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Shalom! 
 
This week the Torah will very clearly detail the 
ramifications of two different directions the nation 
of Israel could choose to go.  On the one hand, they 
could decide to take the path of obedience and 
experience the extraordinary blessings that will be 
poured out on them as a result of adherence to 
Yah's Torah.  However, they are also confronted with 
the curses - terrible horrors that will plummet them 
downward into the depths of despair if they choose 
to be disobedient.   
When you read the lists of the blessings and the curses, 
you will quickly notice that the list of curses is at least 
three times the length of the blessings and contains far 
more detail.  There is, however, a clear symmetry 
between the two.  The opposite of every blessing is 
seen in the curses: 
1. Rain/drought 
2. Agricultural abundance/famine 
3. Peace/war 
4. Fertility and population increase/bloodshed and 

genocide 
5. Wealth/poverty 
6. God's tangible Presence/God's absence 
7. Home in the Land/Exiled into the nations 
Rabbi Alex Israel describes the blessings as a process.  
The blessings begin with the rain which ensures 
agricultural success.  Because there is plenty of food, 
there is no need to leave the Land to look for food in 
other countries. Vayikra/Leviticus 26:4-5 
There will be peace in the Land, because of the 
absence of dangerous animals and because of the 
promise of divine protection from foreign attack.  
Israel will have no problem defeating her enemies: 
Vayikra/Leviticus 26:6-8 
 
And then another blessing.  Something truly divine.  In a 
very intimate phrase, YHWH mentions that He will "turn to 
you."  The results are promises we have heard before: 
 
Vayikra/Leviticus 26:9 "'I will turn to you and make you 
fruitful and increase your numbers, and I will keep my 
covenant with you. 
 
And yet another blessing as we reach the pinnacle of 
the upward spiral.  Our covenant keeping Elohim will 
promise to go beyond physical blessings and "set His 
tabernacle among you" and "walk among you": 
 
Vayikra/Leviticus 26:11 I will set My tabernacle among 
you, and My soul shall not abhor you. 12 I will walk in your 
midst and be your Elohim, and you shall be My people. 
 
So these are the blessings for obedience - first YHWH 
taking care of their physical needs from a distance and 
climaxing with His very Presence in the midst of the 

Shalom! 
 
Deze week zal de Thora heel duidelijk het effect beschrijven 
van twee verschillende richtingen die de natie Israël kon 
kiezen om te gaan. Aan de ene kant zouden ze kunnen 
besluiten om het pad van gehoorzaamheid te nemen en de 
buitengewone zegeningen te ervaren die over hen zullen 
worden uitgestort als gevolg van de naleving van Yah's Tora. 
Ze worden echter ook geconfronteerd met de vloeken - 
verschrikkelijke gruwelen die hen naar beneden zullen 
storten in de diepte van wanhoop als ze ervoor kiezen om 
ongehoorzaam te zijn. 
Wanneer je de lijsten van de zegeningen en de vloeken 
leest, zul je snel merken dat de lijst van vloeken minstens 
drie keer zo lang is als die van de zegeningen en veel meer 
details bevat. Er is echter een duidelijke symmetrie tussen 
de twee. In de vloeken wordt het tegenovergestelde gezien 
van elke zegen: 
1. Regen/droogte 
2. Agrarische overvloed/hongersnood 
3. Vrede/oorlog 
4. Vruchtbaarheid en toename van de 

bevolking/bloedvergieten en genocide 
5. Rijkdom/armoede 
6. Gods tastbare tegenwoordigheid/Gods afwezigheid 
7. Thuis in het land/verbannen onder de naties 
Rabbi Alex Israel beschrijft de zegeningen als een proces. De 
zegeningen beginnen met de regen die voorspoedige 
landbouw garandeert. Omdat er voldoende voedsel is, is het 
niet nodig het Land te verlaten om in andere landen naar 
voedsel te zoeken. Vayikra/Leviticus 26:4-5 
Er zal vrede zijn in het Land, vanwege de afwezigheid van 
gevaarlijke dieren en vanwege de belofte van goddelijke 
bescherming tegen aanvallen vanuit het buitenland. Israël 
zal er geen moeite mee hebben haar vijanden te verslaan: 
Vayikra/Leviticus 26:6-8 
 
En dan nog een zegen. Iets echt goddelijks. In een heel 
intieme zin vermeldt YHWH dat Hij "zich naar u zal keren". 
Het gevolg zijn beloften die we eerder hebben gehoord: 
 
Vayikra/Leviticus 26:9 "Ik zal mij naar u keren en u 
vruchtbaar maken en uw aantallen verhogen, en Ik zal mijn 
verbond met u nakomen. 
 
