Shalom!

Shalom!

Holiness is a major theme in the book of Vayikra
(Leviticus) and this week we read one of the most
important commands in the Torah:

Heiligheid is een belangrijk thema in het boek Wajikra
(Leviticus) en deze week lezen we één van de belangrijkste
opdrachten in de Thora:

Vayikra 19:2 "Speak to all the congregation of the
children of Israel, and say to them: 'You shall be holy,
for I YHWH your Elohim am holy.

Vayikra 19:2 (Naardense) spreek tot heel de samenkomst
van de zonen en dochters van Israël en zeg tot hen: heilig
zult ge wezen; want heilig ben ik, de Ene, God-over-u!.

These words are repeated by Peter in the Brit
Chadasha:

Deze woorden worden door Petrus herhaald in de Brit
Chadasja (NT):

1 Peter 1:14 as obedient children, not conforming
yourselves to the former lusts, as in your ignorance; 15
but as He who called you is holy, you also be holy in all
your conduct,

1 Petrus 1:14 Voegt u als kinderen van gehoorzaamheid niet
naar de verlangens van vroeger in uw onwetendheid, 15
maar zoals Hij die u roept heilig is, wordt zo ook zelf heilig
in heel uw wandel,

So the question is...how do we truly pursue holiness?
Following are thoughts from an on-line commentary by
Gary D'Angelo. It may be worth your time to read and
ponder for your own life:

De vraag is dus... hoe kunnen we echte heiligheid
nastreven? Hierna volgen gedachten van een on-line
commentaar van Gary D'Angelo. Het kan de moeite waard
zijn deze te lezen en er over na te denken voor je zelf:

Sanctification and Holiness

Heiliging en Heiligheid

1. When we place our total faith in the Living
God and His Son we inherit the righteousness
and holiness of the Holy One. Holiness is not
something we put on and off when it suits us.
It's a lifestyle that we should constantly exist
in.

1. Wanneer we ons hele geloof in de levende God
en Zijn Zoon leggen, erven we de gerechtigheid en
heiligheid van de Heilige. Heiligheid is niet iets wat
we aandoen en uitdoen wanneer het ons uitkomt.
Het is een levensstijl waarin we ons voortdurend
zouden moeten bewegen.

2. By trusting in the power of His Spirit and His
Torah to work in our hearts and lives we will
become a temple that is useable and
dedicated. We need to do what the Torah tells
us to do. HaShem is reshaping our thoughts
and desires to conform to the image of His
Son. Holiness and sanctification are actions,
not a feeling.

2. Door te vertrouwen in de kracht van Zijn Geest
en Zijn Thora om in ons hart en leven te werken
zullen we een tempel worden die bruikbaar en
toegewijd is. We moeten doen wat de Thora ons
zegt te doen. HaShem is onze gedachten en
verlangens aan het omvormen om te voldoen aan
het beeld van Zijn Zoon. Heiligheid en heiliging zijn
acties, geen gevoel.

3. Holiness is a separation from the world
systems to God's ways. Disciples of Yeshua are
called to righteousness according to God's
word (Torah).

3. Heiligheid is een afkeren van de wereldsystemen
naar Gods wegen. Discipelen van Yeshua zijn
geroepen tot rechtvaardigheid volgens Gods
Woord (Thora).

Because of the life that we have acquired in
Messiah, we inherited the holiness that
HaShem intended for us to be clothed in.
When we place our faith in the Son of Man,
our holiness becomes the holiness of the
Father, we change and we no longer are
unholy. We must grab this truth and begin to
live in it.

Door het leven dat we in de Messias hebben
verworven, erfden we de heiligheid die HaShem
voor ons bedoeld had om daarmee te worden
bekleed. Wanneer we ons geloof in de Zoon des
mensen stellen, wordt onze heiligheid de
heiligheid van de Vader; we veranderen en zijn
niet langer onheilig. We moeten deze waarheid
vastgrijpen en erin beginnen te leven.

