The Overcomers
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
Jacob wrestles with the Angel of the LORD
through the night. The angel asks him, "What is
your name?" As Jacob holds on to the man with
all his strength, he answers, "Yaakov" meaning
"Heel-grabber." The name is a reference to his
talent for not letting go. It is a wrestling name.
Then the man said, "Your name shall no longer be
Yaakov, but Yisrael ( ;)ישראלfor you have striven
with God and with men and have prevailed"
(32:28). The name Israel means "overcomer."

Gedachte voor de Week
Jacob worstelt doorheen de nacht met de Engel van
de HEER. De engel vraagt hem: "Wat is uw naam?"
Als Jacob zich met al zijn kracht aan de man
vastklamt, antwoordt hij: "Yaakov" wat "Hielgrijper"
betekent. De naam is een verwijzing naar zijn talent
voor het niet loslaten. Het is een worstelnaam. Toen
zei de man: "Uw naam zal niet meer Yaakov zijn,
maar Yisrael ( ;)ישראלwant je hebt getracht met God
en met mensen en hebt de overhand gekregen"
(32:28). De naam Israël betekent "overwinnaar."

Commentary
In the book of Revelation, the Master describes
Israel in terms of those who overcome. The ones
who overcome are the ones given eternal life,
paradise, a new name (like Jacob who became
Israel), white garments, a place in the Book of
Life, a place beside the throne of Messiah, and
sonship. In short, the overcomers are the saved.
They are the redeemed:

Commentaar
In het boek Openbaring, beschrijft de Meester Israël
in termen van hen die overwinnen. Degenen die
overwinnen zijn zij aan wie het eeuwig leven is
gegeven, het paradijs, een nieuwe naam (zoals
Jacob die Israël werd), witte kleding, een plaats in
het Boek des Levens, een plaats naast de troon van
de Messias, en zoonschap. Kortom, de overwinnaars zijn de geredden. Zij zijn de verlosten:

1. To him who overcomes, I will grant to eat of the
tree of life which is in the Paradise of God.
(Revelation 2:7)
2. He who overcomes will not be hurt by the
second death. (Revelation 2:11)
3. To him who overcomes, to him I will give some
of the hidden manna, and I will give him a white
stone, and a new name written on the stone
which no one knows but he who receives it.
(Revelation 2:17)
4. He who overcomes, and he who keeps My
deeds until the end, 'To him I will give authority
over the nations...' (Revelation 2:26)
5. He who overcomes will thus be clothed in white
garments; and I will not erase his name from the
book of life, and I will confess his name before
My Father and before His angels. (Revelation
3:5)
6. He who overcomes, I will make him a pillar in the
temple of My God, and he will not go out from it
anymore; and I will write on him the name of My
God, and the name of the city of My God, the
new Jerusalem, which comes down out of
heaven from My God, and My new name.
(Revelation 3:12)
7. He who overcomes, I will grant to him to sit down
with Me on My throne, as I also overcame and
sat down with My Father on His throne.
(Revelation 3:21)
8. He who overcomes will inherit these things, and I
will be his God and he will be My son. (Rev. 21:7)

1. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de
boom des levens, die in het midden van het
paradijs Gods is.
2. Die overwint, zal door de tweede dood niet
beschadigd worden.
3. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van
het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem
geven een witte keursteen, en op de
keursteen een nieuwe naam geschreven,
welke niemand kent, dan die hem ontvangt.
4. En die overwint, en die Mijn werken tot het
einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven
over de heidenen;
5. Die overwint, die zal bekleed worden met
witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn
naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen.
6. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar
in de tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de
Naam Mijns Gods, en de naam van de stad
Mijns Gods, namelijk van het nieuwe
Jeruzalem, dat uit de hemel van Mijn God
afdaalt, en ook Mijn nieuwe Naam.
7. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te
zitten in Mijn troon, zoals Ik overwonnen
heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn
troon.
8. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem
een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

In one sense, these are disheartening words.
Each one of us, if we are honest, knows that if
fully tested, we could not overcome. We are
creatures of such frailty; we could not hope to
overcome. But we can learn a lesson from Jacob.

In zekere zin zijn dit ontmoedigende woorden. Ieder
van ons, als we eerlijk zijn, weet dat bij grondige test,
we niet overwinnen konden. Wij zijn wezens van zo’n
kwetsbaarheid; we kunnen niet hopen om te overwinnen. Maar we kunnen een les leren van Jacob.

To overcome does not mean we must conquer; it
does not mean we have to pin God to the
ground. All that Jacob did was hold on. He would
not let God go. Neither can we let go of Him. We
don't actually need to overcome as long as we
hold on to the overcomer. We must hold fast to
Him who has overcome the world. "Stop
weeping; behold, the Lion that is from the tribe of
Judah, the Root of David, has overcome..."
(Revelation 5:5).
The writer of the Book of Hebrews says that,
"Now faith is the assurance of things hoped
for, the conviction of things not seen"
(Hebrews 11:1). Jacob was sure of what he
hoped for. "Bless me!" he said to the angel.
Faith is the conviction of things not seen. Are
we certain of what we do not see? Jacob was.
Even in the dark, he held on all night long.
That is faith. It is the triumph of faith. It is the
faith of our father Jacob. It is his legacy to us,
our spiritual inheritance, and the inheritance
of Israel.

Overwinnen betekent niet dat we moeten strijden;
het betekent niet dat we God aan de grond moeten
vastmaken. Alles wat Jacob deed was vasthouden.
Hij zou God niet laten gaan. Evenmin kunnen wij
Hem loslaten. We hoeven niet echt te overwinnen,
zolang we aan de overwinnaar vasthouden. We
moeten vasthouden aan Hem die de wereld heeft
overwonnen. "Stop met huilen, zie, de Leeuw, die
uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft
overwonnen ..." (Openbaring 5:5).
De schrijver van het boek Hebreeën zegt dat, "Het
geloof nu is de zekerheid der dingen die men
hoopt, de overtuiging van de niet geziene dingen "
(Hebreeën 11:1). Jacob was zeker van wat hij
hoopte. "Zegen mij!" zei hij tegen de engel. Geloof
is de overtuiging van de dingen niet gezien. Zijn we
zeker van wat we niet zien? Jacob was dat. Zelfs in
het donker hield hij de hele nacht vol. Dat is geloof.
Het is de triomf van het geloof. Het is het geloof
van onze vader Jakob. Het is zijn nalatenschap aan
ons, onze geestelijke erfenis en de erfenis van
Israël.

