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Re’eh  haer>  See

Devarim (Deuteronomy) 11:26-16:17

Devarim 11:26 Zie (haer>), Ik stel vóór u van-

daag een zegen en een vloek: 27 de zegen,

wanneer u luistert (shema) naar de geboden

van hwhy (Yahwey) uw Elohim die ik u vandaag

gebied; 28 en de vloek, als u niet luistert

(shema) naar de geboden van hwhy uw Elohim,

maar u afkeert van de weg die Ik u vandaag

gebied, om andere goden achterna te gaan die

u niet gekend hebt.

Deze week zal Mozes het volk vóór twee keuzes plaatsen - een

zegen of een vloek. Eenvoudigweg, zijn deze keuzes de resulta-

ten van het omhelzen of het verlaten van het Woord van Yah en

het zich op een weg wagen die tot verafgoding zal leiden.

Alvorens wij naar de keuzes kijken, zouden wij moeten nota

nemen van het beginwoord dat de naam aan onze Parasha

geeft - Zie (Re’eh haer>). Nu is dit zeer interessant omdat pas

enkele weken geleden wij het belang van horen (shema)

bestudeerden. Wij zagen hoe het oude Israël een cultuur van

het oor was, niet van het oog. Wij merkten op dat er zelfs geen

Bijbels Hebreeuws woord voor “gehoorzaam” was. In plaats

daarvan werd “shema” gebruikt, erop wijzend dat wij naar de

“stem” van de Almachtige moeten “luisteren” met de bedoe-

ling gehoorzaam te zijn. Zo, deze week nu, beginnen wij met

het gebod “zien”! Klaarblijkelijk moeten wij dit woord defi-

niëren alvorens wij kunnen “zien” hoe dit alles in elkaar past.

Het “zie” (re’eh haer>) dat wij in dit eerste vers hebben is niet

fysisch met uw ogen waarnemen, maar een onderscheidend

soort zicht. Het gebod om te “zien” betekent niet alleen uw ogen

openen, maar uw verstand openen. Het betekent om de werke-

lijkheid in de meest volledige betekenis te begrijpen. Het bete-

kent ook deze manier van leven niet eenvoudig te volgen omdat

het alles is dat u kent, of omdat het geschikt is. Doe het omdat u

de visie bent komen te “zien”, en omdat u daarin gelooft.

Mozes wilde dat het volk begreep dat hun relatie met de

Almachtige keuzes betrof die hun leven in het hier en nu

zouden beïnvloeden. Deze keuzes zouden gevolgen hebben -

voor zegen of voor vloeken. Mozes gebruikt de gebiedende

vorm van het werkwoord voor “zie” (har) bedoelend “kij-

ken”, “waarnemen”, “ervaren” of “begrijpen”. Het is als het

verschil tussen bij een wandeling in een moestuin rondgeleid

worden, tegenover een week werkend met de tuinman door te

brengen. Mozes wil dat het volk deze levenskeuzen zorgvuldig

bekijkt en de gevolgen begrijpt!

Begrijp dat het geestelijke en het fysieke altijd verbonden zijn.

Messiah is hiervan het perfecte voorbeeld. Hij is

Emmanuel…. El (God) met ons in het vlees en Hij is echad -

Eén. Mozes wilde dat het volk geestelijk “zag” dat er echte

fysieke zegens of echte fysieke vloeken zouden zijn die in het

echte fysieke land zouden voorkomen dat zij op het punt

stonden in te gaan.

Re’eh  haer>  See

Devarim (Deuteronomy) 11:26-16:17

Devarim 11:26 “ See (haer>), I set before you

today a blessing and a curse: 27 “the blessing,

when you listen (shema) to the commandments of

hwhy (Yahwey) your Elohim which I command you

today; 28 “and the curse, if you do not listen

(shema) to the commandments of hwhy your

Elohim, but turn aside from the way which I

command you today, to go after other gods which

you have not known.

This week Moses will place before the people two choices

– a blessing or a curse. Quite simply, these choices are the

results of embracing the Word of Yah or abandoning it and

embarking on a path that will lead to idolatry.

Before we take a look at the choices, we should note the

beginning word which happens to be the name of our

Parasha – See (Re’eh haer>). Now this is very interesting

because just a couple of weeks ago we were studying the

importance of hear (shema). We saw how ancient Israel

was a culture of the ear, not the eye. We noted that there

was not even a Biblical Hebrew word for “obey”. Instead,

“shema” was used, indicating that we must “listen” to the

“voice” of the Almighty with the intention of being obedi-

ent. So now this week, we begin with the command to

“see”! Obviously, we need to define this word before we

can “see” how this all fits together.

The “see” (re’eh haer>) that we have in this first verse is

not physically observing with your eyes, but a discerning

sort of sight. The command to “see” means to not only

open your eyes, but to open your mind. It means to grasp

reality in the fullest sense. It also means don’t simply

follow this way of life because it is all you know, or be-

cause it is convenient. Do it because you have come to

“see” the vision, and because you believe in it.

Moses wanted the people to understand that their relation-

ship with the Almighty was about choices that would affect

their life in the here and now. These choices would have

consequences – for blessing or for curses. Moses uses the

imperative form of the verb for “see” (har) meaning “to

look”, “observe”, “experience” or “understand”. It is like the

difference between being shown around a vegetable garden

on a walking tour, versus spending a week working with the

gardener. Moses wants the people to look carefully at these

life choices and understand the consequences!

Understand that the spiritual and the physical are always

connected. Messiah is the perfect example of this. He is

Emmanuel….El (God) with us in the flesh and He is echad

– One. Moses wanted the people to spiritually “see” that

there would be real physical blessings or real physical

curses that would occur in the real physical land into which

they were about to go.
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Wij weten dat het geloof door te horen komt, maar het geloof

zonder daden (die gezien kunnen worden) is geen waar geloof:

Jak. 2:17 Aldus is ook het geloof alleen, als het

de geen werken heeft, dood.

Welk wij fysisch “zien” is ook belangrijk. Thora moet meer zijn

dan kennis op ’t oog hebben. Door de geboden van Thora te

houden worden wij een fysieke getuige. Een getuige is iemand

die door anderen kan worden “gezien”. Hier zijn de allerlaatste

woorden van Yeshua vóór Zijn hemelvaart:

Hand. 1:8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer

de Heilige Geest op u is gekomen; en u zult voor

Mij in Jeruzalem getuigen zijn, en in heel Judea

en Samaria, en tot aan het eind van de aarde.

