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Shalom!

We are about to begin our long journey through the
wilderness, but before we do, YHWH will give explicit
directions for how He physically wants His people to go
forth. It's interesting, don't you think, that on the trek
from Egypt to Mt. Sinai, the Israelites traveled as one
big mob of people. Soon, however, they will leave the
Mountain in an orderly fashion set according to tribes
and clans of people. One can only wonder if when the
people were counted, they were given their tribal
affiliation and family name by Divine revelation. This
would certainly make sense since for hundreds of years
they had lived under oppression and slavery. Often
families were separated as they were working on
building projects throughout Egypt. People became
identified by their skills, not by their family name.
Eventually, as the population exploded, family
members completely lost track of each other. Torah
lifestyle was likely nearly forgotten as people struggled
under oppression. And along with that, tribal affiliation
became less important and eventually disappeared
from the minds of most. So now, we are about to begin
YHWH's restoration of the families and their tribes! Our
Covenant Partner knows those He has entered into
relationship with. And now, He will reveal this
information to Moshe and separate the people by
tribes and families...

Bemidbar/Numbers 1:1 Now YHWH spoke to Moshe
...2 "Take a census of all the congregation of the
children of Israel, by their families, by their fathers'
houses, according to the number of names, every male
individually, 3 "from twenty years old and above -- all
who are able to go to war in Israel. You and Aharon
shall number them by their armies.

Hmmm...danger, danger! Suddenly the children of Israel
will find themselves reshuffled and their next door
neighbors will become family members - not those they
have connected with as friends with common interests or
personalities. For some of us, family next door sounds
like a dream. But for many...for example - Isaac and
Ishmael, Jacob and Esau, Solomon and Adoniyah? What
would it be like for you? Yet restoration of the family will
become a priority as the Good Shepherd turns His sheep
homeward.

And what if the 2nd Exodus includes these same
features? What if some time after taking us to the
Mountain of Torah, or the Living Word of Yeshua, He
begins to focus on restoration of the family before
entrance into the Land of inheritance? What if He
begins to introduce us to "family" we've never before
considered as our own? Can we live with them, serve
them, and love them? Can we lay aside the things of
this world and find unity?

Shalom!

We staan op het punt onze lange reis door de woestijn te
beginnen, maar voordat we dat doen, zal YHWH expliciete
aanwijzingen geven voor de manier waarop Hij wil dat Zijn
volk fysiek verder gaat. Het is wetenswaardig, vind je niet,
dat tijdens de tocht vanuit Egypte naar de berg Sinaï, de
Israëlieten als een grote menigte mensen reisden. Spoedig
echter zullen ze de Berg achterlaten op een geordende
wijze, op basis van stammen en families. We kunnen, toen
het volk werd geteld, ons alleen maar afvragen of ze hun
stamband en familienaam door de Goddelijke openbaring
kregen. Dit zou helemaal niet gek zijn omdat ze honderden
jaren in onderdrukking en slavernij hadden geleefd. Vaak
werden families gescheiden als ze bezig waren met
bouwprojecten in heel Egypte. Mensen werden geïdentifi-
ceerd via hun vaardigheden, niet via hun achternaam. Op
het eind, nadat de bevolking explosief gegroeid was,
raakten familieleden elkaar volledig kwijt. Tora levensstijl
was waarschijnlijk zo goed als vergeten terwijl mensen met
de onderdrukking worstelden. En daarmee samen werden
stambindingen minder belangrijk en uiteindelijk verdwenen
die uit de hoofden van de meesten. Dus nu zijn we op het
punt gekomen dat YHWH's herstel van de families en hun
stammen gaat beginnen! Onze Verbondspartner kent
degenen waarmee Hij een relatie heeft aangegaan. En nu,
zal Hij deze informatie aan Moshe onthullen en de mensen
in stammen en families verdelen...

Bemidbar/Numeri 1:1 Nu sprak JHWH tot Moshe ... 2
"Neem een telling op van de gehele vergadering van de
kinderen Israëls, naar hun geslachten, naar het huis van hun
vaderen, volgens het aantal namen, van elk mannelijk
individu, 3 "van twintig jaar en ouder - allen die in staat zijn
om in Israël oorlog te voeren. Jij en Aharon zult hen tellen
naar hun legers.

