Jacob knew he was walking into great danger as he
returned to the land of Canaan.

Jacob wist dat hij groot gevaar liep toen hij naar het land
Kanaän terugkeerde.

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: Matthew 2:13-23

DE TORAH-PORTIE VAN DEZE WEEK:
 Vayishlach ( | וישלחHij stuurde)
 Thora: Genesis 32:3-36:43
 Haftarah: Hosea 11:7-12:12, Obadja 1:1-21
 Evangelie: Mattheüs 2:13-23

Jacob Meets Esau

Jakob ontmoet Ezau

The eighth reading from the book of Genesis is named
Vayishlach (sent messengers before him to his brother
Esau in the land of Seir, the country of Edom”
(Genesis 32:3 [verse 4 in Jewish-published Bibles]).
Jacob prepares to meet Esau as he returns to the
promised land, but first he has a mysterious encounter
with an angel in the darkness, who changes his name
to Israel. The portion follows Jacob’s adventures in the
land of Canaan, including the loss of his beloved wife,
Rachel.

De achtste lezing uit het boek Genesis heet Vayishlach
(stuurde boodschappers vóór hem naar zijn broer Esau in
het land Seïr, het land van Edom" (Genesis 32:3 [vers 4 in
de joodse Bijbels]). Jakob bereidt zich voor op Esau te
ontmoeten als hij terugkeert naar het beloofde land, maar
eerst heeft hij een mysterieuze ontmoeting met een engel
in de duisternis, die zijn naam verandert in Israël. Het
gedeelte volgt de avonturen van Jakob in het land
Kanaän, inclusief het verlies van zijn geliefde vrouw,
Rachel.

Then Jacob sent messengers before him to his
brother Esau in the land of Seir, the country of Edom.
(Genesis 32:3[4])

Toen zond Jakob boden voor hem naar zijn
broeder Ezau in het land Seïr, het land Edom.
(Genesis 32: 3 [4])

After some twenty years of labor, Jacob was finally
free from Laban’s mistreatment. Only God’s direct
intervention saved him from Laban’s ire. As this Torah
portion begins, the confrontation with Laban is over,
and Jacob leaves his father-in-law behind in peace.
But something was still bothering Jacob. One angry
relative was now behind him, but Esau was still ahead
of him. He knew that Esau wanted him dead. Jacob
must have felt like he had escaped the frying pan only
to fall into the fire.
To escape Esau, Jacob had fled to the homeland of
his mother, Rebekah. She had told him, “Stay … until
your brother’s anger against you subsides and he
forgets what you did to him. Then I will send and get
you from there” (Genesis 27:44-45). Rebekah’s
message never came. Esau’s anger never cooled.
Jacob knew he was walking into great danger as he
returned to the land of Canaan.
Hoping that his brother’s heart had softened,
Jacob sent messengers ahead to announce his
homecoming to Esau. The messengers returned
with bad news. “We came to your brother Esau,
and furthermore he is coming to meet you, and
four hundred men are with him” (Genesis 32:6).
Quite a welcoming party! Jacob’s heart sank. He
felt certain Esau was coming with armed men to
slaughter him.
This is what dealing with our past mistakes is like.
Through the course of life, our sins and bad
decisions leave broken relationships and emotional

