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Twenty years have passed since Ya'acov left the Land
of Promise, and in many ways he has greatly matured
through several difficult and trying experiences. Still
he has never really completely trusted in his Elohim
and fully relinquished control of his life. Now with the
threat of his brother, Esav looming, Ya'acov must
confront his personal conflicts and fears alone. We
will watch how YHWH will bring Ya'acov into a place of
brokenness and humility in order that he might be
ready to inherit the covenant promises of the
Almighty. Up until now, the blessings Ya'acov has
acquired were often through deceit and cunning - i.e.,
the ways of the flesh. But in his wrestling, he will rise
up out of his fleshly nature and obtain the blessings on
a spiritual level.
No man ever receives power from YHWH when he
thinks he's strong:

Sinds Ya'acov het Land van Belofte verliet zijn twintig jaar
voorbijgegaan, en in vele opzichten is hij zeer volwassen
geworden door verschillende moeilijke en moeizame
ervaringen. Toch heeft hij nooit echt helemaal op zijn God
vertrouwd en volledig afstand gedaan van de controle
over zijn leven. Nu de dreiging van zijn broer Esav
opdoemt, moet Ya'acov zijn persoonlijke conflicten en
angsten alleen onder ogen zien. We zullen zien hoe JHWH
Ya'acov in een plaats van gebrokenheid en nederigheid zal
brengen, zodat hij klaar zou zijn om de verbondsbeloften
van de Almachtige te erven. Tot nu toe had Ya'acov de
zegeningen vaak door bedrog en sluwheid verkregen –
d.w.z., via de wegen van het vlees. Maar in zijn worstelen,
zal hij uit zijn vleselijke natuur opstaan en de zegeningen
op een spiritueel niveau verkrijgen.
Geen mens ontvangt ooit kracht van JHWH als hij denkt
dat hij sterk is:

2 Corinthians 12:10 Therefore I take pleasure in
infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions,
in distresses, for Messiah's sake. For when I am
weak, then I am strong.

2 Korintiërs 12:10 Daarom heb ik welbehagen in
zwakheden, in beledigingen, in noden, in vervolgingen en
benauwingen ter wille van Christus; want wanneer ik
zwak ben, dán ben ik krachtig! (Naardense)

Ya'acov never won the victory until after the angel
dislocated his hip. In that moment of weakness
came his victory. It is when we are emptied out of
ourselves, that YHWH will pour out His blessing into
us. And it is in our very desperation that we will
cling to Him with all our heart. The one who gets the
blessing is the one who fully believes in His promises
and is willing to struggle for them!
It was truly a spiritual transformation for Ya'acov. In
his struggle, his nature was changed in order to be
able to inherit the promises of YHWH. Ya'acov was
weakened in his encounter with the man. But
strangely, He was empowered at the same time.
Ya'acov came out a lame and humbled man with a
new identity - Israel.

Ya'acov behaald de overwinning pas nadat de engel zijn
heup ontwrichtte. Op dat moment van zwakte kwam
zijn overwinning. Het is wanneer we van onszelf worden
geledigd, dat JHWH Zijn zegen in ons zal uitstorten. En
het is in onze wanhoop dat we ons aan Hem zullen
vasthouden met heel ons hart. Degene die de zegen
krijgt is degene die volledig in Zijn beloften gelooft en
bereid is om daar voor te strijden!
Het was echt een geestelijke transformatie voor Ya'acov.
In zijn strijd werd zijn aard veranderd om in staat te zijn de
beloften van YHWH te beërven. Ya'acov was verzwakt in
zijn ontmoeting met de man. Maar vreemd genoeg werd
hem op hetzelfde moment macht verleend. Ya'acov kwam
er uit als een lamme en nederige man met een nieuwe
identiteit - Israël.

1 Timothy 6:12 Fight the good fight of faith, lay hold
on eternal life, to which you were also called and
have confessed the good confession in the presence
of many witnesses.

1 Timotheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof,
neem het eeuwige leven in ontvangst waartoe je bent
geroepen en waarvoor je de goede belijdenis hebt
beleden voor het aanschijn van vele getuigen.

