Does it ever feel like the life of faith is a constant
struggle? Is it sometimes hard to hold on to God?
Learn a lesson from Jacob the wrestler.

Heb je soms het gevoel dat het geloofsleven een
constante strijd is? Is het soms moeilijk om aan God
vast te houden? Leer een les van Jakob de worstelaar.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayishlach ( | וישלחHe sent)
 Torah: Genesis 32:3-36:43
 Haftarah: Hosea 11:7-12:12, Obadiah 1:1-21
 Gospel: John 1:19-2:12

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Vayishlach ( | וישלחHij zond)
 Tora: Genesis 32:3-36:43
 Haftarah: Hosea 11:7-12:12, Obadja 1:1-21
 Evangelie: Johannes 1:19-2: 12

Jacob the Wrestler

Jakob de Worstelaar

In this week's Torah portion, Jacob is assaulted by
an unknown assailant in the darkness of night.
Jacob wrestles him down and refuses to let go of his
mysterious assailant, even demanding a blessing of
him. The assailant asks him, "What is your name?"
As Jacob holds on to the man with all his strength,
he answers, "Ya'akov" meaning "Heel-grabber." The
name is a reference to his talent for not letting go. It
is a wrestling name.

In de sidra van deze week, wordt Jakob in de duisternis
van de nacht aangevallen door een onbekende. Jakob
krijgt hem onder en weigert zijn mysterieuze aanvaller
los te laten; hij vraagt zelfs om een zegen van hem. De
aanvaller vraagt hem: "Wat is uw naam?" Terwijl Jakob
de man met al zijn kracht vast houdt, antwoordt hij
"Jakob" dat "Hielpakker" betekent. De naam is een
verwijzing naar zijn bekwaamheid om niet los te laten.
Het is een worstelterm.

Then the man said, "Your name shall no
longer be Ya'akov, but Yisrael ( ;)ישראלfor
you have striven with God and with men
and have prevailed." (Genesis 32:28)

Toen zei de man: "Uw naam zal niet meer
Jakob, maar Yisrael ( )ישראלzijn; want je hebt
gestreden met God en met mensen en hebt
de overhand gekregen." (Genesis 32:28)

Jacob wrestles with God. He struggles with God
and men. He struggled with God for the blessing.
He struggled with Esau for the blessing, with Isaac
for the blessing, with Laban for the blessing, and in
each struggle he eventually prevailed. He is Jacob
the wrestler. Jacob pursued a life of wrestling
because he recognized that the blessing of God
was worth the struggle. A thing for which Esau was
willing to trade a bowl of soup, Jacob was willing to
wrestle for his whole life. We learn from Jacob the
value of the eternal. We learn to hold on to God,
and to refuse to let go of Him.
Too often we are quick to let go of Him. When He
does not answer our prayer, we let go of Him.
When He smites us, when He touches our hip or
strikes us, we let go of Him. Jacob did not let go.
And God didn't want him to let go. Neither does He
want us to let go. He wants a people that will hold
onto Him, cling to Him, grasping His heel through
the dark night.
We do not understand why God conceals Himself
when He could reveal Himself. We do not
understand why we must grope in the darkness to
apprehend Him, or why He leaps on us in the
metaphorical darkness of life, but He does. He
certainly does.
Probably our darkness is self-imposed. From
Jacob's story, we learn that there are two kinds of
people in this darkness. There are those who will

Jakob worstelt met God. Hij worstelt met God en
mensen. Hij worstelde met God voor de zegen. Hij
worstelde met Esau voor de zegen, met Isaac voor de
zegen, met Laban voor de zegen, en in elke strijd kreeg
hij uiteindelijk wat hij wou. Hij is Jakob de worstelaar.
Jakob leidde een leven van worstelen, omdat hij
erkende dat de zegen van God de strijd waard was. Iets
waar Esau bereid voor was om te verhandelen voor een
kom soep, was Jakob bereid om zijn hele leven voor te
worstelen. We leren van Jakob de waarde van het
eeuwige. We leren om aan God vast te houden, en te
weigeren van Hem te laten gaan.
Te vaak zijn we snel met Hem te laten gaan. Wanneer
Hij ons gebed niet beantwoordt, laten we Hem los.
Wanneer Hij ons slaat, onze heup raakt of ons neervelt,
laten we Hem gaan. Jakob liet niet los. En God wilde
hem niet laten gaan. Evenmin wil Hij ons laten gaan. Hij
wil een volk, dat zich aan Hem zal vasthouden, zich
aan Hem vastklampen, Zijn hiel grijpen gedurende de
donkere nacht.
Wij begrijpen niet waarom God Zich verbergt toen Hij
Zich kon openbaren. Wij begrijpen niet waarom we in
het duister moeten tasten om Hem te begrijpen, of
waarom Hij ons in de metaforische duisternis van het
leven bespringt, maar Hij doet het. Heel zeker doet Hij
dat.
Waarschijnlijk is onze duisternis door ons zelf bewerkt.
Van Jakob's verhaal leren we dat er twee soorten
mensen in deze duisternis zijn. Er zijn mensen die aan
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hold on to God and those who will not. Modern
man says, "I can't see Him, and I can't hold on to
what I cannot see." A person overcomes only by
emulating our father Jacob, who did not let go—
even in the darkness.

God zullen vasthouden en anderen die dat niet zullen.
De moderne mens zegt: "Ik kan Hem niet zien, en ik
kan niet vasthouden aan wat ik niet kan zien." Iemand
overwint alleen door met onze vader Jakob te
wedijveren, die niet afliet - zelfs niet in de duisternis.
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