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Shalom! 
 
We have spent several weeks now reading about how 
YHWH has chosen a people whom He could shower with 
His love.  Since He took them out of Egypt, He has 
protected and shielded His Israelites with the Light of His 
Presence and the Cloud of His Glory.  When they became 
thirsty, He provided water for them.  When they were 
hungry, perfect bread fell from Heaven.  Neither their 
clothes nor their sandals ever wore out.  When there was 
war, YHWH showed them how to gain the victory.  They 
were given a "way" through the Torah that would keep 
them immersed in blessings.  The nations were afraid of 
them and the Promise of an inheritance was to be their 
future.  All these things were part of about the last year 
and a half for them.  Never had a people been shown so 
much amazing love and offered such a Utopian future.  It 
was truly a way back to the Garden. 
The Psalmist gives us a summary of what happened in 
this week's Torah reading: 
 
Psalm 106:21 They forgot El their Savior, Who had done 
great things in Egypt, 22 Wondrous works in the land of 
Ham, Awesome things by the Red Sea. 23 Therefore He 
said that He would destroy them, Had not Moshe His 
chosen one stood before Him in the breach, To turn 
away His wrath, lest He destroy them. 24 Then they 
despised the pleasant land; They did not believe His 
word, 25 But complained in their tents, And did not heed 
the voice of YHWH. 26 Therefore He raised up His hand 
in an oath against them, To overthrow them in the 
wilderness, 27 To overthrow their descendants among 
the nations, And to scatter them in the lands. 
 
Notice that verse 26 tells the story of the first generation 
being condemned to die in the wilderness, but verse 27 
continues with the ominous prophecy that there would be 
exile for the descendants that would "scatter them all 
throughout the nations." Thus Parashat Shelach describes 
the turning point for the children of Israel.  From here on 
out, absolutely everything changes.  The perfect scenario 
that the Father has painted up to now for His precious 
ones will be rejected.  The way back to the Garden will be 
much longer.  What in the world happened? First of all, 
YHWH said to send one prominent man from each tribe 
to spy out the Land: Bemidbar/Numbers 13:1-2. This 
would be a test for those in leadership positions: 
 
Luke 12:48 ...For everyone to whom much is given, from 
him much will be required; and to whom much has been 
committed, of him they will ask the more. 
 
These men who were sent out were trusted within 
their tribes. The words of the report they brought 
back would be believed and accepted as the way by 
the people they represented. Their witness began 
with truth: 

Shalom! 
 
We hebben nu een aantal weken doorgebracht met lezen 
over hoe YHWH een volk heeft uitgekozen dat Hij met Zijn 
liefde kon overspoelen. Sinds Hij hen uit Egypte heeft geleid, 
heeft Hij Zijn Israëlieten door het Licht van Zijn Tegenwoor-
digheid en de Wolk van Zijn Glorie beschermd en 
afgeschermd. Toen zij dorstig werden, voorzag Hij hun van 
water. Toen ze honger hadden, viel perfect brood uit de 
hemel. Noch hun kleren, noch hun sandalen versleten ooit. 
Toen er oorlog was, liet YHWH hen zien hoe ze de 
overwinning behaalden. Door de Tora kregen ze een "weg" 
die hen ondergedompeld hield in zegeningen. De naties 
waren bang voor hen en de belofte van een erfenis zou hun 
toekomst zijn. Al deze dingen waren ongeveer de laatste 
anderhalf jaar hun deel. Nog nooit was een volk zoveel 
geweldige liefde en zo'n utopische toekomst aangeboden. 
Het was echt een weg terug naar de Hof. 
De Psalmist geeft ons in de Toralezing van deze week een 
samenvatting van wat er gebeurde: 
 
Psalm 106: 21 Ze vergaten El hun Verlosser, Die grote 
dingen in Egypte had gedaan, 22 Wonderbare werken in het 
land van Cham, Geweldige dingen aan de Rode Zee. 23 
Daarom zei Hij dat Hij hen zou vernietigen; had Zijn 
uitverkorene Mozes, niet in de bres gestaan vóór Hem, om 
Zijn toorn af te wenden, opdat Hij hen niet zou vernietigen. 
24 Toen verachtten zij het aangename land; ze geloofden 
Zijn woord niet. 25 Maar ze klaagden in hun tenten en 
luisterden niet naar de stem van YHWH. 26 Daarom hief Hij 
Zijn hand in een eed tegen hen op, om hen in de woestijn ten 
val te brengen, 27 om hun nageslacht omver te werpen 
onder de natiën, en hen in de landen te verstrooien. 
 
