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 ְרֵאה
Re’eh (See) 

Devarim (Deuteronomy) 11:26-16:17 
 
The name of our Torah portion this week, Re’eh, can be 
interpreted as “observe, behold, or see.” In context, it is 
not associated with a physical seeing, but “seeing” with 
the “eyes of one’s heart.” 
 
Devarim/Deuteronomy 11:26 "Behold (Re’eh ְרֵאה), I set 
before you today a blessing and a curse: 27 "the blessing, if 
you obey the commandments of יהוה your Elohim which I 
command you today; 28 "and the curse, if you do not obey 
the commandments of יהוה your Elohim, but turn aside 
from the way which I command you today, to go after 
other gods which you have not known. 
 
The Israelites have been receiving instruction from 
Moshe concerning entering the Promised Land. Now 
they are being told to “see” that the future can hold 
either blessings or curses, all dependent upon their 
choices. This week we will read of 55 commandments. 
No one is forced to obey them. You are free to sin, 
however that freedom does not acquit you of the 
responsibility and consequences of your choices. These 
consequences are what are known as the “blessings and 
the curses.” 
But aside from all the commandments this week, 
there’s something interesting going on. The Israelites 
are told to address the “idolatry” once they arrive in the 
Land: Devarim/Deuteronomy 12:2-3 
Specifically, they are to “burn their wooden images with 
fire.” “Fire” is the topic we will be discussing, as we read 
of the many roles “fire” symbolizes throughout the 
Scriptures.  
 
The first time we saw “fire,” was when there was a 
“flaming sword” which separated Adam and Chava (Eve) 
from the “Tree of Life.” In fact, the only way they could 
get back into the Garden was to go through the “fire.” - 
Bereshith/Genesis 3:24  
 
“Fire” played a part in hwhy’s covenant with Avram as a 
“torch of fire” - Bereshith/Genesis 15:17-18 
 
A simple search shows that “fire” shows up throughout 
the Bible over 450 times. There are many positive 
mentions of “fire.” For example, there’s the burning 
bush, fire on Mount Sinai, the pillar of fire the Israelites 
followed by night, and of course the fire that came 
down and accepted the sacrifices. 
All these “fires” were associated with His Divine 
Presence. And the source of His “fire”? “His throne is 
flames of fire”: Daniel 7:9  
Then there are the many times that “fire” shows up as 
an instrument of the Almighty’s wrath including Sodom 
and Gomorrah, “fire” in the form of lightning in the 

 ְרֵאה
Re'eh (zie) 

Devarim (Deuteronomium) 11:26-16:17 
 
De naam van onze Tora-portie deze week, Re'eh, kan 
worden geïnterpreteerd als "observeren, aanschouwen of 
zien." In z’n context wordt het niet geassocieerd met een 
fysiek zien, maar "zien" met de "ogen van je hart. ” 
 
Devarim/Deuteronomium 11:26 "Zie, (Re’eh ְרֵאה) ik houd 
u heden zegen en vloek voor:  27 de zegen, als u luistert 
naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden 
gebied;  28 de vloek, als u niet luistert naar de geboden van 
de HEERE, uw God, en van de weg afwijkt die ik u heden 
gebied, om achter andere goden aan te gaan, die u niet 
gekend hebt. (HSV) 
 
De Israëlieten hebben van Moshe instructies gekregen over 
het binnengaan van het Beloofde Land. Nu wordt hen 
verteld om te "zien" dat de toekomst zegeningen of vloeken 
kan bevatten, allemaal afhankelijk van hun keuzes. Deze 
week zullen we over 55 geboden lezen. Niemand wordt 
gedwongen om ze te gehoorzamen. Je bent vrij om te 
zondigen, maar die vrijheid ontslaat je niet van de 
verantwoordelijkheid en de gevolgen van je keuzes. Deze 
gevolgen zijn wat bekend staat als de “zegeningen en de 
vloeken”. 
Maar afgezien van alle geboden deze week, is er iets 
interessants aan de hand. De Israëlieten wordt verteld om 
de "afgoderij" aan te pakken van zodra ze in het land 
aankomen: Devarim/Deuteronomium 12:2-3 
Meer bepaald moeten ze "hun houten beelden met vuur 
verbranden." "Vuur" is het onderwerp dat we zullen bespre-
ken, terwijl we over de vele betekenissen lezen die "vuur" 
doorheen de Schrift heeft.  
 
