Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Parashat:  – וישלחWajishlach – en hij zond
'Leven als een dienaar'
Parashat Shevoea – Wekelijkse Schriftlezing
Torah: Bereshit/Genesis 32:4-36:41
Haftarah: Ovadjah/Obadja 1:1-21
B'rit haChadashah: Korinthim alef/1 Korinte 5:1-13
''Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders, en U prijzen in de gemeenschap: Wie HaShem vreest, prijs
Hem, alle nazaten van Ja'akov, eer Hem alle nazaten van Jisraeel, vrees Hem,
want Hij kende geen afschuw en geen verachting voor het ongeluk van de ongelukkige;
Hij heeft zijn gelaat niet afgewend, nee, Hij luisterde toen om Hem werd geroepen. U vormt in de
gemeenschap de bron van mijn lied, te midden van de godvrezenden volbreng ik mijn geloften. Zo kunnen
armen eten en hun honger stillen. Dat zij die Hem zoeken, HaShem loven, houd moed, voor altijd! Laat alle
einden van de aarde het bedenken Hashem is koning, Hij alleen, HaShem is heerser over alle volken. Zelfs
degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem, en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem. En
als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten Hem dienen; zij melden het weer aan de generatie na
hen en berichten HaShem heeft het volbracht.'' (Tehillim/Psalmen 22:23-32)

1. Inleiding

Het hoogtepunt uit het leven van Ja'akov wordt beschreven in de parashat Wajishlach.
Nadat het vredesverbond met Lavan was gesloten ging Ja'akov Avinoe verder onderweg
naar zijn vader 'Jitschak'. Dit hield in dat er steeds meer kans was om zijn broer Esav te
ontmoeten. Ja'akov wist dat hij zijn broer Esav zou ontmoeten, en hij zond boden naar zijn
broer (Ber 32:4-6). Hij was er klaar voor om zijn broer te ontmoeten. Hoe kon Ja'akov deze
stap zetten? Parashat Wajishlach begint in Bereshit hst 32:4, er worden 3 verzen niet
verbonden aan de Parashat Wajishlach. Laten wij deze verzen eerst is lezen.
''De volgende ochtend kuste Lavan zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen en ging naar zijn
woonplaats terug. Toen Ja'akov zijn reis voortzette, kwamen engelen van Elohim hem tegemoet. En zodra
hij die zag, zei Ja'akov: ‘Het is hier de legerplaats van Elohim.’ Daarom noemde hij die plaats Machanajim.''
(Bereshit/Genesis 32:1-3)

Het woord ( מ ָמח נחנָֽיִ םmachanajim) stamt af van het woord ( ממ חחנֶהmachané) wat kamp betekent.
Machané stamt af van het woord ( חנ ננהChanah) wat kamperen of legeren betekent. Het
kamp van Ja'akov Avinoe werdt gesterkt door het leger van engelen. Nu was het kamp
van Ja'akov een dubbel kamp. Volgens de joodse bronnen zag Ja'akov het leger van
Jisraeel die hem tegemoet kwam (Rashi). Dit leger deed Ja'akov beseffen dat HaShem met
hem was.
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''En Ja'akov ging veder onderweg, en de engelen van HaShem ontmoette hem. En Ja'akov zei toen hij ze zag,
dit is niet de legermacht van Esav die mij willen ontmoeten, noch de legermacht van Lavan, die gestopt is
mij te vervolgen; maar zij zijn een legermacht van heilige engelen die uitgezonden zijn door HaShem.
Daarom noemde hij de naam van die plaats (in de taal van het heilgdom) 'Machanajim.'' (Targum pseudo
Jonathan , Bereshit 32:1-2)

Micha'el is de hoofdengel van het leger van HaShem. De Engel Micha'el wordt benoemd
in het boek Danieel, hij is daar reeds de aanvoerder van het leger.
'' Hij vervolgde: ‘Wees niet bang, Danieel, want vanaf de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor
Elohim te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw
verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden tot
Micha'el, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp kwam. Toen was ik daar, bij de koningen van Perzië,
niet meer nodig en kon ik naar u toe komen om u mee te delen wat er met uw volk in de verre toekomst zal
gebeuren. Want ook dit visioen betreft de toekomst.'' (Daniël/Danieel 10:12-14)