Merk op dat vers 26 het verhaal vertelt van de eerste 
generatie die veroordeeld is om te sterven in de woestijn, 
maar vers 27 gaat verder met de onheilspellende profetie 
dat er ballingschap voor de afstammelingen zou zijn welke 
hen "onder de volken zouden verspreiden". Aldus beschrijft 
Parashat Shelach het keerpunt voor de kinderen van Israël. 
Vanaf nu verandert alles echt. Het perfecte scenario dat de 
Vader tot nu toe heeft geschilderd voor Zijn dierbaren, zal 
worden afgewezen. De weg terug naar de Hof zal veel 
langer zijn. Wat gebeurde er? Allereerst zei YHWH om één 
prominente man uit elke stam te sturen om het land te 
bespioneren: Bemidbar/Numbers 13:1-2. Dit zou een test 
zijn voor mensen in leidinggevende posities: 
 
Lukas 12:48 ... van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel 
teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel 
toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. 
 
Deze mannen die werden uitgezonden, werden vertrouwd 
binnen hun stammen. De woorden van het rapport dat ze 
terugbrachten, zouden door de mensen die ze vertegen-
woordigden worden geloofd en geaccepteerd als de weg. 
Hun getuigenis begon met de waarheid: 
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Bemidbar/Numbers 13:27 Then they told him, 
and said: "We went to the land where you sent 
us. It truly flows with milk and honey, and this is 
its fruit. 
 
The description of "milk and honey" is the promise 
initially given to Moshe at the burning bush: 
 
Shemot/Exodus 3:8 "So I have come down to deliver 
them out of the hand of the Egyptians, and to bring 
them up from that land to a good and large land, to a 
land flowing with milk and honey, …. 
 
And repeated to the people shortly after they were 
delivered from Egypt: 
 
Shemot/Exodus 13:5 "And it shall be, when YHWH 
brings you into the land … which He swore to your 
fathers to give you, a land flowing with milk and honey, 
that you shall keep this service in this month. 
 
Repeated so often, it seems to be the best description 
of the Land: 
 
Vayikra/Leviticus 20:24 'But I have said to you, "You shall 
inherit their land, and I will give it to you to possess, a land 
flowing with milk and honey." I am YHWH your Elohim, 
who has separated you from the peoples. 
 
In fact, this description of the Land is used at least 15 
times in the Torah, and 5 other times in the Tanakh: 
 
Ezekiel 20:6 "On that day I raised My hand in an oath to 
them, to bring them out of the land of Egypt into a land 
that I had searched out for them, 'flowing with milk and 
honey,' the glory of all lands. 
 
So what does it mean? Is it only somehow about the 
fertility of the Land? Is it literally about "milk and 
honey"? (Although Israel's cows are the most 
productive in the world and Israel also produces tons of 
honey.) Well, it might surprise you that the "Word of 
YHWH" is often compared to "honey," something that is 
both sweet and nutritious: 
 
Psalm 119:103 How sweet are Your words to my taste, 
Sweeter than honey to my mouth! 
Psalm 19:9 The fear of YHWH is clean, enduring forever; 
The judgments of YHWH are true and righteous altogether. 
10 More to be desired are they than gold, Yea, than much 
fine gold; Sweeter also than honey and the honeycomb. 
Psalm 81:13 "Oh, that My people would listen to Me, 
That Israel would walk in My ways! 14 I would soon 
subdue their enemies, And turn My hand against their 
adversaries. 15 The haters of YHWH would pretend 
submission to Him, But their fate would endure forever. 
16 He would have fed them also with the finest of 

Bemidbar/Numeri 13:27 Toen vertelden zij het hem en 
zeiden: "Wij zijn naar het land gegaan waar u ons naartoe 
zond; het vloeit werkelijk over van melk en honing, en dit is 
zijn vrucht. 
 