Hmmm ... gevaar, gevaar! Opeens gaan de kinderen Israëls
opnieuw dooreen geschud worden en hun naaste buren
zullen familieleden worden - niet de mensen met gemeen-
schappelijke belangen of persoonlijkheden, waar ze zich als
vrienden bij hadden aangesloten. Voor sommigen van ons,
klinkt familie naast de deur als een droom. Maar voor velen
... bijvoorbeeld - Isaac en Ismaël, Jakob en Esau, Solomon en
Adonia? Hoe zou het voor jou zijn? Toch zal het herstel van
de familie een prioriteit worden als de Goede Herder Zijn
schapen naar huis doet keren.

En wat als de 2
de

Exodus deze dezelfde trekken heeft? Wat
als enige tijd na ons mee te nemen naar de berg van de
Thora, of het Levende Woord van Yeshua, Hij zich begint te
richten op het herstel van de familie vóór de entree in het
Land van de erfenis? Wat als Hij ons begint te introduceren
bij "familie" die we nooit eerder als de onze beschouwd
hebben? Kunnen we met hen leven, ze dienen, en van ze
houden? Kunnen we de dingen van deze wereld opzij
zetten en eenheid vinden?
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Considering the importance of family to YHWH, this
week our friend Mr. William Bullock looks at the family
as it plays out with with one man named Kohath:

Bemidbar/Numbers 4:2 "Take a census of the sons
of Kohath from among the children of Levi, by their
families, by their fathers' house

From Mr. William Bullock (Day 4 commentary)-

Who was Kohath (K'hat)? Kohath, son of Levi, lived
pretty much his entire life in Egyptian exile. He died
unceremoniously in a foreign land - Mitzrayim (Egypt),
the place of constriction. While in the land of sphinxes
and cuneiform he accomplished nothing much to make
the world to be a better place except partnering with the
Holy One to sire children. His earthly remains now lie
buried somewhere in an unmarked and uncelebrated
Egyptian grave. But that is not the end of Kohath's story.
He had sons. And through his sons, Kohath's destiny and
calling live on. Indeed, Moshe, Aharon, and Miryam are
among his long list of prodigious descendants. To them
Kohath was not a nameless, faceless ancestor. To them
Kohath was 'grandpa'

Bemidbar/Numbers 26:58 These are the families of the
Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites,
the family of the Mahlites, the family of the Mushites, and the
family of the Korathites. And Kohath begot Amram. 59 The
name of Amram's wife was Jochebed the daughter of Levi,
who was born to Levi in Egypt; and to Amram she bore Aaron
and Moses and their sister Miriam.

...sometimes, He stores all each person's unrealized
callings and unexercised gifts in the genetic make-up of
their children and children's children. And when the
conditions are optimal - and someone is willing - He
breathes fresh life into them like bellows blow fresh life
into the embers of an old fire. And the flame arises
again, as bright - or brighter - than ever.
...the name of Kohath will be honored - not by reason
of his own personal accomplishments or victories, but
by reason of the faithful kingdom service of his
descendants.
In addition to being the grandfather of Moshe, Aharon,
and Miriam, descendants of Kohath are mentioned in
connection with four kings - David, Hezekiah, Y'hoshafat,
and Yosiah. During David's reign the family of a Kohathite
was among those assigned to direct the singing in the
Tabernacle: 1 Chronicles 6:31-38
Kohathites were also privileged to participate in the
installation of the Ark in Jerusalem: 1 Chronicles 15:5-12
In the days of King Yehoshafat, when the nation of
Yehudah (Judah) was invaded by the Moabites and the
Ammonites, it was the Kohathites who led the service
of intercession: 2 Chronicles 20:19.
Descendants of Kohath also participated in the cleansing of
the Temple in the time of Hezekiah: 2 Chronicles 29:1-15

Gezien het belang van familie voor YHWH, kijkt deze week
onze vriend William Bullock naar het gezin zoals het naar
voor komt met één man, Kehath genaamd:

Bemidbar/Numeri 4:2 "Neem een telling op van de zonen
van Kehath, uit het midden der zonen van Levi, naar hun
families, naar het huis van hun vaderen.

