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Jakobs benauwdheid 
De meest bange nacht uit het leven van de aarts-
vader Jakob vinden wij beschreven in Genesis 32. 
Hij stond voor de grens van het beloofde land, met 
zijn vrouw, zijn huisgezin en zijn kudden. Wij zou-
den verwachten dat zijn hart verblijd was. Daar was 
het rijke land dat God ook hem beloofd had. En 
daar was het uitzicht op een thuiskomst, na lange 
en woelige jaren doorgebracht in den vreemde. 
Maar hij kreeg te horen dat zijn broeder Ezau op-
trok en hem tegemoet kwam met 400 man: 

• “De boden kwamen terug bij Jakob en zeiden: Wij 
zijn bij uw broer, bij Ezau, aangekomen, en nu 
komt hij u tegemoet, met 400 man bij zich.” (Ge-
nesis 32:6) 1 

Zo in het nauw werd hij toen gebracht en in zo’n 
benarde toestand bevond hij zich toen – want ner-
gens kon hij meer heen – dat het tot  een begrip 
geworden is in de profetie: de Benauwdheid van 
Jakob. 2 En wat hij moest doormaken in die nacht 
die toen aanbrak, is tot een profetisch gebeuren ge-
worden, heenwijzend naar de eindtijd. Hetzelfde 
kunnen wij zeggen van de schrik die over aartsva-
der Abraham kwam in de droom in Genesis 15. Ook 
een heenwijzing naar die donkere tijd in het laatste 

 
1 De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “De benauwdheid van 

Jakob” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/32
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/15
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/Hosea8-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/Hosea8-ebookA6.pdf
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der dagen. Dit is wat het volk des Heren zal over-
komen in die laatste dagen: 

• “Wij horen een stem der verschrikking; er is 
vrees en geen vrede.” zegt de Here in Jeremia 
30:5 (SV). 

In dit 32ste hoofdstuk van Jeremia, waaruit wij het 
voorgaande reeds citeerden, wordt letterlijk over 
deze nu zeer nabije tijd gesproken als “de Be-
nauwdheid van Jakob”: 

• “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.” (Genesis 32:7) 

Vlak voordat het ware volk des Heren het geestelijk 
land van de volheid zal binnentrekken, zal deze dag 
van donkerheid aanbreken. Het zal een tijd zijn van 
vrees en ontzetting, maar in feite vooral ook van 
genade! De laatste kans voor de vele lauwe en on-
gehoorzame christenen om zich te bekeren. De 
Spade Regen, die daarna komt, zal de laatste kans 
zijn voor de wereld. Voor de ongehoorzame chris-
tenen is de tijd dan voorbij. Velen vergeten dit! Ve-
len zullen tot het laatste moment wachten en dan 
tot de verschrikkelijke ontdekking komen dat hun 
tijd al voorbij is. Denk aan de dwaze maagden 3 uit 
Jezus’ gelijkenis in Mattheüs 25:1-13 (SV): 

• “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn 

 
3  Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-
tijd” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf


 

4 

aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en 
gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van 
haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die 
dwaas waren, haar lampen nemende, namen 
geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in 
haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruide-
gom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vie-
len in slaap. En ter middernacht geschiedde een 
geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem te-
gemoet! Toen stonden al die maagden op, en be-
reidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de 
wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen 
gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: 
Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor 
u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verko-
pers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen 
om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed 
waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de 
deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de an-
dere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons 
open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg 
ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet 
de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des 
mensen komen zal.” 