De beschrijving "melk en honing" is de belofte die oorspron-
kelijk bij de brandende struik aan Moshe werd gegeven: 
 
Shemot/Exodus 3: 8 "Ik ben dus afgedaald om hen uit de 
hand van de Egyptenaren te verlossen en hen vanuit dat 
land naar een goed en groot land te brengen, naar een land 
dat overvloeit van melk en honing, .... 
 
En aan het volk kort nadat ze uit Egypte waren verlost, 
herhaald: 
 
Shemot/Exodus 13: 5 "En het zal zijn, wanneer YHWH u 
brengt naar het land … dat Hij uw vaderen heeft gezworen u 
te geven, een land dat van melk en honing overvloeit, dat u 
deze dienst in deze maand zult houden. 
 
Zo vaak herhaald; het lijkt de beste beschrijving van het 
Land te zijn: 
 
Vayikra/Leviticus 20:24 'Maar Ik heb tot u gezegd: "Gij zult 
hun land erven, en Ik zal het u geven om te bezitten, een 
land overvloeiende van melk en honing." Ik ben YHWH, uw 
Elohim, die u van de volkeren heeft afgescheiden. 
 
In feite wordt deze beschrijving van het land ten minste 15 
keer in de Tora en nog eens 5 keer in het OT gebruikt: 
 
Ezechiël 20:6 "Op die dag hief Ik Mijn hand op in een eed 
aan hen, om hen uit het land Egypte te voeren naar een land 
dat Ik voor hen had uitgezocht, 'vloeiend van melk en 
honing,' de heerlijkheid van alle landen. 
 
Dus wat betekent dit? Gaat het alleen maar om de 
vruchtbaarheid van het land? Gaat het letterlijk om "melk 
en honing"? (Hoewel de koeien van Israël zeer productief 
zijn in de wereld en Israël ook tonnen honing produceert.) 
Wel, het zou je kunnen verbazen dat het "Woord van 
YHWH" vaak wordt vergeleken met "honing", iets dat zowel 
zoet als voedzaam is: 
 
Psalm 119:103 Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn 
gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond! 
Psalm 19:9 De vrees voor YHWH is rein, blijft voor altijd 
bestaan; de oordelen van YHWH zijn helemaal waar en 
rechtvaardig. 10 Zij zijn nog meer te wensen dan goud, ja, 
dan veel fijn goud; ook zoeter dan honing en de honingraat. 
Psalm 81:13 "O, dat Mijn volk naar Mij zou luisteren, dat 
Israël in Mijn wegen zou wandelen! 14 Ik zou spoedig hun 
vijanden onderwerpen en Mijn hand keren tegen hun 
tegenstanders. 15 De haters van YHWH zouden doen alsof 
ze zich onderwerpen aan Hem, maar hun lot zou voor altijd 
blijven. 16 Hij zou hen ook met de beste tarwe hebben 
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wheat; And with honey from the rock I would have 
satisfied you." 
Ezekiel 3:3 And He said to me, "Son of man, feed your 
belly, and fill your stomach with this scroll that I give you." 
So I ate, and it was in my mouth like honey in sweetness. 
Revelation 10:9 So I went to the angel and said to him, 
"Give me the little book." And he said to me, "Take and 
eat it; and it will make your stomach bitter, but it will be 
as sweet as honey in your mouth." 10 Then I took the 
little book out of the angel's hand and ate it, and it was 
as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, 
my stomach became bitter. 
 
And remember the "Manna," a reference to Yeshua, the 
Word made flesh, also had a taste like honey: 
 
Shemot/Exodus 16:31 And the house of Israel called its 
name Manna. And it was like white coriander seed, and 
the taste of it was like wafers made with honey. 
 
