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Shalom!

This week there is a lot of focus on choices. Yet one's
life can go down only one of two paths. There is no
other choice. Following the Torah itself, IS the
blessing. It is the joy of following after Yeshua our
Messiah, the Living Torah. Conversely, abandoning a
life of Torah can result in constant frustration and pain

Each of us were created for a unique mission.

Ephesians 2:10 For we are His workmanship, created in
Messiah Yeshua for good works, which Yah prepared
beforehand that we should walk in them.

SEE (Re'eh) the blessing that flows to you and through
you WHEN you follow the path of your life-mission
(which is also the will of Yah) and the curse that results
IF you do not perform that mission.

Devarim/Deuteronomy 11:26 " Behold (Re'eh), I set before
you today a blessing and a curse: 27 "the blessing, when
you obey the commandments of YHWH your Elohim which I
command you today; 28 "and the curse, if you do not obey
the commandments of YHWH your Elohim, but turn aside
from the way which I command you today, to go after other
gods which you have not known.

The name of our parasha is "Re'eh" and it means to
"see" or "behold". The implication is that the Israelites
have enough insight to "decide" or "choose" the right
path. While this choice is dependent on faith, it is not
dependent on blind faith, for Devarim 11:26 begins
with "Behold!" Look how this same word is used to
indicate Elohim's "choice" in Bereshith/Genesis:

Bereshith/Genesis 22:8 And Avraham said, "My son,
Elohim will provide (ra'ah) for Himself the lamb for a
burnt offering." So the two of them went together.

And in the "choice" of David for king:

1 Samuel 16:1 Now YHWH said to Samuel, "How long
will you mourn for Saul, seeing I have rejected him
from reigning over Israel? Fill your horn with oil, and
go; I am sending you to Jesse the Bethlehemite. For I
have provided (ra'ah) Myself a king among his sons."

Israel is constantly being reminded that as they enter
the Land, they will be confronted with the pagan ways
of other nations. They must constantly be ready to
make their "choice" based on living in accordance with
YHWH's commands.

The opposite of keeping the commandments is to "turn
aside":

Shalom!

Deze week ligt veel nadruk op keuzes. Maar in het leven
kunnen we slechts één van twee paden bewandelen. Een
andere keuze is er niet. Torah volgen, IS de zegen. Het is de
vreugde om Yeshua onze Messias, de Levende Torah te
volgen. Omgekeerd kan het loslaten van een Torahleven
resulteren in constante frustratie en pijn.

Ieder van ons werd geschapen voor een unieke missie.

Efeziërs 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus
geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid
opdat wij daarin zullen wandelen. (Naardense)

ZIE (Re’eh) de zegen die naar jou en door jou stroomt
WANNEER je de weg volgt van je levensmissie (die ook de
wil van Yah is) en de vloek die het gevolg is als je die missie
niet verricht.

Devarim/Deuteronomium 11:26 "Zie (Re’eh), ik geef aan
uw aanschijn heden zegen en vloek; 27 de zegen,
wanneer ge gehoor geeft aan de geboden van de Ene uw
God, welke ik u heden gebied; 28 de vloek, wanneerr ge
níet hoort naar de geboden van de Ene, uw God en
afwijkt van de weg welke ik u heden gebied, door
achterna te gaan: andere goden, die ge niet kent!

De naam van onze parasha is "Re'eh" en het betekent te
"zien" of "zie". De implicatie is dat de Israëlieten voldoende
inzicht hebben om voor het juiste pad te "beslissen" of te
"kiezen". Hoewel deze keuze afhankelijk is van geloof, is het
niet afhankelijk van blind geloof, want Devarim 11:26
begint met "Zie" Kijk hoe hetzelfde woord gebruikt wordt
om Elohim's "keuze" aan te geven in Bereshith/Genesis:

Bereshith/Genesis 22:8 Dan zegt Abraham: God ziet (ra’ah)
het voor zich, het lam voor een opgang, mijn zoon! zo gaan
die twee eensgezind voort. (Naardense)

En in de "keuze" van David als koning:

1 Samuël 16:1 De Ene zegt tot Samuël: tot wanneer blijf je
om Saul rouwen? ik heb hem verworpen om over Israël
koning te zijn! vul je hoorn met olijfolie en ga heen: ik zend
je tot Jesse de Betlehemiet, want ik heb bij zijn zonen voor
mij een koning gezien (ra’ah)! (Naardense)

Israël wordt er voortdurend aan herinnerd dat als zij het
land binnenkomen, zij geconfronteerd worden met de
heidense wegen van andere naties. Zij moeten voortdurend
bereid zijn hun "keuze" te maken op basis van het leven in
overeenstemming met de geboden van YHWH.