Iemand die dit verband tussen “horen” en het getuige zijn om

te worden “gezien” begreep, was Ya’acov (Jakobus), de broer

van Yeshua. Hier is wat hij schreef:

Jak. 1:22 Maar wees daders van het woord, en

niet enkel toehoorders die, uzelf bedriegend. 23

Want als iemand een toehoorder van het woord is

en geen dader, is hij als een mens die zijn natuur-

lijk gezicht in een spiegel waarneemt; 24 want hij

ziet zichzelf, weggaat, en onmiddellijk vergeet wat

voor iemand hij was. 25 Maar hij die in de per-

fecte Thora van vrijheid kijkt en daarin verder-

gaat, en geen vergeetachtig toehoorder is maar

een doener van het werk, die zal in wat hij doet

worden gezegend.

Eerst hebben wij een mens die zijn natuurlijk (zijn oorsprong,

zijn voorouderlijk) gezicht in een spiegel “ziet”. Deze mens is

verlicht geworden over zijn Hebreeuwse wortels. Hij heeft

de boodschap gehoord maar doet niet “shema” door gehoor-

zaam te worden. Hij “vergeet”… herinner u hoe wij vorige

week zagen dat “ vergeten” van Thora afdwalen betekent?

Vergelijk dat met de man van vers 25 die kijkt (ziet) in de

perfecte Thora van vrijheid en een getuige van Thora wordt.

Hij is degene die de “zegen” ontvangt wegens de “keuzes”

die hij heeft gemaakt. Jak. 1:22-25 is een midrash op

Devarim 11:26-27!

Eens kijken of wij een beetje kunnen samenvatten. Ons geloof

is gebaseerd op de woorden van hwhy “horen”. Wij hebben

opgemerkt dat één van de sleutelwoorden van Devarim shema

is, dat “horen” en “gehoorzamen” betekent:

Devarim 6:4 Shema, O Israël: hwhy onze Elohim,

hwhy is één!

Devarim 11:13 En het zal zijn dat als u shema

Mijn geboden ernstig die ik u vandaag gebied,

om van hwhy uw Elohim te houden en Hem met

heel uw hart en met heel uw ziel te dienen,

Het eerste woord van onze Parasha is “zie”. Onze eerste

gedachte is dat Mozes een beroep doet op het oog, niet het

We know that faith comes by hearing, but faith without

deeds (which can be seen) is not true faith:

James 2:17 Thus also faith by itself, if it does

not have works, is dead.

What we “see” physically is also important. Torah is meant

to be more than head knowledge. By keeping the com-

mandments of Torah we become a physical witness. A

witness is one who can be “seen” by others. Here are the

very last words of Yeshua before His ascension:

Acts 1:8 “But you shall receive power when the

Holy Spirit has come upon you; and you shall be

witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea

and Samaria, and to the end of the earth.”

Someone who understood this relationship between “hear-

ing” and being a witness to be “seen” was Ya’acov

(James), the brother of Yeshua. Here is what he wrote:

James 1:22 But be doers of the word, and

not hearers only, deceiving yourselves. 23

For if anyone is a hearer of the word and

not a doer, he is like a man observing his

natural face in a mirror; 24 for he observes

himself, goes away, and immediately forgets

what kind of man he was. 25 But he who

looks into the perfect Torah of liberty and

continues in it, and is not a forgetful hearer

but a doer of the work, this one will be

blessed in what he does.

First we have a man who “sees” his natural (his origin, his

ancestral) face in a mirror. This man has been enlightened

to his Hebrew roots. He has heard the message but does

not “shema” by becoming obedient. He

“forgets”…remember last week how we saw “forgetting”

means that he strays away from Torah? Compare that with

the man of verse 25 who looks (sees) into the perfect

Torah of liberty and becomes a witness of the Torah. He is

the one that receives the “blessing” because of the

“choices” that he has made. James 1:22-25 is a midrash on

Devarim 11:26-27!

Let’s see if we can summarize a bit. Our faith is based on

“hearing” the words of hwhy. We have noted that one of

the key words of Devarim is shema, meaning to “hear” and

to “obey”:

Devarim 6:4 “ Shema, O Israel: hwhy our

Elohim, hwhy is one!

Devarim 11:13 ‘ And it shall be that if you ear-

nestly shema My commandments which I command

you today, to love hwhy your Elohim and serve

Him with all your heart and with all your soul,

The first word of our Parasha is “see”. Our first thought is

that Moses is making an appeal to the eye, not the ear. We
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oor. Wij hebben nochtans gezien, dat het in het uitvoeren is van

wat wij hebben “gehoord”, dat het getuigenis of getuigen van

ons geloof iets wordt om “gezien” te worden. Sinds de schep-

ping van de wereld, heeft de Almachtige ons dingen om zicht-

baar te “zien” gegeven om bewijs van Zijn bestaan te geven:

Rom. 1:20 Want sinds de schepping van de wereld

worden Zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk

gezien, begrepen door de dingen die gemaakt zijn,

zelfs Zijn eeuwige macht en Goddelijkheid, zodat

zij zonder verontschuldiging zijn,

Vaak gaat wat wij geestelijk “zien” (begrijpen) verder dan wat

wij fysisch “zien”:

2 Kor. 4:18 terwijl wij niet de dingen die worden

gezien bekijken, maar naar de dingen die niet

worden gezien. Want de dingen die worden gezien

zijn tijdelijk, maar de dingen die niet worden

gezien zijn eeuwig.

Nu, hier is “nog één ding” over dit woord voor “zie” (haer).

Het wordt in dit vers als enkelvoudig werkwoord gebruikt,

terwijl het erop volgende voornaamwoord “u” in ’t meervoud

is. Laat me u een meer letterlijke vertaling geven:

Devarim 11:26 U ziet! Ik stel vandaag vóór u

allen een zegen en een vloek

Wat maakt dat uit? Omdat er iets schijnt te zijn waarvan wij

ons als individuen van bewust kunnen zijn naarmate aan ons in

onze Thorareis meer en meer wordt geopenbaard. Als indivi-

duen kunnen wij beginnen te “zien” hoe het plan van Yah is om

ALLEN van Israël die “verkiezen” om de geboden te houden

te zegenen. Laten we verder graven in het Hebreeuws en ik

zal u zelfs meer tonen!