In addition, "honey" is listed as one of the "fruits of the 
Land": 
 
Devarim/Deuteronomy 8:8 "a land of wheat and barley, 
of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive 
oil and honey; 
 
Thus the Land is overflowing with "honey."  The Land is 
filled with the essence of the Word and Yeshua, 
Himself.  Man (Adam) was formed from that very 
ground and given life through the breath of the Spirit.  
So...what about "milk"?  What does "milk" represent in 
the Bible?  In the Brit Chadasha (New Testament), we 
also find parallels of "milk" with the "Word" ...but as 
nutrition for those who are just "babes in the Word": 
 
Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be 
teachers, you need someone to teach you again the first 
principles of the oracles of Elohim; and you have come 
to need milk and not solid food. 13 For everyone who 
partakes only of milk is unskilled in the word of 
righteousness, for he is a babe. 
1 Corinthians 3:2 I fed you with milk and not with 
solid food; for until now you were not able to receive 
it, and even now you are still not able; 3 for you are 
still carnal. For where there are envy, strife, and 
divisions among you, are you not carnal and 
behaving like mere men? 
1 Peter 2:2 as newborn babes, desire the pure milk of 
the word, that you may grow thereby, 3 if indeed you 
have tasted that Adonai is gracious. 
 
So could we say the inheritance that YHWH promised 
His people, this "Land flowing with milk and honey," 
had everything to do with a Holy Land meant to be 
"overflowing with the Word"?  This is what the Land 
has to offer.  A Land meant to be a testimony to the 

gevoed, en met honing van de rots zou Ik u tevreden hebben 
gesteld. ' 
Ezechiël 3:3 En Hij zei tegen mij: "Mensenkind, voed uw buik 
en vul uw maag met deze boekrol die Ik u geef." Dus at ik, en 
het was in mijn mond als honing in zoetheid. 
Openbaring 10:9 Dus ging ik naar de engel en zei tegen 
hem: "Geef me het boekje." En hij zei tegen mij: "Neem het 
en eet het, en het zal je maag bitter maken, maar het zal zo 
zoet zijn als honing in je mond." 10 Toen nam ik het boekje 
uit de hand van de engel en at het op, en het was zo zoet als 
honing in mijn mond. Maar toen ik het had gegeten, werd 
mijn maag verbitterd. 
 
En denk aan het 'Manna', een verwijzing naar Yeshua, het 
vleesgeworden Woord; dat had ook een smaak als honing: 
 
Shemot/Exodus 16:31 En het huis van Israël noemde haar 
naam Manna. En het was als wit korianderzaad, en de 
smaak ervan was als met honing gemaakte wafels. 
 
Bovendien wordt "honing" vermeld als een van de 
"vruchten van het land": 
 
Devarim/Deuteronomium 8:8 "een land van tarwe en gerst, 
van wijnstokken en vijgenbomen en granaatappels, een land 
van olijfolie en honing; 
 
Dus het Land is overvol van "honing". Het Land is gevuld 
met de essentie van het Woord en Yeshua zelf. De mens 
(Adam) werd vanuit die grond gevormd en door de adem 
van de Geest leven gegeven. Dus ... en de "melk" dan? Wat 
betekent "melk" in de Bijbel? In de Brit Chadasha (Nieuwe 
Testament) vinden we ook parallellen van "melk" met het 
"Woord" ... maar als voeding voor degenen die gewoon 
"baby’s in het Woord" zijn: 
 
Hebreeën 5:12 Want hoewel u tegen deze tijd leraren zou 
moeten zijn, hebt u iemand nodig die u opnieuw de eerste 
beginselen van de woorden van Elohim leert; en u hebt melk 
nodig en geen vast voedsel. 13 Want een ieder, die alleen 
aan melk deel heeft, is ongeschoold in het woord der 
gerechtigheid, want hij is een baby. 
1 Korinthiërs 3: 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast 
voedsel; want tot nu toe was u niet in staat om het te 
ontvangen, en zelfs nu nog bent u niet in staat; 3 want u 
bent nog steeds vleselijk. Want bent u niet vleselijk waar 
jaloezie, twist en verdeeldheid onder jullie zijn, en gedraagt u 
zich dan niet gewoon als mensen? 
1 Petrus 2: 2, begeer als pasgeboren baby's, de reine melk 
van het woord, opdat u daardoor moogt groeien, 3 als u 
inderdaad hebt geproefd dat Adonai genadig is. 
 