En nog een zegen als we het hoogtepunt van de opwaartse 
spiraal bereiken. Onze verbond bewarende Elohim zal 
beloven verder te gaan dan fysieke zegeningen en "Zijn 
tabernakel onder jullie vestigen" en "onder jullie wandelen": 
 
Vayikra/Leviticus 26:11 Ik zal Mijn tabernakel onder u 
plaatsen, en Mijn ziel zal van u niet walgen. 12 Ik zal in uw 
midden wandelen en uw Elohim zijn, en u zult Mijn volk zijn. 
 
Dit zijn dus de zegeningen voor gehoorzaamheid - eerst 
YHWH die van op afstand zorg draagt voor hun fysieke 
behoeften en als climax met Zijn eigen Aanwezigheid in het 
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nation.  Rashi makes an interesting comment pertaining 
to "I will walk in your midst": 
 

I will walk with you as in the Garden of Eden, 
like one of you, and you will not tremble from 
My very Presence. 

 
Quoting now from commentary by Rabbi Alex Israel: 
 

Rashi wishes to compare the world of the 
blessings with the Garden of Eden.  He draws 
on a textual parallel.  In the Garden of Eden, 
Adam experienced God as "walking through the 
garden."  (Genesis 3:8)  What is this "walking?"  
It would seem that this is a metaphor for a 
constant divine presence that was synonymous 
with the environment of Gan Eden.  Adam was 
able to commune with God without fear or 
apprehension.   
This incredible state of things lasted only for 
a short time.  It was shattered by man's sin.  
Bereshit describes how, after his sin, man 
felt a need to hide from God, unable to face 
him openly....Man and God are distanced, 
separated...And now, back to Bechukotai.  
Here, in the "Blessings" passage, God talks 
once again about "walking" in the midst of 
the people....are we seeing a resurfacing of 
an Eden-like reality?  The answer is - Yes!  
The Torah is communicating something to 
us.  That as a response to man obeying 
God's law, man can once again "walk" with 
God, communicate with God in a 
straightforward manner.  The Man-God 
connection is repaired...we must infer a 
startling conclusion.  That our Blessings 
describe a process whereby Man "returns," 
in some way, to Eden.  
Ramban tells us that the world of blessings IS 
the Garden of Eden with all its associated 
blessings;  God's intense Presence and 
closeness, the absence of sin, all worldly needs 
effortlessly at hand.  
 

Rabbi Israel goes on to speak of the changes that took 
place when man was forced to leave the garden.  
Quoting: 

 
Man and woman ate from the Tree of 
Knowledge and were banished.  Before they 
left, they were each cursed.  To woman:  "I will 
make most severe your pangs of 
childbearing..." (Gen 3:16).  To man, "cursed 
shall be the earth because of you; By toil shall 
you eat of it all the days of your life.  Thorns 
and thistles will it sprout up for you, but your 
food shall be the grasses of the field..." (Gen 

midden van de natie is. Rashi maakt een interessante 
opmerking m.b.t. "Ik zal in je midden wandelen": 
 

Ik zal met u wandelen zoals in de Hof van Eden, als 
een van jullie, en u zult niet beven voor Mijn 
Aanwezigheid. 

 
Citaat nu uit commentaar van Rabbi Alex Israel: 
 

Rashi wil de wereld van de zegeningen 
vergelijken met de Hof van Eden. Hij leidt dat af 
uit een tekstuele parallel. In de Hof van Eden 
ervaart Adam God als "door de tuin wandelend". 
(Genesis 3:8) Wat is dit "wandelen?" Het lijkt 
erop dat dit een metafoor is voor een constante 
goddelijke aanwezigheid die synoniem was voor 
de omgeving van Gan Eden. Adam was in staat 
om met God te communiceren zonder angst of 
vrees. 
Deze ongelooflijke toestand duurde slechts een 
korte tijd. Die werd verbrijzeld door de zonde van 
de mens. Bereshit beschrijft hoe, na zijn zonde, de 
mens de behoefte voelde zich voor God te 
verbergen, niet in staat om hem openlijk tegemoet 
te treden ... De mens en God zijn op een afstand, 
gescheiden ... En nu, terug naar Bechukotai. Hier, in 
de passage “Zegeningen”, spreekt God opnieuw 
over “wandelen” in het midden van de mensen ... 
zien we een opleving van een Edenachtige rea-
liteit? Het antwoord is ja! De Tora communiceert 
iets met ons. Dat als een reactie, op de mens die 
gehoorzaam is aan Gods wet, de mens weer met 
God kan "wandelen"; op een eenvoudige manier 
met God kan communiceren. De mens-God relatie 
is hersteld ... we moeten een verrassende conclusie 
trekken: dat onze zegeningen een proces beschrij-
ven waarbij de mens op de een of andere manier 
terugkeert naar Eden. 
Ramban vertelt ons dat de wereld van zegeningen 
de Hof van Eden IS met alle bijbehorende zegenin-
gen; Gods intense Aanwezigheid en nabijheid, de 
afwezigheid van zonde, alle wereldse behoeften 
moeiteloos bij de hand. 
 

Rabbi Israël spreekt verder over de veranderingen die 
plaatsvonden toen de mens gedwongen werd de hof te 
verlaten. Citaat: 

 
Man en vrouw aten van de Boom der Kennis en 
werden verbannen. Voordat ze weggingen, werden 
ze elk vervloekt. Tegen de vrouw: "Ik zal uw pijn bij 
het baren zeer hevig maken ..." (Genesis 3:16). 
Voor de mens, "vervloekt zal de aarde zijn vanwege 
jou, door zwoegen zul je ervan eten al de dagen 
van je leven, doornen en distels zullen voor jou 
uitspruiten, maar jouw voedsel zullen de grassen 
van het veld zijn ... " (Gen 3:17-18). We hebben dus 
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3:17-18).  so we have hardship in two areas:  
pain in childbirth and the exhausting task of 
tilling the land for food. 
 
Look again at the blessing passage.  It is precisely 
these two elements that reverse themselves.  In 
the narrative of the "blessings", agriculture 
becomes easy, and bringing children into the 
world is somehow effortless.  The curses of Adam 
and Eve would seem to have disappeared.  Why?  
Because we are back in the Garden of Eden! 
 

In reference to the Land of Israel as the special place of 
blessings: 

 
The Land of Israel and the Garden of Eden are 
both spiritually attuned.  They both act as a 
spiritual barometer and tolerate their 
inhabitants accordingly.  If God's ethic is 
followed, it becomes a paradise; a place where 
the worldly is taken care of and one can focus 
on higher things.  However, if God's laws are 
rejected and laid aside, the place itself will eject 
its inhabitants.  The land will not withstand 
wrongdoing.  

 
Let's return to Vayikra 26:9 and continue the 
connection with the Garden of Eden: 
 
Vayikra/Leviticus 26:9 "'I will turn to you and make you 
fruitful and increase your numbers, and I will keep my 
covenant with you.  
 
Compare the above verse with what we read in 
Bereshith/Genesis: 
 
Bereshith/Genesis 1:27 So Elohim created man in His 
own image; in the image of Elohim He created him; 
male and female He created them. 28 Then Elohim 
blessed them, and Elohim said to them, "Be fruitful and 
multiply; fill the earth and subdue it 
 
To "parah", is to "be fruitful, bear young, increase with 
offspring."  Notice that after Elohim created Adam and 
Eve, His first blessing and His first commandment were 
to "be fruitful and multiply and fill the earth."   
Comparing that with Vayikra 26:9, we see that this His 
intention is to return them to the covenant He made 
with them in the Garden!  And He never forgets His 
desire.  We see His blessing and command to be 
"fruitful" again with Noach: 
 
Bereshith/Genesis 9:1 So Elohim blessed Noah and his 
sons, and said to them: "Be fruitful and multiply, and fill 
the earth. 
 
And again "fruitfulness" with Avram, only this time 

problemen op twee gebieden: pijn bij de bevalling 
en de uitputtende taak om het land te bewerken 
voor voedsel. 
 
Kijk opnieuw naar de zegen passage. Het zijn juist 
deze twee elementen die zichzelf omkeren. In het 
verhaal van de “zegeningen” wordt de landbouw 
gemakkelijk en is het op de een of andere manier 
gemakkelijk om kinderen op de wereld te brengen. 
De vloeken van Adam en Eva lijken verdwenen. 
Waarom? Omdat we terug zijn in de Hof van Eden! 
 

Met betrekking tot het Land van Israël als de speciale plaats 
van zegeningen: 

 
Het land van Israël en de Hof van Eden zijn beide 
spiritueel in harmonie. Ze fungeren allebei als een 
spirituele barometer en tolereren hun inwoners 
dienovereenkomstig. Als Gods ethiek wordt 
gevolgd, wordt het een paradijs; een plek waar 
voor het wereldse wordt gezorgd en men zich op 
hogere dingen kan concentreren. Als de wetten 
van God echter worden verworpen en terzijde 
geschoven, zal de plaats zelf haar inwoners uitwer-
pen. Het land is niet bestand tegen wandaden. 

 
Laten we terugkeren naar Vayikra 26:9 en doorgaan met de 
verbinding met de Hof van Eden: 
 
Vayikra/Leviticus 26:9 "Ik zal mij tot u wenden en u 
vruchtbaar maken en uw aantallen verhogen, en Ik zal mijn 
verbond met u nakomen. 
 
Vergelijk het bovenstaande vers met wat we in 
Bereshith/Genesis lezen: 
 
Bereshith/Genesis 1:27 Zo creëerde Elohim de mens naar 
zijn eigen beeld; naar het beeld van Elohim schiep Hij hem; 
man en vrouw heeft Hij ze gemaakt. 28 Toen zegende 
Elohim hen, en Elohim zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en 
word talrijk, vult de aarde en onderwerpt haar 
 
"Parah", is "vruchtbaar zijn, jongen baren, toenemen met 
nageslacht". Merk op dat nadat Elohim Adam en Eva schiep, 
zijn eerste zegen en zijn eerste gebod “vruchtbaar moesten 
zijn en zich vermenigvuldigen en de aarde vullen”. Als we 
dat vergelijken met Vayikra 26:9, zien we dat dit Zijn 
bedoeling is; hen terugbrengen naar het verbond dat Hij 
met hen in de Hof heeft gesloten! En Hij vergeet nooit Zijn 
verlangen. Met Noach zien we zijn zegen en zijn gebod om 
weer "vruchtbaar" te zijn: 
 
Bereshith/Genesis 9:1 Zo zegende Elohim Noach en zijn 
zonen en zei tot hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt 
u en vult de aarde. 
 
En met Avram weer "vruchtbaarheid"; alleen zegt Elohim 
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Elohim says "He" will do it: 
 
Bereshith/Genesis 17:2 "And I will make My covenant be-
tween Me and you, and will multiply you exceedingly." ... 6 "I 
will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of 
you, and kings shall come from you. 7 "And I will establish 
My covenant between Me and you and your descendants 
after you in their generations, for an everlasting covenant, to 
be Elohim to you and your descendants after you. 
 
YHWH repeats His faithfulness to Ya'acov, the command 
for "fruitfulness" and also speaks of the Land: 
 
Bereshith/Genesis 35:11 Also Elohim said to him: "I am El 
Shaddai. Be fruitful and multiply; a nation and a company of 
nations shall proceed from you, and kings shall come from 
your body. 12 "The land which I gave Abraham and Isaac I 
give to you; and to your descendants after you I give this 
Land."  
 
Ya'acov tells Yosef of these same promises: 
 
Bereshith/Genesis 48:3 Then Ya'acov said to Yosef: "El 
Shaddai appeared to me at Luz in the land of Canaan 
and blessed me, 4 and said to me, 'Behold, I will make 
you fruitful and multiply you, and I will make of you a 
multitude of people, and give this land to your 
descendants after you as an everlasting possession.' 
 
Now interestingly enough, there are only two places in 
Shemot where we are told the children of Israel kept 
the commandment to "be fruitful."  The first place 
mentioned is when they are in Egypt: 
 
Shemot/Exodus 1:7 But the children of Israel were 
fruitful and increased abundantly, multiplied and grew 
exceedingly mighty; and the land was filled with them. 
 
The context of the second instance in Shemot is when 
YHWH promises that upon entrance into the Promised 
Land, they will drive out the inhabitants and become 
"fruitful."  
 
Shemot/Exodus 23:30 "Little by little I will drive them 
out from before you, until you are fruitful, and you 
inherit the Land. 
 
And then, the very next place we find "fruitful" is in our 
Torah portion where YHWH promises that when the 
people obey His Torah and keep it with all their heart in 
the Land, He will "make them fruitful and increase their 
numbers."   The only other place in the Torah we find 
"fruitfulness" is in Devarim where YHWH warns the 
Israelites that the result of disobeying the 
commandments will bring a "root fruitful of gall and 
wormwood," not blessings.  If you continue to read, you 
will see that this person deceives himself, thinking he 

deze keer dat "Hij" het zal doen: 
 
Bereshith/Genesis 17:2 "En Ik zal Mijn verbond maken 
tussen Mij en tussen u en u buitengewoon vermenigvul-
digen." .... 6 "Ik zal u buitengewoon vruchtbaar maken, en Ik 
zal van u volken maken, en koningen zullen van u komen." 7 
En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw 
nageslacht na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, 
om Elohim te zijn voor jou en je nakomelingen na jou. 
 
YHWH herhaalt Zijn trouw aan Ya'acov (Jacob), het bevel 
voor "vruchtbaarheid" en spreekt ook van het Land: 
 
Bereshith/Genesis 35:11 Ook zei Elohim tot hem: "Ik ben 
El Shaddai, wees vruchtbaar en word talrijk, een natie en 
een groep naties zal van u uitgaan en koningen zullen uit 
uw lichaam komen." 12 "Het land dat Ik Abraham en 
Izaak gaf, geef Ik jou; en aan je nazaten na jou geef ik dit 
Land. " 
 
Ya'acov vertelt Yosef (Jozef) over dezelfde beloftes: 
 
Bereshith/Genesis 48:3 Toen zei Ya'acov tegen Yosef: "El 
Shaddai verscheen aan mij in Luz in het land Kanaän en 
zegende mij, 4 en zei tegen mij: "Zie, Ik zal je vruchtbaar 
maken en je vermenigvuldigen, en Ik zal van jou een veelheid 
van volken maken en dit land aan je nageslacht na jou als 
een eeuwigdurend bezit geven. ' 
 
Nu zijn er merkwaardig genoeg slechts twee plaatsen in 
Shemot waar ons verteld wordt dat de kinderen van Israël 
het gebod onderhouden om "vruchtbaar te zijn". De eerste 
plaats die genoemd wordt is wanneer ze in Egypte zijn: 
 
Shemot/Exodus 1:7 Doch de kinderen Israëls waren 
vruchtbaar, en werden overvloedig, vermeerderden zich en 
groeiden zeer sterk; en het land was vol van hen. 
 
De context van de tweede plaats in Shemot is 
wanneer YHWH belooft dat ze bij binnenkomst in 
het Beloofde Land de inwoners verdrijven en 
"vruchtbaar" worden. 
 
Shemot/Exodus 23:30 "Beetje bij beetje verdrijf Ik ze 
voor je uit, totdat je vruchtbaar bent, en je het Land 
beërft. 
 
De volgende plaats waar we "vruchtbaar" vinden, is dan in 
onze Tora portie waar YHWH belooft dat wanneer de men-
sen Zijn Tora gehoorzamen en met heel hun hart in het Land 
bewaren, Hij "hen vruchtbaar zal maken en hun aantal zal 
vergroten." De enige andere plaats in de Torah waar we 
"vruchtbaarheid" vinden, is in Devarim, waar YHWH de 
Israëlieten waarschuwt dat het resultaat van ongehoor-
zaamheid aan de geboden een "vruchtbare wortel van gom 
en alsem" zal brengen, geen zegeningen. Als je verder leest, 
zul je zien dat deze persoon zichzelf voor de gek houdt, 
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will be blessed when in truth he will inherit the curses: 
Devarim/Deuteronomy 29:15-22 
 
Yet, our covenant keeping Elohim... He will "turn to" His 
people, make them "fruitful," and keep His covenant 
with them. Remember in the blessings of Vayikra 26:9, 
YHWH said He would "turn to them?" That phrase in 
Hebrew is "paniti elechem." (It literally means He will 
turn His face toward them. Consider the words of the 
Aharonic blessing) In fact, the only other place you read 
"paniti elechem," is in reference to how He will "turn" 
toward the mountains of Israel when He restores His 
people. Also notice that now it is the mountains who 
are being "fruitful," blessing the children of Israel: 
 
Ezekiel 36:8 And you, O mountains of Israel, You shall 
shoot forth your branches, and yield your fruit for My 
people Israel, For they have drawn near to come. 9 For, 
lo, I am for you, and have turned to you (paniti 
elechem), And ye have been tilled and sown. 
 
Just one more thing.  It is YHWH's desire that His people 
will be "fruitful."  Jeremiah provides us with a beautiful 
illustration of the outcome of trusting in the Almighty: 
 
Jeremiah 17:7 "Blessed is the man who trusts in YHWH, 
And whose hope is YHWH  8 For he shall be like a tree 
planted by the waters, Which spreads out its roots by 
the river, And will not fear when heat comes; But its leaf 
will be green, And will not be anxious in the year of 
drought, Nor will cease from yielding fruit. 
 
These words are similar to the words in Psalm 1: 
 
Psalm 1:1 Blessed is the man Who walks not in the counsel 
of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in 
the seat of the scornful; 2 But his delight is in the Torah of 
YHWH, And in His Torah he meditates day and night. 3 He 
shall be like a tree Planted by the rivers of water, That 
brings forth its fruit in its season, Whose leaf also shall not 
wither; And whatever he does shall prosper. 
 
There is quite a difference, however, in the contexts of 
these verses.  While the Psalmist speaks of a healthy 
life, Jeremiah tells of a person who will "not be anxious 
in the year of drought, nor cease from yielding fruit."   
This person is surviving drought...not just surviving, but 
continuing to be "fruitful!"  His roots have gone deep 
and he is trusting in YHWH.  His "hope is in YHWH!"  
This is a picture of a person who has learned to fully 
trust YHWH with His circumstances.  When things get 
tough, it will be evident what kind of "roots" he has!  He 
doesn't just survive, he thrives!! 
 
Yeshua spoke often about "fruit," and it was a 
common theme in His parables.  Following are a 
couple verses: Luke 8:15 ; John 15:8. 

denkend dat hij zal gezegend worden maar in werkelijkheid 
erft hij de vloeken: Devarim/Deuteronomium 29:15-22 
 
Maar toch, onze verbondbewarende Elohim... Hij zal Zich 
"keren naar" Zijn volk, hen "vruchtbaar maken" en zijn 
verbond met hen bewaren. Denk aan de zegeningen van 
Vayikra 26:9, dat YHWH zei dat Hij "Zich tot hen zou keren?" 
Die uitdrukking is in het Hebreeuws "paniti elechem." (Het 
betekent letterlijk dat Hij zijn gezicht naar hen zal keren. 
Denk aan de woorden van de Aäronitische zegen.) In feite is 
de enige andere plaats waar u "paniti elechem" leest, m.b.t. 
hoe Hij Zich naar de bergen van Israël zal "keren" wanneer 
Hij Zijn volk herstelt. Merk ook op dat het nu de bergen zijn 
die "vruchtbaar" zijn, zo de kinderen van Israël zegenende: 
 
Ezechiël 36:8 En u, o bergen van Israël, u zult uw takken 
uitsteken en uw vrucht geven voor Mijn volk Israël, want om 
te komen zij zijn nabij gekomen. 9 Want zie, Ik ben er voor u, 
en Ik heb Mij tot u gekeerd (paniti elechem), en gij zijt 
bewerkt en bezaaid. 
 