Devarim 11:26 U (als individu) ziet! Ik stel van-

daag vóór ieder van u een zegen en een vloek: 27

de “zegen, wanneer (rv<a]) u allen shema de

geboden van hwhy uw Elohim die ik u vandaag

gebied; 28 en de vloek, als (~ai) u allen de gebo-

den van hwhy uw Elohim niet shema, maar afkeert

van de weg die ik u vandaag gebied, om andere

goden achterna te gaan waarvan wat u niet hebt

geweten.

Vergelijk nu zorgvuldig dit met uw eigen vertaling. Ik voegde

shema toe voor gehoorzaam/luister omdat ik denk dat u

onderhand met dat concept klaar bent. Maar bijna alle Engelse

Bijbels zullen te lezen geven “indien u gehoorzaamt/luistert” en

“indien u niet gehoorzaamt/luistert” als er twee verschillende

Hebreeuwse woorden worden met “indien” vertaald zijn. Een

betere vertaling voor de eerste “indien” in vers 27 is “wanneer

u allen gehoorzaamt/luistert”. M.a.w., wij kunnen zeker zijn dat

er in de toekomst een tijd komt wanneer collectief Israël de

geboden van hwhy zal shema.

Laten we er nog een woord met bijzondere betekenis uit-

nemen. Het woord “vandaag” (~AY*h;) wordt drie keer in de

have seen however, that it is in the carrying out of what we

have “heard”, that the testimony or witness of our faith

becomes something to be “seen”. Since the creation of the

world, the Almighty has given us things to visibly “see” in

order to give evidence of His existence:

Romans 1:20 For since the creation of the

world His invisible attributes are clearly seen,

being understood by the things that are made,

even His eternal power and Godhead, so that

they are without excuse,

Often what we spiritually “see” (understand) goes beyond

what we physically “see”:

2 Corinthians 4:18 while we do not look at the

things which are seen, but at the things which

are not seen. For the things which are seen are

temporary, but the things which are not seen are

eternal.

Now, here’s “one more thing” about this word for “see”

(haer). It is used as a singular verb in this verse, while the

following pronoun “you” is plural. Let me give you a more

literal translation:

Devarim 11:26 “ You see! I set before all of you

today a blessing and a curse

Why does that matter? Because there seems to be some-

thing that we as individuals can be aware of as more and

more is revealed to us in our Torah journey. As individuals,

we can begin to “see” how the plan of Yah is to bless ALL

of Israel who “choose” to keep the commandments. Let’s

continue on digging into the Hebrew and I’ll show you even

more!

Devarim 11:26 “You (as an individual) see! I set

before all of you today a blessing and a curse:

27 “the blessing, when (rv<a]) you all shema the

commandments of hwhy your Elohim which I

command you today; 28 “and the curse, if (~ai)
you all do not shema the commandments of hwhy
your Elohim, but turn aside from the way which I

command you today, to go after other gods

which you have not known.

Now carefully compare this to your own translation. I

added shema for obey/listen because I think by now you

have that concept down. But almost all English Bibles

will read “if you obey/listen” and “if you do not obey/

listen” when there are two different Hebrew words

translated into “if”. A better translation for the first “if”

in verse 27 is “when you all obey/listen”. In other

words, we can be sure that there is a time coming in the

future when corporate Israel will shema the command-

ments of hwhy.

Let’s pull out one more word with special significance.

The word “today” (~AY*h;) is found three times in the
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bovengenoemde verzen gevonden. In het Hebreeuws kan

“vandaag” gewoon “deze dag” betekenen of het kan profeti-

sche betekenis hebben. Hier zijn een paar varianten in het

Hebreeuws waarop datzelfde “vandaag” wordt gebruikt:

Malachi 4:5 Zie, Ik zal u Elijah zenden de profeet

vóór de komst van de grote en vreselijke dag

(~AY*h) van hwhy.

Sefanja 1:15 Die dag (~AY*h)is een dag van toorn,

een dag van moeite en nood, een dag van ver-

woesting en verlatenheid, een dag van duisternis

en somberheid, een dag van wolken en dikke

duisternis,

Heb ik u in verwarring gebracht? Laat me u alleen maar

vertellen wat ik in deze verzen in Devarim “zie”. Mozes

vertelt individuen om de geestelijke ogen te hebben om te “

zien” dat er in de toekomst een “dag” zal komen wanneer de

zegens of vloeken op “u allen” van Israël van toepassing

zullen zijn. Ja, u kunt als individu worden gezegend, maar het

is ook zeer belangrijk om deel van het lichaam van Israël te

zijn. Voor nu, richt uzelf als individu op dat deel van Israël dat

probeert om de geboden van hwhy te houden.

Yeshua vertelde een gelijkenis over “keuzes” die tot zegens en

vloeken leiden. Het interessante aan deze gelijkenis is dat deze

mensen op het punt staan om het koninkrijk te erven op

dezelfde manier als de mensen in onze Parasha op het punt

staan van het Beloofde Land te erven:

Mat. 25:31 Wanneer de Zoon des Mensen in Zijn

glorie komt, en alle heilige engelen met Hem, dan

zal Hij op de troon van Zijn glorie zitten. 32 Alle

naties zullen vóór Hem worden verzameld, en Hij

zal hen van elkaar scheiden, zoals een herder zijn

schapen van de geiten verdeelt. 33 En Hij zal de

schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de

geiten aan de linkerzijde. 34 Dan zal de Koning

zeggen tot die aan Zijn rechterhand: ‘Kom, gij

gezegenden van Mijn Vader, erft het koninkrijk dat

voor u is bereid vanaf de stichting van de wereld:

35 ‘Want Ik was hongerig en u gaf Mij voedsel; Ik

was dorstig en u gaf Mij drank; Ik was een vreem-

deling en u nam Mij binnen; 36 Ik was naakt en u

kleedde Mij; Ik was ziek en u bezocht Mij; Ik was

in gevangenis en u kwam tot Mij.’ 37 Dan zal de

rechtvaardige Hem antwoorden, zeggend: ‘ Adonai,

wanneer zagen wij U hongerig en voedden U, of

dorstig en gaven U drank? 38 Wanneer zagen wij

U als een vreemdeling en namen U binnen, of

naakt en kleedden U? 39 Of wanneer zagen wij U

ziek, of in gevangen, en kwamen tot U? ‘  40 En de

Koning zal zonder twijfel antwoorden en hen

zeggen: ‘Ten stelligste zeg Ik tot u, in zoverre U het

deed aan een van de minste van deze Mijn broe-

ders, deed u het aan Mij.’  41 Dan zal Hij ook

zeggen tot die aan de linkerhand: ‘Vertrek van Mij,

gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de

duivel en zijn engelen bereid is: 42 Want Ik was

above verses. In Hebrew “today” can just mean “this

day” or it can have prophetic significance. Here are a

couple of ways that the same “today” in Hebrew is

used:

Malachi 4:5 Behold, I will send you Elijah the

prophet before the coming of the great and

dreadful day (~AY*h) of hwhy .