Kunnen we dus zeggen dat de erfenis die YHWH Zijn volk 
beloofde, dit "Land dat overvloeit van melk en honing", alles 
te maken had met een Heilig Land dat bedoeld was om 
"overvol te zijn met het Woord"? Dit is wat het Land te 
bieden heeft. Een Land moest voor de naties een getuigenis 
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nations of the Great YHWH who desired to display a 
people obedient to His ways.  A Land that could not 
and would not tolerate the disobedience of the people 
chosen to live there.  A Land that speaks when the 
people obey.  The only place in the world where the 
Torah could be completely lived out.  Only the "bride" 
will actually see and speak of the Promised Land as the 
Land of "honey and milk": 
 
Song of Solomon 4:11 Your lips, O My bride, Drip as the 
honeycomb; Honey and milk are under your tongue; And the 
fragrance of your garments Is like the fragrance of Lebanon. 
 
A chapter later in Song of Solomon, we have reference 
again to "milk and honey."  This time the bridegroom is 
in His "garden" (consider Eden) where He is drinking not 
only "milk and honey," but also "wine."  He invites "His 
beloved ones" to partake with Him: 
 
Song of Solomon 5:1 I have come in to my garden, my 
sister, my bride, I have plucked my myrrh with my spice, 
I have eaten my comb with my honey, I have drunk my 
wine with my milk. Eat, O friends, drink, Yea, drink 
abundantly, O beloved ones! 
 
Now we'll change directions a little bit and consider 
"wine."  "Wine" comes from "grapes."  Initially, Moshe 
had told the spies to "go up" (alu), ending with a 
comment about the "time of season".... 
 
Bemidbar/Numbers 13:17 Then Moshe sent them to spy 
out the land of Canaan, and said to them, "Go up (alu) this 
way into the South, and go up to the mountains, 18 "and 
see what the land is like: whether the people who dwell in 
it are strong or weak, few or many; 19 "whether the land 
they dwell in is good or bad; whether the cities they inhabit 
are like camps or strongholds; 20 "whether the land is rich 
or poor; and whether there are forests there or not. Be of 
good courage. And bring some of the fruit of the land." 
Now the time was the season of the first ripe grapes. 
 
The command to "go up" is from the verbal root "alah" 
which also describes those Jewish people who return to 
live in Israel - those who make "aliyah."  The "first ripe 
grapes" in Hebrew is literally the "firstfruits of grapes."  
On the calendar, this is the middle of summer, and only 
the beginning of the harvest season.  These "firstfruit 
grapes" only begin the season and there is still much 
work to be done working toward the "harvest."  The 
bulk of the "harvest" is around Sukkot (in the fall, the 
expected time of Yeshua's return) when all the grain, 
fruits and nuts were gathered. 
 
Continuing now with the themes of "firstfruits, harvest, 
and grapes"....Yeshua was "raised" (aliyah) as a 
"firstfruits" of those who have died: 
 

zijn van de Grote YHWH die een volk wilden laten zien dat 
gehoorzaam was aan Zijn wegen. Een land dat de 
ongehoorzaamheid van de mensen, die uitverkoren zijn om 
daar te wonen, niet kon en niet wilde tolereren. Een Land 
dat spreekt wanneer de mensen gehoorzamen. De enige 
plek ter wereld waar de Tora volledig kon worden geleefd. 
Alleen de 'bruid' zal daadwerkelijk het Beloofde Land zien en 
er van spreken als het Land van 'honing en melk': 
 
Hooglied 4:11 Uw lippen, o Mijn bruid, druipen als 
de honingraat; honing en melk zitten onder je tong; 
en de geur van je kleding is als de geur van Libanon. 
 
