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Shalom!

After spending a couple days in the beautiful Zichron
Ya'acov (means "remembrance of Jacob") in the
beloved Covenant Land of Israel, we have arrived on
the Golan Heights, where the rains from heaven have
caused the hills to erupt with carpets of green.
For the next several weeks while here in the Land, I will
continue to send out the commentaries and whatever
else I can manage. We have merged ourselves in with
the kibbutz and the various ways we can serve here.
We must work hard at serving as their lives seem to be
about serving us! But it is a very pleasant experience
living together, working together, and of course
worshiping together the Elohim whose idea it was to
have a set-apart Land and a people set-apart to be a
light to the world.

Some things I found interesting about this week's Torah
portion:
Shemot/Exodus 13:19 And Moshe took the bones of
Yosef with him, for he had placed the children of
Israel under solemn oath, saying, "Elohim will surely
visit you, and you shall carry up my bones from here
with you."

Upon leaving, while the children of Israel were
preoccupied with requesting valuables from the
Egyptians, Moshe was gathering the bones of Yosef:
Do these bones of Yosef point to a future date in
prophecy when these bones shall have life breathed
into them and once again live? Will they again be
rejoined to Israel after having spent most of their life in
"Egypt"?

Points from Mr. William Bullock
(https://www.regionschristiancenter.org/)

 The most important thing now for us is not the
destination, but how we will handle the journey

 How much of Egypt is still in our hearts?

 The Holy One has to become our everything

 Unless and until what one perceives as trust gets
tested in a series of fiery trials, and not only
survives the trials, but grows as a result of it, what
one has confused with trust is merely a delusion of
wishful thinking.

 The miracle of the Sea is not about the slaughter of
the Egyptians or even military conquest, but it is
about Covenant faithfulnes

Points from Beth Tikkun (http://bethtikkun.com/)
This week's Torah portion is a description of where we
live - in a war zone between Mitzraim (Egypt) and
Amalek. In between are the testings, which Israel fails.
The Father never punishes the Israelites for their
whining until they say, "Is YHWH really with us or not?"
Immediately Amalek appears. Doubt invites Amalek.

Shalom!

Na een paar dagen doorgebracht te hebben in het prachtige
Zichron Ja'akov (wat "herinnering aan Jacob" betekent) in het
geliefde Verbondsland van Israël, zijn we op de Golan-
hoogvlakte aangekomen, waar de regen uit de hemel op de
heuvels groene tapijten heeft doen ontstaan.
De komende weken zal ik, terwijl we hier in het Land zijn,
doorgaan met het sturen van de commentaren en alles wat ik
voor elkaar kan krijgen. We hebben ons aangesloten bij de
kibboets en de verschillende manieren waarop we hier
kunnen dienen. We moeten bij het dienen hard werken
terwijl het lijkt dat zij ons dienen! Maar het is een zeer
aangename ervaring om samen te leven, samen te werken,
en natuurlijk samen de God te aanbidden wiens idee het was
om een apart gezet Land en een apart gezet volk te hebben
om een licht voor de wereld te zijn.

Enkele dingen die ik interessant vond m.b.t. de sidra van
deze week:
Sjemot/Exodus 13:19 Mozes neemt de beenderen van
Jozef met zich mee; want met een bezwering heeft die de
zonen Israëls doen zweren en gezegd: in zijn omzien zal God
naar u omzien; laat dan mijn beenderen hieruit mét u
opklimmen! (Naardense)

Bij het weggaan, terwijl de kinderen van Israël bezig waren
met het vragen van kostbaarheden aan de Egyptenaren, was
Mozes bezig de beenderen van Jozef te verzamelen:
Verwijzen deze beenderen van Jozef profetisch naar een
datum in de toekomst als deze beenderen leven zijn
ingeblazen en opnieuw leven? Zullen ze weer worden
samengevoegd bij Israël na het grootste deel van hun leven
in "Egypte" te hebben doorgebracht?

Punten van de heer William Bullock
(https://www.regionschristiancenter.org/)

 Het belangrijkste voor ons nu is niet de bestemming,
maar hoe we de reis zullen afhandelen.

 Hoeveel van Egypte is nog steeds in ons hart?

 De Heilige moet onze alles worden

 Tenzij en totdat wat men als vertrouwen waarneemt in
een reeks heftige testen getest wordt, en men niet alleen
de testen overleeft, maar als gevolg daarvan groeit, is
wat men met vertrouwen heeft verward slechts een
waanidee van wishful thinking.

 Het wonder van de Zee gaat niet over het doden van
de Egyptenaren of een militaire overwinning, maar
over Verbondstrouw.