De eerste keer dat we "vuur" zagen, was toen er een 
"vlammend zwaard" was dat Adam en Chava (Eva) van de 
"Boom des Levens" scheidde. In feite was door het "vuur" 
gaan de enige manier waarop ze terug in de Tuin konden 
komen, - Bereshith/Genesis 3:24. 
 
"Vuur" speelde een rol in het verbond van de HEERE met 
Avram als een "fakkel van vuur" - Bereshith/Gen. 15:17-18  
 
Een eenvoudige zoektocht laat zien dat "vuur" in de Bijbel 
meer dan 450 keer voor komt. Er zijn veel positieve 
vermeldingen van "vuur". Er is bijvoorbeeld de brandende 
struik, het vuur op de berg Sinaï, de vuurkolom die de 
Israëlieten 's nachts volgden en natuurlijk het vuur dat naar 
beneden kwam en de offers accepteerde. 
Al deze "vuren" werden geassocieerd met Zijn goddelijke 
aanwezigheid. En de bron van zijn "vuur"? "Zijn troon 
bestaat uit vlammen van vuur": Daniël 7:9 
Dan zijn er de vele malen dat "vuur" opduikt als een 
instrument van de toorn van de Almachtige, ook over 
Sodom en Gomorra, "vuur" in de vorm van bliksem in de 
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plagues of Egypt, and “fire” as a consequence for 
murmuring: Bemidbar/Numbers 11:1 
 
Thus far, every “fire” we have seen, we have been able 
to trace back to יהוה. When “fire” is mentioned, we see 
His glory. But there’s another story we are very familiar 
with and this “fire” is apart from Him:  
 
Vayikra/Leviticus 10:1 Then Nadav and Avihu, the sons 
of Aharon, each took his censer and put fire in it, put 
incense on it, and offered profane fire before יהוה, which 
He had not commanded them 
 
The verse tells us “profane fire” is that which “He had 
not commanded them.” The Hebrew word for 
“profane” (זּור zur) is usually translated as “to turn 
aside” or to “be a stranger.” When we walk away from 
the commandments, we are walking away from יהוה ’s 
glory. This makes us a “stranger.” That is, someone from 
outside the camp. 
 
“Fire” should represent His glory, His authority, and His 
power. “Profane fire” represents someone else’s glory, 
someone else’s authority, and someone else’s power. 
“Profane fire” is the reality of idolatry. Idolatry came 
with some sort of a “form,” and the Israelites were NOT 
to associate their Elohim with any sort of physical 
“form.” In fact, idolatry will be met with His “consuming 
fire!” - Devarim/Deuteronomy 4:23-24 
 
A “form” is man’s attempt to define, to limit or to 
box in his Creator. That’s a sin and in our Torah 
portion, the Israelites are asked to participate in יהוה 
’s judgment of idolatry by destroying these 
idolatrous images with “fire”: 
Devarim/Deuteronomy 12:2-3 
 
The “places” where they have chosen to serve their 
gods must be “destroyed.” The “images” that they have 
formed are to be “burned with fire.” And their “names” 
or their authority are also to be “destroyed.” We can 
find the parallel of יהוה ’s “place, fire, Name and 
authority” (there’s no parallel “image”) if we keep on 
reading. 
 
Devarim/Deuteronomy 12:5 "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. 
 