Een hoofdstuk verder in Hooglied, hebben we opnieuw een 
verwijzing naar "melk en honing." Deze keer is de 
bruidegom in Zijn "tuin" (denk aan Eden) waar Hij niet alleen 
"melk en honing" drinkt, maar ook "wijn." Hij nodigt "Zijn 
geliefden" uit eraan deel te nemen met Hem: 
 
Hoogied 5: 1 Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn 
bruid, Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen, Ik heb 
mijn kam met mijn honing gegeten, Ik heb mijn wijn 
gedronken met mijn melk. Eet, o vrienden, drink, ja, drink 
overvloedig, o geliefden! 
 
Nu gaan we wat van richting veranderen en over “wijn” 
nadenken. "Wijn" komt van "druiven". Aanvankelijk had 
Moshe de spionnen gezegd om "op te gaan" (alu), 
eindigend met een opmerking over dat "jaargetijde" .... 
 
Bemidbar/Numeri 13:17 Toen zond Moshe hen uit om het 
land Kanaän te verspieden, en zei tegen hen: "Ga op (alu) 
over deze weg naar het zuiden, en ga op naar de bergen, 
18 en zie hoe het land er uitziet: of de mensen die erin 
wonen sterk of zwak zijn, met weinig of veel; 19 of het land 
waarin zij wonen goed of slecht is, of de steden waarin zij 
wonen kampen of bolwerken zijn; 20 of het land rijk of arm 
is; en of daar bossen zijn of niet. Heb goede moed. En 
breng wat van de vrucht van het land mee." Nu was het de 
tijd van de eerste rijpe druiven. 
 
Het bevel om "op te gaan" is van de verbale wortel "alah" 
die ook het terugkeren beschrijft van Joodse mensen om in 
Israël te leven - zij die "aliya" maken. De "eerste rijpe 
druiven" in het Hebreeuws zijn letterlijk de "eerstelingen 
van druiven". Op de kalender is dit nog midden in de zomer 
en pas aan het begin van het oogstseizoen. Deze "eerste 
druiven" zijn de start van het seizoen en er moet nog veel 
werk verzet worden tot aan de "oogst". Het grootste deel 
van de "oogst" is rond Sukkot (in de herfst, de verwachte 
tijd van Yeshua’s terugkeer) als al het graan, vruchten en 
noten werden verzameld. 
 
Nu verder met de thema's "eerstelingen, oogst en druiven" 
... Yeshua werd "opgewekt" (aliyah) als een "eersteling" van 
degenen die zijn gestorven: 
 



5 
 

1 Corinthians 15:20 But now Messiah is risen from the 
dead, and has become the firstfruits of those who have 
fallen asleep. 
 
As the "firstfruit," Yeshua has been raised from the 
dead, making Him the beginning of the "harvest."  
 What "harvest" are we talking about?  Yeshua became 
the "firstfruit" of the barley harvest when He 
resurrected.  There are the "firstfruits" of the wheat 
harvest raised at Shavuot.  There are "firstfruits" 
presented at the Feast of Ingathering (Sukkot).  And we 
have mentioned in our Torah parasha, the "firstfruits" 
of grapes.  All eventually point to the "harvest" that is at 
the end of the age!   Sorry, I do not have all the answers 
for these different "firstfruits."  But the good news is, 
there are other "grapes" (those connected to the vine, 
read John 15) who are part of the "firstfruits" harvest: 
 
Revelation 14:4...they kept themselves pure. These are 
the ones who follow the Lamb wherever He goes. These 
were redeemed from among men, being firstfruits to 
Yah and to the Lamb. 
 