 

Einde aan de dienstbaarheid 
Ezau of Edom is de antichristelijke macht die de 
oorzaak van de benauwdheid zal zijn. Wij zouden 
kunnen zeggen dat de demonenvorst Gog onder 
hem opereert en door hem wordt ingezet en hen 
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gebruikt. Maar eigenlijk is die antichristelijke macht 
Edom op zijn beurt het middel in Gods hand – Gods 
gesel van kastijding – om de vele vleselijke en on-
willige kinderen Gods van die tijd los te maken uit 
hun zondebanden! Het symbolisch getal 400 – van 
de 400 man van Ezau – spreekt van “einde aan de 
dienstbaarheid”. Israël werd na plusminus 400 jaar 
verlost uit Egypte. 400 is ook de getalswaarde van 
de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en de 
betekenis van deze letter, de Tau, is “kruis” (onze 
“T” heeft nog deze vorm)! 
Het vlees moet worden gekruisigd (opdat ook de 
volle verlossingswaarde van het Kruis van Christus 
gekend mag worden). Het is kennelijk nodig dat 
God zover gaat in Zijn tuchtigingen voor velen van 
ons!! Edom is de roede die door God gebruikt wordt. 
Die antichristelijke macht zal uiteindelijk het ge-
hele westen in de oorlogsellende storten. Maar 
ook dan moeten wij weten: God doet het: 

• “…Ik zal haken in uw (= Gog) kaken slaan” (Eze-
chiël 38:4a). 

Het is zowel opdat het volk van God zich bekeert 
en het is opdat ook de goddelozen van (het huis van) 
Israël (het Westen 4) en daarbuiten zich bekeren: 

 
4 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij wil-

len dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie be-
staat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 
12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar 
later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onder-
scheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van 
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• “Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en 
voor de ogen van vele heidenvolken bekend wor-
den. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.” 
(Ezechiël 38:23).  

Daarom lezen wij in lezen in Genesis 32 dat de wor-
steling in die nacht van benauwdheid niet een wor-
steling is met Edom, maar met God! 

• “Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man wor-
stelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En 
toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, 
raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heup-
gewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met 
hem worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de 
dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U 
niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei 
tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: 
Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet 
meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt 

 
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-
Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de 
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd 
werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de 
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het 
“verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen 
in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-
Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Ca-
nada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammen-
rijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen 
van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Ka-
naän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is 
dan ook het deel van Israël waarover de verharding is geko-
men (zie Rom. 11:25). (noot AK) 
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met God en met mensen gestreden, en hebt over-
wonnen. Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw 
Naam. En Hij 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 le-
ven (SV: mijn ziel) is gered. En de zon ging over hem 
op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter 
mank aan zijn heup.” (Genesis 32:24-31) 

 

De verwrongen heup 
Deze diepte des doods is er met name voor de 
Bruiloftskinderen, van wie Jakob in de striktste be-
tekenis het typebeeld is. Zij zullen te strijden heb-
ben tegen de macht en de geest van de antichrist, 
maar uiteindelijk zullen zij niet worstelen met de an-
tichristelijke macht, maar met hun God! 
God moet tot Zijn recht en doel komen in onze le-
vens! En het is een worsteling die nu al plaatsvindt. 
Want nu al worden Bruiloftskinderen vervolgd en 
verdrukt! De Here wil ons brengen waar Hij ons 
hebben wil. In deze benauwdheid moet het zover 
komen dat wij uitroepen: “Mijn God! Wij, (huis van) 
Israël, kennen U!” (Hosea 8:2b). Wij verstaan het 
wat U van ons vraagt. Wij willen luisteren en buigen! 
Vergelijk het ook met de weg die de profeet Jona 
moest gaan! 
Waar het op aan komt voor allen die verlangen tot 
de Bruidsgemeente te behoren, dat wordt in de ge-
schiedenis van Jakobs worsteling uitgedrukt met: 
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God raakte het gewricht van Jakobs heup aan. 
De heup is de streek waar het leven verwekt wordt. 
In verband waarmee gesproken wordt over “de wil 
van de man”: 

• “(kinderen van God) die niet uit bloed, niet uit de wil 
van vlees en ook niet uit de wil van een man, 
maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:13) 

Onze wil moet worden gekruisigd. Onze Here 
Jezus moest door Gethsemané; Hij, de Volmaakte, 
Die altijd de wil van de Vader deed. Wat een ellen-
digen zijn wij, vergeleken met Hem! Wees dus niet 
verwonderd te horen dat WIJ OOK door ONS GE-
THSEMANE zullen moeten gaan. Opdat wij zullen 
komen tot: “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”. 
En laten wij dan doen als Jakob, die zich “vorstelijk 
heeft gedragen”. Laat alle dingen in uw leven los, 
ook dat wat u het dierbaarste is, maar klem u vast 
aan uw God. Daarenboven moet er maar één ding 
werkelijk belangrijk zijn in ons leven, waarvoor wij 
ook strijden, namelijk om de volle zegen van God 
te ontvangen. Die rijke eerstgeboortezegen, de vol-
heid van de Geest, die Hij beloofd heeft te zullen 
geven in de laatste dagen. 
 