Het tegendeel van het houden van de geboden is
"afwijken":
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Devarim/Deuteronomy 11:28 "and the curse, if you do
not obey the commandments of YHWH your Elohim, but
turn aside (suwr) from the way which I command you
today, to go after other gods which you have not known.

The Hebrew word translated as "turn aside" is suwr
(samech, vav, resh). The word means to depart from the
way He has set for us, to turn aside from the command-
ments, or TO ABOLISH OR DESTROY. Sound familiar?

Matthew 5:17 " Do not think that I came to destroy the
Torah or the Prophets. I did not come to destroy but to
fulfill.

Yeshua came to "fulfill" by properly interpreting the
Torah and the Prophets. He accomplished this by
raising the standard and fully explaining the Torah
commandments. Following anything other than
Yeshua's ways is to "turn aside" (suwr), which Torah
says leads to curses. In the following verse we can
deduce that to "turn aside" from His Words is idolatry
(to go after other gods to serve them):

Devarim/Deuteronomy 28:14 "So you shall not turn
aside (suwr) from any of the words which I command
you this day, to the right or the left, to go after other
gods to serve them.

Stay on the path!

Devarim/Deuteronomy 5:32 "Therefore you shall be careful
to do as YHWH your Elohim has commanded you; you shall
not turn aside (suwr) to the right hand or to the left.

If we read YHWH's instructions for how to address
those enemies in the Land who refuse to follow His
ways, we may be surprised to read very harsh
language. We see the reason for this harsh language is
that they will "turn away" (suwr) your sons from
following YHWH:

Devarim/Deuteronomy 7:2 "and when YHWH your
Elohim delivers them over to you, you shall conquer them
and utterly destroy them. You shall make no covenant
with them nor show mercy to them. 3 "Nor shall you
make marriages with them. You shall not give your
daughter to their son, nor take their daughter for your
son. 4 "For they will turn your sons away (suwr) from
following Me, to serve other gods; so the anger of YHWH
will be aroused against you and destroy you suddenly.

To "turn aside" from His ways is idolatry. It is giving
more importance to something other than Him. What
fellowship does light have with darkness? Yehoshua
was given the same instructions and warnings by
YHWH about not "turning aside" from the Torah:

Devarim/Deuteronomium 11:28 de vloek, waar ge níet
hoort naar de geboden van de Ene, uw God en afwijkt
(suwr) van de weg welke ik u heden gebied, door achterna
te gaan: andere goden, die ge niet kent! (Naardense)

Het Hebreeuwse woord dat als "afwijken" vertaald is, is suwr
(samech, vav, resh). Het woord betekent weggaan van de
weg die Hij voor ons heeft uitgezet, om af te wijken van de
geboden, of ze OPHEFFEN OF WEGDOEN. Klinkt het bekend?

Matteüs 5:17 "Denk niet dat Ik kwam om de Torah of de
Profeten te vernietigen. Ik kwam niet om te vernietigen
maar te vervullen.

Yeshua kwam "vervullen" door de Torah en de Profeten
goed te interpreteren. Hij heeft dit bereikt door de
standaard te verhogen en de Torah geboden volledig uit te
leggen. Iets anders volgen dan Yeshua's wegen is "zich
afkeren" (suwr), wat volgens de Torah vervloeking geeft.
Uit het volgende vers kunnen we afleiden dat "afwijken"
van Zijn Woorden afgoderij is (andere goden achterna gaan
om die te dienen):

Devarim/Deuteronomium 28:14 … niet afwijkt (suwr) van
alle woorden welke ik je heden gebied, naar rechts of links,
door andere goden achterna te gaan en die dienstbaar te
zijn. (Naardense)

Blijf op de weg!

Devarim/Deuteronomium 5:29 Waakzaam zult ge zijn om
te doen zoals de Ene, uw God, u heeft geboden; ge zult niet
afwijken (suwr) rechts of links; (Naardense)

Als we de instructies van YHWH lezen over hoe we die
vijanden in het land, die Zijn wegen weigeren te volgen,
moeten aanpakken kunnen we verbaasd zijn bij het lezen
van een zeer harde taal. We zien de reden voor deze harde
taal: dat is dat ze je zonen zullen "wegleiden" (suwr) van
YHWH te volgen:

Devarim/Deuteronomium 7:2 En als YHWH, uw Elohim hen
aan u overgeeft, zult u ze overwinnen en hen geheel
vernietigen. U zal met hen geen verbond sluiten en naar
hen geen barmhartigheid tonen. 3 Ook zult u huwelijken
met hen aangaan. Gij zult uw dochter niet aan hun zoon
geven, en hun dochter niet nemen voor uw zoon. 4 Want zij
zullen uw zonen afwenden (suwr) van Mij te volgen om
andere goden te dienen, zodat zal de toorn van YHWH zal
opgewekt worden en u plotseling vernietigen.

"Afkeren" van Zijn wegen is afgodendienst. Het is meer
belang geven aan iets anders dan aan Hem. Welke gemeen-
schap heeft licht met duisternis? Aan Yehoshua (Jozua)
werden door YHWH dezelfde instructies en waarschuwingen
gegeven om zich niet van de Torah "af te keren":
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Yehoshua/Joshua 1:7 "Only be strong and very
courageous, that you may observe to do according to all
the Torah which Moshe My servant commanded you; do
not turn (suwr) from it to the right hand or to the left, that
you may prosper wherever you go.

And notice this very good report for King Hezekiah:

2 Kings 18:3 And he did what was right in the sight of
YHWH, according to all that his father David had done.
4 He removed the high places and broke the sacred
pillars, cut down the wooden image and broke in pieces
the bronze serpent that Moshe had made; for until
those days the children of Israel burned incense to it,
and called it Nehushtan. 5 He trusted in YHWH Elohim
of Israel, so that after him was none like him among all
the kings of Yehuda, nor who were before him. 6 For he
held fast to YHWH; he did not depart (suwr) from
following Him, but kept His commandments, which
YHWH had commanded Moshe.

Today the "choice" is still there for us. Will we be
obedient and live under the blessings? Or will we "turn
aside"... abolish or destroy the Torah and find
ourselves reaping the curse?

If we go back to the meaning of the word - "re'eh",
we'll see that it's first appearance is early on in the
Torah.

Bereshith/Genesis 1:4 And Elohim "saw" (ra'ah) the light,
that it was good; and Elohim divided the light from the
darkness.

Notice that Elohim "saw" (ra'ah) the "light". In our
Torah portion, the Almighty was telling the Israelites to
"see" (re'eh) the same "light" (Devarim 11:28). The
"light" is always the choice, seen through the blessings
vs. the curses, obedience vs. disobedience, and clearly
light vs. darkness. The disciple, Yochanan (John) so
clearly identifies this "light":

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word
was with Elohim, and the Word was Elohim. 2 He was in
the beginning with Elohim. 3 All things were made
through Him, and without Him nothing was made that
was made. 4 In Him was life, and the life was the light
of men. 5 And the light shines in the darkness, and the
darkness did not comprehend it.

When we keep His commandments, we help others to
see His "light" and give Him the "glory":

Matthew 5:16 "Let your light so shine before men,
that they may see your good works and glorify your
Father in heaven.

The ancient world often associated "light" with the sun,
but our Creator separated "light" from "darkness"

Yehoshua/Jozua 1:7 "Wees alleen sterk en zeer moedig,
om te doen volgens heel de Torah, die Moshe, Mijn
knecht, u heeft geboden, wijk er niet van af (suwr) naar
rechts of naar links, opdat u voorspoedig kan zijn waar u
ook heen gaat.

En let op dit zeer goede rapport voor koning Hezekiah:

2 Koningen 18:3 En hij deed wat goed was in de ogen van
YHWH, net zoals zijn vader David gedaan had. 4 Hij heeft de
hoogten verwijderd en de heilige pilaren gebroken, het
houten beeld omvergehaald en de bronzen slang die Moshe
gemaakt had, in stukken gebroken want tot die tijd
brandden de kinderen Israels er wierook aan en noemden
het Nehushtan. 5 Hij vertrouwde op YHWH, Elohim van
Israël, zodat er na hem niemand zoals hij was onder alle
koningen van Yehuda, noch die voor hem waren. 6 Want hij
hield vast aan YHWH; Hij ging niet afwijken (suwr) van
Hem te volgen, maar bleef Zijn geboden houden, welke
YHWH Moshe had geboden.

Vandaag is aan ons nog steeds de "keuze". Zullen we
gehoorzaam zijn en onder de zegeningen leven? Of zullen
we "afwijken" ... de Torah afschaffen of vernietigen en de
vloek oogsten?

Als we terug naar de betekenis van het woord "re'eh"
gaan, zullen we zien dat het voor het eerst al vroeg in de
Torah verschijnt.

Bereshith/Genesis 1:4 En Elohim "zag" (ra’ah) het licht,
dat het goed was; en Elohim scheide het licht van de
duisternis.

Merk op dat Elohim het "licht" "zag" (ra'ah). In ons Torah-
gedeelte zei de Almachtige tot de Israëlieten om hetzelfde
"licht" te "zien" (ra'ah) (Devarim 11:28). Het "licht" betreft
altijd de keuze, gezien de zegeningen tegenover de vloeken,
gehoorzaamheid tegenover ongehoorzaamheid en heel
duidelijk tussen licht tegen duisternis. De discipel, Yochanan
(Johannes) identificeert dit "licht" zo duidelijk:

Johannes 1:1 In het begin was het Woord, en het Woord
was bij Elohim, en het Woord was Elohim. 2 Hij was in het
begin bij Elohim. 3 Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en
zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is. 4 In Hem was
het leven, en het leven was het licht der mensen. 5 En het
licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet
begrepen.

Als we Zijn geboden houden, helpen wij anderen Zijn "licht"
te zien en geven Hem de "glorie":

Mattheüs 5:16 Laat uw licht zo voor de mensen schijnen,
dat zij uw goede werken kunnen zien en uw Vader in de
hemel verheerlijken.

De oude wereld heeft "licht" vaak met de zon in verband
gebracht, maar onze Schepper heeft "licht" al van
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before the sun ever came into being. Eventually He will
make the sun unnecessary:

Isaiah 60:19 " The sun shall no longer be your light by
day, Nor for brightness shall the moon give light to you;
But YHWH will be to you an everlasting light, And your
Elohim your glory. 20 Your sun shall no longer go
down, Nor shall your moon withdraw itself; For YHWH
will be your everlasting light, And the days of your
mourning shall be ended.

Revelation 22:5 There shall be no night there: They
need no lamp nor light of the sun, for YHWH Elohim
gives them light. And they shall reign forever and ever

In the beloved Aharonic blessing, it literally says that
"He will cause His Face to shine upon us". And we
know that it is His Light...that is Yeshua, that saves us:

Psalm 31:16 Make Your face shine upon Your servant;
Save me for Your mercies' sake.

Psalm 80:3 Restore us, O Elohim; Cause Your face to
shine, And we shall be saved!

And one more verse. Isaiah describes the Messiah as a
"great light" shining in a land of darkness. This verse is
quoted in the Gospels:

Isaiah 9:2 The people who walked in darkness Have
seen a great light; Those who dwelt in the land of the
shadow of death, Upon them a light has shined.

Now a comment on the coming eclipse that will spread
across America on August 21st. I am no expert or
prophet. I know much has been written and videoed
on this subject. While some may be correct in their
teachings (I'm not saying pay no attention), I beg you
please to remember those things that we know are
important to our Elohim - doing those things which
spread light, not darkness and preparing yourself
through repentance for the coming festival days.

Shabbat Shalom!
Ardelle

"duisternis" gescheiden nog vóór dat de zon ooit tot stand
kwam. Uiteindelijk zal Hij de zon overbodig maken:

Jesaja 60:19 Voor jou hoeft de zon er niet meer te wezen
voor het licht overdag en voor glans hoeft de maan je niet
bij te lichten; wezen zal voor jou de Ene tot licht voor
eeuwig, je God wordt je luister. 20 Je zon zal niet meer
ondergaan, je maan niet meer afnemen, want de Ene zal
voor jou wezen tot licht voor eeuwig; veranderd in vrede
worden de dagen van je rouw. (Naardense)

Openbaring 22:5 Daar zal geen nacht zijn; zij hebben geen
lamp of zonlicht nodig, want YHWH Elohim geeft hen
licht. En zij zullen tot in alle eeuwigheid heersen

In de geliefde Aharonitische zegen staat letterlijk dat "Hij
Zijn aangezicht over ons zal laten schijnen". En we weten
dat het Zijn Licht is ... dat is Yeshua, dat ons redt:

Psalm 31:16 Laat Uw aan gezicht op Uw knecht schijnen;
Bewaar mij voor omwillle van Uw genade.

Psalm 80:3 Herstel ons, o Elohim; doe Uw aangezicht
schijnen, en wij zullen gered worden!

En nog een vers. Jesaja beschrijft de Messias als een "groot
licht" dat in een land van duisternis schijnt. Dit vers wordt
in de evangeliën aangehaald:

Jesaja 9:2 De mensen die in duisternis wandelden, hebben
een groot licht gezien; op hen die in het land van de
doodschaduw woonden, heeft een licht geschenen.

Nu een reactie op de komende eclips die op 21 augustus over
Amerika te zien zal zijn. Ik ben geen expert of profeet. Ik weet
dat er veel is geschreven en video’s over dit onderwerp
gemaakt zijn. Alhoewel sommige in hun leringen correct
kunnen zijn (ik zeg niet dat je er geen aandacht aan moet
schenken), ik smeek u die dingen te onthouden waarvan we
weten dat ze belangrijk zijn voor onze Elohim - die dingen
doen die licht verspreiden, geen duisternis en bereid jezelf
door bekering voor op de komende feestdagen.

Shabbat Shalom!
Ardelle


