32. Een nacht vol angst, strijd en overwinning Genesis 32
Lees Genesis 32 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) Jakob zag de engelen van JHWH bij Mahanaïm- Het kamp van JHWH.
B (v3-5) Jakob zond boden naar Ezau om zijn komst aan te kondigen.
C (v6) Ezau naderde Jakob met 400 strijdbare mannen.
D (v7) Jakob werd erg bevreesd voor Ezau en verdeelde zijn kamp in tweeën.
E(v8) Want als Ezau het ene kamp zou aanvallen, zou het andere kamp kunnen ontkomen.
F(9-11) De bevreesde Jakob vroeg JHWH hem te beschermen ook al was hij dat niet waard.
Centrale as (v12) Jakob herinnerde JHWH aan de verbondsbelofte van groot nageslacht.
F(13-19) Jakob stuurde verschillende dienaren voor zich uit met geschenken voor Ezau.
E (v20-21) Jakob hoopte de woede van Ezau te kunnen sussen met de gaven van zijn rijkdom.
D (v22-23) Jakob stuurde zijn 2 vrouwen, 2 dienstknechten en 11 kinderen over de Jabbok rivier.
C (v24) Jakob bleef achter en een Man kwam en worstelde met Jakob tot de dageraad.
B (v25-29) Jakob vroeg JHWH om Zijn zegen- JHWH gaf Jakob de naam Israël.
A (v30-32) Jakob zag JHWH bij Pniël - “ik zag JHWH van aangezicht tot aangezicht en leef nog!

Jakob strijd in de nacht bij de Jabbok

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: JHWH verzekerde Jakob ervan dat Hij hem nabij was door 2 maal aan hem te verschijnen.
Niveau B: Jakob zocht de gunst van JHWH en van mensen. De Engel vertelde Jakob dat hij
overwonnen had in zijn strijd met JHWH en mensen.
Niveau C: Het leger van Ezau zou niet in staat zijn Jakob te schaden, maar JHWH zélf bracht Jakob een
verwonding toe, Jakob vocht zowel met JHWH als met mensen om de beloofde zegen veilig te
stellen. Door te volharden in zijn strijd met de hemelse Man was Jakob ook verzekerd van
bescherming tegen de aardse man die op weg was om hem te doden.
Niveau D: Jakob bedacht zich ten aan zien van de opstelling van zijn kamp. Eerst verdeelde hij het in
tweeën: gespreid risico. Maar uiteindelijk plaatste hij zijn gehele kamp tussen zichzelf en Ezau; het
werd alles of niets.

Niveau E: Jakob koos zijn tactiek in de confrontatie met Ezau op basis van angst en eigen kracht.
Niveau F: Tenslotte realiseerde Jakob zich dat alleen de bescherming van de God van Abraham en
Izak hem zou kunnen redden. Die bescherming had hij al ervaren sinds zijn reis begon. Desondanks
bedenkt hij toch ook zelf weer een strategie om Ezau gunstig te stemmen door hem materieel te
zegenen voordat hij hem zal ontmoeten.
Centrale as: Jakob ging door een geloofscrisis op dit moment van grote stress. Hij had behoefte aan
een herbevestiging dat JHWH werkelijk aan zijn zijde zou zijn en hem en zijn familie tot een groot
volk zou maken vóór de confrontatie met zijn broer Ezau. Jakob stond op dat moment in een positie
van totale afhankelijkheid; Ezau nadere met zijn mannen en het kamp van Jakob was onbeschermd
omdat de dienaren vooruit waren gegaan met de geschenken. Jakob was dus alleen met 4 vrouwen,
11 kinderen onder de 13 jaar en zijn angsten.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens
over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
Als de tijd komt dat de 12 stammen van Jakob het land van de belofte aan Abraham in bezit mogen
gaan nemen, zal er ook sprake zijn van angst voor een confrontatie met de tegenkrachten. Wie JHWH
ernstig zoeken zullen bemoedigd worden. In lijn met deze geschiedenis verklaart 2 Kronieken 16:7-9
(9a) “het einde vanuit het begin”.
Het huidige land Israël vertrouwd sterk op eigen kracht (IDF) in nauwe samenwerking met
bondgenoot Amerika. Bovendien voert onderhandelingen met de vele “boodschappers van vrede”
die aansturen op vrede in ruil voor land. Israël zou geen gunst moeten verwachten van Edom (Ezau)
met wie ze nu al zo’n 4000 jaar in de clinch ligt. Als Israël wérkelijk gaat vertrouwen op JHWH zal de
zegen en bescherming definitief doorbreken. In 1 Kronieken 18:13 zien we hoe David- als typebeeld
van de Messias- Edom overwint.
De aard van Ezau en het conflict met zijn broer blijft helaas profetisch zichtbaar in zijn nageslacht -de
Edomieten: 2 Kronieken 21:8-10
Resumerend: Israël moet zich bewijzen een waardige erfgenaam te zijn van het verbond met
Abraham. Om bestand te zijn tegen de “aardse man” moet Israël overwinnen in de strijd met de
“hemelse Man” – typebeeld van Jesjoea* . Israël zal JHWH moeten vertrouwen in de beloftes
gedaan aan Abraham en zich niet laten leiden door eigen instinct, eigen inzichten en
bondgenootschappen met mensen.
Helaas heeft Israël Gaza opgegeven in ruil voor vrede en het zelfde wil de vijand nu afdwingen mbt
Samaria en Judea. Maar het plan van JHWH is om de volle zegen uit te delen maar dat komt pas tot
stand in de worsteling met Israël ,totdat die Jesjoea vastgrijpt én Torah. Het is een strijd op leven of
dood en Israël wacht een lange nacht van angst zonder een beslissende uitkomst totdat het keerpunt
komt.

Elke wederom geboren gelovige heeft de opdracht en verantwoordelijkheid om Jesjoea uit te leven
naar het Joodse volk. Dat vraagt het benadrukken van de Joodse identiteit van de Messias en Zijn
gehoorzaamheid aan de Torah door hun Joodse broeders te dienen en zelf ook de Torah geboden te
gehoorzamen en niet door te proberen Joden te bekeren tot Jezus. Als de tijd rijp is zal JHWH hen
zelf uiteindelijk de ogen openen: Romeinen 11:25-35 Vers26 spreekt over het afwenden van de
goddeloosheid van Jakob door de Verlosser uit Sion. Bedenk dat Jakob staat voor 12 stammen- het
huis van Juda en het huis van Israel; tesamen zijn ze heel Israël.
Waar Jakob in de centrale as JHWH herinnert aan de verbondsbelofte zien we hoe in Psalm 108 de
uiteindelijke tot standkoming van die belofte bejubelt wordt. Zoals Jakobs strijd eindige in de
dageraad (vs 26), zo lezen we in de Psalm ook over bevrijding in de dageraad (vs3). Ook Edom wordt
dan op zijn plek gezet (vs 10). Nieuw Testamentisch wordt de bestemming van de beide broers
bevestigd in Romeinen 9:13
* De Man wordt in Hosea 12:3,4 overigens een Engel van JHWH genoemd. Ook Jakob zelf refereert
aan de Engel van JHWH in Genesis 48:16. Het is dezelfde engel als in Genesis 16:7
Passende liederen: Opwekking 162 bij Psalm 108 en HJd Sjie-wi-ietie naar Psalm 16:8,8
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