Uit de ‘dag 4 commentaar’ van de heer William Bullock -

Wie was Kehath (K'hat)? Kehath, zoon van Levi, woonde
vrijwel zijn hele leven in de Egyptische ballingschap. Hij stierf
zonder ceremonieel in een vreemd land - Mitzrayim (Egypte),
de plaats van beklemming. Terwijl hij in het land van de
sfinxen en spijkerschrift was, heeft hij niet veel gedaan om
van de wereld een betere plaats te maken, behalve met de
Heilige samenwerken om kinderen te verwekken. Zijn aardse
resten liggen nu nog ergens in een ongemarkeerd en
ongeëerd Egyptisch graf. Maar dat is niet het einde van
Kehat's verhaal. Hij had zonen. En door zijn zonen, leeft
Kehath's lot en roeping verder. Inderdaad, Moshe, Aharon en
Mirjam maken deel uit van zijn lange lijst van wonderbaarlijke
afstammelingen. Voor hen was Kehath niet een naamloze,
gezichtsloze voorouder. Voor hen was Kehath 'opa'

Bemidbar/Numeri 26:58 58 Dit zijn de families van Levi: de
Livni-familie, de Hebronieten-familie, de Machli-familie, de
Moesji-familie en de familie der Korachieten. Kehat is het die
Amram geboren deed worden; 59 de naam van de vróuw
van Amram is Jocheved, een dochter van Levi die aan Levi is
geboren in Egypte; zij baart aan Amram Aäron en Mozes, en
hun zuster Mirjam; (Naardense)

... soms, slaat Hij alle ongerealiseerde roepingen en niet
uitgeoefende gaven van iemand op in de genetische
opmaak van z’n kinderen en kindskinderen. En als de
omstandigheden optimaal zijn - en men bereid is - blaast Hij
in hen nieuw leven zoals een balg nieuw leven blaast in de
sintels van een oud vuur. En de vlam komt er weer in, zo
helder - of helderder - dan ooit.
... De naam Kehath zal worden gehonoreerd - niet op grond
van zijn eigen persoonlijke prestaties en overwinningen,
maar in verband met de trouwe koninkrijkdienst van zijn
nakomelingen.
Naast het feit van de grootvader van Moshe, Aharon en
Miriam te zijn, worden afstammelingen van Kehath genoemd
in verband met de vier koningen - David, Hizkia, Y'hoshafat en
Yosiah. Tijdens Davids regering was de familie van een
Kehathiet één van degenen die waren aangesteld om het
zingen in de Tabernakel te leiden: 1 Kronieken 6:31-38
Kehathieten waren ook bevoorrecht om deel te nemen aan
de installatie van de Ark in Jeruzalem: 1 Kronieken 15: 5-12
In de tijd van koning Yehoshafat, toen de natie van Yehudah
(Juda) door de Moabieten en de Ammonieten werd
binnengevallen, waren het de Kehatieten die de dienst van
voorbede leidden: 2 Kronieken 20:19
Afstammelingen van Kehath waren ook betrokken bij de
Tempel reiniging ten tijde van Hizkia: 2 Kronieken 29: 1-15
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In Yosiah's time, two descendants of Kohath supervised the
work of renovating the Temple: 2 Chronicles 34:10-12.
And during the era of Ezra and Nehemiah, the
descendants of Kohath were put in charge of the
changing of the showbread: 1 Chronicles 9:32
So...now we have seen how this man (most likely a very
humble, dedicated servant), Kohath, was blessed
through his descendants.

And continuing on with Mr. Bullock....
...here is the beautiful reality of the Covenant the Holy
One established with mankind: In the Covenant we
are not put on earth merely to reproduce our
biological father or mother; what we are put on earth
to do is to honor them. And ultimately what honoring
them means in the great strategic plan of the Creator is
to expand the positive contours of platforms of life each
of them passed down to us while decreasing the
negative contours that limited their honor in the course
of their walk. ...our lives have the potential to increase
the honor of our father's name, while erasing from the
memory of man the negative, broken, destructive
aspects of his fallen nature.
...the function of the Kohathites were to be the
"carriers of the glory". Their lot in life - at least in the
wilderness, was to physically carry from place to place,
whenever and wherever the Camp of the Redeemed
moved, not only the Ark of the Covenant but also the
golden menorah, the table of showbread, the golden
altar of incense, the brazen altar and laver and all other
furnishings from the interior of the Tabernacle.

What does serving as carriers of the glory look like today?

