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Shalom! 
  
It seems that death has been a common theme in the 
last few parashot.  This week our reading continues 
with tragedies and death, but we are introduced to the 
hope of restoration as purification is offered through 
the ashes of the red heifer.  A nation that was 
witnessing the death of its entire first generation, was 
not to lose heart.  Through the ashes of death, new life 
became a reality for those who had been touched in 
some way by the realm of death.  At the end of the 
parasha, we also read how looking to the bronze 
serpent saved those bitten by poisonous snakes. 
Although Yeshua is more well known as the Passover 
Lamb, there is no doubt that the symbolism associated 
with the red heifer also powerfully points to the 
Messiah.  Consider the paradoxes of the laws of the 
preparation of the ashes as they compare to Yeshua.  
Quoting from http://forwardtoyahweh.com: 
  

In Numbers 19, the Torah gives the laws for 
preparing the ashes of the red heifer.  The red 
heifer is an unusual sacrifice which was 
slaughtered and burned outside of the Tabernacle.  
Its ashes were then collected and mixed with 
water.  The water was sprinkled in a purification 
ceremony which removed ritual uncleanness 
engendered by contact with death.  Paradoxically, 
the preparation of the red heifer renders each 
person involved unclean.  The priest who oversees 
the slaughter and the burning becomes unclean 
and incurs first degree impurity.  The man who 
ignites the fire becomes unclean.  The man who 
gathers the ashes together is rendered unclean.  
Moreover, the one who sprinkles the water of 
cleansing to remove the impurity of corpse 
contamination incurs first degree impurity.  
 
...the same paradox is also present in the rituals 
of Yom Kippur. After completing the purification 
ceremony of Yom Kippur, the high priest needed 
to immerse (bathe) again.  Similarly, the man 
who released the goat into the wilderness 
needed to immerse before returning to the 
camp, and the priest who oversaw the burning of 
the carcasses of the sin offerings needed to 
immerse himself before returning to the camp.  
All goes to show the character of God.  Nothing 
unclean or unholy comes near Him.  That may 
well include anyone with unrepented sin.  This is 
the reason why the deceiver blurs in our minds 
what is sin and what is not!   
The purification paradox hints toward Messiah 
who became unclean in order to offer cleansing 
to repented sinners.  To save others from the 
curse of breaking the Torah, He died.  Yahshua 
took on mortal uncleanness by virtue of His 

Shalom! 
  
Het lijkt erop dat in de laatste parashot de dood een veel-
voorkomend thema was. Deze week lezen we verder over 
tragedies en dood, maar we maken kennis met de hoop op 
herstel omdat door de as van de rode vaars zuivering wordt 
aangeboden. Een natie die getuige was van de dood van 
haar hele eerste generatie, mocht haar hart niet verliezen. 
Door de as van de dood werd nieuw leven een realiteit voor 
degenen die op de een of andere manier door het rijk van 
de dood waren aangeraakt. Aan het einde van de parasha 
lezen we ook hoe het kijken naar de bronzen slang degenen 
redde die door giftige slangen zijn gebeten. 
Hoewel Yeshua meer bekend staat als het Pesach-Lam, lijdt 
het geen twijfel dat de symboliek geassocieerd met de rode 
vaars ook krachtig naar de Messias wijst. Denk na over de 
paradoxen van de wetten i.v.m. de as bereiding zoals die 
met Yeshua overeenkomen. Ik citeer van 
http://forwardtoyahweh.com: 
 

In Numeri 19 geeft de Tora de wetten voor het 
bereiden van de as van de rode vaars. De rode vaars 
is een ongewoon offer dat buiten de Tabernakel werd 
geslacht en verbrand. De as werd vervolgens 
verzameld en met water gemengd. Het water werd 
gesprenkeld bij een zuiveringsceremonie die rituele 
onreinheid, als gevolg van contact met de dood, 
verwijderde. Paradoxaal genoeg maakt de 
voorbereiding van de rode vaars elke betrokken 
persoon onrein. De priester die op de slachting en het 
verbranden toezicht houdt, wordt onrein en loopt 
onzuiverheid op van de eerste graad. De man die het 
vuur ontsteekt, wordt onrein. De man die de as 
verzamelt, wordt onrein. Bovendien loopt degene die 
het reinigingswater sprenkelt, om de onzuiverheid 
van de lichaamscontaminatie te verwijderen, 
onzuiverheid van de eerste graad op. 
  
... dezelfde paradox is ook aanwezig in de rituelen van 
Yom Kippur. Na het voltooien van de zuiveringscere-
monie van Yom Kippur, moest de hogepriester zich 
weer onderdompelen (baden). Op dezelfde manier 
moest de man die de geit in de wildernis had 
vrijgelaten zich onderdompelen voordat hij naar het 
kamp terugkeerde, en de priester, die toezicht hield op 
het verbranden van de kadavers van het zondoffer, 
moest zich onderdompelen voordat hij naar het kamp 
terugkeerde. Alles gaat om het karakter van God te 
laten zien. Niets onreins of onheilig komt in de buurt 
van Hem. Dat zal zeker gelden voor iemand met niet 
beleden zonden. Dit is de reden waarom de misleider 
het zondebesef in onze gedachten verdoezelt! 
De zuiveringsparadox verwijst naar de Messias die 
onrein werd om aan berouwvolle zondaars reiniging 
aan te bieden. Om anderen te redden van de vloek 
van het niet naleven van de Tora, stierf Hij. Yeshua 
nam sterfelijke onreinheid aan, krachtens Zijn 
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human birth.  He took on human uncleanness by 
virtue of His healing ministry in our midst.  He 
took on the uncleanness, the iniquity, the 
transgression and sin of Israel.  He took on the 
contaminating impurity of death itself, in order to 
cleanse us from sin and death.  He did not remain 
long in a state of ritual impurity.  Human 
uncleanness and iniquity did not cling to Him.  He 
stepped out of the tomb in perfect purity.  He 
shed the mortal form and with it He shed ritual 
impurity.  The unclean grave clothes, tainted 
with the contamination of death, He left 
behind.  
 