It's “His place” the Israelites must seek, “His Name” will 
be the “authority” there, and the “fire” will come as a 
result of the accepted sacrifices when they obey His 
commandments. However, if they follow the ways of 

plagen van Egypte en "vuur" als gevolg van gemopper: 
Bemidbar/Numbers 11:1 
 
Tot nu toe leidde elk "vuur" dat we tegenkwamen, naar de 
HEERE. Wanneer "vuur" wordt vermeld, zien we Zijn glorie. 
Maar er is een ander verhaal waar we heel vertrouwd mee 
zijn en dit "vuur" staat los van Hem: 
 
Vayikra/Leviticus 10:1 Toen namen Nadav en Avihu, de 
zonen van Aharon, elk zijn wierookvat en deden daarin vuur, 
wierook daarop, en offerden profaan vuur vóór de HEERE, 
dat Hij hun niet geboden had 
 
Het vers vertelt ons dat wat "Hij hen niet had bevolen" 
"profaan vuur" is. Het Hebreeuwse woord voor "profaan" 
 wordt gewoonlijk vertaald als "zich afwenden" of (zur / זּור)
"een vreemde zijn". Wanneer we weg lopen van de 
geboden, lopen we weg van de glorie van de HEERE. Dit 
maakt van ons een "vreemdeling". Dat wil zeggen, iemand 
van buiten het kamp. 
 
"Vuur" zou Zijn glorie, Zijn autoriteit en Zijn macht vertegen-
woordigen. “Profaan vuur” vertegenwoordigt de eer van 
iemand anders, de autoriteit van iemand anders en de 
macht van iemand anders. "Profaan vuur" is de realiteit van 
afgoderij. Afgoderij kwam met een soort "vorm", en de 
Israëlieten moesten hun Elohim NIET associëren met enige 
fysieke "vorm". In feite zal afgoderij Zijn "verterend vuur" 
tegenkomen! - Devarim/Deuteronomium 4:23-24 
 
Een "vorm" is de poging van de mens om zijn Schepper te 
definiëren, te beperken of in te kaderen. Dat is een zonde 
en in ons Tora-gedeelte worden de Israëlieten gevraagd aan 
het oordeel van de HEERE over afgoderij deel te nemen 
door deze afgodische afbeeldingen met "vuur" te 
vernietigen: Devarim/Deuteronomium 12:2-3 
 
De "plaatsen" welke zij verkozen om hun goden te dienen, 
moeten "vernietigd" worden. De "beelden" die zij hebben 
gevormd, moeten "met vuur verbrand" worden. En hun 
"namen" of hun autoriteit moet ook "vernietigd" worden. 
Als we verder lezen, kunnen we een parallel vinden voor 
"plaats, vuur, Naam en autoriteit" van de HEERE (maar geen 
parallel voor "beeld").  
 
Devarim/Deuteronomium 12:5 Maar naar de plaats die de 
HEERE, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn 
Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en 
daarheen komen. 6 Daarheen moet u uw brandoffers 
brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw 
hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de 
eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. (HSV) 
 
Het is "Zijn plaats" die de Israëlieten moeten zoeken, "Zijn 
Naam" zal daar de "autoriteit" zijn, en het "vuur" zal komen 
als gevolg van de geaccepteerde offers wanneer zij Zijn 
geboden gehoorzamen. Als ze echter de wegen van de 
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the nations, there will be trouble: Deut. 12:29-30 
“Molech” was the fire-god of the nations and 
unfortunately, the Israelites also fell into their idolatrous 
practices: Jeremiah 32:35  
 
But our gracious Creator responds not only with “fire” 
as a judgment, but He will also use “fire” as a means of 
“refinement and purification.” 
 