2. Lijden en strijd om overwinning te behalen
Nadat Mashiach geboren was, verscheen er een engel aan enkele herders die de wacht
hielden over hun kudde. Na het verschijnen van deze engel openbaarde zich een leger van
engelen (Tzivot HaShem) aan de herders.
''Er waren daar enkele herders, die in dat gebied verbleven. Ze hielden in de nacht de wacht over hun
kudden. Zie, een engel van Eloha kwam naar hen toe en de glorie van Meester Jah scheen over hen en ze
vreesden met grote vrees. De engel zei tegen hen: "Vrees niet, want zie, ik kondig u grote vreugde aan, die
voor de gehele wereld zal zijn! Want vandaag is aan u, in de stad van Dawid, de Bevrijder geboren die
Meester Jah, de Meshicha is. En dit is een teken voor jullie; jullie zullen de baby in zwachtels gewikkeld
vinden en in een stal gelegd." Vanuit het niets werden er vele machten van de hemel met de engel gezien,
terwijl ze Eloha glorie gaven en zeiden. "Glorie aan Eloha in de hoogten en op aarde vrede en het goede voor
de mensen!" (Loeka/Lukas 2:8-14 – Aramees)

Waarom zagen de herders een leger van engelen? Het leger van engelen was niet bepaald
een zangkoor. Zij proclameerde de grootsheid van de Mashiach en begeleide de Koning
Mashiach in de materiële wereld. Het leger van engelen was direct verbonden aan Yeshua
die de grootste overwinning in de hemelse gewesten zou leveren. Yeshua is heel zijn leven
bijgestaan door het leger van engelen. Dit kunnen we o.a lezen in Loeka 22:42,Mattay 4:11.
Van zijn geboorte tot de opstanding was het leger van engelen rondom Yeshua aanwezig.
Zij hielpen hem, sterkte hem en diende hem. Ja'akov die een beeld van de Mashiach is
krijgt zijn leger van engelen te zien en kan daarna de stap maken om zijn broer te
ontmoeten. Hij kon de grootste confrontatie van zijn leven aan dankzij de bemoediging
van HaShem. Wij kunnen als mens niets zonder de hulp van Elohim, rav Shaoel zegt om
deze reden het volgende over Elohim:
''Want alles is van hem, alles is in hem en alles is door zijn hand. Aan hem zij de glorie, eeuwige zegen, voor
altijd en eeuwig, amen.'' (Roemaje/Romeinen 11:36 – Aramees)
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Als wij een doorlopende samenwerking willen hebben met HaShem moeten wij
verbonden zijn aan de wereld van boven. Het leger van Ja'akov werkte samen met het
leger van de engelen. Dat was de kracht achter de stap van Ja'akov. Wat was dan de reden
van angst voor Ja'akov, hij wist toch dat het engelen leger met hem was? Abravanel geeft
interessant commentaar over de angst die Ja'akov ervaarde.
'' De angst van Ja'akov voor Esav was niet te wijden aan de zwakheid van zijn geloof.
In werkelijkheid vertrouwde hij werkelijk in Elohim. Maar zijn angst was als de angst van een echte held die
ten strijde trekt en bang is voor de dood en het gevaar, maar uit dienstbare motieven ziet hij het leven als
minder en kiest hij voor een dienende dood...... Hij die ten strijde trekt en denkt dat hij niet kan sterven kan
geen held genoemd worden, dit geld ook voor degene die aan liefdadigheid doet om daarmee zijn bezit aan
andere te tonen, hij kan niet vrijgevig genoemd worden. Hij doet dit niet omdat het zijn waardige keuze is,
maar eerder omdat geld aanhangt. Overéénkomstig, moet de sterke man bedroeft zijn over de mogelijkheid te
kunnen sterven, maar nooit en te nimmer zou hij dit kiezen vanwege zijn dienstbaarheid....... De angst van
Ja'akov kan op dezelfde manier uitgelegd worden . Had hij niet bang geweest dat Esav hem en zijn vrouwen
en kinderen zou vermoorden, dan had de toenadering naar hem (Esav) geen geloof in Elohim en zijn doelen
bevat. Hij zou dan naar hem (Esav) gaan denkende dat hij zich moest gedragen als een broer. Maar nu hij de
maatstaaf van de haat van Esav begreep wekte dit zijn natuurlijke angsten op. Zijn intelligentie die zijn
emoties bestuurde 'zoals dit gewoonlijk is bij een mens met karakter' berispte hem vanwege zijn angst, en hij
verzette zichzelf voor de ontmoeting met zijn broer. Zo'n man wordt terecht een gelovige in Zijn (Elohim)
profetie genoemd en een persoon die gelooft in de doelen van Elohim.''* 1
Ook Mashiach ervoer strijd vlak voor het moment van zijn confrontatie met de dood en hij bad tot
Avinoe of hij verlost kon worden van deze confrontatie. Yeshua berekende wat hem zou kosten, en
daar begon zijn angst en strijd. Zijn geloof/vertrouwen in Avienoe Shebashemaijim was nooit weg
, hij bleef een dienaar (net als Ja'akov) tot in de dood. Om overwinning te behalen moeten wij
bereid zijn te leiden en als nodig is moeten wij tot het uiterste kunnen gaan.
''Toen kwam Yeshua met hen bij een plaats genaamd Gedsiman, en hij zei tegen zijn leerlingen: "Zit hier,
terwijl ik ga bidden." En hij nam Kiʾfā en de twee zonen van Zabday mee, en hij begon bedrukt en bedroefd
te worden. En hij zei tegen hen: "Mijn ziel is bedroefd tot de dood. Blijf bij me en waak met mij!" En hij ging
wat verderop, knielde, bad en zei: "Mijn Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan,
maar niet zoals ik wil maar zoals u wilt." (Mattay/Mattheus 26:36-39 – Aramees).

