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Winnen door te verliezen
Toen noemde Jakob die plaats Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered (Genesis 32:30).
Het geduld van God is oneindig groot. Dat zien we in Jakobs
levensgeschiedenis. Jakob, zijn naam betekent: hij houdt de hiel vast, of: hij
bedriegt. Jakob heeft hier bij Pniël een ontmoeting met God Zelf. Jakob was
een man die zijn eigen weg ging en die weg ook zelf uitstippelde.
In deze geschiedenis is Jakob bang zijn broer Ezau na 20 jaar te ontmoeten.
Hij bedenkt een plan om deze ontmoeting zo goed mogelijk te laten
verlopen (zie Genesis 32). Jakob brengt alles wat hij heeft aan de overkant
van de beek de Jabbok (= leegmaken). Zelf blijft hij achter. Dit was de
grootste crisis in zijn leven. Hij kon alles uit handen geven, behalve zichzelf. Tot
hiertoe had hij zijn leven in eigen handen gehouden. Hij had zelf het
eerstgeboorterecht gekocht. Hij had zelf de zegen van zijn vader naar zich
toe getrokken. Hij had zelf hard gewerkt voor vrouwen en kinderen. Nu was hij
in een situatie gekomen die hij niet beheerste. Ezau kwam hem tegemoet
met 400 man, zodat hij vreesde voor zijn leven. Alleen God kon hem hier uit
redden.
Nu was de tijd gekomen dat God de Heer van zijn leven moest zijn. Hij moest
niet alleen alles wat hij had uit handen geven, maar ook alles wat hij zelf was.
Zijn leven, dat hij zelf bestuurde, moest vanaf nu door God bestuurd worden.
We lezen dat een Man met hem (Jakob) worstelde. God wilde Jakob
overwinnen. Hij zag zijn hart, zijn innerlijke strijd met zichzelf, maar ook zijn
verlangen. Zie ook Romeinen 7:24: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit
dit lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer!”
Toen de Heer zag dat Hij Jakob niet “kon” verslaan, sloeg Hij Jakob op zijn
heupgewricht, zodat Jakobs heup ontwricht werd terwijl hij met Hem
worstelde. Vanaf dat moment kon Jakob niet meer op eigen benen staan.
De sterke Jakob, die alles zelf kan, is afhankelijk geworden. Afhankelijk van zijn
God. Jakob heeft verloren, maar ervaart dit als zijn grootste overwinning. Ja,
daar bij Pniël heeft Jakob God gezien van aangezicht tot aangezicht. Dit
werd voor Jakob tot een ommekeer in zijn leven. De Heer geeft Jakob een
nieuwe naam: niet meer Jakob (bedrieger) maar Israël, wat onder andere
betekent: God regeert.
Mag het voor ons ook zo zijn dat wij Hem, onze liefdevolle God en Vader
vertrouwen, Die Zijn Zoon, de Heer Jezus, zond om ons op te zoeken. Hij ging
voor jou en mij naar het kruis om onze zonden te dragen. Hij wil zo graag dat
wij Hem vertrouwen en dat Hij onze wegen regeert.
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