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Beste Tarotliefhebber, 
 
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - 
in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de zevenenvijftigste nieuwsbrief. Iedere aflevering 
schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.  
 
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met 
vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt. 
 
Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum De Waarheid over: 
 

‘ in gevecht met God ’ 
 

     
 

 
Al meer dan een jaar heb ik pijn aan mijn heupgewricht. Langzaam wordt het een beetje erger en 
krijg ik er klachten bij. Bij verschillende geneesheren en dames zoek ik verlichting, maar dat heeft tot 
nu toe nog geen verbetering gebracht…… 
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Op zoek naar wat mij toch genezing zou kunnen brengen, schoot het verhaal over Jakob in gevecht 
met de engel mij te binnen. 
 
Ken je het verhaal van Jakob in gevecht met de engel? Genesis 32,23-33. 
 

[23] Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en 

zijn elf kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. [24] Toen Jakob hen met zijn 

bezittingen over de rivier gebracht had, [25] bleef hij alleen achter. En een man worstelde met 

hem tot het aanbreken van de dageraad. [26] Toen de man merkte dat hij Jakob niet aankon, 

stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd. [27] Daarop 

zei de man: ‘Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik laat u 

niet gaan wanneer u mij niet zegent.’ [28] Hij vroeg: ‘Hoe is uw naam?’ Hij antwoordde: ‘Jakob.’ 

[29] Toen zei hij: ‘Voortaan zult u geen Jakob meer heten, maar Israël, want u hebt met God 

gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen.’ [30] Jakob vroeg: ‘Maak mij uw naam 

bekend.’ Maar hij zei: ‘Waarom vraagt u naar mijn naam?’ Toen gaf hij hem op die plaats zijn 

zegen. [31] Jakob noemde die plaats Peniël; ‘Want’, zo zei hij, ‘ik heb God gezien van aangezicht 

tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven.’ [32] De zon ging op, zodra hij Peniël voorbij 

was. En Jakob bleef mank aan zijn heup. [33] Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van 

vandaag de spier die boven aan de heup ligt niet eten, omdat God Jakob boven tegen de heup, 

tegen de spier van het heupgewricht had gestoten.  
 
…………………………. 

 
Het heupgewricht van de mens is het sterkste gewricht van de mens en daarom het moeilijkste te 
ontwrichten. Daar is veel kracht voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En de man in het verhaal 
kreeg dat voor elkaar bij Jakob. 
 
Zoals ik het verhaal heb begrepen loopt Jakob mank omdat hij gevochten heeft met God. 
 
En wanneer vecht je nou met ‘God’? Volgens mij als het leven je iets aanbiedt dat je niet wilt.  
 
Het overgeven van je eigen wil gebeurt niet zonder slag of stoot. Voor echte overgave is echte strijd 
nodig en daarbij kom je ‘God’ of het leven tegen als je schijnbare tegenstander. Het leven wil je haar 
gunsten geven, maar je houdt het met alle macht tegen ... totdat je toegeeft en ‘God’ toelaat in het 
gebied in je leven waar de worsteling om ging....... Het leven dwingt je tot overgave, je wil breekt. 
 
Op de kaart het grote arcanum De Waarheid is de mannelijke zijnskant van God (animus) afgebeeld 
in de gedaante van de oppergod Jupiter (Zeus). De naakte waarheid. Hij staat op één been, als teken 
van zijn manklopen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Els Maasson 
 

 