Malachi 3:2 "But who can endure the day of His 
coming? And who can stand when He appears? For 
He is like a refiner's fire And like launderer's soap. 3 
He will sit as a refiner and a purifier of silver; He will 
purify the sons of Levi, And purge them as gold and 
silver, That they may offer to יהוה  An offering in 
righteousness. 
1 Corinthians 3:13 each one's work will become 
clear; for the Day will declare it, because it will be 
revealed by fire; and the fire will test each one's 
work, of what sort it is. … 15 If anyone's work is 
burned, he will suffer loss; but he himself will be 
saved, yet so as through fire. 
Zechariah 13:9 I will bring the one-third through the 
fire, Will refine them as silver is refined, And test 
them as gold is tested. They will call on My name, 
And I will answer them. I will say, 'This is My people'; 
And each one will say, יהוה  is my Elohim.' " 
 
So, what is the meaning of the expression used by 
Yochanan the Immerser (John the Baptist)  - “baptized 
with the Holy Spirit and fire”?  
 
Matthew 3:11 "I indeed baptize you with water unto 
repentance, but He who is coming after me is mightier 
than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will 
baptize you with the Holy Spirit and fire. 
 
Yochanan was telling them that Yeshua would wash 
away their sins, fill them with the Holy Spirit, but there 
would also be a “refining fire” …a “consuming fire” that 
would burn away their dross and kindle in their hearts a 
“flame of zeal” for His plan. Empowerment through the 
Holy Spirit, plus refinement and purification would 
enable His disciples to become useful for Kingdom 
service. 
We could go on and on with this subject of “fire,” but 
let’s just say that to one person “fire” results in death 
and to another person “fire” leads to life. Yet, although 
His “refining fire” leads to life, it is often coupled with 
pain as He “tests and refines” the “heart”: 
 
Jeremiah 23:29 "Is not My word like a fire?" says יהוה , 
"And like a hammer that breaks the rock in pieces? 
Isaiah 48:10 Behold, I have refined you, but not as silver; 
I have tested you in the furnace of affliction. 
Proverbs 17:3 The refining pot is for silver and the 
furnace for gold, But יהוה  tests the hearts. 

naties volgen, zullen er problemen zijn: Deut. 12:29-30 
"Molech" was de vuurgod van de naties en helaas gingen 
de Israëlieten ook over naar hun afgodische praktijken: 
Jeremia 32:35  
 
Maar onze genadige Schepper reageert niet alleen met 
"vuur" als een oordeel, maar Hij zal ook "vuur" gebruiken als 
een middel tot "zuivering". 
 
Maleachi 3:2 Maar wie zal de dag van Zijn komst 
verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want 
Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 3 
Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de 
Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan 
zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 
(HSV) 
1 Korinthiërs 3:13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag 
zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur 
verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. ... 
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf 
echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur 
heen. (HSV) 
Zacharia 13:9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en 
het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven,  
zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en 
Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen:  Dit is Mijn volk; en zij 
zullen zeggen: De HEERE is mijn God. (HSV) 
 
Dus, wat is de betekenis van de uitdrukking door Johannes 
de Doper gebruikt - "gedoopt met de Heilige Geest en 
vuur"? 
 
Mattheüs 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering,  maar 
Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard 
Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de 
Heilige Geest en met vuur. (HSV) 
 
Yochanan/Johannes vertelde hen dat Yeshua hun zonden 
zou wegwassen, hen met de Heilige Geest zou vullen, maar 
er zou ook een "zuiverend vuur" zijn ... een "verterend vuur" 
dat hun vuilnis zou verbranden en in hun harten een "vlam 
van ijver" ontsteken voor zijn plan. Bekrachtiging door de 
Heilige Geest, gecombineerd met zuivering zou zijn 
discipelen in staat stellen nuttig te worden voor dienst in het 
Koninkrijk. 
We zouden door kunnen gaan met dit "vuur" onderwerp, 
maar het komt erop neer dat bij de ene "vuur" de dood tot 
gevolg heeft en bij de ander tot leven leidt. Maar hoewel 
Zijn "zuiverend vuur" tot leven leidt, gaat het vaak gepaard 
met pijn als Hij het "hart test en zuivert": 
 
Jeremia 23:29 Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de 
HEERE, of als een hamer die een rots verplettert? (HSV) 
Jesaja 48:10 Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik 
heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. (HSV) 
Spreuken 17:3 Een smeltkroes is er voor het zilver en een 
oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten (HSV) 
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His “refining fire” is not intended to destroy you: 
 
Isaiah 43:2 When you pass through the waters, I will be 
with you; And through the rivers, they shall not overflow 
you. When you walk through the fire, you shall not be 
burned, Nor shall the flame scorch you. 
 