Vijf kudden 
Op grond waarvan kunnen wij daarop staat maken? 
Niet op grond van gedane werken, onze heiligheid 
of enigerlei andere vermeende verdienste onzer-
zijds. Slechts en alleen op grond van het volbrachte 
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werk van onze Here Jezus op het kruis van Golgo-
tha! 
Hoe vol van symboliek zijn in dit licht die 5 kudden 
van Jacob, die hij Ezau tot een verzoening tege-
moet zond: 
1. “200 geiten en 20 bokken, 
2. 200 ooien en 20 rammen, 
3. 30 zogende kamelen met hun veulens, 
4. 40 koeien en 10 stieren, 
5. 20 ezelinnen en 10 ezels.” (Genesis 32:14-15) 
Het getal 5 spreekt in de Schrift van verzoening en 
verlossing. Uit 5 grote wonden bloedde onze Heer 
aan het kruis voor u en voor mij. Dat wij ons dan 
geheel en al werpen op de verzoening van Golgo-
tha, waar Jezus Zijn Bloed 5 gaf voor ons. Op grond 
daarvan mogen wij – door genade – pleiten om de 
volle zegen die God wil geven. Laat ons gebed dan 
zijn: “Here, wij, Israël, kennen en verlangen die ze-
gen die U wilt geven”. Het is de worsteling-tot-de-
dageraad (!): 

• “Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man wor-
stelde met hem, totdat de dageraad aanbrak.” 
(Genesis 32:24) 

Een blijde dag breekt NA de benauwdheid aan 
voor Gods Bruiloftskinderen! 

 

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van 

het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zon-
demacht” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
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Gods voornemen 
Uit het eerdergenoemde 30ste hoofdstuk van Jere-
mia lezen wij ter bevestiging nog de verzen 16-24: 

• “Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf ver-

slonden worden, al uw tegenstanders – zij allen 

zullen in gevangenschap gaan. Ja, Ik zal uw her-
stel bevorderen, u van uw wonden genezen (SV: 
Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw 
plagen genezen), spreekt de HEERE,… Zie, Ik ga 
een omkeer brengen in de gevangenschap van 
de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over 
zijn woningen… Van hen zal dankzegging uit-
gaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal 
hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal vermin-
deren. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen 
niet veracht worden. Zijn zonen zullen zijn als 
vanouds, en zijn gemeente zal voor Mijn aange-
zicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdruk-
kers straffen. Zijn Machtige zal één van hem zijn, 
zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen (= de 
openbaring van de Bruidegom en Zijn Bruidsgemeente). Ik 
zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij 
naderen… En u zult Mij tot een volk zijn en Ík 
zal u tot een God zijn. Zie, een storm van de 
HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een aanhou-
dende storm, op het hoofd van de goddelozen zal 
hij blijven (= de Grote Verdrukking die daarna komt). De 
brandende toorn van de HEERE zal zich niet af-
wenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand ge-
bracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later 
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tijd zult u dat begrijpen (SV: in het laatste der dagen zult 
gij daarop letten).” 

Letten wij daarop? 
Beschouwen wij en zijn wij heden bezig met Gods 
Plan van Verlossing, met Zijn EEUWIG Voornemen, 
“de gedachten van Zijn hart”? 
Gods Voornemen is een Bruid voor Zijn Zoon te 
werven. 6 Dwars door de verwarring en het gewoel 
van deze laatste turbulente tijden zal God voort-
gaan en komen tot Zijn doel. 
Zult u tot dat overblijfsel behoren? 
Bent u reeds een Bruiloftskind? 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, juni 1994 

 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een 

Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf

