Shalom!

Shalom!

This week's Torah portion has some very interesting
commandments in it, most of which can only completely
be performed in the Covenant Land of Israel. When we
follow the history of the ancient Israelites, we can see
that they never did follow these commandments. First
we have YHWH marking off time in epochs of seven-year
intervals. Just as every 7th day is a Sabbath day, so every
7th year is a Sabbath year. The Sabbath year is called the
Sh'mittah, when the Covenant Land rests. After the end
of the 7th Sh'mittah, there is a special Sabbatical year
called the Yovel, or the Year of Jubilee, proclaiming the
law of redemption and the return of property to its
original stewards. All debts are cancelled and all slaves
go free.
Supernaturally speaking, the Israelites were being provided
for. The manna was falling from heaven, the water was
gushing from the rock. They were protected from their
enemies as they were sheltered under the protection of His
Wings. However, once they entered the Land, things would
change. Keep in mind that these instructions were being
given to a generation of people who were still at Mount
Sinai, still having a wilderness experience and would never
enter the Promised Land to fulfill the commandments of
Sh'mittah and Yovel! However, the Land of Covenant was
meanwhile groaning with eager expectation for the coming
of the sons of Abraham and for the Sabbath it would enjoy
when all of Israel would return!
So at this juncture, the Mighty One of Israel chooses to
speak about how He will give the Israelites stewardship
over a particular piece of Land, complete with blessings
and curses which apply based on their obedience to the
Laws of Sh'mittah and Yovel. It is true that their
disobedience brought about the vengeance of the
covenant, but that's a topic for another time.
YHWH is King and He has the right and the authority to
set the parameters of stewardship for the Kingdom
Land, which He makes clear belongs to Him. Just as He
declares a "set apart" (holy) people, He also declares a
"set apart" (holy) Land.

De Torah portie van deze week bevat een aantal zeer
interessante geboden, waarvan de meeste alleen volledig in
het Verbondsland van Israël kunnen worden uitgevoerd. Als
we de geschiedenis van de vroegere Israëlieten volgen,
kunnen we zien dat ze deze geboden nooit hebben
nagevolgd. Eerst hebben we dat YHWH de tijd in tijdperken
e
van zeven jaar verdeelt. Net zoals iedere 7 dag een sabbat is,
e
zo is elk 7 jaar een Sabbatsjaar. Het Sabbatsjaar heet het
Sh'mittah, wanneer het Verbondsland rust. Na het einde van
e
het 7 Sh'mittah, is er een speciaal sabbatsjaar, het Yovel of
Jubeljaar genoemd, dat de wet van verlossing en de
teruggave van eigendommen aan de oorspronkelijke
beheerder verkondigt. Alle schulden worden geannuleerd en
alle slaven gaan vrijuit.
De Israëlieten werden, bovennatuurlijk gesproken,
voorzien. Het manna viel uit de hemel, het water gutste uit
de rots. Ze werden beschermd tegen hun vijanden zoals ze
onder zijn beschermende vleugels beschut werden. Van
zodra ze echter het land ingingen, zouden de zaken
veranderen. Houd in gedachten dat deze instructies werden
gegeven aan een generatie van mensen die nog bij de berg
Sinaï waren, nog steeds een woestijnervaring hadden en
nooit in het Beloofde Land zouden komen om de geboden
van Sh'mittah en Yovel te vervullen! Het Verbondsland
kreunde ondertussen echter met enthousiaste verwachting
naar de komst van de zonen van Abraham en naar de
sabbat die het zou genieten als heel Israël zou terugkeren!
Dus op dit moment, kiest de Machtige Israels ervoor om te
spreken over hoe Hij de Israëlieten rentmeesterschap over
een bepaald stuk land zal geven, compleet met zegeningen
en vervloekingen die van toepassing zijn op basis van hun
gehoorzaamheid aan de wetten van Sh'mittah en Yovel. Het is
waar dat hun ongehoorzaamheid de wraak van het verbond
bracht, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
JHWH is koning en Hij heeft het recht en de bevoegdheid om
de parameters van het rentmeesterschap voor het
Koninkrijkland te stellen, waarin Hij duidelijk maakt dat het
Hem toebehoort. Net zoals Hij een "apart gezet" (heilige) volk
verklaart, verklaart Hij ook een "apart gezet" (heilige) Land.

Vayikra/Leviticus 25:23 ...the land is Mine; for you are
strangers and sojourners with Me.

Wajikra/Leviticus 25:23 ... het land is van Mij; en gij zijt
vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

At this time, Canaanites were in the Covenant Land.
They were about to be 'vomited' out for committing
horrifying abominations. The Land needed its Sabbath
and would be very happy to see the Sons of Israel
arrive.

Op dat moment waren Kanaänieten in het Verbondsland.
Ze stonden op het punt 'uitgespuwd' te worden voor het
plegen van weerzinwekkende gruwelen. Het Land had zijn
Sabbat nodig en zou erg blij zijn de zonen van Israël te zien
aankomen.

Vayikra/Leviticus 25:2 "Speak to the children of Israel,
and say to them: 'When you come into the land which I
give you, then the land shall keep a Sabbath to YHWH.

Wajikra/Leviticus 25:2 "Spreek tot de kinderen Israels, en
zeg tot hen: 'Als je in het land komt, dat Ik u geef, dan zal
het land een Sabbat voor JHWH houden.

Let's go on with quotes from Day 2 of Mr. William
Bullock's commentary on Behar (Behar - Day 2) -

Laten we verder gaan met citaten van Dag 2 van William
Bullock’s commentaar op Behar (Behar - Dag 2) -
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"Ah, Beloved -- there is something we must understand
about our relationship with Eretz Yisrael (land of
Israel). It is a first fruits land....Eretz Yisrael is unlike
any other land on earth. Israel's arrival in Eretz Yisrael
under Y'hoshua, you see, brought Shabbat to the land the way the arrival of the seventh day of the week
brings Shabbat to us....it is to be a prophetic rehearsal
of the Shabbat all Creation will receive upon the
manifestation of the sons of God in the Holy One's
appointed time.
All of Creation will likewise experience the manifestation of
the 'sons of God', in due time -- according to the Holy One's
prophetic timetable. Eretz Yisrael is merely the first fruits.
Through the sanctification of the 'first fruits' land will in time
come the fullness of the harvest, which will in the day of
Messiah's Kingdom spread to all the continents and
outermost islands of the earth. And when that happens
truly "all the earth shall be filled with the glory of the Holy
One" (Numbers 14:21), and "all the earth shall be filled
with the knowledge of the glory of the Holy One as the
waters cover the sea." Habakkuk 2:14.
...We are called to sanctify His Land as well as His
Name!
...We have learned already that as a holy people...the
Redeemed Community is to sanctify TIME (through the
Feasts and Sabbath)...we are to sanctify His NAME. The
Sh'mittah however takes us into another dimension of
holiness - the dimension of the sanctification of SPACE.
We are to treat the Land - Eretz Yisrael with the same
respect as we treat the Holy One's Name and His
Torah. We are to consider the Land He promised to
Avraham, to Yitschak, and to Ya'akov and to us their
descendants as Holy Geography. It is indeed for us
"the holy land". The Holy One therefore introduces the
Sh'mittah with the following words:

"Ah, Geliefden - er is iets wat we moeten begrijpen over
onze relatie met Eretz Yisrael (land van Israël) Het is een
eerste vruchten land .... Eretz Yisrael is anders dan alle
andere landen op aarde. Zie je, Israël’s komst in Eretz
Yisrael onder Y'hoshua, bracht Shabbat naar het land – op
de wijze dat de komst van de zevende dag van de week tot
ons Shabbat brengt.... het moet een profetische repetitie
zijn van de Shabbat die de hele Schepping zal ontvangen bij
de manifestatie van de zonen van God in de vastgestelde
tijd van de Heilige.
De hele schepping zal te zijner tijd de manifestatie van de
'zonen van God' ook ervaren - volgens het profetische
tijdschema van de Heilige. Eretz Yisrael is slechts de eerste
vrucht. Door de heiliging van het 'eerste vruchten' land zal
mettertijd de volheid van de oogst komen, die zich op de dag
van Messias’ Koninkrijk zal uitspreiden over alle continenten
en de verste eilanden van de aarde. En wanneer dat echt
gebeurt "zal de hele aarde gevuld worden met de glorie van
de Heilige" (Numeri 14:21), en "de gehele aarde zal gevuld
worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heilige
zoals de wateren de zee bedekken." Habakuk 2:14.
... Wij zijn geroepen om Zijn land, evenals Zijn Naam te
heiligen!
... We hebben al geleerd dat als een heilig volk ... de Verloste
Gemeenschap de TIJD moet heiligen (via de Feesten en de
Sabbath) ... we Zijn NAAM moeten heiligen. Het Sh'mittah
brengt ons echter bij een andere dimensie van heiligheid - de
dimensie van de heiliging van de RUIMTE. We moeten het
Land - Eretz Yisrael met hetzelfde respect behandelen als we
de Naam van de Heilige en Zijn Tora behandelen. We moeten
het Land dat Hij beloofde aan Avraham, aan Jitschak en aan
Ja'akov en ons, hun nakomelingen, als Heilige Aardrijkskunde
beschouwen. Het is voor ons inderdaad "het heilige land".
Daarom introduceert de Heilige het Sh'mittah met de
volgende woorden:

Vayikra/Leviticus 25:2 "Speak to the children of Israel,
and say to them: 'When you come into the land which I
give you, then the land shall keep a Sabbath to YHWH.
3 'Six years you shall sow your field, and six years you
shall prune your vineyard, and gather its fruit; 4 'but in
the seventh year there shall be a Sabbath of solemn
rest for the land, a Sabbath to YHWH. You shall neither
sow your field nor prune your vineyard. 5 'What grows
of its own accord of your harvest you shall not reap, nor
gather the grapes of your untended vine, for it is a year
of rest for the land.

Wajikra/Leviticus 25:2 spreek tot de zonen Israëls en zeg tot
hen: wanneer ge kómt in het land dat ik u ga geven, laat het
land dan sabbat houden, een sabbat voor de Ene. 3 Zes
jaren bezaai je je veld, zes jaren snoei je je wijngaard en
zamel je haar opbrengst in. 4 In het zevende jaar zal het
sjabbat sjabbatoon wezen voor het land, een sabbat voor
de Ene; je veld zul je niet bezaaien en je wijngaard niet
snoeien! 5 Wat er opschiet nadat je gemaaid hebt zul je niet
afmaaien en de druiven waarvan je je moet onthouden zul
je niet afsnijden; een jaar van sjabbatoon zal het wezen voor
het land. (Naardense)

Some view the Sh'mittah as merely good "land
management" - i.e. letting the land lie fallow one year
of seven so as to allow it to replenish itself. That
however is only one small and virtually insignificant
aspect of what the Sh'mittah is all about.
The Sh'mittah is about acknowledging the Holy One's
ownership of the Land, and about re-affirming and
perpetuating in each generation the covenant the Holy
One made with Avraham our father regarding that Land.

Sommigen zien het Sh'mittah als louter goed "landbeheer"
d.w.z. het land braak laten liggen, een jaar van de zeven,
om het zo in staat te stellen zich vanzelf weer te vullen. Dat
is echter slechts een klein en vrijwel onbelangrijk aspect van
waar het bij Sh'mittah om gaat.
Het Sh'mittah gaat over het erkennen van het eigendomrecht
van het Land van de Heilige, en over het herbevestigen en in
elke generatie bestendigen van het verbond dat de Heilige
met Avraham, onze vader, met betrekking tot dat land sloot.
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The Sh'mittah is, you see, about honoring Ya'akov's
promise that if the Holy One would bring him (i.e. us,
his descendants) safely back to the land after his (i.e.
our) sojourn in the land of Lavan (or Pharaoh, or
Nebuchadnezzar, or Torquemada, or James II, or the
Czar, or Hitler, or a thousand others), he (i.e. we) would
make the Holy One his (i.e. our) God, would make Eretz
Yisrael a special place of habitation for the Holy One,
and would return to the Holy One a tithe of all He
places in our hand. See Genesis 28:20-22.
...The Holy One wants the world to know that every 7
years He tells His people to trust solely in His provision,
and neither work nor toil to produce a crop.

Zie je, het Sh'mittah gaat over het honoreren van Ja'akovs
belofte dat als de Heilige hem (d.w.z. ons, zijn
nakomelingen) veilig terug naar het land zou brengen na
zijn (d.w.z. ons) verblijf in het land van Lavan (of Farao of
Nebukadnezar, of Torquemada of James II, of de Tsaar, of
Hitler, of duizend anderen), hij (d.w.z. wij) de Heilige tot zijn
(d.w.z. onze) God zou maken, Eretz Yisrael tot een speciale
plaats van bewoning voor de Heilige zou maken, en aan de
Heilige een tiende van alles wat Hij in onze hand geeft zou
teruggeven. Zie Genesis 28:20-22.
... De Heilige wil dat de hele wereld weet dat Hij Zijn volk zegt
elke 7 jaar uitsluitend op Zijn voorziening te vertrouwen, en
niet te werken of te zwoegen om een gewas te produceren.

For further study on the Yovel, or Year of Jubilee,
see Mr. Bullock's Day 3 study here - Yovel

Voor verdere studie over het Yovel of Jubeljaar, zie
Bullock's Dag 3 studie: Yovel

This week in his newsletter, Tommy Waller from
HaYovel ministry gave an interesting perspective
on the number 50 as it pertains to Israel. Mr.
Waller's website and opportunity to subscribe to
their newsletter can be found here - HaYovel.
It's interesting that the name of their ministry
translated from the Hebrew means "The Yovel"!

Deze week gaf Tommy Waller in zijn nieuwsbrief van
de HaYovel bediening een interessant perspectief op
het getal 50 als het gaat om Israël. Zijn website en
de mogelijkheid om zich op de nieuwsbrief te
abonneren kunt u hier vinden: HaYovel. Het is
bijzonder dat de naam van hun bediening uit het
Hebreeuws vertaald "Het Jubeljaar" betekent!

Dear Friends,

Lieve vrienden,

Harvest 2016 is quickly approaching. This year, as in
every year, the season marks a very special prophetic
event. The prophets Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Joel,
Amos, and Zechariah all spoke about the restoration of
the vineyards to Israel, and now we are experiencing the
miraculous fulfillment of their dreams first hand.
Over 11 years ago this month I came face to face with
the irrefutable evidence of God's spoken word to
restore the desolate soil of Israel. As I stood in a
vineyard on the Mount of Blessing in the heart of
Samaria, I listened as Nir Lavi, an orthodox Jew, read
with great zeal, the vision of Jeremiah, "You shall yet
plant vines on the mountains of Israel." As he spoke
these words it was as if I had heard them for
the first time. I was speechless.
Really? Was it possible to bring the Word of God
beyond the clouds and set them right in front of me?
Since that moment, I have had many eye opening
revelations on the mountains of Israel. Since that
moment, there have been thousands who have
encountered those same revelations - and more.

De oogst van 2016 nadert snel. Dit jaar, zoals elk jaar,
markeert een heel bijzondere profetische gebeurtenis het
seizoen. De profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël,
Amos, en Zacharia spraken over het herstel van de
wijngaarden voor Israël, en nu ervaren we uit de eerste
hand de wonderbaarlijke vervulling van hun dromen.
Meer dan 11 jaar geleden kwam ik deze maand oog in oog te
staan met het onweerlegbare bewijs van Gods gesproken
woord om de desolate bodem van Israël te herstellen. Toen ik
in een wijngaard op de Berg der Zaligsprekingen in het hart
van Samaria stond, luisterde ik als Nir Lavi, een orthodoxe
jood, en las met grote ijver in het visioen van Jeremia: "Gij zult
weder wijngaarden planten op de bergen van Israël." Terwijl
hij deze woorden sprak, was het alsof ik ze voor het eerst had
gehoord. Ik was sprakeloos.
Werkelijk? Was het mogelijk om het Woord van God voorbij
de wolken te brengen en ze recht tegenover mij te zetten?
Vanaf dat moment heb ik veel oogopenende openbaringen
over de bergen van Israël gehad. Sinds dat moment zijn er
duizenden geweest die diezelfde openbaringen hebben
ondervonden - en nog veel meer.