Galatians 2:20 - When Messiah was executed on
the stake as a criminal, I was too; so that my
proud ego no longer lives. But the Messiah lives

Galaten 2:20 - Toen de Messias als een crimineel
op een staak werd geëxecuteerd, werd ik dat ook;
zodat mijn trotse ego niet meer leeft. Maar de
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in me, and the life I now live in my body I live by
the same trusting faithfulness that the Son of
God had, who loved me and gave Himself up for
me.

Messias leeft in mij, en het leven dat ik nu in mijn
lichaam leef, leef ik door dezelfde vertrouwende
aanhankelijkheid die de Zoon van God had, die mij
heeft liefgehad en Zich voor mij overgaf.

Yeshua is our pattern, and to be filled with the
Ruach as He was is to walk and live as He did.
Yeshua is the express image of His Father, and
we are conformed to that image, as we have
GOD'S likeness upon us.

Yeshua is ons patroon, en om met de Ruach te
worden gevuld zoals Hij dat was, moeten we
wandelen en leven zoals Hij deed. Yeshua is de
afdruk van Zijn Vader, en wij zijn gelijkvormig aan
dat imago, als we GODS gelijkenis op ons hebben.

2 Thessalonians 2:13 says, "But we have to
keep thanking GOD for you always,
brothers whom the Lord loves, because
God chose you as first fruits for deliverance
by giving you the holiness that has its origin
in the truth."

2 Tessalonicenzen 2:13 zegt: "Maar we moeten
GOD voor u altijd blijven bedanken, broers die de
Heere liefheeft, omdat God u als de eerste
vruchten voor de bevrijding heeft gekozen door u
de heiligheid te geven die zijn oorsprong in de
waarheid heeft."

Iyyov (Job) 23:10-17 states, "Yet He knows the
way I take; when He has tested me, I will come
out like gold. My feet have stayed in His
footsteps; I keep to His way without turning
aside. I don't withdraw from His lips
command; I treasure His words more than my
daily food. But He has no equal, so who can
change Him? What He desires, He does. He
will accomplish what is decreed for me, and
He has many plans like this. This is why I am
terrified of Him: God has undermined my
courage; Shaddai frightens me. Yet I am not
cut off by the darkness; He has protected me
from the deepest gloom".

Iyyov (Job) 23:10-17 zegt: "Maar Hij kent de weg die
ik neem; toen Hij mij heeft getest; ik zal er als goud
uitkomen. Mijn voeten zijn in zijn voetsporen gebleven; ik houd mij aan zijn weg zonder af te wijken. Ik
wil me niet terugtrekken van het gebod van Zijn
lippen; ik waardeer zijn woorden meer dan mijn
dagelijkse voeding. Maar Hij heeft geen gelijke, dus
wie kan Hem veranderen? Wat Hij verlangt, doet
Hij. Hij zal bereiken wat voor mij is afgekondigd, en
Hij heeft veel plannen zoals dit. Dit is de reden
waarom ik doodsbang voor hem ben: God heeft
mijn moed ondermijnd; Shaddai beangstigt mij.
Maar ik ben niet afgesneden door de duisternis; Hij
heeft mij beschermd tegen de diepste duisternis."

WE MUST NOT WALK IN THE WAY OF THE
WORLD OR OF OUR OWN HEARTS.

WE MOETEN NIET WANDELEN IN DE WEG VAN
DE WERELD OF VAN ONS EIGEN HART.

When God in His Love sparks life in our souls
to receive the gospel, there is a change that
comes about: the heart of stone is replaced
with a heart of flesh, Yechezk'el (Ezekiel)
11:19. A heart that is not divided but is firmly
fixed upon the living God, is a heart that is
sanctified, holy, steady, uniform and sincere.
Holiness and sanctification produces a new
Spirit acting and walking upon new
commands. The heart of flesh, the new heart
will no longer be dead and hard as stone, it
will be alive bearing good fruit, keeping the
commandments of God. The heart being holy
and sanctified will now respond to pleasing
God and not to rebellion. The inward man now
agrees with the Torah of God. Romans 7:22
tells us, "For in my inner self I completely
agree with God's Torah."