Zephaniah 1:15 That day (~AY*h)is a day of

wrath, A day of trouble and distress, A day of

devastation and desolation, A day of darkness

and gloominess, A day of clouds and thick

darkness,

Have I confused you? Let me just tell you what I “see”

in these verses in Devarim. Moses is telling individuals

to have the spiritual eyes to “see” that there will come a

“day” in the future when the blessings or curses will

apply to the “you all” of Israel. Yes, you can be blessed

as an individual, but it is also very important to be part of

the body of Israel. For now as an individual, align

yourself with that part of Israel that attempts to keep

the commandments of hwhy.

Yeshua told a parable about “choices” which lead into

blessings and curses. The interesting thing about this

parable is that these people stand on the brink of inheriting

the kingdom in the same way as the people in our Parasha

stand on the brink of inheriting the Promised Land:

Matthew 25:31 “When the Son of Man comes in

His glory, and all the holy angels with Him, then

He will sit on the throne of His glory. 32 “All

the nations will be gathered before Him, and He

will separate them one from another, as a shep-

herd divides his sheep from the goats. 33 “And

He will set the sheep on His right hand, but the

goats on the left. 34 “Then the King will say to

those on His right hand, ‘Come, you blessed of

My Father, inherit the kingdom prepared for

you from the foundation of the world: 35 ‘for I

was hungry and you gave Me food; I was

thirsty and you gave Me drink; I was a stranger

and you took Me in; 36 ‘I was naked and you

clothed Me; I was sick and you visited Me; I

was in prison and you came to Me.’ 37 “Then

the righteous will answer Him, saying, ‘Adonai,

when did we see You hungry and feed You, or

thirsty and give You drink? 38 ‘When did we

see You a stranger and take You in, or naked

and clothe You? 39 ‘Or when did we see You

sick, or in prison, and come to You?’ 40 “And

the King will answer and say to them, ‘Assur-

edly, I say to you, inasmuch as you did it to one

of the least of these My brethren, you did it to

Me.’ 41 “Then He will also say to those on the

left hand, ‘Depart from Me, you cursed, into the

everlasting fire prepared for the devil and his

angels: 42 ‘for I was hungry and you gave Me
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no food; I was thirsty and you gave Me no

drink; 43 ‘I was a stranger and you did not

take Me in, naked and you did not clothe Me,

sick and in prison and you did not visit Me.’ 44

“Then they also will answer Him, saying,

‘Adonai, when did we see You hungry or thirsty

or a stranger or naked or sick or in prison, and

did not minister to You?’ 45 “Then He will

answer them, saying, ‘Assuredly, I say to you,

inasmuch as you did not do it to one of the least

of these, you did not do it to Me.’ 46 “And these

will go away into everlasting punishment, but

the righteous into eternal life.”

Now let’s consider the “choice” of the blessing or the

curse. The same blessing and curse of Devarim 11:26-27 is

spelled out with a bit more detail later on in Devarim:

Devarim 30:19 “I call heaven and earth as

witnesses today against you, that I have set

before you life and death, blessing and

cursing; therefore choose life, that both you

and your descendants may live; 20 “that you

may love hwhy your Elohim, that you may

obey (shema) His voice, and that you may

cling to Him, for He is your life and the

length of your days; and that you may dwell

in the land which hwhy swore to your fa-

thers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give

them.”

We see these associations:

Blessing – obedience – life – hwhy
Curse – disobedience – death

Thus the real “choice” for man is not just blessing or

curse, but life or death. This “choice” has a very

famous parallel that takes us clear back to the Garden

of Eden:

Bereshith (Genesis) 2:9 And out of the ground

hwhy Elohim made every tree grow that is pleas-

ant to the sight and good for food. The tree of

life was also in the midst of the garden, and the

tree of the knowledge of good and evil…. 15

Then hwhy Elohim took the man and put him in

the garden of Eden to tend and keep it. 16 And

hwhy Elohim commanded the man, saying, “Of

every tree of the garden you may freely eat; 17

“but of the tree of the knowledge of good and

evil you shall not eat, for in the day that you eat

of it you shall surely die.”

Adam and Eve were given a “choice”. They were able to

eat of every tree in the Garden, including the tree of “life”,

EXCEPT the tree of the knowledge of good and evil.

Eating of this tree would cause them to “die”! So they

were given the “choice”! Life or death!

hongerig en u gaf Mij geen voedsel; Ik was dorstig

en u gaf me geen drank; 43 Ik was een vreemdeling

en u nam Mij niet binnen, naakt en u kleedde Mij

niet, ziek en in de gevangenis en u bezocht Mij

niet.’ 44 Dan zullen zij Hem ook antwoorden,

zeggend: ‘Adonai, wanneer zagen wij U hongerig

of dorstig of als een vreemder of naakt of ziek of in

de gevangenis, en bedienden U niet?’  45 Dan zal

Hij hen antwoorden, zeggend: ‘Ten stelligste zeg Ik

tot u: in zoverre u het niet deed aan één van de

minste van dezen, deed u het niet aan Mij.’ 46 En

deze zullen weggaan in eeuwige straf, maar de

rechtvaardigen in het eeuwige leven.“

Overweeg nu de “keuze” van de zegen of de vloek. Dezelfde

zegen en vloek van Devarim 11:26-27 wordt later in Devarim

met een beetje meer detail uitgewerkt:

Devarim 30:19 Ik roep vandaag hemel en

aarde als getuigen tegen u, dat ik vóór u leven

en dood, zegenen en vervloeken heb gesteld;

kies daarom het leven, opdat zowel u als uw

nakomelingen kunnen leven; 20 opdat u van

hwhy uw Elohim kunt houden, opdat u Zijn stem

kunt gehoorzamen (shema), en dat u zich aan

Hem kunt vastklampen, want Hij is uw leven en

lengte van uw dagen; en opdat u in het land

kunt verblijven dat hwhy aan uw vaders, aan

Abraham, Isaac, en Jacob zwoor, om hen te

geven. „

Wij zien deze verbanden:

Zegen - gehoorzaamheid - leven - hwhyhwhyhwhyhwhyhwhy
Vloek - ongehoorzaamheid - dood

Dus de echte “keus” voor de mens niet alleen maar zegen of

vloek, maar leven of dood. Deze “keus” heeft een zeer

beroemde parallel die ons duidelijk naar de Tuin van Eden

terugvoert:

Bereshith (Genesis) 2:9 En uit de grond deed hwhy
Elohim elke boom groeien die aangenaam om zien

en goed voor voedsel is. De boom van het leven

was ook in het midden van de tuin, en de boom

van de kennis van goed en kwaad…. 15 Toen nam

hwhy Elohim de mens en zette hem in de tuin van

Eden om die te verzorgen en te bewaren. 16 En

hwhy Elohim gebood de mens, zeggend: “Van elke

boom van de tuin kunt u vrij eten; 17 maar van de

boom van de kennis van goed en kwaad zult u

niet eten, want in de dag dat u ervan eet, zult u

zeker sterven.“

Adam en Eva werden een “keus” gegeven. Zij konden van

elke boom in de Tuin eten, met inbegrip van de boom van het

“leven”, BEHALVE de boom van de kennis van goed en

kwaad. Eten van deze boom zou hen doen “ sterven”! Zo

werd hen de “keus” gegeven! Leven of dood!
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How could Adam and Eve have made such a bad choice?

Don’t discount the power of the evil one who whispered in

Eve’s ear, “Is that really what Yah said......?”

Partaking of the tree of life brought eternal life. Once

Adam and Eve had sinned, they were banned from the

Garden in order that they would not eat from the tree of life

and live eternally in their sinful state. Just exactly what is

the “tree of life”?

In the book of Proverbs, Solomon tells us that the Torah

(associated with wisdom) is a tree of life:

Proverbs 3:18 She is a tree of life to those who

take hold of her, and happy are all who retain

her.

In Hebraic thought, when one accepts the teachings of

Torah, it is said to “become a person’s flesh and blood.”

Now you can understand what Yeshua meant when He

asked His disciples to partake of His “flesh and blood”.

Yeshua is the word of Yah, made flesh! In Him is life (like

the tree of life)!

John 1:1 In the beginning was the Word, and

the Word was with Elohim, and the Word was

Elohim… 4 In Him was life (Devarim 30:20 –

He is your life), and the life was the light of

men… 14 And the Word became flesh and dwelt

among us, and we beheld His glory, the glory as

of the only begotten of the Father, full of grace

and truth.

Let’s recap what we have:

Life = Tree of Life = Torah = Yeshua

When we accept Yeshua as our Adonai and keep His

commandments, then we have made the choice for life and

blessings! Therefore we have seen that although the tree of

life disappears after Bereshith, we can still eat of the fruit

of it through the keeping of Torah and the acceptance of

Yeshua! In a physical way, the tree reappears in the book

of Revelation:

Revelation 22:1 And he showed me a pure river

of water of life, clear as crystal, proceeding

from the throne of Yah and of the Lamb. 2 In the

middle of its street, and on either side of the

river, was the tree of life, which bore twelve

fruits, each tree yielding its fruit every month.

The leaves of the tree were for the healing of

the nations.

Now when we make the “choice” to follow Yeshua,

we must put aside our own impression of what He is

like, and discover the truth about Him through the

Torah. Deception is easy to accept because just as

Adam and Eve fell into the trap set by the evil one, the

deceiver always presents us with a god that fits into

our own perception of what the Almighty should be

Hoe konden Adam en Eva zulk een slechte keus hebben ge-

maakt? Doe geen afbreuk aan de macht van het kwaad, die in

het oor van Eva fluisterde: “Is dat werkelijk wat Yah zei......?”

Het deelhebben aan de boom van het leven bracht eeuwig

leven. Van zodra Adam en Eva gezondigd hadden, werden zij

uit de Tuin verbannen opdat zij niet van de boom van het leven

zouden eten en eeuwig in hun zondige staat leven. Wat is nu

precies de “boom van het leven”?

In het boek Spreuken, vertelt Salomon ons dat de Thora

(verbonden met wijsheid) een boom van het leven is:

Spr. 3:18 Zij is een boom van het leven voor hen

die haar vastgrijpen, en gelukkig zijn allen die

haar behouden.

In het Hebreeuws denken: wanneer iemand het onderwijs van

Thora aanneemt, wordt daarvan gezegd “het vlees en bloed

van een persoon te worden.” Nu kunt u begrijpen wat Yeshua

bedoelde toen Hij Zijn discipelen vroeg om aan Zijn “vlees en

bloed”deel te nemen. Yeshua is het tot vlees gemaakte woord

van Yah! In Hem is leven (zoals de boom van het leven)!

Joh. 1:1 In het begin was het Woord, en het Woord

was bij Elohim, en het Woord was Elohim… 4 In

Hem was het leven (Devarim 30:20 - Hij is uw

leven), en het leven was het licht van de mensen…

14 En het Woord werd vlees en verbleef onder

ons, en wij zagen Zijn glorie, de glorie als van de

eniggeborene van de Vader, vol van gunst en

waarheid.

Laten we recapituleren wat wij hebben:

Het leven = Boom van het Leven = Thora = Yeshua

Wanneer wij Yeshua als onze Adonai aanvaarden en Zijn

geboden houden, dan hebben wij de keuze voor leven en

zegeningen gemaakt! Daarom hebben wij gezien dat hoewel

de boom van het leven na Bereshith verdwijnt, wij toch nog

van de vrucht ervan kunnen eten door het houden van Thora

en de aanvaarding van Yeshua! Op een fysieke manier, komt

de boom in het boek Openbaring terug:

Opb. 22:1 En hij toonde me een zuivere rivier van

water van het leven, helder als kristal, uitgaand

vanaf de troon van Yah en van het Lam. 2 In het

midden van zijn straat, en aan beide kanten van

de rivier, was de boom van het leven, die twaalf

vruchten droeg, elke boom bracht elke maand zijn

vrucht op. De bladeren van de boom waren voor

de genezing van de naties.

Wanneer wij nu de “keus” maken om Yeshua te volgen,

moeten wij onze eigen indruk opzij leggen van wat voor

iemand Hij is, en door de Thora de waarheid over Hem

ontdekken. Bedrog is gemakkelijk om aan te nemen omdat net

zoals Adam en Eva in de val van de boze liepen, biedt de

verleider ons altijd een god aan die past in onze eigen waarne-

ming van hoe de Almachtige zou moeten zijn. Hij streelt onze
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like. He tickles our ears. He tells us what we want to

hear. Again this week in our Parasha we are warned

not to deviate from the Word of Yah:

Devarim 12:32 “Whatever I command you, be

careful to observe it; you shall not add to it nor

take away from it.

