Vayishlach “En Hij zond”
Genesis 32:4–36:43
Hosea 11:7–12:12
Mattheüs 17–18

LEREN VERTROUWEN
Iemand zei ooit “Leiderschap is niet iets waarmee je geboren bent, het is eerder iets dat door
levenservaring geleerd wordt.” Hetzelfde denkbeeld kan gebruikt worden als het op vertrouwen of
geloof aankomt. Dit zijn echt geen eigenschappen waarmee wij mensen lijken op te groeien. Een van
de gevolgen van de zondeval zesduizend jaar geleden, is dat veel van de dingen die bij Adam in de
tuin ingeblazen waren, nu moeten aangeleerd worden door deze reis die leven heet tot het einde te
gaan.
We zien dit principe deze week in het leven van Jacob, Efraim en de apostelen. In elke lezing leert het
onderwerp ons over het ontwikkelen van vertrouwen in HaShem.
Laat ons beginnen met het relaas van Jacob. Meer dan twintig jaar zijn verstreken sedert zijn
verklaring aan God te Beth-El. Denk terug aan de voorbije week, toen Jacob een droom had waarin hij
de ladder naar de Hemel zag, met de engelen die opgingen en afdaalden. Het was hier dat Jacob aan
God als voorwaarde stelde dat hij Hem zou dienen, als Hij maar voor hem zou voorzien en hem veilig
naar deze plaats zou terugbrengen.
Gezien hij nu twee vrouwen, hun dienstmeisjes, elf kinderen plus kamelen, schapen , geiten en ander
vee bezat, te veel om op te sommen, denk ik dat God Zichzelf zeer goed bewezen had!!
Het schijnt op het eerste zicht dat Jacob kon zien dat HaShem zijn deel van de overeenkomst gehouden
had, en dat Hij dit in het heden ook zou doen aangezien Hij in het verleden voorzag en beschermde.
Het nieuws dat Ezau onderweg was om Jacob te ontmoeten vraagt echter een nieuwe stap in
vertrouwen in Jacobs leven. Vrouwen, zonen, kamelen en zo, zijn één ding, maar kan God hem
werkelijk beschermen tegen zijn broeder, die jaren geleden zwoer hem te doden? Is dit een nieuwe
uitdaging die God misschien niet aankan? We zien Jacob in elk geval alles doen wat hij kan om God te
helpen, juist voor het geval dit meer is dan Hij aankan.
En wat met de apostelen en hun vertrouwen? Nog maar vorige week waren ze zich weer aan het
afvragen waar Yeshua het voedsel zou halen om de mensen te spijzen. O jee, hoe vlug zijn ze vergeten
hoe ver een paar broden en vissen kunnen reiken in de handen van Yeshua. Het lijkt dat ze blijven
vergeten dat Gods voorziening van gisteren het bewijs was dat Hij ook vandaag zou voorzien! Ze
zouden zich echt het vers moeten herinneren dat zegt dat Hij niet veranderd!
Natuurlijk is er altijd Efraim om als model van vertrouwen naar te kijken. Of toch niet? Houd in je
achterhoofd voor je Hosea leest, dat Efraim een profetische schaduw is van de hedendaagse
christelijke kerk. Hosea 12:2 zegt dat Efraim achter de wind jaagt, leugens opstapelt, verbonden sluit
met heidense gebruiken (Ashur) en dan zijn beste goederen (olijfolie) verkoopt aan heidense religies
(Egypte).

Zo hebben we deze week een heleboel mensen om op te slaan voor hun gebrek aan geloof en
vertrouwen. Of, misschien moeten we de handschoenen uitdoen en hun voorbeelden gebruiken om
eventjes op onszelf te slaan.
Als we Jacob, de apostelen en Efraim toelieten ons te leren over God vertrouwen, zouden wij dan
misschien op onze beurt in staat zijn te wandelen in de mate van vertrouwen die God verlangt, en
kunnen wij dan op onze beurt anderen leren hoe Hem te vertrouwen door onze levenswijze inplaats
van door lege woorden?
HaShem heeft een perfecte lijst van zo’n zes duizend jaar prestaties van voorziening voor Zijn volk.
Een beknopte lezing van de Schrift of zelfs een blik op de geschiedenis zal ons Zijn getrouwheid
doorheen de generaties tonen. Als we naar Zijn perfecte lijst kijken, moeten we ons de vraag stellen:
“Verandert Hij?” Het onmiskenbare en Bijbelse antwoord is: Neen, Hij verandert niet. Waarom
hebben we het dan zo moeilijk om ons geloof en vertrouwen volkomen in Hem te plaatsten?
Op dit punt zou ik vanuit zoveel theologische opinies kunnen antwoorden op de bovenstaande vraag.
Tenslotte is boek na boek en prediking na prediking aan dit onderwerp gewijd, maar uiteindelijk
hebben noch boeken, noch predikingen een antwoord op de vraag kunnen geven: “Waarom hebben we
het zo moeilijk om ons geloof en vertrouwen volkomen in Hem te stellen?”
De waarheid is dat ik er geen antwoord op heb, tenminste, ik heb geen antwoord voor u. En ik ben er
niet zeker van of ik een antwoord voor mijzelf heb. Ik kan U zeggen dat ik momenteel wanhopig het
antwoord voor mijn eigen leven zoek. De reden is dat ik geloof dat Hij mensen verdient die dit totale
geloof en vertrouwen in Hem voorleven. Hij verdient mensen te hebben die Hem zo liefhebben, Hem
zo toegewijd zijn dat het strikte feit dat ze morgens uit hun bed komen, licht in de donkere wereld
brengt. Er is één hint in de Schriftlezing van deze week, waarmee ik zou willen sluiten, in Hosea
12:10. Dat vers zegt dat HaShem opnieuw zal maken dat Zijn volk in tenten zal leven zoals in de
dagen van de vastgestelde feesten.
Vandaag beantwoorden veel mensen de oproep tot gehoorzaamheid aangaande de Bijbelse feesten.
Eén van deze feesten is Tabernakels of loofhutten, waarin voorgeschreven wordt om zeven dagen in
tenten te verblijven. Merk op dat het bovenstaande Schriftgedeelte “zoals in de dagen” zegt, niet “in de
dagen.” Dit neemt niets weg van ons voorschrift om Tabernakels te vieren, maar het geeft ons
misschien een inzicht in onze wandel in geloof en vertrouwen.
A.U.B. laat me toe betreffende dit vers een vraag te stellen om over te mediteren en te bepeinzen. Zegt
dit vers ons dat de dag nadert dat HaShem ons hedendaags comfort en onze geriefelijke levensstijl van
ons zal wegnemen, om ons te leren hoe Hem werkelijk geheel en ten volle te vertrouwen, met de volle
honderd procent van ons wezen? Is de tijd van Jacobs beproeving een tijd van beproeving voor de hele
familie, zodat we mogen leren Hem te vertrouwen? Zullen we opnieuw geroepen worden om te leren
volkomen vertrouwen hebben, ongeacht de levensomstandigheden, zoals Jacob en de apostelen ons
voorbeelden gaven?
Moge onze studie in de Schrift, van deze en elke week, onze harten veranderen, onze geesten en onze
bevooroordeelde en verkeerde leringen, om ons allen voor te bereiden op de komende dagen van
vertrouwen.
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