Het is een foutive leer om te zeggen dat Ja'akov geen geloof in Elohim had toen zijn broer
Esav met 400 man op hem afkwam. Euforie in het koninkrijk van Elohim is dodelijk, juist
zijn degene die de prijs berekenen in staat om te overwinnen. Yeshua leert ons het
volgende:
'' Wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of er [voldoende] is
om haar te voltooien? Anders, wanneer hij het fundament legt maar haar niet kan voltooien, zullen allen die
het zien hem uitlachen. '' (Loeka/Lukas 14:28-29 – Aramees)

In Mishna traktaat Pirké Avot staat een mooie gelijksoortige opmerking als die van
Yeshua geschreven:
Bronvermelding
1. Nehama Leibowitz, new studies in Bereshit, The Jewish Agency, pagina 354 & 355 – vertaling
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'' Rabbi zegt: Wat is de juiste weg die een mens moet kiezen? Iedere weg die eer geeft aan hen die hem volgt,
waardoor hij bij mensen geëerd wordt. Weest ook even zorgvuldig bij het vervullen van een makkelijke
mitzwa, als bij het doen van een moeilijke, want je weet niet wat de beloning is voor een mitzwa. Bereken het
verlies van plezier of het voordeel van het doen van een mitzwa tegenover het verkrijgen van de beloning
daarvoor, en het voordeel van het doen van een overtreding tegenover het morele verlies. Let goed op drie
dingen, dan kom je niet tot de overtreding van een verbod: Weet wat boven je is; weet dat er een oog is dat
ziet en een oor is dat luistert; weet dat al je daden in een boek opgeschreven worden.''( Mishna Pirké Avot
2:1)

Wij kunnen veel vrucht dragen als wij de kosten berekenen van onze keuzen, offers,
beloften enz, kortom ons gehele leven. Dit betekent dat wij de confrontatie met de
gevolgen van onze keuzen moeten aangaan.
3. Kijken naar het gezicht van Elohim
Ja'akov Avinoe had een worsteling bij de rivier de Jabbok. Een man worstelde met hem
totdat de dag aanbrak. Ja'akov was sterker als deze man en hij liet de man niet los totdat
hij gezegend werdt. Hij ontving de naam Jisraeel en vroeg daarna naar de naam van deze
man. De man antwoord met ‘Waarom vraagt u naar mijn naam?’ Een aantal momenten
later is het duidelijk met wie Ja'akov had gestreden.
''En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Ja'akov niet
aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd. Daarop zei de man:
‘Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik laat u niet gaan wanneer u mij
niet zegent.’Hij vroeg: ‘Hoe is uw naam?’ Hij antwoordde: ‘Ja'akov.’Toen zei hij: ‘Voortaan zult u geen
Ja'akov meer heten, maar Jisraeel, want u hebt met Elohim gestreden en met mensen en u hebt hen
overwonnen.’ Ja'akov vroeg: ‘Maak mij uw naam bekend.’ Maar hij zei: ‘Waarom vraagt u naar mijn
naam?’ Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Ja'akov noemde die plaats Pni-el; ‘Want’, zo zei hij, ‘ik heb
Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven.'' (Bereshit/Genesis 32:2631)