Since Yeshua is the living Word, any change in the Word

leads to a perverted picture of Messiah. When we live our

life in accordance with a corrupted Word, others are no

longer able to “see” Yeshua through the witness of our

obedience (shema). Making the “choice” to alter the Word

leads to cursing/death, not to blessing/life. Yeshua pointed

this out to his disciples:

Matthew 7:13 “ Enter by the narrow gate; for

wide is the gate and broad is the way that leads

to destruction, and there are many who go in by

it. 14 “Because narrow is the gate and difficult

is the way which leads to life, and there are few

who find it.

Chapter 12 begins a series of commandments intended to

be kept upon entering the land. The first thing they are

told to do is to eradicate the “places” of worship of the

former inhabitants. In fact they are to destroy the very

name of these gods. Why is this so important? Because

this land where they are going is His Promised Land. And

they are to establish a “place” for His Name to dwell:

Devarim 12:2 “You shall utterly destroy all the

places where the nations which you shall dispos-

sess served their gods, on the high mountains and

on the hills and under every green tree. 3 “And

you shall destroy their altars, break their sacred

pillars, and burn their wooden images with fire;

you shall cut down the carved images of their

gods and destroy their names from that place. 4

“You shall not worship hwhy your Elohim with

such things. 5 “But you shall seek the place where

hwhy your Elohim chooses, out of all your tribes,

to put His name for His dwelling place; and there

you shall go. 6 “There you shall take your burnt

offerings, your sacrifices, your tithes, the heave

offerings of your hand, your vowed offerings,

your freewill offerings, and the firstborn of your

herds and flocks. 7 “And there you shall eat

before the hwhy your Elohim, and you shall

rejoice in all to which you have put your hand,

you and your households, in which hwhy your

Elohim has blessed you

A few weeks later, Joshua goes a step further and asks the

Israelites to put away the foreign gods from among their

very midst and clean up their hearts as they make the

“choice” to serve Him:

Joshua 24:22 So Joshua said to the people, “You

are witnesses against yourselves that you have

oren. Hij vertelt ons wat wij willen horen. Opnieuw worden wij

deze week in onze Parasha gewaarschuwd om niet van het

Woord van Yah af te wijken:

Devarim 12:32 Wat Ik u ook gebied, zijt zorgvul-

dig om het na te komen; u zult er niet aan toevoe-

gen noch er van wegdoen.

Aangezien Yeshua het levende Woord is, leidt om het even

welke verandering in het Woord tot een vervormd beeld van

Messiah. Wanneer wij in overeenstemming met een bedorven

Woord leven, kunnen anderen Yeshua niet meer “zien” door

het getuigenis van onze gehoorzaamheid (shema). De “keuze”

maken om het Woord te veranderen leidt tot vervloeken/dood,

niet tot zegen/ leven. Yeshua wees daarop bij zijn discipelen:

Mat. 7:13 Ga binnen door de smalle poort; want

wijd is de poort en breed is de weg die tot vernieti-

ging leidt, en er zijn velen die daardoor binnen

gaan. 14 Want de poort is eng en de weg die tot

het leven leidt is moeilijk, en er zijn weinigen die

hem vinden.

Hoofdstuk 12 begint met een reeks geboden bedoeld om bij het

intrekken van het land te worden gehouden. Het eerste ding dat

hen verteld te doen is de vroegere “plaatsen” van verering van

de inwoners te verdelgen. In feite moeten zij de eigenlijke naam

van deze goden vernietigen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat

dit land waar zij naartoe gaan Zijn Beloofd Land is. En zij

moeten een “plaats” inrichten om Zijn Naam te laten wonen:

Devarim 12:2 U zult alle plaatsen volkomen

vernietigen waar de naties die u zult onteigenen

hun goden op de hoge bergen en op de heuvels

en onder elke groene boom dienden. 3 En u zult

hun altaren vernietigen, hun heilige pijlers

breken, en hun houten beelden met vuur ver-

branden; u zult de gesneden beelden van hun

goden neerhalen en zult hun namen in die plaats

wegdoen. 4 U zult hwhy uw Elohim met dergelijke

dingen niet aanbidden. 5 Maar u zult de plaats

opzoeken welke hwhy uw Elohim uit al uw stam-

men verkiest om Zijn naam voor Zijn verblijf-

plaats te stellen; en daarnaar zult u gaan. 6

Daar zult u uw brandoffers naartoe brengen, uw

slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw

hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige offers en

de eerstgeborenen van uw kudden en vee. 7 En

daar zult u vóór hwhy uw Elohim eten, en u zult

zich verheugen in alles waaraan u uw hand hebt

gezet, u en uw huishoudens, waarin hwhy uw

Elohim u heeft gezegend

Een paar later weken, gaat Jozua een stap verder en vraagt de

Israëlieten om de buitenlandse goden uit hun eigenlijk midden

weg te doen en hun harten te reinigen als zij de “keus” maken

om Hem te dienen:

Joz. 24:22 Dus zei Jozua tot het volk: “U bent

getuigen tegen uzelf dat u hwhy voor uzelf verko-
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chosen hwhy for yourselves, to serve Him.” And

they said, “We are witnesses!” 23 “Now there-

fore,” he said, “put away the foreign gods which

are among you, and incline your heart to hwhy
Elohim of Israel.” 24 And the people said to

Joshua, “ hwhy our Elohim we will serve, and His

voice we will obey (shema)!”

This doing away with idolatry is no different than the

instructions given to the new believer who also must put

away idolatry (note from this verse in Colossians the

definition of idolatry) in order to provide a “place” for His

Name to dwell:

Colossians 3:5 Therefore put to death your mem-

bers which are on the earth: fornication, unclean-

ness, passion, evil desire, and covetousness, which

is idolatry. 6 Because of these things the wrath of

Elohim is coming upon the sons of disobedience, 7

in which you yourselves once walked when you

lived in them. 8 But now you yourselves are to put

off all these: anger, wrath, malice, blasphemy,

filthy language out of your mouth. 9 Do not lie to

one another, since you have put off the old man

with his deeds, 10 and have put on the new man

who is renewed in knowledge according to the

image of Him who created him,

Putting away idolatry is the only way of returning to

hwhy:

Jeremiah 4:1 “If you will return, O Israel,” says

hwhy , “Return to Me; And if you will put away

your abominations out of My sight, Then you

shall not be moved. 2 And you shall swear, hwhy
lives,’ In truth, in judgment, and in righteous-

ness; The nations shall bless themselves in Him,

And in Him they shall glory.” 3 For thus says

hwhy to the men of Judah and Jerusalem: “Break

up your fallow ground, And do not sow among

thorns. 4 Circumcise yourselves to hwhy , And

take away the foreskins of your hearts….

