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 ַהֲאִזינּו
Ha’azinu (Hear) 

Devarim/Deuteronomy 32:1-52 
 
Our parasha this week is the “Song of Moshe,” a prophetic 
song that reveals the faithfulness of יהוה , contrasted with 
the faithlessness and ungrateful attitude of the children of 
Israel. Music has been called the universal language of the 
heart, and therefore, Moshe uses this song to complete his 
life mission with a stirring challenge to the people of Israel. 
What is the message? Our actions have consequences, 
good and bad. We must come back around to being 
faithful to our end of the covenant, for He is always faithful 
to His promises. 
A concept that shows up several times in this chapter 
and can also be found throughout the Scriptures is that 
our Elohim is a “Rock.” And how appropriate for Moshe 
to pound this into the people, since it was His own 
striking of a “Rock” that kept him from entering the 
Promised Land: Bemidbar/Numbers 20:11. Following 
are the verses that include the “Rock” in the “Song of 
Moshe”: 
 
Devarim/Deuteronomy 32:4 He is the Rock, His work is 
perfect; For all His ways are justice, An El of truth and 
without injustice; Righteous and upright is He.…13 "He 
made him ride in the heights of the earth, that he might 
eat the produce of the fields; He made him draw honey 
from the rock, And oil from the flinty Rock …15 " But 
Yeshurun grew fat and kicked; You grew fat, you grew 
thick, You are obese! Then he forsook Elo’ah who made 
him, And scornfully esteemed the Rock of his salvation. 
…18 Of the Rock who begot you, you are unmindful, And 
have forgotten the El who fathered you. …30 How could 
one chase a thousand, And two put ten thousand to flight, 
Unless their Rock had sold them, And יהוה had 
surrendered them? 31 For their rock is not like our Rock, 
Even our enemies themselves being judges. …37 He will 
say: 'Where are their gods, The Rock in which they sought 
refuge?  
 
Why does יהוה use something physical like a “rock” to 
describe Himself? Is it because He knows it’s difficult for 
us to understand the spiritual realm? The spiritual realm 
is more than we can see with our eyes, but in actuality it 
is the spirit realm that is “eternal”: 
 
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. 
 
It’s what the Spirit DOES that manifests His Presence. 
This was Yeshua’s point when speaking with 
Nicodemus: 
 
John 3:7 "Do not marvel that I said to you, 'You must be 

 ַהֲאִזינּו
Ha'azinu (Hoor) 

Devarim/Deuteronomium 32:1-52 
 
Deze week is onze parasha het "Lied van Moshe", een 
profetisch lied dat de trouw van de HEERE onthult, in 
contrast met de trouweloosheid en ondankbare houding 
van de kinderen van Israël. Muziek wordt de universele taal 
van het hart genoemd en daarom gebruikt Moshe dit lied 
om zijn levensmissie te voltooien met een opwindende 
uitdaging voor het volk van Israël. Wat is het bericht? Onze 
acties hebben gevolgen, goed en slecht. We moeten 
terugkeren naar getrouw zijn aan ons einde van het 
verbond, want Hij is altijd trouw aan Zijn beloften. 
Een concept dat in dit hoofdstuk meerdere keren voorkomt 
en dat ook in de Schrift te vinden is, is dat onze Elohim een 
"Rots" is. En hoe gepast het is voor Moshe om dit bij het 
volk in te hameren, omdat het Zijn eigen slaan van een 
"Rots" was dat hem ervan weerhield het beloofde land 
binnen te gaan: Bemidbar/Numeri 20:11. Hieronder volgen 
de verzen waarin de "Rots" in het "Lied van Moshe" is 
opgenomen: 
 
Devarim/Deuteronomium 32:4 Hij is de rots, Wiens werk 
volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is 
waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. 
...  13 Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde, en hij at 
de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit 
de rots, en olie uit hard gesteente; ... 15 Maar toen Jesjurun 
vet werd, trapte hij achteruit  – u bent vet, u bent dik, u bent 
vetgemest –  toen verliet hij God, Die hem gemaakt heeft, hij 
versmaadde de Rots van zijn heil. 18 De Rots Die u verwekt 
heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God Die u 
gebaard heeft, vergeten. ... 30 Hoe zou één man er duizend 
kunnen achtervolgen, en twee mannen er tienduizend laten 
vluchten, tenzij hun Rots hen verkocht en de HEERE hen 
uitleverde? 31 Want hun rots is niet zoals onze Rots, zelfs 
onze vijanden kunnen hierover oordelen. ... 37 Dan zal Hij 
zeggen: Waar zijn nu hun goden, de rots tot wie zij de 
toevlucht namen, (HSV) 
 
Waarom gebruikt de HEERE iets fysieks als een "rots" om 
Zichzelf te beschrijven? Is het omdat Hij weet dat het 
moeilijk voor ons is om het spirituele rijk te begrijpen? Het 
spirituele rijk is meer dan wat we met onze ogen kunnen 
zien, maar het geestenrijk is in werkelijkheid "eeuwig": 
 
2 Korinthiërs 4:18 terwijl we niet kijken naar de dingen die 
worden gezien, maar naar de dingen die niet worden gezien. 
Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk, maar de 
dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig. 
 
Het is wat de Geest DOET dat Zijn Aanwezigheid 
manifesteert. Dit was Yeshua's punt toen hij met 
Nicodemus sprak: 
 
Johannes 3:7 Verwonder je niet dat Ik je zei: "je moet 
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born again.' 8  The wind blows where it wishes, and you 
hear the sound of it, but cannot tell where it comes from 
and where it goes. So is everyone who is born of the 
Spirit." 
 
The commandments are spiritual. And when one who is 
born of the Spirit, although He keeps the command-
ments in a physical way, he manifests spiritual fruit  –  
love, joy, peace… 
 gave us Yeshua, a physical manifestation of the יהוה
Word. He came down from heaven as the “glory of the 
Father.” Yeshua bridged the gap between the physical 
and the spiritual, showing us in physical way, every 
spiritual truth. 
 
John 1:14 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. 
 
The word “rock” in Hebrew (צּור tsuwr), does not mean 
a “rock” like something you can pick up and throw, but 
rather is identified with a cliff or a mountain. It is a high 
place, rooted firmly in the earth but reaching towards 
the heavens  –  like a mountain. 
Mountains are often identified with kingdoms. A 
mountain is solid and immovable, and majestically 
overlooks the plains, valleys and rivers of water that 
flow through them. The first time this Hebrew word 
occurs is in Shemot: 
 
Shemot/Exodus 17:6 "Behold, I will stand before you there 
on the rock in Horeb; and you shall strike the rock, and 
water will come out of it, that the people may drink." And 
Moshe did so in the sight of the elders of Israel.  
 
In Corinthians, Sha’ul identifies this “Rock” as Messiah. 
 
1 Corinthians 10:4 … For they drank of that spiritual 
Rock that followed them, and that Rock was Messiah. 
 
Later in Shemot, we see Moshe placed in the “cleft of 
the rock” in order to see יהוה‘s glory: Shemot 33:21-23 
“Cleft” comes from a root that can mean “pierced.” 
Could it perhaps be the same “Rock” (identified as 
Yeshua in 1 Corinthians) which Moshe struck and out of 
it came living water? This thought may be supported by 
the prophet Isaiah: 
 
Isaiah 48:21 And they did not thirst When He led them 
through the deserts; He caused the waters to flow from 
the Rock for them; He also split the rock, and the waters 
gushed out. 
 
Let’s continue with how “rock (צּור tsuwr)” is used in 
other places: 
 
Yehoshua/Joshua 5:2 At that time יהוה said to Yehoshua, 

wederom geboren worden." 8 De wind blaast waarheen hij 
wenst, en je hoort het geluid, maar je kunt niet zeggen waar 
het vandaan komt en waar het naartoe gaat, Zo is iedereen 
die uit de Geest geboren is. 
 
De geboden zijn spiritueel. En wanneer iemand die uit de 
Geest is geboren, hoewel hij de geboden op een fysieke 
manier houdt, vertoont hij geestelijke vruchten - liefde, 
vreugde, vrede ... 
De HEERE gaf ons Yeshua, een fysieke manifestatie van het 
Woord. Hij kwam uit de hemel als de "glorie van de Vader." 
Yeshua overbrugde de kloof tussen het fysieke en het 
spirituele; elke spirituele waarheid ons op fysieke wijze 
tonend. 
 
Joh. 1:14 En het Woord werd vlees en woonde onder ons, en 
wij hebben Zijn glorie gezien, een glorie als van de 
Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. 
 
Het woord "rots" in het Hebreeuws (צּור tsuwr) betekent 
niet een "rots" als iets dat je kunt oppakken en weggooien, 
maar wat veeleer lijkt op een klif of een berg. Het is een 
hoge plaats, stevig geworteld in de aarde maar reikend naar 
de hemel - als een berg. 
Bergen worden vaak geïdentificeerd met koninkrijken. Een 
berg is solide en onbeweeglijk en kijkt majestueus uit over 
de vlaktes, valleien en rivieren van water die er doorheen 
stromen. De eerste keer dat dit Hebreeuwse woord 
voorkomt, is in Shemot: 
 
Shemot/Exodus 17: 6 "Zie, Ik zal daar voor u staan op de 
rots in Horeb, en u zult de rots treffen, en er zal water uit 
komen, opdat het volk mag drinken." En Moshe deed dit 
voor de ogen van de oudsten van Israël. 
 
In Corinthiërs identificeert Sha'ul deze "Rots" als Messias. 
 
1 Korinthiërs 10:4 ... Want zij dronken van die geestelijke 
Rots die hen volgde en die Rots was de Messias. 
 
Later in Shemot zien we Moshe in de "kloof van de rots" 
geplaatst om de glorie van de HEERE te zien: Ex. 33:21-23 
"Kloof" komt van een wortel die "doorboord" kan 
betekenen. Zou het misschien dezelfde "rots" zijn 
(geïdentificeerd als Yeshua in 1 Korinthiërs) die Moshe sloeg 
en waaruit levend water kwam? Deze gedachte kan worden 
gesteund door de profeet Jesaja: 
 
Jesaja 48:21 En zij hadden geen dorst, toen Hij hen door de 
woestijnen leidde; Hij zorgde ervoor dat de wateren van de 
Rots voor hen vloeiden; Hij heeft ook de rots gespleten en de 
wateren gutsen eruit. 
 
Laten we verder gaan met hoe "rots (צּור tsuwr)" op andere 
plaatsen wordt gebruikt: 
 
Yehoshua/Jozua 5:2 Op dat moment zei de Eeuwige tot 
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"Make flint (צּור tsuwr) knives for yourself, and circumcise 
the sons of Israel again the second time." 
 
The phrase “flint knives” would be better translated as 
“rock knives.” Yes, you got it…the Israelites were 
circumcised by the “Rock!” And notice that it was the 
“second time” that they were circumcised. Could the 
first circumcision be a physical circumcision and then 
the “second time” picture a circumcision 
of the heart done by our Messiah? Yehoshua is a type of 
Yeshua, who was told to do the 2nd circumcision. A 
couple of chapters ago in Devarim, we read the purpose 
of the 2nd circumcision: 
 
Devarim 30:6 "And יהוה your Elohim will circumcise your 
heart and the heart of your descendants, to love יהוה 
your Elohim with all your heart and with all your soul, 
that you may live.  
 
As we continue with the “rock” theme in the Hebrew 
Scriptures, we see how the “Rock” is often closely 
identified with “salvation” (Yeshua): 
 
2 Samuel 22:3 The Elohim of my Rock, in whom I will 
trust; My shield and the horn of my salvation, My 
stronghold and my refuge; My Savior, You save me from 
violence. 
2 Samuel 22:47 " יהוה lives! Blessed be my Rock! Let 
Elohim be exalted, The Rock of my salvation! 
Psalm 19:14 Let the words of my mouth and the 
meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O 
 .my Rock and my Redeemer, יהוה
Psalm 62:6 He only is my Rock and my Salvation; He is 
my defense; I shall not be moved. 7  In Elohim is my 
Salvation and my glory; The Rock of my strength, And 
my refuge, is in Elohim. 
Psalm 95:1 Oh come, let us sing to יהוה !Let us shout 
joyfully to the Rock of our Salvation. 
 
The following verse in Isaiah is interesting because it 
uses the word “stone” (ֶאֶבן even) interchangeably with 
the word “rock” (צּור tsuwr). The context of this 
“Rock/Stone” is definitely Messianic: 
 
Isaiah 8:14 He will be as a sanctuary, But a stone (ֶאֶבן 
even) of stumbling and a rock (צּור tsuwr) of offense to 
both the houses of Israel, As a trap and a snare to the 
inhabitants of Jerusalem. 
 
The Hebrew word for “stone” (ֶאֶבן even) is a combination 
of two Hebrew words – “av” (ָאב) the word for “father” 
and “ben” ( ןּבֵ  ) the word for “son.” Throughout Scripture - 
the “rock/stone” sometimes refers to the “Father” and 
sometimes, to the “Messiah/Son” who make up the 
Elohim who is “echad” or one. 
Continuing on now with these concepts: 
1 Peter 2:5 you also, as living stones, are being built up 

Yehoshua: "Maak voor uzelf vuursteen (צּור tsuwr) messen 
en besnijd de zonen van Israël opnieuw, de tweede keer." 
 
De uitdrukking "vuursteenmessen" zou beter vertaald 
kunnen worden als "rotsmessen." Ja, je snapt het ... de 
Israëlieten werden besneden door de "Rots!" En merk op 
dat het de "tweede keer" was dat ze besneden werden. Zou 
de eerste besnijdenis een fysieke besnijdenis kunnen zijn en 
dan zou de "tweede keer" een besnijdenis van het hart 
kunnen voorstellen, gedaan door onze Messias? Yehoshua 
is een type van Yeshua, tot wie werd gezegd om de 2de 
besnijdenis te doen. Een paar hoofdstukken geleden in 
Devarim, lazen we het doel van de 2de besnijdenis: 
 
Devarim 30:6 "En de HEERE, je Elohim zal jouw hart en het 
hart van je nageslacht besnijden, om de HEERE je Elohim lief 
te hebben met heel je hart en met heel je ziel, opdat je mag 
leven. 
 
Terwijl we doorgaan met het "rots"-thema in de 
Hebreeuwse Geschriften, zien we hoe de "Rots" vaak in 
nauw verband wordt gebracht met "redding" (Yeshua): 
 
2 Samuël 22:3 De Elohim van mijn Rots, op wie ik zal 
vertrouwen; Mijn schild en de hoorn van mijn redding, Mijn 
bolwerk en mijn toevlucht; Mijn redder, U redt mij van 
geweld. 
2 Samuel 22:47 "De HEERE leeft, gezegend zij mijn Rots! 
Laat Elohim verhoogd worden, de Rots van mijn redding! 
Psalm 19:14 Laat de woorden van mijn mond en de 
meditatie van mijn hart aanvaardbaar zijn in uw ogen, o 
HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser. 
Psalm 62: 6 Hij alleen is mijn Rots en mijn Heil; Hij is mijn 
verdediging; Ik zal niet worden bewogen. 7 In Elohim is mijn 
Heil en mijn glorie; De Rots van mijn sterkte, En mijn 
toevlucht, is in Elohim. 
Psalm 95: 1 Oh kom, laten we zingen voor de HEERE! Laten 
we blij juichen naar de Rots van onze Redding. 
 
Het volgende vers in Jesaja is interessant omdat het het 
woord "steen" (ֶאֶבן even) en het woord "rots" (צּור tsuwr) 
door elkaar gebruikt. De context van deze "Rots/Steen" is 
beslist Messiaans: 
 
Jesaja 8:14 Hij zal zijn als een heiligdom, maar een steen (ֶאֶבן 
zelfs) van struikelen en een rots (צּור tsuwr) van overtreding 
voor beide huizen van Israël, als een valstrik en een strik 
voor de inwoners van Jeruzalem. 
 
Het Hebreeuwse woord voor "steen" (ֶאֶבן even) is een 
combinatie van twee Hebreeuwse woorden - "av" (ָאב) het 
woord voor "vader" en "ben" (ֵּבן) het woord voor "zoon". 
Door de Schrift heen - verwijst de "rots/steen" soms naar de 
"Vader" en soms naar de "Messias/Zoon" die de Elohim 
vormen die "echad" of één is. 
We gaan nu verder met deze concepten: 
1 Petrus 2:5 jij ook wordt, als levende stenen, opgebouwd tot 
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a spiritual house, a holy priesthood, to offer up 
spiritual sacrifices acceptable to Yah through Messiah 
Yeshua. 
 
You can now understand how teachings about “rocks and 
stones” would not have been a new concept to 1st century 
Torah scholars. Compare with this verse from Isaiah: 
 
Isaiah 51:1 "Listen to Me, you who follow after 
righteousness, You who seek יהוה :Look to the Rock from 
which you were hewn, And to the hole of the pit from 
which you were dug.  
 
We are like “little stones” being put back together to 
become part of the body of Messiah, our “Rock!” 
Messiah even prayed for this kind of unity: 
 
John 17:11 "Now I am no longer in the world, but these 
are in the world, and I come to You. Holy Father, keep 
through Your name those whom You have given Me, 
that they may be one as We are. 
 
So, if we think of the “Rock” as the Kingdom of Elohim, 
then “living stones” become part of His kingdom, His 
“spiritual house!” We once again become a part of His 
“Rock” as we become “one with Him!” Now we can see 
how the physical picture helps us in our understanding 
of the spiritual. It’s something we can wrap our minds 
around. 
The “Rock” of the “Song of Moshe” is a refuge in latter 
days. Other verses in the Hebrew Scriptures parallel 
that thought: 
 
Psalm 27:5 For in the time of trouble He shall hide me in 
His pavilion; In the secret place of His tabernacle He 
shall hide me; He shall set me high upon a Rock. 
Isaiah 26:1 In that day this song will be sung in the land 
of Judah: "We have a strong city; Salvation He makes 
His walls and bulwarks. 2  Open the gates, That the 
righteous nation which keeps the truth may enter in. 3  
You will keep him in perfect peace, Whose mind is 
stayed on You, Because he trusts in You. 4  Trust in יהוה 
forever, For in YAH, יהוה ,an everlasting Rock. 
Isaiah 30:29 You shall have a song as in the night when 
a holy festival is kept, And gladness of heart as when 
one goes with a flute, To come into the mountain of יהוה 
,To the Rock of Israel. 30 יהוה will cause His glorious 
voice to be heard, and show the descent of His arm, 
With the indignation of His anger And the flame of a 
devouring fire, With scattering, tempest, and hailstones. 
 
And on into the Brit Chadasha: 
 
Matthew 27:51 Then, behold, the veil of the temple was 
torn in two from top to bottom; and the earth quaked, 
and the rocks were split 
Matthew 27:60 and laid it in his new tomb which he had 

een geestelijk huis, een heilig priesterschap, om geestelijke 
offers te offeren die door Messias Yeshua voor Yah 
aanvaardbaar zijn. 
 
Je kunt nu begrijpen hoe leringen over 'rotsen en stenen' 
voor geleerden uit de 1ste eeuw geen nieuw concept 
moeten zijn geweest. Vergelijk met dit vers van Jesaja: 
 
Jesaja 51:1 "Luister naar Mij, u die gerechtigheid navolgt, u 
die naar de HEERE zoekt: kijk naar de Rots waaruit u werd 
gehouwen, en naar het gat in de put waaruit u gegraven 
werd. 
 
We zijn als "kleine steentjes" die weer bij elkaar worden 
gebracht om deel van het lichaam van de Messias te worden, 
onze "Rots!" Messias bad zelfs voor dit soort eenheid: 
 
Johannes 17:11 "Nu ben ik niet meer in de wereld, maar 
deze zijn in de wereld, en ik kom tot U. Heilige Vader, 
bewaar door Uw naam degenen die U Mij hebt gegeven, 
opdat zij één mogen zijn zoals Wij zijn. 
 
Dus, als we denken aan de "Rots" als het Koninkrijk van 
Elohim, dan worden "levende stenen" een deel van Zijn 
koninkrijk, Zijn "geestelijk huis!" We worden opnieuw een 
deel van Zijn "Rots" als we "één met Hem" worden! Nu 
kunnen we zien hoe het fysieke beeld ons helpt bij ons 
begrip van het spirituele. Het is iets waar we onze 
gedachten in kwijt kunnen. 
De "Rots" in het "Lied van Moshe" is een toevluchtsoord in 
de laatste dagen. Andere verzen in de Hebreeuwse 
Geschriften lopen parallel met die gedachte: 
 
Psalm 27:5 Want in tijden van benauwdheid zal Hij mij in Zijn 
paviljoen verbergen; In de verborgen plaats van Zijn taberna-
kel zal Hij mij verbergen; Hij zal mij hoog op een Rots zetten. 
Jesaja 26:1 In die dag zal dit lied in het land Juda gezongen 
worden: "Wij hebben een sterke stad; Redding maakt Hij Zijn 
muren en bolwerken." 2 Open de poorten, opdat de 
rechtvaardige natie die de waarheid bewaart binnengaat. 3 
U zult hem in volmaakte vrede houden, Wiens geest op U is 
gericht, omdat hij op U vertrouwt. 4 Vertrouw op de HEERE 
voor altijd, want in YAH, de HEERE, is een eeuwige Rots. 
Jesaja 30:29 U zult een lied hebben zoals in de nacht wanneer 
een heilige feestdag wordt gehouden, en blijdschap van hart 
als wanneer men met een fluit gaat, om in de berg van de 
HEERE te komen, naar de Rots van Israël. 30 De HEERE zal 
Zijn heerlijke stem doen horen en het neerkomen van Zijn arm 
laten zien, met de woede van Zijn toorn en de vlam van een 
verterend vuur, met verstrooiing, storm en hagelstenen. 
 
En verder naar de Brit Chadasha (NT): 
 
Matteüs 27:51 En ziet, het voorhangsel van de tempel 
scheurde van boven tot beneden in twee; en de aarde 
beefde en de rotsen werden gespleten 
Matteüs 27:60 en legde het in zijn nieuwe graf dat hij uit de 
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hewn out of the rock; and he rolled a large stone against 
the door of the tomb, and departed. 
1 Peter 2:8 and "A stone of stumbling And a rock of 
offense." They stumble, being disobedient to the word, 
to which they also were appointed. 
 
We should now interpret the next verse wearing our 
“Hebrew glasses”:  
 
Matthew 16:18 "And I also say to you that you are 
Peter, and on this Rock I will build My church, and the 
gates of Hades shall not prevail against it. 
 
Peter is “Keyfa” which means “rock,” but Peter is not 
“The Rock” that the whole “church” system has been 
built on. Church is a very bad interpretation of the 
Greek “ecclesia,” and should more accurately be read as 
“assembly” as we see it interpreted throughout the 
Greek Septuagint (Greek Old Testament). 
There is no “church” separate from the Assembly of 
 identified as Israel. Therefore, what Yeshua is, יהוה
building (or rebuilding) is His assembly (the 
congregation of Israel) on this “Rock.” Peter is only a 
small “stone,” carved out of that greater “Rock.” Peter 
fully understood this, as in verse 16 he declared 
Yeshua to be the Messiah (i.e. The Rock). 
We’ll finish with more verses from Matthew: 
 
Matthew 7:24 " Therefore whoever hears these sayings 
of Mine, and does them, I will liken him to a wise man 
who built his house on the Rock: 25 "and the rain 
descended, the floods came, and the winds blew and 
beat on that house; and it did not fall, for it was founded 
on the Rock. 26 "But everyone who hears these sayings 
of Mine, and does not do them, will be like a foolish man 
who built his house on the sand: … 
 
The foundation Yeshua spoke of was the living Torah of 
Elohim, our “Rock” and our Redeemer. When that 
Spiritual Word is in our lives and we live in in a 
demonstratively physical way, then we can be sure that 
we will not sway in the wind, back and forth, towards 
every wind and doctrine that comes our way. 
And we’ll end here  –  
 
Psalm 73:26 My flesh and my heart fail; But Elohim is 
the Rock of my heart and my portion forever. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

rots had gehouwen; en hij rolde een grote steen tegen de 
deur van het graf en vertrok. 
1 Petrus 2:8 en "een steen des aanstoots en een rots van 
ergernis." Zij struikelen, ongehoorzaam aan het woord, 
waartoe zij ook gesteld waren. 
 
We zouden nu het volgende vers moeten interpreteren met 
onze "Hebreeuwse bril" op: 
 
Matteüs 16:18 "En Ik zeg ook tot u dat u Petrus bent, en op 
deze Rots zal Ik Mijn kerk bouwen, en de poorten van Hades 
zullen haar niet overweldigen. 
 
Petrus is "Keyfa" wat "rots" betekent, maar Petrus is niet 
"De Rots" waarop het hele "kerk"-systeem is gebouwd. De 
kerk is een zeer slechte interpretatie van het Griekse 
'ecclesia', en moet eigenlijk worden gelezen als 'vergadering' 
zoals we het geïnterpreteerd zien door de Septuagint 
(Grieks Oude Testament). 
Er is geen "kerk" apart van de Vergadering van de HEERE, 
geïdentificeerd als Israël. Daarom is wat Yeshua bouwt (of 
herbouwt) Zijn vergadering (de gemeente van Israël) op 
deze "Rots". Petrus is slechts een kleine "steen", 
uitgehouwen uit die grotere "Rots". Petrus begreep dit 
volledig, zoals hij in vers 16 verklaarde dat Yeshua de 
Messias is (d.w.z. De Rots). 
We zullen eindigen met nog meer van Matteüs: 
 
Matteüs 7:24 Daarom, wie deze woorden van Mij hoort en 
doet, Ik zal hem vergelijken met een wijze man die zijn huis 
op de Rots bouwde: 25 en de regen daalde neer, de vloed 
kwam en de winden bliezen en sloegen op dat huis; en het 
storte niet in, want het was gefundeerd op de Rots. 26 
"Maar iedereen die deze woorden van Mij hoort en ze niet 
doet, zal als een dwaze man zijn die zijn huis op het zand 
bouwt: … 
 
De basis waar Yeshua over sprak, was de levende Tora van 
Elohim, onze "Rots" en onze Verlosser. Wanneer dat 
Spirituele Woord in ons leven is en we er op een zichtbare 
fysieke manier in leven, dan kunnen we er zeker van zijn dat 
we niet met de wind mee zullen buigen, heen en weer, 
volgens elke wind en doctrine die op onze weg komt. 
En hier eindigen we - 
 
Psalm 73:26 Mijn vlees en mijn hart falen; Maar Elohim is de 
Rots van mijn hart en mijn deel voor altijd. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 

 


