Shalom,
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I love the story of creation. The first parasha
comes upon us so quickly after Sukkot. For those
of us who travel for the Feast, we hardly catch a
breath before Bereshith/Genesis 1:1-6:8. Grant
Luton, of the website www.bethtikkun.com, has
started an in depth audio study on Genesis. The
following are some of the insights I picked up from
listening to a few of his audios over the last couple
days:

Ik hou van het verhaal van de schepping. De eerste
sidra komt zo snel na Sukkot. Voor degenen onder ons
die voor het Feest op reis geweest zijn, was er
nauwelijks tijd om vóór Bereshith / Genesis 1:1-6:8 op
adem te komen. Grant Luton, van de website
www.bethtikkun.com, is een diepgaande audio studie
over Genesis begonnen. Hier volgen enkele van de
inzichten die ik opgepikt heb bij het beluisteren van een
paar van zijn studies tijdens de afgelopen paar dagen:

If the Gospel is so important, why isn't it located in
the front of the book? It is. There are six phases in
the process of the restoration of the human soul.
What was the earth like before YHWH began to
restore it? It was formless and void and darkness
was on the face of the deep. Tohu (formless)
means confused, chaotic, detached from reality.
Doesn't that describe a person before they come
to the knowledge of Yeshua? Vohu (void) means it
was without structure. It was empty and it was
dark in the depths - like spiritual darkness. So
what does Elohim do?

Als het Evangelie zo belangrijk is, waarom staat het
niet vooraan in het boek? Dat is het. Er zijn zes fasen
in het proces van het herstel van de menselijke ziel.
Hoe was de aarde voordat JHWH ze begon te
herstellen? Ze was woest en ledig en duisternis lag op
het oppervlak van de diepte. Tohu (vormloos)
betekent in de war, chaotisch, los van de
werkelijkheid. Is dat niet de beschrijving van iemand
voordat men Yeshua leert kennen? Vohu (leeg)
betekent dat het zonder structuur was. Het was leeg
en het was donker in de diepten - zoals geestelijke
duisternis. Dus wat doet God?

Day 1 - He says, "Let there be light, and there was
light." The first part of the restoration of the
human soul is to bring light to it, to illuminate.
The Spirit will convince the world of sin,
righteousness, and judgment. Light and truth
make us aware of darkness and confusion. Light
reveals everything around us. Without spiritual
light, we would not understand darkness.

Dag 1 - Hij zegt: "Laat er licht zijn, en er was licht." Het
eerste deel van het herstel van de menselijke ziel is er
licht aan brengen, ze verlichten. De Geest zal de
wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en
oordeel. Licht en waarheid maken ons bewust van
duisternis en verwarring. Licht maakt alles om ons
heen zichtbaar. Zonder geestelijk licht, zouden we
duisternis niet begrijpen.

Day 2 - He separates the waters from the waters.
There is a great gulf set between the heavens and the
earth. There's also a distance between us and our
Creator above. One comes to realize that although we
are made in His Image, we are separated from Him.
We recognize how desperate our condition is.

Dag 2 - Hij scheidt de wateren van de wateren. Er is
een grote kloof tussen de hemel en de aarde. Er is ook
een afstand tussen ons en onze Schepper boven. Men
komt tot het besef dat, hoewel we naar Zijn beeld zijn
gemaakt, we gescheiden van Hem zijn. Wij erkennen
hoe wanhopig onze toestand is.

Day 3 - He calls forth the dry land and brings forth
plant life. A drowning soul begins to find his
footing on the rock, and life appears. One begins
to take their first tentative steps with Him. But
don't stop there!

Dag 3 - Hij roept het droge land op en brengt planten
voort. Een verdrinkende ziel begint te merken dat zijn
voet op de rots staat, en er verschijnt leven. Men
begint z’n eerste voorzichtige stappen te zetten met
Hem. Maar dit is nog niet alles!

Day 4 - He establishes luminaries in the heavens.
Although light was revealed on the first day, the
person now becomes aware that the light carries
precise messages that guide us along our way.
The person begins to recognize that life has cycles
and that the Creator guides us from above with
signs and seasons (His moedim/feasts).
Day 5 - He fills the waters and the skies with living
creatures. Recall on the 3rd day, we saw life on
the surface of the earth. Now on the 5th day, we

Dag 4 - Hij vestigt lichtende voorwerpen in de hemelen.
Hoewel licht op de eerste dag werd geopenbaard,
wordt de persoon zich nu bewust dat het licht precieze
boodschappen draagt die ons leiden tijdens onze weg.
De persoon begint te erkennen dat het leven cycli heeft
en dat de Schepper ons van bovenaf leidt met tekenen
en seizoenen (Zijn moedim/feesten).
Dag 5 - Hij vult de wateren en het luchtruim met
levende wezens. Herinner je de 3e dag; we zagen leven
op het aardoppervlak. Nu op de 5e dag, zien we leven in
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see life in the depths and in the heights. Both are
pictures of spiritual life. Notice the word
translated as "whales, sea creatures, or
monsters". This Hebrew word, "tannin" is often
used in a figurative sense to denote Elohim's most
powerful opponents. But the Creator says that it's
"all good". He desires for us to have free will.
Without an enemy, there would be no free will.

de diepten en op de hoogten. Beide zijn beelden van het
geestelijk leven. Let op het woord dat vertaald wordt als
"walvissen, zeedieren, of monsters". Dit Hebreeuwse
woord, "tannine" wordt vaak in een figuurlijke zin
gebruikt om Elohim’s meest krachtige tegenstanders
aan te duiden. Maar de Schepper zegt dat "alles goed"
is. Hij wenst dat wij een vrije wil hebben. Zonder een
vijand, zou er geen vrije wil zijn.

Day 6 - He creates animals and man. All animals are
called living souls. Man also became a living soul.
The animals' souls came into being by His speech.
With Adam, He put His lips on His face and breathed
into Him. No words involved. The Creator took His
essence and gave it to Adam. Because He did not
"speak" Him into existence, Adam himself could
speak. We have a physical body (he formed Adam),
but a soul (He created Adam) that is breathed into
us by the Creator. A human being is one who has
the spiritual and the physical joined together. The
man finally begins to hear His Voice.
Man was made in the likeness of Elohim. This is
the Hebrew word, damut, spelled dalet, mem,
vav, tav. The last three letters - mem, vav, tav
spell the Hebrew word for death. The dalet is a
picture of a door, thus damut can be seen as the
"door to death". There's no way that you can be
made in His likeness without death. What does
this mean? The cross means I must die to my
ways and live for the desires of Him who saved
me. It means I say "no" to me and "yes" to my
Savior. It means I do not have a right to myself,
but I live for Him. Even Yeshua chose His Father's
ways, not His own and stepped through the
"door of death". We must die daily. This is the
cost of following our Elohim. We must be living
sacrifices.

Dag 6 - Hij zorgt voor de dieren en de mens. Alle dieren
worden levende zielen genoemd. De mens werd ook een
levende ziel. De zielen van de dieren kwamen tot stand
door Zijn spreken. Met Adam, plaatste Hij Zijn lippen op
zijn gezicht en ademde in hem. Er kwamen geen
woorden bij. De Schepper nam Zijn essentie en gaf die
aan Adam. Omdat Hij hem niet tot bestaan 'sprak', kon
Adam zelf spreken. We hebben een fysiek lichaam (Hij
vormde Adam), maar een ziel (Hij schiep Adam), die
door de Schepper in ons wordt ingeblazen. Een mens is
iemand die het geestelijke en het fysieke verenigd heeft.
De mens begint eindelijk Zijn Stem te horen.
De mens werd gemaakt in de gelijkenis van God. Dit is
het Hebreeuwse woord, damut – gespeld: dalet, mem,
vav, tav. De laatste drie letters - mem, vav, tav vormen
het Hebreeuwse woord voor dood. De dalet is een beeld
van een deur; damut kan worden gezien als de "deur
naar de dood". Zonder de dood is het onmogelijk om
naar Zijn gelijkenis te kunnen worden gemaakt. Wat
betekent dit? Het kruis betekent dat ik moet sterven aan
mijn wegen en leven voor de wensen van Hem die me
redde. Het betekent dat ik "nee" zeg tegen mijzelf en
"ja" tegen mijn Redder. Het betekent dat ik geen recht
heb op mezelf, maar ik leef voor Hem. Zelfs Yeshua koos
voor de wegen van Zijn Vader, niet de Zijne en ging door
de "deur van de dood". We moeten dagelijks sterven.
Dit zijn de kosten van het volgen van onze God. We
moeten levende offers zijn.

Day 7 - The Creator's work of Creation is complete,
but man's is just beginning. First, however, He
must learn what it means to accept and rest in the
finished work of the Creator. The Name YHWH is
not revealed until the Sabbath. He does not give
us His Name until He gives us rest. He separates
(makes holy) the 7th day from the other 6 days
and then He fills it with Himself! If you want to
know who He is, then you have to rest. If you
want to be like Him, then you have to die to self.

Dag 7 - Het werk van de Schepper is voltooid, maar de
mens is nog maar net begonnen. Maar eerst moet hij
leren wat accepteren betekent en rusten in het
volbrachte werk van de Schepper. De naam JHWH
wordt pas op de Sabbat geopenbaard. Hij geeft ons
pas Zijn Naam als Hij ons rust geeft. Hij scheidt (maakt
heilig) de 7e dag van de andere 6 dagen en dan vult
Hij die met Zichzelf! Als je wilt weten wie Hij is, dan
moet je rusten. Als u wilt te zijn zoals Hij, dan moet je
aan jezelf sterven.

There is much, much more to hear from Mr. Luton find audios through Genesis 8 here - Torah Project.

Er is veel, veel meer van de heer Luton te horen – hier
vindt je audioopnames tot Genesis 8 - Torah Project.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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