...it is very pertinent to all disciples of Messiah who are
privileged to live in a post-Pentecost world. Why do I
say that? Remember what happened at Shavuot in the
year of Messiah's death, burial, resurrection and
ascension? At that time, according to the book of Acts,
as 120 talmidim (disciples) of Y'shua sat 'waiting' as
instructed:

...suddenly there came a sound from heaven, as of a
rushing mighty wind, and it filled the whole house where
they were sitting. Then there appeared to them divided
tongues, as of fire, and one sat upon each of them, and
they were all filled with the Ruach ha-Qodesh (Holy
Spirit)... (Acts 2:3-4)

Explaining this, Kefa (Peter) declared to all with ears
to sh'ma (hear): ...this is what was spoken by the
prophet Yoel (Joel): 'And it shall come to pass in the last
days, says the Holy One, that I will pour out of My Spirit
on all flesh...

Fifty days or so earlier Y'shua of Natzret (Nazareth) had
prophesied of this very event before it occurred, saying: I
will pray the Father, and He will give you another Helper,

In Yosiah’s tijd, hadden twee nakomelingen van Kehath
toezicht op de Tempelrenovatie: 2 Kronieken 34:10-12
En in de tijd van Ezra en Nehemia werden de nakomelingen
van Kehath verantwoordelijk gesteld voor de wisseling van
de toonbroden: 1 Kronieken 9:32
Dus ... nu hebben we gezien hoe deze (hoogstwaarschijnlijk
zeer bescheiden, toegewijde dienaar), Kehath, door zijn
nakomelingen werd gezegend.

En verder gaand met de heer Bullock ....
... Hier is de prachtige realiteit van het Verbond dat de Heilige
met de mensheid sloot: In het Verbond zijn we niet op aarde
om alleen maar onze biologische vader of moeder te
reproduceren; waarom we op aarde gezetten zijn, is om hen
te eren. En wat hen eren uiteindelijk in het grote strategisch
plan van de Schepper betekent, is om de positieve contouren
van levensplatformen die ieder van hen aan ons doorgaf uit te
breiden, en tegelijkertijd de negatieve contouren die hun eer
in de loop van hun wandeling beperkte, te verminderen. ...
Onze levens hebben het potentieel om de eer van de naam
van onze vader te verhogen, en tegelijk de negatieve,
gebroken, destructieve aspecten van zijn gevallen natuur uit
het geheugen van de mens te wissen.
... de functie van de Kehathieten zou "dragers van de
heerlijkheid" worden. Hun lot in het leven - in ieder geval in
de wildernis, bestond in het fysiek van plaats tot plaats
vervoeren, naar waar en wanneer het Kamp van de
Verlosten zich verplaatste, niet alleen de Ark des Verbonds,
maar ook de gouden menorah, de tafel der toonbroden,
het gouden wierookaltaar, het koperen altaar en wasvat en
alle andere meubilair uit het interieur van de Tabernakel.

Hoe ziet het dienen als dragers van de glorie er vandaag uit?

... Het is zeer relevant voor alle discipelen van de Messias,
die bevoorrechte zijn van in een na-Pinksteren wereld te
leven. Waarom zeg ik dat? Vergeet niet wat er op Shavu’ot
gebeurd is, in het jaar van Messias’ dood, begrafenis,
opstanding en hemelvaart! Op dat moment, volgens het
boek Handelingen, als 120 talmidim (discipelen) van Y'shua
zaten te 'wachten' zoals opgedragen:

... kwam er plotseling een geluid uit de hemel, als van een
geweldige windvlaag en het vulde het gehele huis waar zij
zaten. Toen verschenen aan hen verdeelde tongen als van
vuur, en een zat op elk van hen, en zij werden allen
vervuld met de Ruach ha-Qodesh (Heilige Geest) ...
(Handelingen 2:3-4)

Dit uitleggend, verklaarde Kefa (Petrus) aan allen met oren
om te sh'ma (horen): ... Dit is wat gesproken was door de
profeet Yoel (Joël): "En het zal geschieden in de laatste
dagen, zegt de Heilige, dat Ik van Mijn Geest zal uitstorten
op alle vlees ...