Better to be “purged with fire” through the trials and 
the adversity that cleanse and purify, then to be 
“judged with fire” for idolatrous practices later. The 
Great Comforter, the Holy Spirit, will stand alongside us 
to strengthen and encourage us to persevere and 
overcome. 
 
Now once more we return to our Torah portion and are 
reminded that upon entrance into the Land, the 
Israelites were to burn the false images by “fire” and 
destroy all their “idolatrous places” where they served 
other gods. Destruction by “fire” is again played out in 
the book of Revelation. If you read Revelation, 
beginning in chapter 15, you see the “fiery judgment” of 
Elohim over the dragon, the beast, the false prophet, 
and those who refuse to repent. But we also see the 
“sea of glass mixed with fire” for those who have been 
victorious over the beast. 
Do you remember that the only way back to the Tree of 
Life in the Garden is through the “flaming sword?” 
Jeremiah 23:29 (above) told us that “His Word” is like a 
“fire.” Plus, we know from Ephesians 6:17 that the “sword 
of the Spirit is the Word of Yah.” And what is in the 
“mouth” of our Messiah as He fights the end-times battle? 
Could we even expect the “sword” to be of “fire”? 
 
Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and 
behold, a white horse. And He who sat on him was 
called Faithful and True, and in righteousness He judges 
and makes war. 12 His eyes were like a flame of fire, 
and on His head were many crowns. He had a name 
written that no one knew except Himself. 13 He was 
clothed with a robe dipped in blood, and His Name is 
called The Word of Yah. 14 And the armies in heaven, 
clothed in fine linen, white and clean, followed Him on 
white horses. 15 Now out of His mouth goes a sharp 
sword, that with it He should strike the nations. And He 
Himself will rule them with a rod of iron. He Himself 
treads the winepress of the fierceness and wrath of 
Almighty Yah. 
 
After 1,000 years, “fire” once more plays the role of 
judgment: 
 
Revelation 20:7 Now when the thousand years have 
expired, haSatan will be released from his prison 8 
and will go out to deceive the nations which are in 
the four corners of the earth, Gog and Magog, to 
gather them together to battle, whose number is as 
the sand of the sea. 9 They went up on the breadth 

Zijn "zuiverend vuur" is niet bedoeld om jou te vernietigen: 
 
Jesaja 43:2 Wanneer u zult gaan  door het water, Ik zal bij u 
zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u 
door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam 
zal u aansteken. (HSV) 
 
Het is beter om "met vuur gezuiverd te worden", door de 
beproevingen en de tegenslagen die reinigen en zuiveren, 
dan later voor afgodische praktijken "met vuur geoordeeld 
te worden". De grote Trooster, de Heilige Geest, zal naast 
ons blijven staan om ons te versterken en aan te moedigen 
om te volharden en te overwinnen. 
 
Nu gaan we nog eens terug naar ons Tora-gedeelte; we 
worden eraan herinnerd dat bij het binnengaan in het Land, 
de Israëlieten de valse beelden met "vuur" moesten 
verbranden en alle "afgodische plaatsen" vernietigen waar 
men andere goden diende. In het boek Openbaring is 
vernietiging door "vuur" ook weer aan de orde. Als je 
Openbaring leest, beginnend in hoofdstuk 15, zie je het 
"vurige oordeel" van Elohim over de draak, het beest, de 
valse profeet, en hen die weigeren zich te bekeren. Maar we 
zien ook de "zee van glas vermengd met vuur" voor 
degenen die overwinnaar zijn geweest over het beest. 
Herinner jij je dat de enige weg terug naar de Boom des 
Levens in de Hof via het "vlammende zwaard" gaat? Jeremia 
23:29 (hierboven) vertelde ons dat "Zijn Woord" als een 
"vuur" is. En van Efeziërs 6:17 weten we dat het "zwaard 
van de Geest het Woord van Yah is." En wat zit er in de 
"mond" van onze Messias terwijl Hij de eindtijdstrijd vecht? 
Zou het kunnen dat het "zwaard" van "vuur" is? 
 
Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie,  een 
wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 
waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in 
gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren  als een vuurvlam en 
op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die 
opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. 13 En 
Hij was bekleed met een  in bloed gedoopt bovenkleed, en 
Zijn Naam luidt:  Het Woord van God. 14 En de legers in de 
hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in  fijn linnen, 
wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp 
zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En 
Hij zal hen hoeden  met een ijzeren staf.  En Hij treedt de 
wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn  van de 
almachtige God. (HSV) 
 
Na 1000 jaar speelt 'vuur' opnieuw de rol van 
oordeel: 
 
Openbaring 20:7 En wanneer die duizend jaar tot een einde 
gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden 
losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die 
zich in de vier hoeken van de aarde bevinden,  Gog en 
Magog, om hen  te verzamelen voor de oorlog. En hun 
aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de 
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of the earth and surrounded the camp of the saints 
and the beloved city. And fire came down from 
Elohim out of heaven and devoured them. 10 The 
devil, who deceived them, was cast into the lake of 
fire and brimstone where the beast and the false 
prophet are. And they will be tormented day and 
night forever and ever. 
 
Next comes the new heavens and the new earth, but 
not for anyone involved in “idolatry.” Their end will be 
with the “fire” of judgment: 
 
Revelation 21:8 "But the cowardly, unbelieving, 
abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, 
idolaters, and all liars shall have their part in the lake 
which burns with fire and brimstone, which is the 
second death." 
 
And the New Jerusalem will shine with the “glory (the 
fire?) of יהוה ”:  
 
Revelation 21:22 But I saw no temple in it, for Adonai 
Elohim Almighty and the Lamb are its temple. 23 The 
city had no need of the sun or of the moon to shine in 
it, for the glory of Yah illuminated it. The Lamb is its 
light. 24 And the nations of those who are saved shall 
walk in its light, and the kings of the earth bring their 
glory and honor into it. 
  
And then we come full circle, as the Messiah’s battle 
with the “flaming sword,” the Word of יהוה , has 
enabled us to return into the Presence of the “Tree of 
Life”! 
 
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. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de 
heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God 
neer uit de hemel en dat verslond hen. 10 En de duivel, die 
hen misleidde,  werd in de poel van vuur en zwavel 
geworpen, waar ook  het beest en de valse profeet reeds 
zijn. En zij zullen dag en nacht  gepijnigd worden in alle 
eeuwigheid. (HSV) 
 
Vervolgens komen de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, 
maar niet voor iemand die betrokken is bij "afgoderij." Hun 
einde zal met het "vuur" van oordeel zijn: 
 
Openbaring 21:8 Maar wat betreft  de lafhartigen, 
ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, 
tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is 
in de poel  die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede 
dood. (HSV) 
 
En het Nieuwe Jeruzalem zal schijnen met de "glorie (het 
vuur?) Van de HEERE: 
 
Openbaring 21:22 Ik zag geen tempel in haar, want de 
Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En 
de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te 
beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  en 
het Lam is haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, 
zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer erin. (HSV) 
 
En dan zijn we helemaal rond, als de strijd van de Messias 
met het "vlammend zwaard", het Woord van de HEERE, ons 
in staat heeft gesteld terug te keren naar de Aanwezigheid 
van de "Boom des Levens"! 
 
Openbaring 22:1 En hij liet  mij een zuivere rivier zien, van 
het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van 
God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat 
en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich  
de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van 
de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. (HSV) 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
 
 

 