When the Spirit returns to the Millennial Temple, everything

idolatrous must be eliminated:

Ezekiel 43:1 Afterward he brought me to the

gate, the gate that faces toward the east. 2

And behold, the glory of the Elohim of Israel

came from the way of the east. His voice was

like the sound of many waters; and the earth

shone with His glory…. 7 And He said to me,

“Son of man, this is the place of My throne

and the place of the soles of My feet, where I

will dwell in the midst of the children of

Israel forever. No more shall the house of

Israel defile My holy name, they nor their

kings, by their harlotry or with the carcasses

of their kings on their high places… 9 “Now

let them put their harlotry and the carcasses

zen hebt om Hem te dienen.” En zij zeiden: “Wij

zijn getuigen!” 23 “Nu daarom”, zei hij, “doe de

buitenlandse goden die onder u zijn weg, en neig

uw hart naar hwhy Elohim van Israël.” 24 En het

volk zei tot Jozua: “hwhy onze Elohim zullen wij

dienen, en Zijn stem zullen wij gehoorzamen

(shema)!”

Dit wegdoen van afgoderij verschilt niet van de instructies die

aan nieuwe gelovige worden gegeven die ook afgoderij (noteer

uit dit vers in Kolossenzen de definitie van afgoderij) moet

wegdoen om een “plaats” te voorzien waar Zijn Naam kan

wonen:

Kol. 3:5 Doodt daarom uw leden die op de

aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht,

kwade wens, en hebzucht, dat afgoderij is. 6

Wegens deze dingen komt de toorn van Elohim

op zonen van ongehoorzaamheid, 7 waarin u

zelf eens liep toen u in hen leefde. 8 Maar nu

moet u zelf al deze afleggen: woede, toorn,

boosaardigheid, godslastering, vuile taal uit uw

mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de

oude mens met zijn daden hebt uitgedaan, 10 en

de nieuwe mens aangedaan die vernieuwd

wordt in kennis volgens het beeld van Hem die

hem schiep,

Het wegdoen van afgoderij is de enige manier vaar terugkeren

naar hwhy:

Jer. 4:1 “Als gij wilt terugkeren, O Israël,” zegt

hwhy, “Keer naar Mij terug; En als u uw gruwe-

len uit Mijn gezicht wilt wegdoen, dan zult u niet

verplaast worden. 2 En u zult zweren, hwhy leeft,

in waarheid, in oordeel, en in oprechtheid; De

naties zullen zichzelf in Hem zegenen, en in Hem

zullen zij prat gaan.” 3 Want zo zegt hwhy tot de

mannen van Judah en Jeruzalem: “Breek uw

braakgrond op, en zaai niet onder doornen. 4

Besnijdt uzelf tot hwhy, en haal de voorhuid weg

van uw harten ….

Wanneer de Geest naar de Millennium Tempel terugkeert,

moet elk afgodische worden geëlimineerd:

Eze. 43:1 Daarna bracht hij me naar de poort,

de poort die naar het oosten gericht is. 2 En zie,

de glorie van de Elohim van Israël kwam van de

weg van het oosten. Zijn stem was als het geluid

van vele wateren; en de aarde glansde met Zijn

glorie…. 7 en Hij zei tot me: “Zoon van de mens,

dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van

de zolen van Mijn voeten, waar ik in het midden

van de kinderen van Israël voor altijd zal ver-

blijven. Het huis van Israël zal Mijn heilige

naam niet meer verontreinigen, zij noch hun

koningen, door hun ontucht of met de karkassen

van hun koningen op hun hoge plaatsen… 9 Nu,

laat hen hun ontucht en karkassen van hun
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of their kings far away from Me, and I will

dwell in their midst forever.

The pattern of eradicating idolatry and anything not of

Yah continues in the book of Revelation. Finally hwhy
takes things in His own hands and as a result of His

mercy, people will have the opportunity to make a final

“choice”.

Revelation 22:17 And the Spirit and the bride

say, “Come!” And let him who hears say,

“Come!” And let him who thirsts come. Whoever

desires, let him take the water of life freely.

A “choice” for Yeshua and His commandments will bring

us back around to the “blessing”, to “life”, and to the

“place” of His Name!

Revelation 22:14 Blessed are those who do His

commandments, that they may have the right to

the tree of life, and may enter through the gates

into the city.

Okay, let’s move on and talk about the very interest-

ing subject of the false prophet. Again we enter into a

“choice”….should you or should you not listen to the

words of a prophet? How can we, as individuals,

know if an apparently holy person is the “real thing”

or not?

Devarim 13:1 “If there arises among you a

prophet or a dreamer of dreams, and he gives

you a sign or a wonder, 2 “and the sign or the

wonder comes to pass, of which he spoke to you,

saying, ‘Let us go after other gods’ — which you

have not known — ‘and let us serve them,’ 3

“you shall not listen to the words of that prophet

or that dreamer of dreams, for hwhy your Elohim

is testing you to know whether you love hwhy
your Elohim with all your heart and with all your

soul. 4 “You shall walk after hwhy your Elohim

and fear Him, and keep His commandments and

obey (shema) His voice, and you shall serve Him

and hold fast to Him.

The scary thing about this prophet is that he “arises from

among us”. He becomes prominent among us. Peter also

gives us a description of false prophets:

2 Peter 2:1 But there were also false prophets

among the people, even as there will be false

teachers among you, who will secretly bring in

destructive heresies, even denying the Adonai

who bought them, and bring on themselves swift

destruction. 2 And many will follow their de-

structive ways, because of whom the way of

truth will be blasphemed.

Peter tells us that false prophets may come out from

among us and deny Yeshua. Now notice from Devarim

koningen ver van Mij wegbergen, en Ik zal voor

altijd in hun midden verblijven.

