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Shalom! 
 
At the end of his life, there was much that Moshe 
wanted the Israelites to understand. To be clear, Moshe 
repeated truths over and over again from many 
different angles. The most important fact was that יהוה 
is their Elohim.  He is faithful to those with whom He 
made covenant. But Moshe also warned them that 
obedience was key for His blessings to flow over their 
lives. 
 s choice of, and His love for Israel was NOT' יהוה
conditional. Nor was the covenant He made with 
Avraham, Yitzchak, and Ya'acov. What was conditional, 
however, was the intensity of blessing that Israel would 
experience if they loved and obeyed יהוה with all their 
hearts. Read these incredible blessings for obedience: 
Devarim/Deuteronomy 7:12-16  
But there is something that goes beyond mere 
obedience. And this is so very important to יהוה. That is, 
the condition of the heart. The "why you do what you 
do." יהוה doesn't just want robots. He gave His people 
the ability to choose, and He wants us all to obey Him 
out of pure love. To obey Him because we have become 
His followers and we have taken on His mission. We 
want to be true disciples. But first...the condition of the 
heart has to be worked on... 
To begin with, the Israelites had to be reminded that 
they had been chosen not because of any attributes of 
their own, but because יהוה first loved them and He is 
faithful: Devarim/Deuteronomy 7:7-10 
For 40 years He had them in a place of testing. The time 
in the wilderness was not just a punishment for their 
unbelief, but also a time for the nation to be trained 
and educated for their future destiny. Everything He did 
was necessary to perfect the heart so His people would 
lovingly keep the commandments: 
 
Devarim/Deuteronomy 8:2 "And you shall remember 
that יהוה your Elohim led you all the way these forty 
years in the wilderness, to humble you and test you, to 
know what was in your heart, whether you would keep 
His commandments or not. 
 
The hardships in the wilderness were balanced by His 
miraculous provisions both of which were designed to 
test "what was in your heart, whether you would keep 
His commandments or not" (Devarim 8:2). By their 
"hunger" as well as by the "manna" which He provided, 
they were to "know that man does not live by bread 
alone..." 
 
Devarim/Deuteronomy 8:3 "So He humbled you, 
allowed you to "hunger," and fed you with "manna" 
which you did not know nor did your fathers know, that 
He might make you know that man shall not live by 
bread alone; but man lives by every word that proceeds 
from the mouth of יהוה. 

Shalom! 
 
Aan het einde van zijn leven was er veel dat Moshe wilde 
dat de Israëlieten begrepen. Voor alle duidelijkheid 
herhaalde Moshe de waarheden steeds opnieuw vanuit 
verschillende hoeken. Het belangrijkste feit was dat de 
HEERE hun Elohim is. Hij is trouw aan hen met wie Hij een 
verbond sloot. Maar Moshe waarschuwde hen ook dat 
gehoorzaamheid de sleutel was om zijn zegeningen over 
hun leven te laten stromen. 
De keuze van de HEERE, en Zijn liefde voor Israël was NIET 
voorwaardelijk; ook niet het verbond dat Hij maakte met 
Avraham, Yitzchak en Ya'acov. Wat wel voorwaardelijk was, 
was de intensiteit van de zegening die Israël zou ervaren als 
ze met heel hun hart van de HEERE hielden en Hem 
gehoorzaamden. Lees deze ongelooflijke zegeningen bij 
gehoorzaamheid: Devarim/Deuteronomium 7:12-16. 
Maar er is iets dat verder gaat dan alleen gehoorzaamheid. 
En dit is zo geweldig belangrijk voor de HEERE; namelijk de 
toestand van het hart. Het "waarom je doet wat je doet". 
De HEERE wil niet zomaar robots. Hij gaf Zijn volk het 
vermogen om te kiezen, en Hij wil dat we allemaal Hem 
gehoorzamen uit pure liefde. Hem gehoorzamen omdat we 
zijn volgelingen zijn geworden en we zijn missie op ons 
hebben genomen. We willen ware discipelen zijn. Maar 
eerst... moet aan de conditie van het hart worden gewerkt... 
Om te beginnen moesten de Israëlieten eraan worden 
herinnerd dat ze niet vanwege een of ander eigen kenmerk 
waren uitgekozen, maar omdat de HEERE hen het eerst 
liefhad en Hij getrouw is: Devarim/Deuteronomium 7:7-10 
40 jaar lang had Hij ze op een testlocatie. De tijd in de 
woestijn was niet alleen een straf voor hun ongeloof, maar 
voor de natie ook een tijd om te worden getraind en 
opgeleid voor hun toekomstige bestemming. Alles wat Hij 
deed was nodig om het hart te vervolmaken, zodat Zijn volk 
liefdevol de geboden zou onderhouden: 
 
Devarim/Deuteronomium 8:2 "En u zult zich herinneren 
dat de Eeuwige, uw Elohim, u deze veertig jaar in de 
woestijn leidde, om u te vernederen en te testen, om te 
weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden wilde 
houden of niet . 
 
De ontberingen in de woestijn werden in evenwicht 
gehouden door Zijn wonderbaarlijke voorzieningen die 
ontworpen waren om te testen: zowel "wat er in je hart 
was, als of je Zijn geboden zou onderhouden of niet" 
(Devarim 8:2). Zowel door hun "honger" als door het 
"manna" dat Hij voorzag, moesten ze "weten dat de mens 
niet leeft van brood alleen ..." 
 
Devarim/Deuteronomium 8:3 "Dus vernederde Hij jullie, 
stond jullie toe om te "hongeren" en gaf jullie "manna", wat 
jullie noch je vaders kenden, opdat Hij jullie kon laat weten 
dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar dat de 
mens leeft bij elk woord dat voortkomt uit de mond van de 
HEERE. 
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The Almighty will literally take this fledgling nation 
which He has rescued out of bondage from Egypt and 
"discipline" them through educational corrections that 
will bring about a reformation of the heart. יהוה 
compares His "discipline" to the same what a "man 
does with his son." In fact to know that He is in the 
process of "discipline," is something important to 
"know in their hearts." 
 
Devarim/Deuteronomy 8:5 "You should know in your 
heart that as a man disciplines his son, so יהוה your 
Elohim disciplines you. 
 
The Hebrew word verb for "discipline" is "yasar" and 
the noun for "discipline" is "musar." "Discipline" is not 
always punishment. But it is a chastisement that is 
intended to correct or train. The intended end result of 
"discipline" was restoration. The theological basis for 
"discipline" is grounded in the covenant relationship 
which יהוה established with His people. Read how the 
writer of Hebrews speaks about the positive 
consequence of יהוה's "discipline": 
 
Hebrews 12:5 And you have forgotten the exhortation 
which speaks to you as to sons: "My son, do not 
despise the discipline of יהוה, Nor be discouraged 
when you are rebuked by Him; 6 For whom יהוה loves 
He disciplines, And scourges every son whom He 
receives." 7 If you endure disciplining, Elohim deals 
with you as with sons; for what son is there whom a 
father does not discipline? 8 But if you are without 
disciplining, of which all have become partakers, then 
you are illegitimate and not sons. 9 Furthermore, we 
have had human fathers who corrected us, and we 
paid them respect. Shall we not much more readily be 
in subjection to the Father of spirits and live? 10 For 
they indeed for a few days disciplined us as seemed 
best to them, but He for our profit, that we may be 
partakers of His holiness. 11 Now no disciplining 
seems to be joyful for the present, but painful; 
nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of 
righteousness to those who have been trained by it. 
 
 Elohim has dealt with and will continue to deal with יהוה
His people from the standpoint of warning and 
correction. In fact, the exile can be understood as way 
of "disciplining" his children: 
 
Jeremiah 35:13 "Thus says יהוה of hosts, Elohim of 
Israel: 'Go and tell the men of Judah and the 
inhabitants of Jerusalem, "Do you not receive 
discipline (musar) to obey My words?" says יהוה ... "I 
have also sent to you all My servants the prophets, 
rising up early and sending them, saying, 'Turn now 
everyone from his evil way, amend your doings, and do 
not go after other gods to serve them; then you will 
dwell in the land which I have given you and your 

De Almachtige zal deze nieuwe natie, die Hij uit de 
slavernij uit Egypte heeft gered, letterlijk nemen en 
"tuchtigen" door opvoedkundige correcties die een 
hervorming van het hart zullen bewerkstelligen. De 
HEERE vergelijkt Zijn "tuchtigen" met dat wat een "man 
met zijn zoon doet." In feite is het zo belangrijk dat ze "in 
hun hart weten" dat Hij met het proces van "tuchtigen" 
bezig is. 
 
Devarim/Deuteronomium 8:5 "Jullie moeten in jullie hart 
weten dat zoals een man zijn zoon tuchtigt, de HEERE jullie 
Elohim zo jullie tuchtigt. 
 
Het Hebreeuwse werkwoord voor "tuchtigen" is "yasar" en 
het zelfstandig naamwoord voor "tucht" is "musar." 
"Tuchtigen" is niet altijd een bestraffing. Maar het is een 
kastijding die bedoeld is om te corrigeren of te trainen. Het 
beoogde eindresultaat van "tuchtiging" was herstel. De 
theologische basis voor "tuchtiging" is gebaseerd op de 
verbondsrelatie die de HEERE met zijn volk instelde. Lees 
hoe de schrijver van Hebreeën over de positieve 
consequentie van de "tuchtiging" van de HEERE spreekt: 
 
Hebreeën 12:5 En u bent de vermaning vergeten die tot 
jullie spreekt als tot zonen: "Mijn zoon, veracht de tuchtiging 
van de HEERE niet, en wees niet ontmoedigd wanneer jullie 
door Hem wordt bestraft; 6 Want wie de HEERE liefheeft, 
tuchtigt Hij en geselt elke zoon die Hij krijgt." 7 Elohim doet 
met jullie als met zonen als jullie tuchtiging ondergaan; 
want welke zoon is er, die een vader niet tuchtigt? 8 Maar 
als jullie zonder tuchtiging zijn, waarvan iedereen 
deelgenoot is geworden, dan zijn jullie onwettig en geen 
zonen. 9 Bovendien hebben we menselijke vaders gehad die 
ons hebben gecorrigeerd en daarvoor hebben we hen 
respect gegeven. Zullen we niet veel bereidwilliger aan de 
Vader van geesten ondergeschikt zijn en leven? 10 Want zij 
hebben ons wel een enkele dagen getuchtigd naar dat hun 
het beste leek, maar Hij voor ons profijt, om deel te hebben 
aan Zijn heiligheid. 11 Nu lijkt geen enkele tuchtiging 
vreugdevol te zijn in het heden, doch pijnlijk; desalniettemin 
levert het daarna de vreedzame vrucht van gerechtigheid op 
bij degenen die er door getraind zijn. 
 
De HEERE Elohim heeft zijn volk behandeld en zal dit blijven 
doen vanuit het standpunt van waarschuwing en correctie. 
In feite kan de ballingschap worden begrepen als een 
manier om zijn kinderen te "tuchtigen": 
 
Jeremia 35:13 "Aldus zegt de HEERE der heerscharen, 
Elohim van Israël: 'Ga en vertel de mannen van Juda en de 
inwoners van Jeruzalem, "Ontvangt u geen tuchtiging 
(musar) om Mijn woorden te gehoorzamen?" zegt de HEERE 
… "Ik heb ook al mijn dienaars, de profeten, al vroeg naar u 
toe gestuurd en hen gezonden, zeggende: 'Keer nu iedereen 
af van zijn slechte weg, verbeter uw daden, en ga niet achter 
andere goden aan om hen te dienen; dan zult u wonen in 
het land dat Ik u en uw vaders heb gegeven.' Maar u hebt 
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fathers.' But you have not inclined your ear, nor 
obeyed Me. ... 17 "Therefore thus says יהוה Elohim of 
hosts, the Elohim of Israel: 'Behold, I will bring on 
Judah and on all the inhabitants of Jerusalem all the 
doom that I have pronounced against them; because I 
have spoken to them but they have not heard, and I 
have called to them but they have not answered.' " 
 
How frustrating for our Father, when His children did 
not respond to His "discipline": 
 
Jeremiah 32:33 'And they have turned to Me the back, 
and not the face; though I taught them, rising up early 
and teaching them, yet they have not listened to 
receive discipline (musar). 
Jeremiah 17:23 "But they did not obey nor incline their 
ear, but made their neck stiff, that they might not hear 
nor receive discipline (musar) 
Jeremiah 7:28 Therefore say to them, 'This is the nation 
that has not obeyed יהוה its Elohim or responded to 
discipline (musar). Truth has perished; it has vanished 
from their lips. 
 
So what do we need to do now? Since we are still in 
exile, the message is still the same: 
 
Revelation 3:19 "As many as I love, I rebuke and 
discipline. Therefore be zealous and repent. 20 "Behold, 
I stand at the door and knock. If anyone hears My voice 
and opens the door, I will come in to him and dine with 
him, and he with Me. 
 
If we find ourselves in the place of "discipline," we 
should keep in mind it is for our growth and good, that 
we may be warned of a dangerous course of life or 
action if we continue on our own path. His correction is 
perfect and will bring us closer to Him. It will aid us in 
living a life aimed toward holiness. In our repentance 
and remorse, He will restore us. 
 
Proverbs 3:11 My son, do not despise the discipline 
(musar) of יהוה, Nor detest His correction; 12 For whom 
 loves He corrects, Just as a father the son in whom יהוה
he delights. 13 Happy is the man who finds wisdom, And 
the man who gains understanding; 14 For her proceeds 
are better than the profits of silver, And her gain than 
fine gold. 
Psalm 94:12 Blessed is the man whom You discipline 
(yasar), O יהוה , And teach out of Your Torah 
 
"Discipline" can feel like a terrible trial, yet catch the 
perspective of Ya'acov, brother of Yeshua. He 
understood that the real point of "discipline," is to bring 
us to "completion": 
 
James 1:2 My brethren, count it all joy when you fall 
into various trials, 3 knowing that the testing of your 

uw oor niet geneigd, noch Mij gehoorzaamd. ... 17 Daarom, 
aldus zegt de Elohim van de legerscharen, de Elohim van 
Israël: 'Zie, Ik zal over Juda en over alle inwoners van 
Jeruzalem al het onheil brengen dat Ik tegen hen heb 
uitgesproken, omdat Ik tot hen gesproken heb, maar zij 
hebben niet gehoord en Ik heb hen geroepen, maar zij 
hebben niet geantwoord.' " 
 
Hoe frustrerend voor onze Vader, toen Zijn kinderen niet op 
Zijn "tuchtiging" reageerden: 
 
Jeremia 32:33 'En zij hebben Mij de rug toegekeerd en niet 
het aangezicht; hoewel Ik ze onderwees, er vroeg voor 
opstond en hen onderwees, maar toch hebben ze niet 
geluisterd om tuchtiging (musar) aan te nemen. 
Jeremia 17:23 "Maar zij gehoorzaamden niet, neigden hun 
oor niet, maar maakten hun nek stijf, om niet te horen 
noch tuchtiging (musar) te ontvangen 
Jeremia 7:28 Daarom, zeg tot hen: 'Dit is het volk dat de 
HEERE zijn Elohim niet heeft gehoorzaamd of op tuchtiging 
(musar) gereageerd. De waarheid is vergaan; het is van hun 
lippen verdwenen. 
 
Wat moeten we nu doen? Omdat we nog steeds in 
ballingschap zijn, is de boodschap nog steeds hetzelfde: 
 
Openbaring 3:19 "Zovelen als Ik liefheb, bestraf en tuchtig 
Ik; daarom wees ijverig en heb berouw." 20 Zie, Ik sta aan 
de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik bij hem binnenkomen en met hem dineren, en 
hij met Mij. 
 
Als we zelf "tuchtiging" ervaren, moeten we in gedachten 
houden dat het voor onze groei en welzijn is; dat het kan 
dat we gewaarschuwd worden voor een gevaarlijke koers of 
actie in ons leven als we op onze eigen weg doorgaan. Zijn 
correctie is perfect en zal ons dichter bij Hem brengen. Het 
zal ons helpen een leven te leiden dat op heiligheid is 
gericht. In ons berouw en wroeging zal Hij ons herstellen. 
 
Spreuken 3:11 Mijn zoon, veracht de tuchtiging (musar) van 
de HEERE niet, noch verafschuw Zijn correctie; 12 want wie 
de HEERE liefheeft, corrigeert Hij, net als een vader de zoon 
over wie hij verrukt is. 13 Gelukkig is de man die wijsheid 
vindt, en de man die begrip verwerft; 14 want haar 
opbrengst is beter dan de winst van zilver, en haar aanwinst 
beter dan goud. 
Psalm 94:12 Gezegend is de man die U tuchtigt (yasar), O 
HEERE, en vanuit Uw Thora onderwijst 
 
"Tuchtiging" kan als een verschrikkelijke beproeving voelen, 
maar tracht toch het perspectief van Ya'acov, de broer van 
Yeshua, te pakken. Hij begreep dat waar het bij "tuchtiging" 
om gaat, is om ons naar "voltooiing" te brengen: 
 
Jakobus 1: 2 Mijn broeders, beschouw het als vreugde als u 
in verschillende beproevingen valt, 3 wetende dat het 
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faith produces patience. 4 But let patience have its 
perfect work, that you may be perfect and complete, 
lacking nothing. 
 
In closing, the Israelites were being trained in the 
wilderness to worship the one true Elohim in spirit 
with a pure heart. This was a huge change for a people 
who had been taken out of Egypt where life revolved 
around a multitude of gods which were reverenced 
through a variety of physical symbols. In the 
wilderness they were being taught to serve יהוה by 
faith. Yet the testimony of who He was surrounded 
them. There was the cloud and fire of His glory, the 
manna upon the ground, their feet did not grow 
weary, and their very clothes did not wear out. The 
Father's testimony of love was always with them. For 
us today, let's be aware (and thankful) of our Father's 
love for us. It is still all around us, in the many good 
things He has provided for us. Sure there are trials, but 
nothing to compare with His goodness. 
 
1 Thessalonians 5:18 in everything give thanks; for this 
is the will of Elohim in Messiah Yeshua for you. 
1 John 4:19 We love Him because He first 
loved us. 
 
What's the condition of your "heart"? Loving Him and 
keeping His commandments go hand in hand: 
 
Devarim/Deuteronomy 6:4 " Hear, O Israel: יהוה our 
Elohim, יהוה is one! 5 "You shall love יהוה your Elohim 
with all your heart, with all your soul, and with all your 
strength 
John 14:15 " If you love Me, keep My 
commandments. 
 
And that is exactly what will bring us out of exile: 
 
Jeremiah 29:13 And you will seek Me and find Me, 
when you search for Me with all your heart. 14 I will be 
found by you, says יהוה, and I will bring you back from 
your captivity; I will gather you from all the nations 
and from all the places where I have driven you, says 
 and I will bring you to the place from which I ,יהוה
cause you to be carried away captive. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

beproeven van uw geloof tot geduld leidt. 4 Maar laat 
geduld zijn perfecte uitwerking hebben, zodat je perfect en 
compleet bent, en niets mist. 
 
Ter afsluiting; de Israëlieten werden in de wildernis 
geoefend om de ene ware Elohim in geest te aanbidden 
met een zuiver hart. Dit was een enorme verandering voor 
een volk dat uit Egypte was gehaald, waar het leven draaide 
rond een veelheid van goden die via een verscheidenheid 
aan fysieke symbolen werden vereerd. In de wildernis werd 
hen geleerd om door geloof de HEERE te dienen. Maar het 
getuigenis van wie Hij was omringde hen. Daar was de wolk 
en het vuur van Zijn glorie, het manna op de grond, hun 
voeten werden niet moe en hun kleding raakte niet 
versleten. Het getuigenis van liefde van de Vader was altijd 
bij hen. Laten we ons vandaag bewust (en dankbaar) zijn 
voor de liefde van onze Vader voor ons. Die is nog steeds 
overal om ons heen aanwezig in de vele goede dingen die 
Hij ons heeft gegeven. Natuurlijk zijn er beproevingen, maar 
niets dat met Zijn goedheid te vergelijken valt. 
 
1 Thessalonisenzen 5:18 Dankt in alles; want dit is de wil 
van Elohim in Messias Yeshua voor jou. 
1 Johannes 4:19 We houden van Hem omdat Hij eerst ons 
heeft liefgehad. 
 
Wat is de toestand van je "hart"? Hem liefhebben en zijn 
geboden onderhouden, gaan hand in hand: 
 
Devarim/Deuteronomium 6: 4 "Hoor, O Israël: de HEERE 
onze Elohim, de HEERE is één! 5" U zult uw Elohim 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw 
kracht. 
Johannes 14:15 "Als je van Mij houdt, onderhoud dan Mijn 
geboden. 
 
En dat is precies wat ons uit de ballingschap zal leiden: 
 
Jeremia 29:13 En u zult Mij zoeken en Mij vinden, wanneer 
u met heel uw hart naar Mij zoekt. 14 Ik zal door u 
gevonden worden, zegt de HEERE, en Ik zal u terughalen uit 
uw gevangenschap; Ik zal u verzamelen vanuit alle naties 
en vanuit alle plaatsen waar Ik u heb verdreven heb, zegt 
de HEERE, en Ik zal u naar de plaats brengen van waaruit Ik 
u in gevangenschap deed wegvoeren. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

 