Na een twintigtal jaren van arbeid was Jacob eindelijk
bevrijd van Labans mishandeling. Alleen Gods directe
interventie redde hem van de woede van Laban. Als dit
Toragedeelte begint, is de confrontatie met Laban voorbij
en laat Jakob zijn schoonvader in vrede achter.
Maar er zat nog iets dwars bij Jacob. Eén boos familielid
was nu achter hem, maar Esau was nog steeds vóór hem.
Hij wist dat Esau hem dood wilde hebben. Jakob moet het
gevoel hebben gehad dat hij aan de braadpan ontsnapt
was om alleen maar in het vuur te vallen.
Om aan Ezau te ontsnappen, was Jakob naar het
geboorteland van zijn moeder, Rebekka, gevlucht. Ze had
hem gezegd: "Blijf ... totdat de woede van je broer tegen
jou afneemt en hij vergeet wat je hem hebt aangedaan.
Dan zal ik je (bericht) sturen en je van daar weghalen"
(Genesis 27: 44-45). Rebeka's boodschap kwam nooit.
Ezau's woede is nooit afgekoeld. Jakob wist dat hij groot
gevaar liep toen hij naar het land Kanaän terugkeerde.
In de hoop dat het hart van zijn broer was verzacht,
stuurde Jakob boodschappers vooruit om Ezau zijn
thuiskomst aan te kondigen. De boodschappers kwamen
terug met slecht nieuws. "Wij kwamen tot uw broeder
Ezau, en wat meer is, hij komt u tegemoet, en vierhonderd
mannen zijn met hem" (Genesis 32:6). Een welkomstfeestje! Jakobs hart zonk. Hij was er zeker van dat Esau
met gewapende mannen zou komen om hem te af te
slachten.
Dit is wat gebeurd met onze fouten in het verleden. Door
de loop van het leven laten onze zonden en slechte
beslissingen gebroken relaties en emotionele rommel
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messes behind us. Ordinarily, we do exactly as
Jacob did. We run from the problems and hope they
will go away. We hope the passage of time will heal
the hurts we have caused. Perhaps forgetfulness
and distance will absolve us. It rarely works that
way. Inevitably, the wheel of life brings us back
around to confront our past. Sometimes the
problems have not diminished at all. Instead, time
and neglect has only aggravated them. When Jacob
left Canaan, he had only Esau to worry about. Now,
upon returning, he faces Esau and four hundred
armed men.
The solution is to deal with our mistakes when we
make them. When we do wrong to someone, we
should immediately do everything in our power to
make amends. When we make a mistake, we should
acknowledge it, correct it, and do our best to fix it.
Yeshua taught that you should “make friends quickly
with your opponent” (Matthew 5:25) lest the situation
escalate.
There is one opponent, however, that we can
never mollify. The adversary, that old serpent
haSatan, has a case against each of us. His job
is to record our sins and transgressions and bring
charges against us in God’s court of law. He
does not take bribes, and he never forgets. No
matter how long ago it happened, he remembers.
He has a claim against us that we can never
escape. Just as Jacob eventually had to face
Esau, we will eventually have to answer to his
charges. “For all have sinned and fall short of the
glory of God” (Romans 3:23). We all face
judgment.
.

achter. Gewoonlijk doen we precies zoals Jacob deed. We
vluchten voor de problemen en hopen dat ze zullen verdwijnen. We hopen dat het verstrijken van de tijd de pijn
die we hebben veroorzaakt, zal helen. Misschien dat
vergeetachtigheid en afstand ons kwijtschelding oplevert.
Zelden werkt het op die manier. Het wiel van het leven
confronteert ons onvermijdelijk opnieuw met ons verleden.
Soms zijn de problemen helemaal niet verminderd; doch
hebben tijd en verwaarlozing ze alleen maar verergerd.
Toen Jakob uit Kanaän vertrok, had hij alleen Ezau om
zich zorgen over te maken. Nu, bij zijn terugkeer, staat hij
tegenover Ezau en vierhonderd gewapende mannen.
De oplossing is om onze fouten aan te pakken als we ze
begaan. Wanneer we iemand onrecht aandoen, moeten
we onmiddellijk alles doen om het goed te maken.
Wanneer we een fout maken, moeten we dit erkennen,
corrigeren en ons best doen om het op te lossen. Yeshua
heeft gezegd dat je "snel vriendschap moet sluiten met je
tegenstander" (Matteüs 5:25), opdat de situatie niet
escaleert.
Er is echter één tegenstander die we nooit kunnen
vertederen. De tegenstander, die oude slang HaSatan,
heeft een rechtszaak tegen ieder van ons. Het is zijn taak
om onze zonden en overtredingen vast te leggen en in
Gods rechtbank aanklachten tegen ons in te brengen. Hij
neemt geen steekpenningen aan en hij vergeet nooit. Hij
herinnert het zich, ongeacht hoe lang geleden het
gebeurde. Hij heeft een claim tegen ons waar we nooit
aan kunnen ontkomen. Net zoals Jakob uiteindelijk Esau
onder ogen moest zien, zullen wij uiteindelijk op zijn
beschuldigingen moeten antwoorden. "Want allen hebben
gezondigd en missen de heerlijkheid van God" (Romeinen
3:23). We hebben allemaal te maken met een oordeel.
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