
Het Woord gaat… 
 

Rondzendbrief gemeente kringen. 

De geschiedenis van Jozef – Aflevering 6. woensdag 14 april 2021 

Kringouderling Wim Boer - E-mail kringen@hervormdzuidwolde.nl. tel 06-46206250. Pesserstraat 15 - 7901 LB Hgv. 

Overdenking - Jakob wordt Israël. 

Jakob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Ezau, naar het land Seïr, het gebied van Edom. De boden 

moesten Ezau vertellen van zijn welstand en vragen of hij genade bij hem vond. Toen de boden 

terugkwamen zeiden zei: Wij zijn bij uw broer Ezau, aangekomen, en nu komt hij u tegemoet, met 

vierhonderd man bij zich. Toen werd Jakob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die 

bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen, want hij zei: Als Ezau bij het ene 

kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen.  

Toen bad Jakob: God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, HEERE, Die tegen mij gezegd 

hebt: Keer terug naar uw land en uw familiekring, en Ik zal u weldoen, ik ben te onbeduidend voor al de 

blijken van goedertierenheid en al de trouw die U Uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf 

ben ik de Jordaan hier overgestoken en nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid! Red mij toch uit de hand van 

mijn broer, uit de hand van Ezau; want ik ben bevreesd voor hem; anders zal hij komen en mij en de 

moeders samen met hun kinderen neerslaan! U hebt immers gezegd: Ik zal u zéker weldoen en Ik zal uw 

nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! Hij overnachtte 

daar die nacht; en hij nam een deel van wat in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Ezau. 

Diezelfde nacht stond hij op, en bracht allen en alles de beek de Jabbok over. Maar Jakob bleef alleen 

achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag dat Hij hem niet 

kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen 

Hij met hem worstelde. De Man zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jakob zei: Ik zal 

U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En de Man zei tegen Jakob: Wat is uw naam? Jakob zei: Jakob. Toen 

zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen 

gestreden, en hebt overwonnen. Jakob vroeg: Vertel mij toch Uw Naam. En de Man zei: Waarom vraagt u 

naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God 

gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël 

gegaan was; hij ging echter mank aan zijn heup.  

Toen zag Jakob Ezau aankomen met vierhonderd man bij zich. Hij verdeelde zijn familie, terwijl hij zelf voor 

hen uit ging en zich zeven keer ter aarde neerboog, totdat hij bij zijn broer gekomen was. Ezau snelde hem 

tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem; en zij huilden. Toen sloeg hij zijn ogen op en 

zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg: Wie heb je daar bij je? Jakob zei: Dat zijn de kinderen die God uw 

dienaar in Zijn genade geschonken heeft. Toen vroeg Ezau: Wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben 

tegengekomen? Jakob zei: Die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn heer te vinden. Neem toch, als ik 

toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan, want ik heb uw 

aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God zag, en u bent mij goedgezind geweest. Aanvaard toch 

mijn geschenk. Hij drong zo aan, dat hij het aanvaardde. Ezau zei: Laten wij opbreken en verdergaan, en ik 

zal met je meegaan. Jakob zei: Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uit gaan totdat ik bij mijn heer in Seïr 

kom. Toen zei Ezau: Laat mij toch enkelen uit het volk dat bij mij is, bij je plaatsen. Maar Jakob zei: Waarom 

is dat nodig? Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer. Zo ging Ezau die dag zijns weegs, terug naar 

Seïr. Genesis 32:3 – 33:16. 
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Toelichting. 

Nadat Jakob afscheid heeft genomen van Laban bereidt hij zich voor op een ontmoeting met Ezau. Hij stuurt 

boden om tegen hem te zeggen dat hij, waar hij als vreemdeling verbleef, een rijk man geworden is en aan 

niets gebrek heeft. Toen de boden terugkwamen met de boodschap dat Ezau met vierhonderd man hem 

tegemoet kwam werd hij doodsbang en achterdochtig en bereidde zich voor op het ergste en maakte  

geschenken klaar om daarmee Ezau gunstig te stemmen. Vervolgens roept Jakob naar God en 

verootmoedigd zich voor Hem en zegt met niets te zijn weggegaan en God hem rijk heeft gemaakt en roept 

dan: God, red mij toch! Jakob roept God aan op grond van Zijn belofte aan hem. In die nacht brengt hij heel 

zijn bezit over naar de overkant van de beek, maar blijft zelf achter en worstelde daar met een Man, maar 

die kon hem niet overwinnen. Toen de dagenraad aanbrak zei die man tegen Jakob, laat mij gaan, maar 

Jakob zei: ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent. Jakob moet bekennen dat hij Jakob, bedrieger heet. Dan 

geeft die Man hem een andere naam Israël, wat betekent, strijder Gods. Daarop wil Jakob ook van die Man 

de naam weten maar Die zegt: waarom vraag je mij naar mijn naam. Jakob streed met God maar kende zijn 

naam nog steeds niet. En Hij zegende Jakob. Toen begreep Jakob wat hem was overkomen en zijn leven was 

gered. Toen hij verder ging kwam de zon op. 

Toen hij Ezau zag aankomen verdeelde hij zijn bezit in groepen in de volgorde van zijn liefde maar gaat dan 

zelf voorop. Onderdanig aan zijn broer treedt hij hem tegemoet. Maar anders dan hij had verwacht snelde 

zijn broer naar hem toe, niet met een zwaard, maar met liefde. Hij omarmde hem, viel hem om de hals en 

kuste hem; en zij huilden. Ezau vroeg: wat heb je bij je. Jakob zei: Dat zijn de kinderen die God uw dienaar in 

Zijn genade geschonken heeft. Toen zei Ezau: Laat mij toch enkelen uit het volk dat bij mij is, bij je plaatsen. 

Maar Jakob zei: Laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer, en Jakob wees zijn aanbod diplomatiek 

van de hand. Jakob had geleerd de weg van God te volgen, maar Ezau ging die dag zijns weegs, terug naar 

Seïr. 

Toepassing. 

In onze tijd zijn er in heel de wereld grote vluchtelingen stromen op gang die een omvang hebben van 

volksverhuizingen. Al die vluchtelingen zijn onderweg op zoek naar een beter bestaan in een land waar ze, 

bevrijd van groepsdruk of vervolging, hun leven op hun eigen wijze kunnen inrichten. Daar aangekomen 

blijft het verlangen vaak aanwezig om, zodra de omstandigheden dat toelaten, eens terug te kunnen keren 

naar hun familie, hun thuis.  

Ook in de Gemeente van Christus zijn er die om verschillende redenen dit thuis verlaten of willen verlaten 

om op zoek te gaan naar iets anders of naar zingeving. Maar wie Christus eens heeft leren kennen is niet 

vrij, maar leeft wel in vrijheid. Wij kunnen wel wegvluchten voor mensen, maar niet voor God. Hij zoekt je op 

in elke situatie of in welke plaats jij ook maar verblijft. Zolang je ervaart dat je daar een vreemdeling bent 

dan kan dat een bewijs zijn dat God met je bezig is. Dan kan het gebeuren dat Hij het verlangen in je opwekt 

om terug te keren naar de plaats waar je thuis hoort. Net zoals het met Jakob gebeurde kan het ook met jou 

gebeuren dat waarvoor jij bent gevlucht, geen bedreiging meer vormt. Om dan die stap te zetten, daarvoor 

is een overwinning nodig waardoor de confrontatie moet worden aangegaan met hen waarvan jij denkt dat 

het vijanden zijn. Dat kan zeer confronterend zijn waardoor je bevangen kan raken van angst.  
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Jakob gaat dan bij God te rade en beroept zich op de belofte die God hem heeft gegeven. Doe dat in een 

dergelijke situatie ook! Twijfel niet. De vraag is niet, of God wel te vertrouwen is, maar de vraag is, zijn wij 

wel te vertrouwen. God doet de eerste stap en vraagt je naar je naam. Wanneer jij met Hem verder wilt 

noemt Hij je bij je nieuwe naam “kind van God”.  

Wanneer je van Zijn weg bent afgedwaald en jij je op die plaats een vreemdeling weet in een vreemd land, 

ga dan terug naar waar je thuis hoort. Zet de stap in Zijn richting voor het eerst of opnieuw en durf het met 

Hem aan. Dan komt Hij je halverwege tegemoet en zal je ontdekken dat God alles al voor je heeft geregeld 

en je leven heeft gered. Dan zal je net als Jakob, gesterkt door Zijn Geest, de weg naar Kanaän met vreugde 

gaan.  

• Ben jij op de vlucht en ervaar je dat alsof je een vreemdeling bent in een vreemd land? Vraag dan 

aan God dat Hij zijn beloften aan jou wil vervullen. Op welke belofte hoop jij? 

Shalom, Wim. 

 

Als g’ in nood gezeten 
 
Vertrouwen. 
 
1 Als g’ in nood gezeten, Geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot, 
En op ’t nacht’lijk duister, Volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, Ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, Uw toeverlaat. 
*** 
2 God blijft voor u zorgen; Goed is de Heer, 
En met elken morgen, Keert zijn goedheid weêr. 
Schoon g’ in ’t verdriet, Nergens uitkomst ziet, 
Grooter dan de Helper, Is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, Redder in nood! 
Red slechts onze ziele, Uit zonde en dood. 
*** 
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