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A Life-Changing Encounter
Parasha: Vayishlach - וישלח : "And he sent" 
Torah : Genesis 32:4-36:43
Haftarah : Hosea 11:7-12:12
Gospel : John 1:19-2:12

Thought for the Week:
God named all three of the patriarchs. He
changed Abram's name to Abraham. He
chose Isaac's name and announced it to
Abraham before the child was even
conceived. In this week's Torah portion, He
changes Jacob's name to Israel. A genuine
encounter with God is life-changing. A name-
change by God represents a new nature and
new destiny.

Een levensveranderende ontmoeting
Sidra: Vayishlach -  וישלח: "En hij zond" 
Tora: Genesis 32:4-36:43
Haftara: Hosea 11:7-12:12
Evangelie: Johannes 1:19-2:12

Gedachte voor de Week:
God gaf alle drie de aartsvaders een naam. Hij
veranderde de naam van Abram in Abraham. Hij koos de
naam van Isaac uit en kondigde het aan bij Abraham
zelfs voordat het kind werd verwekt. In het Thora deel
van deze week verandert Hij de naam van Jacob in
Israël. Een echte ontmoeting met God is
levensveranderend. Een naamsverandering door God
vertegenwoordigt een nieuwe natuur en nieuwe
bestemming.

Commentary:
As he prepared to face Esau, Jacob experienced a
strange mystical encounter with God. He had sent his
family, his servants and his possessions across a
river ahead of him. He was about to follow when he
was suddenly attacked by an assailant. Jacob
wrestled the man through the night. The attacker
turned out to be none other than the angel of the
LORD.
Jacob wrestled with the angel through the night. He
would not let the angel go. Jacob said to the angel, "I
will not let you go unless you bless me" (Genesis 32:26)

Commentaar:
Terwijl hij zich voorbereidt om Ezau te ontmoeten, ervaart
Jacob een vreemde mystieke ontmoeting met God. Hij
had zijn familie, zijn dienaren en zijn bezittingen over een
rivier voor hem uit gestuurd. Hij stond op het punt om te
volgen toen hij plotseling door een aanvaller werd
aangevallen. Jacob worstelde tijdens de nacht met de
man. De aanvaller bleek niemand minder dan de engel
van de HEERE.
Jakob worstelde met de engel tijdens de nacht. Hij wou
de engel niet laten gaan. Jacob zei tot de engel: "Ik zal u
niet laten gaan, tenzij u mij zegent" (Genesis 32:26)

The angel blessed Jacob by changing his name to
Israel. Later in this week's portion, in Genesis 35, the
name change is repeated. When Jacob returns to
Bethel, the LORD tells him, "Your name is Jacob; you
shall no longer be called Jacob, but Israel shall be your
name." Thus He called him Israel" (Genesis 35:10).

De engel zegende Jakob door zijn naam te veranderen
in Israël. Later wordt in het gedeelte van deze week, in
Genesis 35, de naamswijziging herhaald. Toen Jacob
naar Bethel terugkeert, zegt de Heer hem: "Uw naam is
Jakob, gij zult niet meer Jakob heten, maar Israël zal uw
naam zijn." Zo Hij noemde hem Israël (Genesis 35:10).

Rashi explains this name change as if the angel said,
"No longer shall you be called Yaakov, because they
will no longer say that the blessings came to you by
means of trickery (yakav, יעקב) and deceit. You shall 
be called Yisrael  because you have been ,(ישראל )
publicly authorized (sararah, שררה) to receive the 
blessing."

Rashi verklaart deze naamswijziging alsof de engel zei:
"Gij zult niet langer Yaakov worden genoemd, want ze
zullen niet langer zeggen dat de zegeningen over u
kwamen door misleiding (yakav,  יעקב) en bedrog. Gij zult 
Yisrael  genoemd worden, want je werd in het (ישראל  )
openbaar gemachtigd (sararah,  שררה) om de zegen te 
ontvangen."

The name Jacob represented Jacob's life before
encountering God, his old nature. The name
Israel represented Jacob's life after encountering
God. It represented his new nature and new
destiny.

De naam Jacob vertegenwoordigde Jacobs leven
voordat hij God ontmoette, zijn oude natuur. De naam
Israël vertegenwoordigde Jacobs leven na de ontmoeting
met God. Het spreekt van zijn nieuwe natuur en nieuwe
bestemming.