Het patroon van het uitroeien van afgoderij en van alles wat

niet van Yah is, gaat in het boek Openbaring verder. Uiteinde-

lijk neemt Hwhy de dingen in eigen hand en als resultaat van

Zijn genade, zullen de mensen de kans hebben om een laatste

“keus” te maken.

Opb. 22:17 En de Geest en de bruid zeggen:

“Kom!” En laat hem die hoort zeggen: “Kom!” En

laat hem die dorst komen. Wie verlangt, laat hem

het water van het leven vrij nemen.

Een “keus” voor Yeshua en Zijn geboden zullen ons terugbren-

gen naar de “zegen”, naar het “leven”, en naar de “plaats” van

Zijn Naam!

Opb. 22:14 Gezegend worden zij die Zijn geboden

doen, zodat zij het recht op de boom van het leven

kunnen hebben, en door de poorten in de stad

kunnen gaan.

O.k., laten we verder gaan en over het zeer interessante

onderwerp van de valse profeet spreken. Opnieuw komen in

voor een “keus” ….zou u wel of zou u niet naar de woorden

van een profeet moeten luisteren? Hoe kunnen wij, als

individuen, weten of een schijnbaar heilig iemand de “ware”

is of niet?

Devarim 13:1 Als er zich onder u een profeet

voordoet of een dromer van dromen, en hij u een

teken of een wonder geeft, 2 en het teken of het

wonder komt, waarvan hij u sprak, zeggende:

“Laten we andere goden navolgen” — die u niet

gekend hebt  — “en laten we die dienen”, 3 dan

zult u niet naar de woorden van die profeet of die

dromer van dromen luisteren, want hwhy uw Elohim

test u om te weten of u van hwhy uw Elohim met

heel uw hart en met heel uw ziel houdt. 4 U zult

hwhy uw Elohim navolgen en zult Hem vrezen en

Zijn geboden houden en Zijn stem gehoorzamen

(shema), en u zal Hem dienen en u aan Hem

vasthouden.

Het enge ding aan deze profeet is dat hij “vanuit ons midden

opstaat”. Hij wordt toonaangevend onder ons. Ook Petrus

geeft ons een beschrijving van valse profeten:

2 Pet. 2:1 Maar er waren ook valse profeten

onder het volk, zoals er valse leraren onder u

zullen zijn, die in het geheim vernietigende kette-

rijen zullen binnenbrengen, zelfs de Adonai die

hen kocht ontkennend, en op zichzelf spoedige

vernietiging brengen. 2 En velen zullen hun

vernietigende wegen volgen, omwille van wie de

weg van waarheid zal belasterd worden.

Petrus vertelt ons dat valse profeten uit ons midden kunnen

komen en Yeshua ontkennen. Nu merk op vanuit Devarim dat
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that the test of a false prophet is not whether or not his

prediction comes to pass. Rather, do his words line up with

the truth of Torah? Remember that Pharaoh’s sorcerers

were able to do many signs and wonders. A false prophet

can display supernatural ability, so we must be able to use

discernment. Without knowledge and understanding of the

Word, we will not have discernment. We must be able to

measure everything against the truth. This is one reason

why it is good for us to be in community. If you are walk-

ing alone, you must know everything! Remember iron

sharpens iron:

Proverbs 27:17 As iron sharpens iron, So a man

sharpens the face of his friend.

Does Yeshua fit the description of a false prophet?

According to the picture that the mainline church has

painted of Him, He does. The Jews have been correct

in rejecting this “Jesus” that has been presented to

them. He did do signs and wonders. Everything He said

came to pass. But people have taught that He came to

abolish the Word of Torah. Anyone who understands

Torah, knows that one who speaks against Torah is

automatically eliminated from qualifying as a true

prophet. However the truth is, Yeshua kept Torah

perfectly. He took Torah to a deeper level and nothing

He taught was opposed to it.

Next week we will talk more about the false prophet. Until

then, focus on the “choice” that lays before you. It is the

same for us as it was for the ancient Israelites. Joshua said

it well:

Joshua 24:14 “Now therefore, fear hwhy, serve

Him in sincerity and in truth, and put away the

gods which your fathers served on the other side

of the River and in Egypt. Serve hwhy! ...choose for

yourselves this day whom you will serve, …. But as

for me and my house, we will serve hwhy .”

Shabbat Shalom!
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de test van een valse profeet niet is of zijn voorspelling al dan

niet plaatsvind. Gaan zijn woorden niet veeleer samen met de

waarheid van Thora? Bedenk dat de tovenaars van Farao vele

tekens en wonderen konden doen. Een valse profeet kan

bovennatuurlijke vermogens tonen, wij moeten dus onderschei-

dingsvermogen kunnen aanwenden. Zonder kennis en begrip

van het Woord, zullen wij geen onderscheidingsvermogen

hebben. Wij moeten alles met de waarheid kunnen vergelijken.

Dit is één reden waarom het voor ons goed is om in gemeen-

schap te zijn. Als u alleen gaat, moet u alles kennen! Herinner

u: ijzer scherpt ijzer:

Spr. 27:17 Zoals ijzer het ijzer scherpt, zo scherpt

een mens het aangezicht van zijn vriend.

Past Yeshua in de beschrijving van een valse profeet? Volgens

het beeld dat de kerk in ‘t algemeen van Hem heeft geschil-

derd, inderdaad. De Joden hebben gelijk gehad met deze

“Jesus” die aan hen werd voorgesteld te verwerpen. Hij deed

tekens en wonderen. Alles wat Hij zei gebeurde. Maar

mensen werden onderwezen dat Hij het Woord van Thora

kwam afschaffen. Iedereen die Thora begrijpt, weet dat wie

tegen Thora spreekt automatisch uitgesloten wordt van als

ware profeet gekwalificeerd te worden. Nochtans is de

waarheid dat Yeshua Zich volkomen aan Thora hield. Hij

bracht Thora op een dieper niveau en niets van wat Hij

onderwees ging er tegenin.

Volgende week zullen wij het meer over de valse profeet

hebben. Concentreer je tot dan op de “keuze” die vóór u ligt.

Hetzelfde geldt voor ons als voor de oude Israëlieten was.

Jozua zei het goed:

Joz. 24:14 Vrees nu daarom hwhy, dien Hem in

oprechtheid en in waarheid, en doe de goden weg

die uw vaders aan de andere kant van de Rivier

en in Egypte dienden. Dien hwhy! … kies vandaag

voor uzelf wie u zult dienen,…. Maar aangaande

mij en mijn huis, wij zullen hwhy dienen. „

Shabbat Shalom!
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