A Prophetic Celebration

Een profetische Viering

Something very special is set to begin this fall, and I
believe every Christian should find a way to be a part
of it.
Rosh Hashanah (Yom Teruah) will mark the beginning
of the 50th year since the liberation of Jerusalem,
Judea, and Samaria in the Six Day War. Do you believe
Israel's victory in 6 days, against all odds, was a

Iets heel bijzonders staat dit najaar te beginnen, en ik denk
dat elke christen een manier moet vinden om er deel aan te
hebben.
Rosh Hashana (Yom Teruah) zal het begin van het 50ste jaar
markeren sinds de bevrijding in de Zesdaagse Oorlog van
Jeruzalem, Judea en Samaria. Gelooft u dat de overwinning
van Israël in 6 dagen, tegen alle verwachtingen in, een
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miracle of God? If so, then you must believe that
anyone or any nation that would set for themselves
an initiative to undo this miracle would be in
opposition to God's plan. Let's choose to rejoice in
God's plan - not oppose it.
On top of this, Israel will also celebrate the 100th year
since the Balfour Declaration bravely recognized the
Jewish right to the land of Israel.
As the nations continue to stand against Israel and
Jewish sovereignty over Jerusalem, Judea, and Samaria,
we who claim to hold dear the Word of God need to
enthusiastically join this celebration. It is time to shake
off the chains of replacement theology once and for all.
Let us choose, right now, to yield ourselves to the
overpowering Word of our Creator.
Will we allow, once again, the Jewish people to dance
alone as God continually shows Himself faithful to His
promises? Will this be the moment we come out of our
2000 year captivity and recognize the actual reason the
Creator reveals to us His name, "The God of Abraham,
Isaac, and Jacob?"
Go to our website and get your application today to join
me and my family in Jerusalem, Judea, and Samaria for
this historic celebration.

wonder van God was? Als dat zo is, dan moet u geloven dat
iemand of een volk dat een initiatief neemt om dit wonder
ongedaan te maken tegen Gods plan in moet gaan. Laten we
ervoor kiezen om ons te verheugen in Gods plan – en ons er
niet tegen verzetten.
Daarenboven zal Israël ook het 100ste jaar vieren sinds de
Balfourverklaring dapper het Joodse recht op het land Israël
erkende.
Terwijl de naties doorgaan met tegen Israël en de Joodse
soevereiniteit over Jeruzalem, Judea en Samaria te zijn,
moeten wij, die beweren dat het Woord van God ons dierbaar
is, nodig enthousiast aan deze viering deelnemen. Het is tijd
om de ketenen van de vervangingstheologie eens en voor
altijd af te schudden. Laat ons kiezen, nu, om onszelf aan het
overweldigende woord van onze Schepper over te geven.
Zullen we toestaan, nogmaals, dat het Joodse volk alleen
danst als God Zich voortdurend trouw toont aan zijn beloften?
Zal dit het moment zijn dat we uit onze 2.000 jaar
gevangenschap komen en de werkelijke reden erkennen dat
de Schepper aan ons Zijn naam openbaart: "De God van
Abraham, Isaak en Jacob? '
Ga naar onze website en ontvang vandaag nog uw aanvraag
om mij en mijn familie in Jeruzalem, Judea en Samaria te
vervoegen voor deze historische viering.

Tommy Waller
President and Founder, HaYovel - www.hayovel.com

Tommy Waller
Voorzitter en oprichter, HaYovel - www.hayovel.com

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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