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Behold, I am with you and will keep you
wherever you go, and will bring you back
to this land. For I will not leave you until I
have done what I have promised you.
(Gen. 28:15 ESV)

Zie, Ik ben met u en u bewaren waar u
ook gaat, en u terugbrengen naar dit
land. Want Ik zal u niet verlaten totdat
Ik heb gedaan wat Ik u beloofd heb.
(Gen. 28:15 ESV)

Wat gebeurt er wanneer de Eeuwige belooft met u te zijn?
At 77 years old, Yaakov was running from
his brother. His mother had told him to go
to his brother Lavan’s house, more than
650 km from there, for a few days; so he
could go back when Esav’s fury had
calmed down. Yitzchak had also told him
to go there to marry one of the daughters of
Lavan.
Yaakov was alone, travelling abroad for
the first time in his life. He didn’t know
what to expect or for how long he would
have to be away from home. His future
was uncertain. In that moment, the Eternal
revealed himself to him in a wonderful
prophetic dream saying that he was with
him wherever he would go. He knew what
was awaiting Yaakov and that is why He
gave him this revelation so his courage
wouldn’t fail in the moments of deep crisis
that he would have to go through during
the twenty years he would have to be in
Charan.
One of the most powerful blessings that
you can receive is when the Eternal tells
you that He is with you. His presence in
your life is more important than anything
else. If he is with you, you have the source
of everything on your side. You only have
to consult with Him to know what to do at
all time. If the Almighty is with you, who
could be against you?
This fact doesn’t mean that Yaakov didn’t
have to go through problems. All the
contrary. He needed this revelation
precisely because he had to go through
tremendous and very difficult situations. In
moments of great darkness, Yaakov had to
remember the promise that the Eternal had
given Him.

Op 77 jarige leeftijd loopt Yaakov weg van zijn
broer. Zijn moeder had hem gezegd om voor
enkele dagen naar haar broer Lavan te gaan,
meer dan 650 km van daar, zodat hij kon
teruggaan als Esav’s woede gekalmeerd was.
Yitzchak had hem ook gezegd om daarheen te
gaan om met een van de dochters van Lavan te
trouwen.
Yaakov was alleen, voor de eerste keer in
zijn leven naar het buitenland gereisd. Hij
wist niet wat te verwachten of hoe lang hij
van huis weg zou zijn. Zijn toekomst was
onzeker. Op dat moment, openbaarde de
Eeuwige zich aan hem in een prachtige
profetische droom om te zeggen dat hij bij
hem was overal waar hij zou gaan. Hij wist
wat er Yaakov te wachten stond en dat is
waarom Hij hem deze openbaring gaf zo zijn
moed niet zou begeven in de momenten van
diepe crisis waar hij doorheen zou hebben te
gaan gedurende de twintig jaar dat hij in
Charan zou moeten zijn.
Een van de meest krachtige zegeningen die
u kunt ontvangen is als de Eeuwige u
vertelt dat Hij met u is. Zijn aanwezigheid
in uw leven is belangrijker dan alles. Als
hij met u is, hebt u de bron van alles aan
uw kant. U hoeft alleen bij Hem te rade te
gaan om ten allen tijde te weten wat te
doen. Wie zouden tegen u kunnen zijn als
de Almachtige met u is,?
Als Hij hem had verteld dat hij hem zou
bewaren, waar hij ook ging, en dat Hij hem
zou terug brengen naar het land dat Hij hem
en zijn nakomelingen had gegeven, die als het
stof der aarde zouden zijn, dan moest Hij hem
in moeilijke tijden helpen. Deze belofte hielp
hem niet ontmoedigd te raken toen hij zo zeer
bedrogen werd door zijn oom.

If He had told him that He would keep him
wherever he went, and that He would bring
him back to the land that He had given him
and his offspring, who would be like the
dust of the earth, then He had to help him
in difficult times. This promise helped him
not to dismay when he was deceived so
badly by his uncle.

Dit feit betekent niet dat Yaakov niet door
problemen hoefde te gaan. Integendeel. Hij
had deze openbaring juist nodig omdat hij
door enorme en zeer moeilijke situaties
moest gaan. In momenten van grote
duisternis, moest Yaakov terugdenken aan
de belofte die de Eeuwige hem had
gegeven.

When the Eternal is with you, you might
not be delivered from difficulties, but you
will find a way out of them. When the
Eternal is with you, you might not have
everything under control but He does, and
He will eventually change situations and
move them around so that His eternal
purposes are fulfilled. When the Eternal is
with you, you won’t do as you please, but
you will be able to ask Him to know what
to do in moments of trial. When the Eternal
is with you, you might not always feel his
presence, or listen to his voice, but He will
lead you in paths of righteousness for his
name’s sake. When the Eternal is with you,
you might not know what will happen to
you, but you will know that even though
you walk through the valley of the shadow
of death, you will fear no evil.

Wanneer de Eeuwige met u is, zou u niet van
problemen verlost worden, maar je zult
daarin een uitweg vinden. Wanneer de
Eeuwige met u is, kan het zijn dat u niet alles
onder controle hebt, maar Hij wel, en Hij zal
uiteindelijk situaties veranderen en
verschuiven, zodat aan Zijn eeuwige
doeleinden voldaan wordt. Wanneer de
Eeuwige met u is, zult u niet doen wat u wilt,
maar u zult in staat zijn om Hem te vragen
om te weten wat te doen in momenten van
onzekerheid. Wanneer de Eeuwige met u is,
kan u niet altijd zijn aanwezigheid voelen, of
zijn stem horen, maar Hij zal u leiden in de
paden der gerechtigheid, t.b.v. Zijn Naam.
Wanneer de Eeuwige met u is, ook al weet u
niet wat u zal overkomen, zult u weten dat u
geen kwaad zult vrezen, ook al bent u de
dood nabij.

Shavua tov, ’n goede week,
Ketriel