A genuine encounter with God is life-changing. It
is a sort of wrestling match. The apostles teach
us that, through faith in Yeshua, we are born
again as new creations. In Messiah we have a
whole new identity. Paul speaks of our old
identity as the "old self." He declares that, for

Een echte ontmoeting met God is levensveranderend.
Het is een soort worstelwedstrijd. De apostelen leren ons
dat, door het geloof in Yeshua, we opnieuw geboren
worden als nieuwe creaties. In de Messias hebben we
een geheel nieuwe identiteit. Paulus spreekt van onze
oude identiteit als het "oude zelf." Hij verklaart dat,
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the believer, the "old self was crucified with [Messiah],
in order that our body of sin might be done away with,
so that we would no longer be slaves to sin" (Romans
6:6). "Therefore if anyone is in Messiah, he is a new
creature; the old things passed away; behold, new
things have come" (2 Corinthians 5:17).

voor de gelovige, de "oude zelf met [Messias] gekruisigd
is opdat ons lichaam der zonde weggedaan zou zijn,
zodat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn"
(Romeinen 6:6). "Daarom, als iemand in de Messias is, is
hij een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, zie,
nieuwe dingen zijn gekomen" (2 Korintiërs 5:17).

Middot U’Mitzvot (Character and Deeds)
Bad Company
Now Dinah the daughter of Leah, whom she had
borne to Jacob, went out to visit the daughters of the
land. (Genesis 34:1)
Our social circles are important. We become like the
people we hang around with. We absorb their values
and tend to imitate their behavior. In all innocence,
Dinah the daughter of Jacob wanted to spend time
with the teenage girls of Shechem. It was the wrong
place for her. She did not belong with the Canaanite
teenagers.

Middot U'Mitzvot (Karakter en daden)
Slecht Gezelschap
Nu ging Dina, de dochter van Lea die zij aan Jakob
geboren had, weg om de dochters van het land te
bezoeken. (Genesis 34:1)
Onze sociale kringen zijn belangrijk. We worden net zoals
de mensen waarmee we omgaan. We nemen hun waar-
den over en hebben de neiging hun gedrag te imiteren. In
alle onschuld wilde Dina, de dochter van Jacob, een tijd
doorbrengen bij de tienermeisjes van Sichem. Het was de
verkeerde plaats voor haar. Ze behoorde niet bij de
Kanaänitische tieners.

If we want to keep our children on a moral path,
we cannot place them in the midst of immoral
children. No matter how godly and upright our
sons and daughters are, regardless of how well
we have raised them, we cannot expect them to
prevail over the laws of sociology. When we
allow them to socialize with a peer group that
holds a different set of values, our children will
inevitably adopt those values. It’s not a
conscious thing. Many families have seen years
of godly training vanish after sending their
children to school or allowing them to interact
with worldly peers.

Als we onze kinderen op een morele weg willen
bewaren, kunnen we ze niet te midden van immorele
kinderen plaatsen. Het maakt niet uit hoe godvruchtig en
oprecht onze zonen en dochters zijn, ongeacht hoe goed
we hen opgevoed hebben; we kunnen niet verwachten
dat ze boven de wetten van de sociologie staan. Als we
hen in staat stellen om te socialiseren met een
leeftijdsgroep die andere waarden er op na houdt, zullen
onze kinderen onvermijdelijk die waarden overnemen.
Het is geen bewuste gedrag. Veel gezinnen hebben
jaren van goddelijke training zien verdwijnen na hun
kinderen naar school te sturen of ze te laten omgaan met
wereldse leeftijdsgenoten.

The same principle applies to all of us. Though we
are to be a light to the world, we are not to be of the
world. The people of God are supposed to be a
different type of people altogether. In order to be
different, we need to maintain strong boundaries.

Hetzelfde principe geldt voor ons allemaal. Ofschoon we
een licht voor de wereld moeten zijn, mogen we niet van
de wereld zijn. Het volk van God wordt verondersteld een
heel ander soort mensen te zijn. Om anders te zijn,
moeten we sterke grenzen aanhouden.

This means missing out on lots of opportunities the
world has to offer. Had Jacob said, “No, Dinah, I don’t
want you hanging out with those Canaanite girls,” she
probably would have felt like she was being cheated
out of fun and adventure. “But Dad,” she would have
complained, “it’s not fair.”
Being chosen by God to be a holy people isn’t fair
either. It is a privilege.

Dit betekent dat het missen van veel kansen die de
wereld te bieden heeft. Had Jacob gezegd: "Nee, Dina, ik
wil niet dat je met die Kanaänitische meisjes uithangt,"
zou ze waarschijnlijk het aangevoeld hebben alsof haar
plezier en avontuur werd afgepakt. "Maar papa," zou ze
hebben geklaagd, "het is niet fair."
Door God gekozen worden om een heilig volk te zijn is
ook niet fair. Het is een voorrecht.
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