Nog één ding. Het is de wens van YHWH dat Zijn volk 
"vruchtbaar" zal zijn. Jeremia geeft ons een mooie illustratie 
van het resultaat van vertrouwen in de Almachtige: 
 
Jeremia 17:7 Gezegend is de man die op YHWH vertrouwt, 
en wiens hoop YHWH is. 8 Want hij zal zijn als een boom 
geplant bij de wateren, die zijn wortels uitspreidt bij de rivier, 
en niet zal vrezen wanneer de hitte komt; maar zijn blad zal 
groen zijn, en niet angstig zijn in het jaar van droogte, noch 
zal ophouden vrucht op te leveren. 
 
Deze woorden lijken op de woorden in Psalm 1: 
 
Psalm 1:1 Gezegend is de man die niet wandelt in de raad 
der goddelozen, noch op het pad van de zondaars staat, 
noch op de zetel van de minachting zit; 2 Maar zijn vreugde 
is in de Tora van YHWH, en in Zijn Tora mediteert hij dag en 
nacht. 3 Hij zal zijn als een boom geplant aan de rivieren van 
water, die zijn vrucht voortbrengt in zijn tijd, wiens blad ook 
niet zal verdorren; en wat hij ook doet zal gelukken. 
 
Er is echter een groot verschil in de contexten van deze 
verzen. Terwijl de psalmist over een gezond leven spreekt, 
vertelt Jeremia over iemand die "niet angstig zal zijn in het 
jaar van droogte, en niet ophoudt vrucht te dragen". Deze 
persoon overleeft droogte ... niet alleen overleven, maar 
"vruchtbaar" blijven! Zijn wortels zijn diep gegaan en hij 
vertrouwt op YHWH. Zijn "hoop is in YHWH!" Dit is een 
beeld van iemand die heeft geleerd om YHWH met Zijn 
omstandigheden volledig te vertrouwen. Wanneer dingen 
moeilijk worden, zal het duidelijk zijn wat voor soort 
"wortels" hij heeft! Hij overleeft niet alleen, hij gedijt ook !! 
 
Yeshua sprak vaak over "vrucht" en het was een veel 
voorkomend thema in zijn parabels. Hier volgen een 
paar verzen: Lukas 8:15; Johannes 15:8  



6 
 

In fact, consider how the problems of man began with 
"fruit" in the garden, and the Bible ends with this 
glorious picture of "fruit": 
 
Revelation 22:2 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. 
 
It seems appropriate to end with a prayer from 
Colossians: 
 
Colossians 1:9 For this reason we also, since the day we 
heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you 
may be filled with the knowledge of His will in all wisdom 
and spiritual understanding; 10 that you may walk worthy 
of Adonai, fully pleasing Him, being fruitful in every good 
work and increasing in the knowledge of Elohim; 
 
Amen! 
 
Please continue your prayers for Israel as Iran continues 
to establish itself in Syria with intent on attacking Israel.  
The north and the Golan are on high alert with every 
precaution being taken. 
 
Psalm 121:4 Behold, He who keeps Israel Shall neither 
slumber nor sleep. 
 
Shabbat Shalom! 

Bedenk hoe in feite de problemen van de mens in de hof 
met "vrucht" begonnen; en de Bijbel eindigt met dit 
glorieuze beeld van "vrucht": 
 
Openbaring 22:2 In het midden van haar straat, en aan 
weerszijden van de rivier, was de boom des levens, die 
twaalf vruchten droeg, elke boom leverde elke maand zijn 
vruchten. De bladeren van de boom waren voor de genezing 
van de naties. 
 
Het lijkt gepast om met een gebed uit Kolossenzen te 
eindigen: 
 
Kolossenzen 1:9 Om deze reden houden wij ook, sinds de 
dag dat we het hoorden, niet op voor u te bidden, en te 
vragen dat u met de kennis van Zijn wil vervuld mag worden 
in alle wijsheid en geestelijk begrip; 10 opdat u Adonai 
waardig kunt wandelen, Hem ten volle behaagt, vruchtbaar 
bent in elk goed werk en in de kennis van Elohim toeneemt; 
 
Amen! 
 
Ga alsjeblieft door met je gebed voor Israël, want Iran blijft 
zich vestigen in Syrië met de bedoeling Israël aan te vallen. 
Het noorden en de Golan staan op scherp en alle 
voorzorgsmaatregelen worden genomen. 
 
Psalm 121:4 Zie, hij die Israël bewaart, zal niet sluimeren 
noch slapen. 
 
Shabbat Shalom!! 

 