Vijftig dagen of zo eerder had Y'shua van Natzret (Nazareth)
dit bijzonder geval voorspeld voordat het gebeurde,
zeggende: Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere
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that He may abide with you forever - "the Spirit of truth,
whom the world cannot receive...will be in you"

***
"At that day you will know that I am in My Father, and
you are in Me, and I am in you."

In the post-Pentecost world in which we live it is not
merely the family of Kohath that is called to 'carry the
Glory', it is every talmid (disciple) of Y'shua's Divine
Mission in life to carry the Glory wherever he or she goes.
As Shaul of Tarsus (Paul) put it, this shows forth a
profound mystery, specifically:...the mystery which has
been hidden from ages and from generations, but has
been revealed to His k'doshim (holy ones). It is to them the
Holy One willed to make known what are the riches of the
glory of this mystery among the Gentiles; which
is Messiah in you, the hope of glory. (Colossians 1:25-27)

"We understand all that", you say, "but what does that
have to do with the Torah - and family of Kohath?"

Pause for a moment and remember what lies at the heart
of the most important furnishing the Kohathites carried.
The most important furnishing was the ark of the covenant.
And at the heart of the ark of the covenant lay what? The
tablets of Torah! The tablets of Torah have always been -
and will always be - at the epicenter of the Glory.
Hence only if you carry the tablets of Torah in your
heart, before your eyes, upon your hands, as you walk
through life in Messiah, and He in you, can you truly
function for Him as a carrier of the Glory the way
Messiah did - and the way the Holy one intends for you
to do? (end of Mr. Bullock's quotes)

As we prepare for Shavuot, let us not forget that
we are carriers of "Messiah, the hope of Glory."
Let us be faithful as Kohath was. And let us

believe that our children will continue on in the
faith!

One more thing...a Shavuot from the past in the Land
of Promise -Shavuot 1967

Shabbat Shalom!
Ardelle

Helper geven, opdat Hij altijd bij u blijve - "de Geest der
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen ... zal in u zijn"

***
"In die dag zult u weten dat Ik in mijn Vader ben, en u in Mij
bent en Ik in u."

In de na-Pinksteren wereld waarin we leven is het niet alleen
de familie van Kehat die geroepen is om de Heerlijkheid te
dragen', het is elke talmid (discipel) van Y'shua's goddelijke
levensmissie om de Heerlijkheid te dragen waar hij of zij ook
gaat. Zoals Shaul van Tarsus (Paulus) het stelt: dit toont weer
een diep mysterie, meerbepaald: ... het mysterie dat alle
eeuwen en alle geslachten verborgen is geweest, maar aan
Zijn k'doshim (heiligen) onthuld werd. Het is aan hen dat de
Heilige het wilde bekendmaken, wat de rijkdommen zijn van
de heerlijkheid van dit mysterie onder de heidenen; dat is
Messias in u, de hoop der heerlijkheid. (Kolossenzen 1:25-27)

"We begrijpen dat allemaal wel", zegt u, "maar wat heeft
dat te maken met de Torah - en de familie van Kehath? '

Wacht even en herinner je wat in het hart ligt van de
belangrijkste inrichting die de Kehathieten vervoerden. De
belangrijkste inrichting was de ark van het verbond. En in
het hart van de ark van het verbond lag wat? De tabletten
van de Tora! De tabletten van de Tora waren altijd - en
zullen altijd - in het epicentrum van de Heerlijkheid blijven.
Vandaar dat alleen als u de tabletten van de Thora in je hart
draagt, voor uw ogen, op je handen, als je door het leven gaat
in de Messias, en Hij in jou, kunt je echt voor Hem functio-
neren als een drager van de Heerlijkheid op de manier zoals
Messias deed - en op de manier waarop de Heilige bedoelt
dat je doet? (Einde citaten van de heer Bullock's)

Laten we, terwijl we ons op Shavu’ot voorbereiden, niet
vergeten dat we dragers van "de Messias, de hoop der
heerlijkheid" zijn. Laten we trouw zijn zoals Kehat was. En
laten we geloven dat onze kinderen in het geloof zullen
doorgaan!

Nog een ding ... een Shavu’ot uit het verleden in het Land
van Belofte - Shavuot 1967 (*)

Shabbat Shalom!
Ardelle

(*Engelstalige internetlink i.v.m. de 6-daagse oorlog:
https://www.ou.org/holidays/shavuot/capturing_the_
wall_the_story_of_shavuot_1967/