Als God in Zijn liefde in onze ziel leven ontsteekt
om het evangelie te ontvangen, vindt er een
verandering plaats: het hart van steen wordt
vervangen door een hart van vlees, Yechezk'el
(Ezechiël) 11:19. Een hart dat niet verdeeld is,
maar stevig aan de levende God is gehecht, is een
hart dat geheiligd wordt, heilig, stabiel, uniform en
oprecht. Heiligheid en heiliging zorgen voor een
nieuwe geest die handelt en wandelt naar nieuwe
opdrachten. Het hart van vlees, het nieuwe hart
zal niet meer dood en hard zijn als steen, het zal
levend zijn, goede vruchten voortbrengend, de
geboden van God houdend. Het hart dat heilig is
en geheiligd wordt zal nu gericht zijn op God
behagen en niet op rebellie. De inwendige mens is
het nu eens met de Thora van God. Romeinen
7:22 vertelt ons: "Want in mijn innerlijk ben ik het
volledig eens met Gods Thora."

If we allow our thoughts to be governed by
our old ways, we will gravitate to the old man
and sin. The life of sanctification and holiness

Als we toestaan dat onze gedachten worden
beheerst door onze oude wegen, zullen we neigen
naar de oude mens en zonde. Het leven van
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is never ending. We have to constantly
practice things of the Ruach (Spirit). This is the
reason why a life of Torah is so vital in the
process of holiness and sanctification. He has
given us a life filled with mitzvot which remind
us of who we are in Him and how we are to
live. His reminders of tzitzit, Shabbat, kashrut
and the moedim are all symbols of our life in
Him and are aids to sanctification and holiness.
The power of the Spirit allows us to live the
truths of God's word, and with it we are able
to overcome evil and live lives of
righteousness.

heiligmaking en heiligheid eindigt nooit. We moeten
de dingen van de Ruach (Geest) voortdurend
oefenen. Dit is de reden waarom een leven van
Thora zo belangrijk is in het proces van heiligheid en
heiliging. Hij heeft ons een leven vol met mitzvot
gegeven die ons herinneren aan wie we zijn in Hem
en hoe we moeten leven. Zijn herinneren aan tzitzit,
Shabbat, kashrut en moedim zijn alle symbolen van
ons leven in Hem en zijn hulpmiddelen tot heiligmaking en heiligheid. De kracht van de Geest stelt
ons in staat om de waarheden van Gods Woord te
leven, en daarmee zijn we in staat om het kwaad te
overwinnen en levens van gerechtigheid te leven.

Yochanan Alef (1 John) 3:3 states, "Dear
brothers and sisters we are the children of the
Living God, His sons and His daughters,
everyone who has this hope in Him continues
purifying himself, since God is pure."

Yochanan Alef (1 Johannes) 3:3 zegt: "Beste
broeders en zusters, wij zijn de kinderen van de
Levende God, Zijn zonen en Zijn dochters;
iedereen die deze hoop in Hem heeft, blijft zichzelf
zuiveren, omdat God zuiver is."

(end of Gary D'Angelo's comments)

(Einde van Gary D'Angelo's commentaar)

When we attempt to set ourselves apart and be holy it
should be for this goal - that when Yeshua returns He
might be glorified, and together believers might marvel
at what He has done!

Wanneer we proberen om onszelf te onderscheiden en heilig
te zijn moet het voor dit doel zijn - dat wanneer Yeshua
terugkeert, Hij zou kunnen worden verheerlijkt, en gelovigen
samen zich kunnen vergapen aan wat Hij heeft gedaan!

NJB 2 Thessalonians 1:10 on that day when he comes to
be glorified among his holy ones and marvelled at by all
who believe in him; and you are among those who
believed our witness.

NJB 2 Tessalonicenzen 1:10 op die dag wanneer Hij komt
om onder zijn heiligen verheerlijkt en door allen die in Hem
geloven met verbazing gadegeslagen te worden; en u onder
degenen bent die ons getuigenis geloofden.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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