så sa Han til ham: «Hva er ditt navn?» Han sa: «Yaakov.» 28 Og Han 

sa: «Yaakov skal ikke lenger være ditt navn, men Yisrael (han vil regjere som Gud). For du 

har kjempet med Elåhim (Gud) og med mennesker, og vunnet.» 29 Yaakov spurte og sa: «Jeg 

ber Deg, si meg Ditt navn!» Han sa: «Hvorfor spør du Meg om Mitt navn?» Og Han velsignet 

ham der. 

3
30 Yaakov kalte stedet med navnet Peni-El (Guds ansikt): «For jeg har sett Gud ansikt til 

ansikt, og enda berget jeg livet.» 31 Med det samme han krysset Peni-El, gikk solen opp over 

ham, og han haltet på grunn av hoften. 32 Derfor er det slik til denne dag at Israels barn ikke 

spiser nerven, som er ved hofteleddet, fordi Han berørte hofteleddet til Yaakov ved nerven. 

Til toppen 

Kapittel 33 

1 Yaakov løftet blikket, og se, der kom Esau, og fire hundre mann sammen med ham. Så 

delte han barna mellom Lea, Rakel og de to tjenestepikene. 2 Han stilte tjenestepikene og 

deres barn fremst, Lea og hennes barn bak dem, og Rakel og Josef sist. 3 Så gikk han over 

foran dem og bøyde seg til jorden sju ganger, helt til han kom bort til sin bror. 4 Men Esau 

sprang ham i møte, og han omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de 

gråt. 5 Han løftet blikket og så kvinnene og barna, og sa: «Hvem er disse som er sammen 

med deg?» Da sa han: «De barna som Elåhim i sin nåde har gitt din tjener.» 

4
6 Så kom tjenestepikene fram, de og barna deres, og de falt på kne. 7 Også Lea kom med 

barna sine, og de bøyde seg. Så kom Josef og Rakel fram, og de falt på kne. 8 Da sa Esau: 

«Hva ville du med den store flokken jeg møtte?» Han sa: «Jeg ville finne nåde for min 

herres øyne.» 9 Men Esau sa: «Jeg har rikelig, min bror. Behold det du har for deg selv.»      
10 Yaakov sa: «Nei, jeg ber deg, hvis jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så ta imot gaven 

fra min hånd. For jeg har sett ditt ansikt som om jeg hadde sett Elåhims ansikt, og du hadde 

behag i meg. 11 Jeg ber deg, ta imot min velsignelse som er sendt til deg. For Elåhim har sett 

i nåde til meg, og jeg har alt jeg trenger.» Så ba han ham inntrengende, og han tok imot 

den. 

12 Da sa Esau: «La oss legge ut på reise! La oss dra, så skal jeg dra foran deg.» 13 Men Yaakov 

sa til ham: «Min herre vet at barna er svake, og jeg må sørge for småfeet og storfeet som 

har ungdyr. Hvis mennene skulle drive dem for hardt bare én dag, vil alt småfeet dø. 14 Jeg 

ber min herre dra videre i forveien for sin tjener. Jeg vil dra langsomt og forsiktig videre 

med en fart som passer for buskapen som går foran meg, og for barna, helt til jeg kommer 

til min herre i Se’ir.» 15 Esau sa: «Jeg ber deg om å få la noen av dem som er med meg, være 



igjen hos deg.» Men han sa: «Hvorfor det? La meg bare finne nåde i min herres øyne.»        
16 Samme dag vendte Esau tilbake på veien til Se’ir. 17 Yaakov la på vei til Sukkot, bygde et 

hus for seg selv og lagde hytter til buskapen sin. Derfor blir stedet kalt med navnet Sukkot 

(bygninger). 

18 Så kom Yaakov trygt fram til Shalem i byen Sikem, som er i Kanaans land. Han kom fra 

Paddan-Aram (Mesopotamia), og han slo leir utenfor byen. 19 Jordstykket der han hadde 

slått opp teltet sitt, kjøpte han for hundre pengestykker av barna til Hamor, Sikems far. 20 Så 

reiste han et alter der og kalte det El-Elåhey-Yisrael (Gud, Israels Gud). 

Til toppen 

Kapittel 34 

5
1 Dina, den datteren Lea hadde født til Yaakov, gikk ut for å se til døtrene i landet. 2 Da 

Sikem, hevitten Hamors sønn, høvdingen i landet, fikk se henne, tok han henne, lå med 

henne og krenket henne. 3 Hans sjel var knyttet til Dina, Yaakovs datter, og han elsket den 

unge kvinnen og talte vennlig til den unge kvinnen. 4 Så talte Sikem til sin far Hamor og sa: 

«Ta denne unge kvinnen til kone for meg!» 

5 Yaakov hørte at han hadde skjendet hans datter Dina. Sønnene hans var ute på marken 

med buskapen. Derfor sa ikke Yaakov noe før de kom. 6 Da gikk Hamor, Sikems far, ut til 

Yaakov for å tale med ham. 7 Da Yaakovs sønner hørte det, kom de inn fra marken. 

Mennene ble sorgfulle og meget harme, for han hadde gjort en skammelig handling i Israel 

ved å ligge med Yaakovs datter. Dette burde ikke vært gjort. 8 Men Hamor talte med dem 

og sa: «Min sønn Sikems sjel henger ved datteren din. Jeg ber deg, gi ham henne til kone!    
9 Og inngå ekteskap med oss! Gi dine døtre til oss og ta våre døtre til dere! 10 Så kan dere slå 

dere ned sammen med oss, og landet skal ligge åpent foran dere. Bo og driv handel der, og 

skaff dere eiendommer der!» 

11 Da sa Sikem til hennes far og hennes brødre: «La meg finne nåde i deres øyne, og det 

dere ber meg om, skal jeg gi dere. 12 Forlang så høy medgift og gave dere vil, og jeg skal gi 

dere det dere ber meg om. Men gi meg den unge kvinnen til kone!» 13 Men Yaakovs sønner 

svarte Sikem og hans far Hamor svikefullt da de talte med ham, for han hadde skjendet 

deres søster Dina. 14 De sa til dem: «Dette kan vi ikke gjøre, for å gi vår søster til en mann 

som er uomskåret, vil være en skam for oss. 15 Bare på denne betingelsen vil vi gå med på 

det: Hvis dere vil bli som oss, hvis alle av hankjønn hos dere blir omskåret, 16 da vil vi gi våre 

døtre til dere, og da vil vi ta deres døtre til oss. Vi skal slå oss ned sammen med dere, og vi 

skal bli ett folk. 17 Men hvis ikke dere vil lyde oss og bli omskåret, vil vi ta vår datter og dra 

bort.» 18 Hamor og Sikem, Hamors sønn, syntes godt om det de sa. 19 Den unge mannen 

ventet ikke med å gjøre dette, for han hadde sin lyst i Yaakovs datter. Han ble vist mer ære 

enn alle andre i sin fars hus. 

20 Hamor og hans sønn Sikem kom til byporten, og de talte med mennene i byen og sa:        
21 «Disse mennene står i et fredsforhold til oss. La dem derfor slå seg ned i landet og drive 



handel der. For landet er sannelig vidt nok for dem til alle kanter. La oss ta døtrene deres til 

våre koner, og la oss gi dem døtrene våre! 22 Bare på denne betingelsen vil mennene gå 

med på å slå seg ned sammen med oss og være ett folk: Hvis alle av hankjønn blant oss blir 

omskåret på samme måte som de selv er omskåret. 23 Vil ikke da både buskapen deres, det 

de eier og alle dyrene de har, tilhøre oss? La oss bare gå med på det, så vil de slå seg ned 

sammen med oss.» 24 Alle som gikk ut av porten i byen hans, hørte på Hamor og hans sønn 

Sikem. Alt av hankjønn ble omskåret, alle som gikk ut av porten i byen hans. 

25 Det skjedde på den tredje dagen, mens de ennå led av smertene, at to av sønnene til 

Yaakov, Shimon og Levi, Dinas brødre, tok hvert sitt sverd og kom uventet over byen og 

drepte alle av hankjønn. 26 De drepte Hamor og hans sønn Sikem med sverdets egg, og de 

tok Dina ut av Sikems hus og dro bort. 27 Yaakovs sønner kom over de falne og plyndret 

byen, der deres søster var blitt skjendet. 28 De tok småfeet, storfeet og eslene deres, det 

som var i byen, og det som var på marken, 29 og alt som var av verdi. Alle barna deres og 

alle konene deres tok de til fange. De plyndret til og med alt som var i husene.  

30 Da sa Yaakov til Shimon og Levi: «Dere har ført ulykke over meg ved å gjøre meg til en 

vemmelse blant dem som bor i landet, blant kanaaneerne og perisittene. Siden vi er få i 

tallet, vil de samle seg mot meg og slå meg i hjel. Både jeg og mitt hus kommer til å gå til 

grunne.» 31 Men de sa: «Skulle han få behandle vår søster som en prostituert?» 

Til toppen 

Kapittel 35 

1 Da sa Elåhim til Yaakov: «Bryt opp,dra opp til Beit-El og slå deg ned der! Der skal du bygge 

et alter for El (Gud), Han som viste seg for deg da du flyktet fra din bror Esaus ansikt.»          
2 Yaakov sa til husfolket sitt og til alle som var med ham: «Få bort de fremmede gudene som 

er blant dere, rens dere og skift klær! 3 La oss så bryte opp og dra opp til Beit-El! Der vil jeg 

lage et alter for El (Gud), Han som svarte meg på min trengsels dag, og som har vært med 

meg på den veien jeg har gått.» 4 Så ga de Yaakov alle de fremmede gudene de hadde hos 

seg, og ringene de hadde i ørene sine. Yaakov gjemte alt dette under terebintetreet ved 

Sikem. 5 Så dro de av sted, og det skjedde at frykt fra Elåhim kom over byene som lå 

omkring dem, og de forfulgte ikke Yaakovs sønner. 

6 Så kom Yaakov til Lus, det er Beit-El, som ligger i Kanaans land, han og hele folket som var 

med ham. 7 Han bygde et alter der og kalte stedet El-Beit-El (Guden over Guds hus), for der 

åpenbarte Elåhim seg for ham da han flyktet fra sin brors ansikt. 

8 Devora, Rivkas amme, døde, og hun ble begravet nedenfor Beit-El, under terebintetreet. 

Det ble kalt med navnet Allon-Bakut (Tårenes eik). 

9 Da Yaakov kom fra Mesopotamia, viste Elåhim seg for ham igjen, og Han velsignet ham.        
10 Elåhim sa til ham: «Ditt navn er Yaakov. Ditt navn skal ikke lenger kalles Yaakov, men nå 

skal Israel være ditt navn.» Så kalte Han ham Israel. 11 Elåhim sa til ham: «Jeg er El Shaddai 

(Gud Den Allmektige). Vær fruktbar og bli mange! Et folk og en skare av folkeslag skal 



stamme fra deg, og konger skal utgå fra ditt liv. 12 Landet Jeg ga til Avraham og Yitzchak, det 

gir Jeg deg. Og til dine etterkommere gir Jeg dette landet.» 13 Så fór Elåhim opp fra ham på 

det stedet hvor Han hadde talt med ham. 614 Yaakov satte opp en minnestøtte på det stedet 

hvor Han hadde talt med ham, en minnestøtte av stein. Han øste ut drikkoffer på den, og 

han helte olje over den. 15 Stedet der Gud talte med ham, kalte Yaakov med navnet Beit-El. 

16 Så dro de bort fra Beit-El. Da de bare var et lite stykke fra Efrat, skulle Rakel føde, og hun 

hadde en hard fødsel. 17 Det skjedde under den harde fødselen at jordmoren sa til henne: 

«Frykt ikke, også denne gangen får du en sønn.» 18 Det skjedde idet sjelen hennes forlot 

henne – for hun døde – at hun kalte ham med navnet Benoni (Sønnen av min smerte). Men 

hans far kalte ham Benjamin (Sønnen av min høyre hånd). 19 Så døde Rakel og ble begravd 

på veien til Efrat, det er Betlehem. 20 Yaakov reiste en minnestøtte på graven hennes, og 

den er minnestøtten på Rakels grav til denne dag. 

21 Så dro Israel videre og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal-Eder. 22 Mens Israel bodde i det 

landet, skjedde det at Reuven gikk og lå med Bilha, sin fars med hustru. Og Israel fikk høre 

om det. 

23 Leas sønner var Reuven, Yaakovs førstefødte, og Shimon, Levi, Yehuda, Jissakar og 

Zevulun (Sebulon). 24 Rakels sønner var Josef og Benjamin. 25 Sønnene til Bilha, Rakels 

tjenestepike, var Dan og Naftali. 26 Sønnene til Silpa, Leas tjenestepike, var Gad og Asjer. 

Dette var Yaakovs sønner, som ble født ham i Paddan-Aram (Mesopotamia). 

27 Så kom Yaakov til sin far Yitzchak i Mamre, eller Kirjat-Arba, det er Hevron, hvor Avraham 

og Yitzchak hadde bodd. 28 Yitzchaks levedager var nå hundre og åtti år. 29 Så utåndet 

Yitzchak og døde, og han ble forenet med sitt folk, gammel og mett av dager. Hans sønner 

Esau og Yaakov begravde ham. 

Til toppen 

Kapittel 36 

1 Dette er slektsboken til Esau, som er Edom. 2 Esau tok seg koner blant Kanaans døtre: Ada, 

hetitten Elons datter, og Oholivama, som var datter av Ana, hevitten Sivons datter, 3 og 

Basmat, som var datter av Ismael, Nevajots søster. 4 Ada fødte Esau sønnen Elifas, og 

Basmat fødte ham Re’uel. 5 Oholivama fødte Je’usj, Jalam og Korah. Dette var Esaus sønner, 

som ble født til ham i Kanaans land. 

6 Så tok Esau sine koner, sine sønner, sine døtre og alle dem som var i hans hus, buskapen 

sin og alle dyrene sine, og alt han eide, som han hadde skaffet seg i Kanaans land, og dro til 

et land borte fra sin bror Yaakovs ansikt. 7 For det de rådde over var for mye til at de kunne 

bo sammen. Landet der de bodde som fremmede, kunne ikke livnære dem, på grunn av 

buskapen deres. 8 Så bodde Esau i Se’irfjellet. Esau er Edom. 



9 Dette er slektsboken til Esau, far til edomittene i Se’irfjellet. 10 Dette var navnene på Esaus 

sønner: Elifas, som var sønn av Esaus kone Ada, og Re’uel, som var sønn av Esaus kone 

Basmat. 

11 Elifas’ sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. 12 Timna var medhustruen til 

Elifas, Esaus sønn, og hun fødte Amalek til Elifas. Dette var sønnene til Ada, Esaus kone. 

13 Disse var Re’uels sønner: Nahat, Serah, Sjamma og Missa. Dette var sønnene til Esaus 

kone Basmat. 

14 Disse var sønnene til Esaus kone Oholivama, som var datter av Ana, Sivons datter. Hun 

fødte Je’usj, Jalam og Korah til Esau. 

15 Disse var høvdingene blant Esaus sønner. Sønnene til Elifas, Esaus førstefødte sønn, var 

høvdingen Teman, høvdingen Omar, høvdingen Sefo, høvdingen Kenas, 16 høvdingen Korah, 

høvdingen Gatam og høvdingen Amalek. Disse var høvdingene som nedstammet fra Elifas i 

Edoms land. De var sønnene til Ada. 

17 Disse var sønnene til Re’uel, Esaus sønn: høvdingen Nahat, høvdingen Serah, høvdingen 

Sjamma og høvdingen Missa. Disse var høvdingene som nedstammet fra Re’uel i Edoms 

land. De var sønnene til Basmat, Esaus kone. 

18 Disse var sønnene til Oholivama, Esaus kone: høvdingen Je’usj, høvdingen Jalam og 

høvdingen Korah. Disse var høvdingene som nedstammet fra Oholivama, Esaus kone, Anas 

datter. 

19 Disse var sønnene til Esau, som er Edom, og disse var høvdingene deres. 
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20 Dette var sønnene til horitten Se’ir, som bodde i landet: Lotan, Sjoval, Sivon, Ana,             

21 Disjon, Eser og Disjan. Disse var høvdingene blant horittene, Se’irs sønner, i Edoms land. 
22 Lotans sønner var Hori og Hemam. Lotans søster var Timna. 23 Disse var Sjovals sønner: 

Alvan, Manahat, Eval, Sjefo og Onam. 24 Disse var Sibons sønner: Ajja og Ana. Dette er den 

Ana som fant vannet i ødemarken mens han gjette eslene til sin far Sivon. 25 Disse var Anas 

barn: Disjon og Oholivama, Anas datter. 26 Disse var Disjons sønner: Hemdan, Esjban, Jitran 

og Keran. 27 Disse var Esers sønner: Bilhan, Sa’avan og Akan. 28 Disse var Disjans sønner: Us 

og Aran. 29 Disse var høvdingene blant horittene: høvdingen Lotan, høvdingen Sjoval, 

høvdingen Sivon, høvdingen Ana, 30 høvdingen Disjon, høvdingen Eser og høvdingen Disjan. 

Dette var høvdingene blant horittene i Se’irlandet, høvdingene nevnt hver for seg. 

31 Dette var kongene som hersket i landet Edom før det var noen konge som hersket over 

Israels barn: 32 Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og navnet på byen hans var Dinhava.     
33 Da Bela døde, ble Jovav, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 34 Da Jovav døde, ble 

Husjam fra Teman konge etter ham. 35 Da Husjam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge 

etter ham. Det var han som overfalt Midjan på Moavsletten. Navnet på byen hans var Avit. 
36 Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 37 Da Samla døde, ble Saul fra 

Rehovot ved elven konge etter ham. 38 Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, Akbors sønn, konge 



etter ham. 39 Da Ba’al-Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge etter ham. Navnet på 

byen hans var Pa’u. Navnet på hans kone var Mehetavel, som var datter av Matred, 

Mesahavs datter. 

Maftir
40 Dette var navnene på Esaus høvdinger, ut fra sine slekter og ut fra sine steder, nevnt 

med sine navn: høvdingen Timna, høvdingen Alva, høvdingen Jetet, 41 høvdingen 

Oholivama, høvdingen Ela, høvdingen Pinon, 42 høvdingen Kenas, høvdingen Teman, 

høvdingen Mivtsar, 43 høvdingen Magdiel og høvdingen Iram. Disse var høvdingene i Edom, 

etter bostedene sine i det landet de eide. Esau var far til edomittene. 

Til toppen 

 


