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altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
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Punten bij de Parasja: Vajisjlach – Laat niet los
Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.
De Parasja van deze week heet Vajisjlach. In het Hebreeuws betekent dat “en hij stuurde”. De Parasja
gaat van Genesis 32:3 tot Genesis 36:43
Deze Parasja begint met het verhaal van Jacob die worstelt met God bij P’niël, waar zijn naam werd
veranderd in Israël (Genesis 32).
We lezen ook het verhaal van Jacob die zich verzoent met zijn broer Ezau (Genesis 33).
Vervolgens lezen we dat Jacobs dochter Dina wordt verkracht in de stad Sichem en dat haar broers alle
mannen van de stad uit wraak doden (Genesis 34).
Daarna keert Jacob terug naar Bethel en vertelt de Parasja over de geboorte van Benjamin en de dood
van Rachel en de dood van Izaäk (Genesis 35)
De Parasja sluit af met een opsomming van de nakomelingen van Ezau (Genesis 36:1-15).
Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag delen we gewoon een gedachte.
Jacob had in zijn leven te maken met veel beproevingen en moeilijkheden – vaak het gevolg van zijn
eigen slechte keuzes. Maar hij was gedwongen om zijn huis te verlaten, hij werd bedrogen door zijn
eigen familie, hij werd gebruikt en misbruikt enzovoorts. Tot slot, toen hij na vele jaren zijn broer Ezau
weer zou ontmoeten – de broer die had gedreigd hem te vermoorden— was hij nerveus en vreesde hij
voor zijn eigen leven en dat van zijn familie. Hij bad tot God: “Red mij toch uit de hand van mijn broer,
uit de hand van Ezau; want ik ben bevreesd voor hem; anders zal hij komen en mij en de moeders samen
met hun kinderen neerslaan!” (Genesis 32:11).

Toen Jacob wachtte op zijn ontmoeting met Ezau, gebeurde er iets bijzonders: een worsteling!
Genesis 32:24-29
Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En
toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het
heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan,
want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En
Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal
voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en
hebt overwonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u
naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar.
Dus Jacob worstelde en werd gezegend met een nieuwe naam: Israël. Dat brengt ons bij de vraag
waarom het nodig was dat Jacob worstelde voordat hij werd gezegend? De les die we hier allemaal uit
kunnen trekken, is dat God worsteling gebruikt om de zegening voort te brengen. Het staat ook in
Jacobus:
Jacobus 1:2-4
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u
weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook
volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
In het leven komen we worstelingen tegen. We moeten worstelen met God. We moeten beproevingen
ondergaan en weigeren om los te laten, tenzij we de zegen ontvangen. En net zoals bij Jacob, komt die
zegen in de vorm van een nieuwe identiteit. Als wij beproevingen doorstaan en weigeren om God los te
laten als ons geloof wordt beproefd, dan zullen we het overwinnen: “volmaakt en geheel oprecht en in
niets tekortschietend.” Dat is de zegen die God ons wil geven.
Op basis van Jacobs nieuwe identiteit als volwassen gelovige, kwam er verzoening tussen de twee
broers. En die verzoening werd bewerkt door worsteling en de weigering om los te laten.
Wil jij groeien in geestelijke volwassenheid? Wil jij worden gevormd naar het beeld van Messias
Jesjoea? Vertrouw op God en laat niet los als je wordt beproefd.
Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom!
Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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