Waarom had Ja'akov een worsteling met een (onbekende man) in de nacht voor de
ontmoeting met zijn broer Esav? Het hebreeuwse woord voor worsteling zoals deze in
vers 29 voorkomt is  ( שנ ִ ֧ריתנSharita). De wortel van dit woord is ( שנ נרהSarah) de naam van de
voormoeder van Ja'akov. Heeft de worsteling van Ja'akov iets te maken met zijn
voormoeder Sarah?
Sarah kreeg haar naamsverandering na een periode van worsteling met Elohim en
mensen. De belofte van het krijgen van een kind gaf een worsteling voor Sarah. De slavin
Hagar was een persoon waar Sarah mee worstelde. Pas toen zij zich ontworstelde van
deze vrouw kon zij doen wat Elohim van haar vroeg. De naam  שנרמ֣יSarai werdt  שנרנהSarah
wat 'vorstin' betekent. De opdracht voor de naamsverandering van Sarai naar Sarah wordt
duidelijk beschreven in de Torah
''Nu zei Elohim tegen Avraham: ‘Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen; haar naam zal Sarah
zijn. Ik zal haar zegenen, en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken
zal uitgroeien; koningen van volken zullen uit haar voortkomen.'' (Bereshit/Genesis 17:15-16)
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De naamsverandering van Sarah werdt door HaShem verbonden aan de uitbreiding van
het nageslacht van Avraham. Uit Sarah zullen vele mensen voortkomen. De strijd die
Ja'akov voerde was een strijd aangaande de belofte en de zegen van Avraham avinoe. Nu
zijn broer Esav onderweg was naar Ja'akov kwam de strijd om het verbond op de
proppen. De naam  ימעחקֹבJa'akov betekent 'Hij die de hiel vastpakt'. De worsteling met de
man was de vervulling van zijn naam  ימעחקֹבJa'akov. Hij zegt heel duidelijk in vers 27: ‘Ik laat
u niet gaan wanneer u mij niet zegent.’ De man was in de handen van Ja'akov (vastklampen).
Nu was het enige wat Ja'akov vroeg de zegen......... hij ontving een nieuwe naam יִשרׂרנאֵל
(Jisraeel) – Hij strijd met El (G-d). Deze naam is typerend voor het nageslacht van Ja'akov.
De strijd die hij voerde in zijn leven maakte hem een dienaar. Hij hield vast aan het
verbond en hij gaf daar alles voor. Volgens Sol Scharfstein is de naam  יִ רׂש נראֵ לontstaan uit
twee woorden ( שרsar) en ( אלEl) wat vorst van El betekent.  שנרנהSarah betekent 'vorstin' zij
werdt de vorstin van het nageslacht van Avraham, door haar werdt het nageslacht
bevestigt. ( יִשרׂרנאֵלJisraeel) is de 'vorst van El' die het verbond voor hem en zijn nageslacht
vastgreep en deze vasthield. Beide zijn vorsten en beide ontvingen zij een naams verandering die een het nageslacht van Jisraeel als leidend en heersend maakte. Hoshea
12:5 zegt dat Ja'akov streed met een ֙  ממלרׂאנךMalach (engel) ''Hij vocht met een engel en hij
overwon.'' Hij overwon door te vragen naar de zegen, dit is de zegen van Mashiach.
Ja'akov greep naar de hiel van de Mashiach, die de redding voor zijn nageslacht en de
gehele wereld zou brengen.
Yeshua is de sar haPanim (vorst van het gezicht) hij is de persoon die El heeft getoond aan
het nageslacht van Ja'akov en verlossing heeft gebracht door de houding van een dienaar
aan te nemen. Yeshua zelf verklaard 'Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien'
(Jochanan/Johannes 14: 8-10). De vorst die Sarah en Ja'akov in zich droegen was de Sar
haPanim (de vorst van het gezicht) namelijk; Yeshua haMashiach. Doordat hij wist wat
zijn doel op aarde was (hij heeft de kosten berekent), zal het nageslacht van Ja'akov altijd
blijven bestaan. Yeshua onderwees ons aangaande dienstbaarheid.
''Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader
geëerd worden.'' (Jochanan/Johannes 12:26)
''Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste

Na de worsteling ontving Ja'akov kracht om zijn broer te ontmoeten. Zonder angst maar
met een dienstbare houding, hij viel zeven maal op de grond (Bereshit 33:3). Er was direct
verzoening tussen beide broers. De ontmoeting met Elohim (Mashiach) geeft ons de kracht
om confrontatie aan te gaan.
''Voor alle dingen vind ik de kracht door de Meshicha die me sterkt.'' (Filifisaje/Filippenzen 4:13 –
Aramees)

Opmerkelijk is de opmerking van Ja'akov naar Esav. Nadat hij Esav heeft ontmoet zegt hij
het volgende: '' Indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand;
daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik het aangezicht van Elohim gezien, en gij welgevallen
aan mij genomen hebt''(Bereshit/Genesis 33:10)
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Ja'akov zag op naar de ontmoeting met zijn broer maar Esav schonk hem genade.
Het was alsof Ja'akov opzag naar Elohim toen hij zijn broer ontmoete, waarom uit Ja'akov
zich op deze manier? De ontmoeting met Elohim bij de rivier de Jabbok liet Ja'akov de
volgende uitspraak doen: '' Ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven
gebleven''(Bereshit/Genesis 32:31). Hij zag kort daarna zijn broer Esav van aangezicht tot
aangezicht en hij bleef evenzo om leven. De uitspraak van Ja'akov moet dus letterlijk
genomen worden: ….......omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik het aangezicht van Elohim
gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt''(Bereshit/Genesis 33:10). Door dienstbaarheid
heeft Ja'akov overwonnen en zag hij de hand van Elohim terugkomen in zijn leven.
De worsteling bij de rivier de Jabbok had een doorslaggevend effect op de ontmoeting met
Esav, HaShem was aan zijn hand.
De houding van Ja'akov en Yeshua waren de houding van een dienstknecht. Beide
ontvangen een nieuwe naam van HaShem omdat hun leven doorslaggevend is geweest
voor de gehele mensheid. Yeshua is hierin het hoofddoel van HaShem, door zijn
naamsverandering zal heel de wereld erkennen wie HaShem is. Wij behoren onze
broeders (evenals Ja'akov) hoger te achten als onszelf (Fil 2:3). Veréénzelvig je daarom met
de houding van de Mashiach die ons dienstbaarheid geleerd heeft, en klamp je vast aan
hem.
''Als jullie dan vertroosting in de Meshicha hebben, troost van hart in liefde, of deelname van de geest, in
tederheid en barmhartigheid, vervul dan mijn vreugde, door één van begrip, één in liefde, één van ziel en één
van gemoed te zijn. Doe niets uit wedijver of zinloze glorie, maar laat iedereen in zachtaardigheid zijn naaste
beter rekenen dan zichzelf. Laat iemand niet [alleen] bezorgd zijn voor zichzelf, maar ook voor zijn naaste.
En heb dezelfde houding als Yeshua Meshicha had. Terwijl hij in de gelijkenis van Eloha was, beschouwde
hij dit niet als roof; de gelijke te zijn van Eloha. Toch heeft hij zichzelf ontledigd en nam de gelijkenis aan van
een bediende. Hij werd in gelijkenis en in gedrag een mens bevonden. En hij heeft zich vernederd en was
gehoorzaam tot zelfs de dood aan het kruis. Daarom heeft Eloha hem ook zeer verheven, en heeft hem de naam
gegeven die meer is dan alle namen; zodat in de naam van Yeshua iedere knie zich in de hemel en op aarde en
onder de aarde zal buigen. En elke tong zal belijden dat Yeshua Meshicha, Meester Jah is, tot glorie van
Eloha, zijn Vader.''( Filifisaje/Filippenzen 2:1-11 – Aramees)

שמ בנ ת שנ לום
Shabbat Shalom
Rabbi Daniël Prins
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