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Let my lord pass on ahead of his servant,
and I will lead on slowly, at the pace of the
livestock that are ahead of me and at the
pace of the children, until I come to my
lord in Seir."(Gen. 33:14 ESV)

Laat mijn heer aan het hoofd van zijn knecht
verdergaan, en ik zal langzaam voortleiden, in
het tempo van de dieren die voor me uit gaan en
in het tempo van de kinderen, totdat ik bij mijn
heer in Seir kom."(Gen. 33:14 ESV)

Wanneer kwam Yaakov te Seir?
Yaakov had to walk slowly because of his
children and cattle. He had learned not to
force things to prevent large losses.
When Yaakov left Lavan's house he had in
his mind the intention of going to his father
Yitzchak in Kenaan (31:18). But when he
approaches the land of Kenaan, he doesn't
go straight to his father, but stays a long
time in many other places. Why didn't
Yaakov go straight to his father Yitzchak?
I don't know. What I know is that he wasn't
in a rush to get to him.
When Yaakov worked with his uncle he
didn't rush either. He offered to work seven
years for a wife and then he worked
another seven for her; then, he offered to
work yet another six years for a payment.
This teaches us that a tzadik's – righteous
person's – mind is programmed to think for
the long run. In order to achieve lasting
results we must work firmly and patiently.
Fast achievements are short-termed as it is
written in Proverbs 20:21: “An inheritance
gained hastily in the beginning will not be
blessed in the end.” (ESV)
Our father Yaakov had long term goals and
he moved towards them without rushing.
That's why his achievements were secure
and long lasting.
But, when did Yaakov arrive in Seir as he
promised his brother? Never. This promise
seems to have been a lie to flatter his
brother Esav. Yaakov didn't go to Seir but
in direction to Kenaan. But then, was
Yaakov dishonest when he promised his
brother to go to Seir?

Yaakov moest langzaam lopen omwille van zijn
kinderen en vee. Hij had geleerd de dingen niet
te forceren om grote verliezen te voorkomen.
Wanneer Yaakov Lavan's huis verliet, had hij
het voornemen in gedachten om naar zijn vader
Yitzchak in Kenaan te gaan (31:18). Maar toen
hij het land Kenaan naderde, ging hij niet
meteen naar zijn vader, maar blijft lange tijd in
vele andere plaatsen. Waarom ging Yaakov niet
meteen naar zijn vader Yitzchak? Ik weet het
niet. Wat ik weet is dat hij geen haast had om
bij hem te zijn.
Toen Yaakov bij zijn oom werkte, had hij ook
geen haast. Hij bood aan om zeven jaar te
werken voor een vrouw en toen werkte hij voor
haar nog eens zeven jaar; dan bood hij aan om
nog eens zes jaar tegen betaling te werken.
Dit leert ons dat de geest van een tzadik rechtvaardig persoon - geprogrammeerd is om
op lange termijn te denken. Om duurzame
resultaten te bereiken moeten we vastberaden en
geduldig werken. Snelle resultaten zijn van korte
duur zoals het geschreven is in Spreuken 20:21:
"Een in het begin haastig opgedane erfenis zal
aan het einde niet worden gezegend." (ESV)
Onze vader Yaakov had lange termijn
doelen en hij bewoog zich er naar toe
zonder te haasten. Daarom waren zijn
prestaties veilig en duurzaam.
Maar wanneer kwam Yaakov aan in Seir zoals
hij zijn broer beloofde? Nooit. Deze belofte
lijkt een leugen te zijn geweest om zijn broer
Esav te vleien. Yaakov ging niet naar Seir,
maar in de richting van Kenaan. Maar was
Yaakov dan oneerlijk toen hij zijn broer
beloofde om naar Seir te gaan?

No, his words are a prophecy for the
future, as it is written in Obadiah 21:
“Saviors shall go up to Mount Zion to rule
Mount Esau, and the kingdom shall be the
LORD’s.” (ESV)
Eventually, the promise of our father
Yaakov will be fulfilled, in relation to the
return of the Messiah.

Neen, zijn woorden zijn een voorspelling voor
de toekomst, want het is geschreven in Obadja
21: "Saviors zullen opgaan naar de berg Sion
om de berg Esau te regeren, en het koninkrijk
zal van de Heer zijn." (ESV)
Uiteindelijk zal de belofte van onze vader
Yaakov worden voldaan, in verband met
de terugkeer van de Messias.

Usually, the things of the Eternal are
achieved in the long run. Let's learn
from our father Yaakov to go little by
little, but firmly, to reach the goals that
the Eternal has put in our hearts. Let's
not get tired if we can't see short or
mid-term results.

Meestal komen de dingen van de Eeuwige op de
lange duur tot stand. Laten we van onze vader
Yaakov leren om beetje bij beetje te gaan, maar
vastberaden om de doelstellingen die de
Eeuwige in onze harten heeft gelegd te bereiken.
Laten we niet moe worden als we op korte of
middellange termijn geen resultaten zien.

May the Eternal give us patience and
strength to stay firm, constant, abounding
always in the work of the Eternal, knowing
that our work in the Lord Yeshua is not in
vain.

Moge de Eeuwige ons geduld en kracht geven
om standvastig te blijven, constant, altijd
overvloedig in het werk van de Eeuwige, in de
wetenschap dat ons werk in de Heer Yeshua
niet tevergeefs is.
Ketriel