The blessing Ya'acov requested came in the form of
a new identity:

De zegen die Ya'acov vroeg, kwam in de vorm van een
nieuwe identiteit:

Bereshith/Genesis 32:27 So He said to him, "What is
your name?" He said, "Ya'acov." 28 And He said,
"Your name shall no longer be called Ya'acov, but
Yisra'el; for you have struggled with Elohim and
with men, and have prevailed." 29 Then Ya'acov
asked, saying, "Tell me Your name, I pray." And He

Bereshith / Genesis 32:28 Hij zegt tot hem: hoe is je
naam? en hij zegt ‘Jakob’, hij licht de hiel! 29 Hij zegt:
niet ‘Jakob’, hij licht de hiel, zal nog worden gezegd als
je naam, maar ‘Israël’,- vechter met God! – want
gevochten héb je, met God en met mensen en je hebt
overmocht! 30 Dan stelt Jakob een vraag en zegt: meld
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said, "Why is it that you ask about My name?" And
He blessed him there.

toch je naam! Hij zegt: waarom eigenlijk vraag je naar
mijn naam! hij zegent hem daar. (Naardense)

The destiny of Yisra'el is to struggle with God and
with men, but also ultimately to prevail:

Het lot van Israël is worstelen met God en met de
mensen, maar uiteindelijk ook de overhand te krijgen:

Hebrews 10:35 Therefore do not cast away your
confidence, which has great reward. 36 For you have
need of endurance, so that after you have done the
will of Adoonai, you may receive the promise:

Hebreeën 10:35 35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet af,
die een zo groot loon in zich heeft. 36 Nee, ge hebt
volharding nodig, om de wil van God te doen en te
verkrijgen wat is aangekondigd.: (Naardense)

So often we rely on others for help. But there are
times when we need to be alone with Him. Yeshua
modeled this:

Zo vaak vertrouwen we voor hulp op anderen. Maar er
zijn momenten waarop we alleen met Hem moeten zijn.
Yeshua was hier een toonbeeld van:

Matthew 14:23 And when He had sent the multitudes
away, He went up on the mountain by Himself to
pray. Now when evening came, He was alone there.

Mattheüs 14:23 Hij maakt zich van de scharen los en
klimt het bergland in, om in afzondering te aanbidden.
Toen het avond werd was hij daar alleen. (Naardense)

The blessing Ya'acov received was the result of a
night of spiritual wrestling. We could call it
agonizing prayer. It would not be easy to continue
for a whole night in prayer. Even the disciples
were not able to stay awake with their Master Matthew 26:36-45
Luke tells us how much agony Yeshua was in:

De zegen die Ya'acov kreeg was het resultaat van een
nacht geestelijk worstelen. We zouden het kwellend
gebed kunnen noemen. Het moet niet gemakkelijk
geweest zijn om een hele nacht door te gaan in gebed.
Zelfs de discipelen waren niet in staat om met hun
Meester wakker te blijven - Mattheüs 26:36-45
Lucas vertelt ons in welke kwelling Yeshua was:

Luke 22:44 And being in agony, He prayed more
earnestly. Then His sweat became like great drops of
blood falling down to the ground.

Lukas 22:44 In doodsangst gerakend heeft hij des te
dringender gebeden; het geschiedt: zijn zweet wordt als
klodders bloed die neerdalen op de aarde;

A detail concerning Ya'acov is mentioned by the
prophet Hosea:

Een detail met betrekking tot Ya'acov wordt door de
profeet Hosea vermeld:

Hosea 12:4 Yes, he struggled with the Angel and
prevailed; He wept, and sought favor from Him. He
found Him in Bethel, And there He spoke to us

Hosea 12:5 Hij vocht met een engel en kon hem aan,
wenend smeekte hij hem om genade; in Bet El vond hij
hem, en dáár heeft hij met ons gesproken. (Naardense)

Hosea tells us that Ya'acov "wept". Was it his
brokenness and tears that finally won the victory?
Ya'acov came to the end of his own strength. He
would now be ready to meet his brother, Esav, with
shalom and strength.

Hosea vertelt ons dat Ya'acov "weende". Waren het zijn
gebrokenheid en tranen die uiteindelijk de overwinning
brachten? Ya'acov kwam aan het einde van zijn eigen
kracht. Nu zou hij klaar zijn om zijn broer Ezau te
ontmoeten, met shalom en kracht.

And now, a weather report from Israel. Praise YHWH,
the heavens have opened up and much of Israel has
received showers of blessing. You can look out across
the fields now and see a lot of green already! We are so
thankful, and gratefully remembering the time we had
together with Jews from all over the Golan, praying for
this rain. Todah la'El, we continue with our request!

En nu, een weerbericht uit Israël. Loof JHWH, de hemel
werd geopend en een groot deel van Israël heeft
stortbuien van zegen ontvangen. Je kunt nu over de
velden uitkijken en al veel groen zien! We zijn zo dankbaar
en herinneren ons dankbaar de tijd dat we samen met de
Joden uit alle hoeken van de Golan, voor deze regen
baden. Todah la'El, we vervolgen ons verzoek!
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