Punten van Beth Tikkun (http://bethtikkun.com/)
De sidra van deze week is een beschrijving van waar we
wonen - in een oorlogsgebied tussen Mitzraim (Egypte) en
Amalek. Tussendoor zijn de testen, waarin Israël mislukt. De
Vader straft de Israëlieten nooit voor hun zeuren totdat ze
zeggen: "Is JHWH echt met ons, of niet?" Onmiddellijk
verschijnt Amalek. Twijfel nodigt Amalek uit.
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Shemot/Exodus 17:7 So he called the name of the place
Massah and Meribah, because of the contention of the
children of Israel, and because they tempted YHWH,
saying, "Is YHWH among us or not?" 8 Now Amalek
came and fought with Israel in Rephidim.

 When we fear (anything other than YHWH), we
elevate something to the level of Elohim. The
more your fear increases, the less faith you have.

 I am also including as an attachment, a PDF
teaching from Beth Tikkun (Spiritual Warfare on
Two Fronts) showing the differences between the
two enemies - Pharaoh/Egypt and Amalek. These
enemies are still very alive in our lives and are out
to destroy us. If we can recognize the difference
between these enemies and how to effectively
fight them, through Yeshua and our obedience to
His Word, we can have victory.

The Haftarah reading this week is from Judges 4:4-5:31.
The time period for this is after the deaths of Yehoshua
and Kalev, when it was common for "everyone to do
what was right in his own eyes." It was a time of
unfaithfulness to YHWH and His Torah.

Judges 2:12 and they forsook YHWH Elohim of their
fathers, who had brought them out of the land of Egypt;
and they followed other gods from among the gods of the
people who were all around them, and they bowed down
to them; and they provoked YHWH to anger. 13 They
forsook YHWH and served Baal and the Ashtoreths.

But even so, our Covenant-keeping Elohim had His eye
on His people:

Judges 2:14 And the anger of YHWH was hot against
Israel. So He delivered them into the hands of plunderers
who despoiled them; and He sold them into the hands of
their enemies all around, so that they could no longer
stand before their enemies. 15 Wherever they went out,
the hand of YHWH was against them for calamity, as
YHWH had said, and as YHWH had sworn to them. And
they were greatly distressed. 16 Nevertheless, YHWH
raised up judges who delivered them out of the hand of
those who plundered them.

Quoting from Mr. William Bullock:
"As our haftarah ha-shavua (the haftarah of the week)
begins, a period of foreign occupation, domination, and
oppression is in full force. The oppressor of the hour is
Sisera, captain of the allied Kena'ani forces. Sisera has
900 iron war chariots at his disposal. In case you have
forgotten, that is 300 more chariots than Pharaoh
brought against us at the Sea of Reeds"

As the story goes, YHWH raises up two women who are
involved in the deliverance of Israel through
overwhelming odds. The reason this is so interesting to
me this week, is because the place where Deborah told
Barak to deploy the troops was Mount Tabor.

Sjemot/Exodus 17:7 Hij roept voor het oord als naam uit:
Masa en Meriva, beproeving en bekvechterij! , om het
bekvechten van de zonen Israëls en om hun beproeving van
de Ene, als ze zeggen: is de Ene in ons midden, of niet? 8
Dan komt Amalek; en voert met Israël oorlog, bij Refidiem.

 Als we (iets anders dan YHWH) vrezen, verheffen we
iets tot het niveau van God. Hoe meer je angst
toeneemt, hoe minder geloof je hebt.

 Ik heb hierbij ook een bijlage gevoegd, een PDF-lering
van Beth Tikkun (Geestelijke Oorlogvoering op Twee
Fronten) dat de verschillen aangeeft tussen de twee
vijanden - Farao/Egypte en Amalek. Deze vijanden zijn
nog steeds erg levend in ons leven en zijn erop uit om
ons te vernietigen. Als we het verschil tussen deze
vijanden kunnen herkennen en hoe ze effectief te
bestrijden, door Yeshua en onze gehoorzaamheid aan
Zijn Woord, kunnen we overwinnen.

De Haftara-lezing van deze week is uit Richteren 4:4-5:31.
De situering in de tijd is na de dood van Yehoshua en Kalev,
toen het gebruikelijk was dat "iedereen deed wat juist was
in zijn ogen." Het was een tijd van ontrouw aan YHWH en
Zijn Tora.