Know that we are still living in the days of the "firstfruits 
of grapes,"  the time in between Shavuot and Sukkot.  
Grapes continue to be harvested until the Sukkot 
season.  We can be part of the early harvest while 
preparing for the larger harvest that is to come in those 
very last days before Yeshua returns.  We must 
strengthen ourselves with the "fruit of the Land," 
including the "flowing milk and honey" of the Word.   
The ten spies despised the cherished Land of Promise 
and what it had to offer.  For those of us who consider 
ourselves "keepers/guardians" of the Torah, we must 
be careful that we also do not get caught in the "sin of 
the spies."  The media leads the charge in bringing 
about a bad report of the Land.   
And what about you?  In the future, will you be open to 
the Land and what it has to offer?  Do you consider the 
Land to be an important part of His promises?  Are you 
some of the "firstfruit grapes" of the "branches" that 
are connected to the "vine"? 
 
John 15:5 "I am the vine, you are the branches. He who 
abides in Me, and I in him, bears much fruit 
 
At the end here, it seems appropriate to share a video 
on the Land of Israel and how it responds to the people 
of Israel.  Today promises are coming to pass as the 
Jews return to the Land. Land of Promise 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

1 Korinthiërs 15:20 Maar nu is de Messias opgestaan uit de 
dood en is hij de eersteling geworden van degenen die zijn 
gaan slapen (dood). 
 
Als de "eersteling" is Yeshua uit de dood opgewekt, waar-
door Hij het begin van de "oogst" is. Over welke "oogst" 
hebben we het? Yeshua werd de "eersteling" van de gerst-
oogst toen Hij uit de dood verrees. Er zijn de "eerstelingen" 
van de tarweoogst, opgewekt bij Shavuot. Er zijn "eerstelin-
gen" die op het Feest van Inzameling (Sukkot) aangeboden 
worden. En we hebben in onze Tora-parasha de "eerstelin-
gen" van druiven genoemd. Uiteindelijk wijzen ze allemaal 
naar de "oogst" die aan het einde van het tijdperk is! Sorry, 
ik heb niet alle antwoorden voor deze verschillende "eerste-
lingen". Maar het goede nieuws is dat er andere "druiven" 
zijn (die verbonden zijn met de wijnstok, lees Johannes 15) 
die deel uitmaken van de "eerstelingen" oogst: 
 
Openbaring 14: 4 ... ze bewaarden zichzelf zuiver. Dit zijn 
degenen die het Lam volgen waar Hij ook gaat. Deze werden 
verlost uit de mensen, als eerstelingen voor Yah en voor het 
Lam. 
 
Weet dat we nog steeds in de dagen van de "eerstelingen 
van druiven" leven, de tijd tussen Shavuot en Sukkot. 
Druiven worden nog steeds geoogst tot de Sukkot-tijd. We 
kunnen deel uitmaken van de vroege oogst terwijl we ons 
voorbereiden op de grotere oogst die nog zal komen in de 
laatste dagen voordat Yeshua terugkeert. We moeten 
onszelf versterken met de "vrucht van het land", inclusief de 
"overvloeiende melk en honing" van het Woord. 
De tien verspieders minachtten het geliefde Land van 
Beloften en wat het te bieden had. Diegenen onder ons die 
zichzelf als "bewakers/voogden" van de Tora zien, moeten 
opletten om ook niet verstrikt te raken in de "zonde van de 
verspieders". De media gaan voorop in het brengen van een 
slecht rapport over het Land. 
En jij? Ga jij in de toekomst open staan voor het Land en 
wat het te bieden heeft? Beschouw je het land als een 
belangrijk onderdeel van Zijn beloften? Behoor jij tot de 
"eerstelingdruiven" van de "takken" die met de "wijnstok" 
verbonden zijn? 
 
Johannes 15: 5 "Ik ben de Wijnstok, u bent de takken; hij die 
in Mij blijft en Ik in hem, draagt veel vrucht 
 
Hier aan ‘t einde, lijkt het gepast om een video te delen over 
het Land van Israël en hoe het reageert op het volk van 
Israël. Vandaag zien we de beloften werkelijkheid worden 
terwijl de Joden naar het Land terugkeren. Land of Promise 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

 