Richteren 2: 12 Ze verlaten de Ene, de God van hun vaderen,
hij die hen heeft uitgeleid uit het land van Egypte, en gaan
achter andere goden aan uit de goden van de
gemeenschappen rondom hen en werpen zich voor hen
neer; zo krenken ze de Ene. 13 Ze verlaten de Ene; ze
worden dienaars van de baäl en de asjtartes; (Naardense)

Maar zelfs dan nog had onze Verbond-nalevende God Zijn
oog op Zijn volk:

Richteren 2: 14 dan ontbrandt de toorn van de Ene tegen
Israël en geeft hij hen in de hand van plunderaars die hen
plunderen; hij verkoopt hen in de hand van hun vijanden
rondom, en ze zijn niet meer in staat geweest om stand te
houden voor het aanschijn van hun vijanden. 15 Overal
waar ze uittrokken is de hand van de Ene ten kwade tegen
hen geweest, zoals de Ene had gesproken, zoals de Ene hun
had gezworen: het wordt hun zeer bang. 16 Maar de Ene
deed richters opstaan, zij redden hen uit de hand van hun
plunderaars. (Naardense)

De heer William Bullock citerend:
"Zoals onze haftara ha-shavua (de haftara van de week)
begint, is een periode van buitenlandse bezetting,
overheersing en onderdrukking volop bezig. De onderdrukker
van het uur is Sisera, aanvoerder van de geallieerde Kena'ani
troepen. Sisera heeft 900 ijzeren strijdwagens ter
beschikking. In geval u het vergeten bent, dat zijn er 300 meer
dan Farao tegen ons liet oprukken bij de Rietzee"

Het verhaal gaat verder met dat JHWH twee vrouwen doet
opstaan die betrokken zijn bij de bevrijding van Israël d.m.v.
een overweldigende overmacht. De reden dat dit mij deze
week zo aanspreekt is omdat de plaats waar Deborah Barak
vertelde om de troepen in te zetten, de berg Tabor was.
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Judges 4:6 Then she sent and called for Barak the son of
Abinoam from Kedesh in Naphtali, and said to him, "Has
not YHWH Elohim of Israel commanded, 'Go and deploy
troops at Mount Tabor; take with you ten thousand men
of the sons of Naphtali and of the sons of Zebulun;

We can see Mt. Tabor from where we live on
the Golan Heights. The mountain is quite easy
to distinguish from other hills and mountains.
Traditionally, it is believed to be the place of
Yeshua's transfiguration. This mountain is
located about 5 miles west of Nazareth, and to
the south overlooks the Valley of Megiddo.

Continuing on in the Haftarah, the Israelites found
themselves far out-numbered. The 10,000 men that
Barak brought against Sisera were a bunch of farmers,
not soldiers. But we learn from the song in Judges 5, that
YHWH sent rain that confused the chariot drivers and
routed them straight into the hands of the Israelites.
Sisera was the only one to survive, but only temporarily
until he was killed by Ya'el in her tent.

So, what have we learned? Our strong Covenant
Partner will do whatever it takes to assure His people
will ultimately arrive to their destination. He is looking
in His people for a maturing faith that completely trusts
Him, as He guides them through the many obstacles of
training. He is the One who has chosen the way we
should go, and we should trust Him as the Good
Shepherd who will not lose even one of His sheep.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Richteren 4:6 Zij zendt boden en laat Barak, zoon van
Avinoam, roepen uit Kedesj in Naftali; zij zegt tot hem: heeft
de Ene, Israëls God, niet geboden ‘ga heen, uittrekken zul je
naar de berg Tabor en met je meenemen tienduizend man uit
de zonen van Naftali en de zonen van Zebulon;

Wij kunnen de berg Tabor zien van waar we wonen op
de Golanhoogte. De berg is vrij gemakkelijk te
onderscheiden van andere heuvels en bergen.
Traditioneel wordt aangenomen dat het de plaats is
van Yeshua’s gedaanteverandering. Deze berg ligt op
ongeveer 5 mijl ten westen van Nazareth, en geeft in
het zuiden uitzicht over de vallei van Megiddo.

Voortbordurend op de haftara; de Israëlieten bevonden zich
sterk in de minderheid. De 10.000 mannen die Barak tegen
Sisera in stelling bracht waren een stelletje boeren, geen
soldaten. Maar we leren van het lied in Richteren 5 dat YHWH
regen zond die de wagenvoerders in de war brachten en hen
recht in de handen van de Israëlieten leidde. Sisera was de
enige die overleefde, maar slechts tijdelijk, totdat hij door
Ya'el werd gedood in haar tent.

Dus, wat hebben we geleerd? Onze sterke Verbonds Partner zal
doen wat nodig is om te verzekeren dat zijn volk uiteindelijk op
zijn bestemming zal aankomen. Hij is onder Zijn volk op zoek
naar een volwassen geloof, dat Hem volledig vertrouwt, terwijl
Hij hen begeleidt door de vele hindernissen van de opleiding.
Hij is degene die de weg heeft gekozen die we moeten gaan, en
we zouden Hem moeten vertrouwen als de Goede Herder, die
zelfs niet een van zijn schapen zal verliezen.

Shabbat Shalom!
Ardelle