Rabbi Reul Dillon writes of the red heifer: 
 
The red heifer pointed to a source of cleansing and 
enablement that was outside of the Temple 
sacrifices.  It pointed to something that the Torah of 
Moshe couldn't provide through the sin sacrifices 
offered at the Tabernacle. Acts 13:38 tells us, 
"Therefore, brothers, let it be known to you that 
through this man is proclaimed forgiveness of sins! 
That is, God clears everyone who puts his trust in this 
man, even in regard to all the things concerning 
which you could not be cleared by the Torah of 
Moshe." Furthermore, Hebrews 13:12-13 reveals 
reveals to us the following connection between 
Messiah and the red heifer; "So too Yeshua suffered 
death outside the gate, in order to make the people 
holy through His own blood.  Therefore, let us go out 
to Him who is outside the camp and share His 
disgrace." 
  
...the red heifer pointed to something much 
greater.  It pointed to that which man could not do 
(through the offering of other sacrifices). 

  
Why "red?"  This we could consider from 
many angles, but let's consider that "sin" is 
"red": 
  
Isaiah 1:18 "Come now, and let us reason together," 
Says YHWH, "Though your sins are like scarlet, They 
shall be as white as snow; Though they are red like 
crimson, They shall be as wool. 
 
The Hebrew word for "blood" is "dam," which is related 
to the Hebrew word for "red," which is "adom," which 
is related to the word "adam," referring to mankind.  
Blood cleanses us from the "red" sin, from the sin of 
"Adam": 
 
Hebrews 9:22 And according to the Torah almost all 
things are purified with blood, and without shedding of 
blood there is no remission. 
 

menselijke geboorte. Omwille van Zijn genezings-
bediening in ons midden deed Hij menselijke onrein-
heid aan. Hij deed de onreinheid, de ongerechtigheid, 
de overtreding en de zonde van Israël aan. Hij nam de 
verontreinigende onzuiverheid van de dood zelf over, 
om ons te reinigen van zonde en dood. Hij bleef niet 
lang in een staat van rituele onzuiverheid. Menselijke 
onreinheid en ongerechtigheid hechtten zich niet aan 
Hem. Hij stapte uit het graf in perfecte zuiverheid. Hij 
wierp de sterfelijke vorm af en daarmee wierp Hij 
rituele onzuiverheid af. De onreine grafkleren, 
besmet met de besmetting van de dood, liet hij 
achter. 
 
Rabbi Reul Dillon schrijft over de rode vaars: 
 
De rode vaars wees naar een bron van reiniging en 
in staat stelling die buiten de tempeloffers lag. Het 
wees naar iets dat de Tora van Moshe, door middel 
van de zondeoffers die in de Tabernakel werden 
aangeboden, niet kon bieden. Handelingen 13:38 
zegt ons: "Daarom broeders, laat het u bekend zijn 
dat door deze man vergeving van zonden wordt 
uitgeroepen! Dat wil zeggen dat God iedereen 
reinigt die zijn vertrouwen in deze man stelt, zelfs 
met betrekking tot alle dingen betreffende waarvan 
je niet door de Tora van Moshe kon worden 
gezuiverd." Verder onthult Hebreeën 13:12-13 ons 
het volgende verband tussen de Messias en de rode 
vaars; "Zo ook leed Yeshua de dood buiten de poort, 
om het volk heilig te maken door Zijn eigen bloed. 
Laten we daarom uitgaan naar Hem die buiten het 
kamp is en delen in Zijn schande." 
  
... de rode vaars wees naar iets veel groters. Ze wees 
naar wat de mens niet kon doen (door het aanbieden 
van andere offers). 

 
Waarom "rood?" Dit zouden we vanuit vele invalshoeken 
kunnen bekijken, maar laten we in acht nemen dat "zonde" 
"rood" is: 
 
Jesaja 1:18 "Kom nu, en laat ons samen redeneren," zegt 
YHWH, "Hoewel uw zonden als scharlaken zijn, zullen zij zo 
wit als sneeuw zijn; hoewel zij rood als karmozijn zijn, zullen 
zij als wol zijn. 
  
Het Hebreeuwse woord voor "bloed" is "dam", dat aan het 
Hebreeuwse woord voor "rood" gerelateerd is, wat "adom" 
is, dat gerelateerd is aan het woord "adam", verwijzend 
naar de mensheid. Bloed reinigt ons van de "rode" zonde, 
van de zonde van "Adam": 
 
Hebreeën 9:22 En volgens de Tora worden bijna alle dingen 
gezuiverd met bloed en zonder bloedstorting is er geen 
vergeving. 
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1 John 1:7 But if we walk in the light as He is in the 
light, we have fellowship with one another, and the 
blood of Yeshua the Messiah, His Son cleanses us 
from all sin. 
 
It is also quite interesting that the writer of Hebrews 
compares the "ashes of a heifer" to the "blood of 
Messiah": 
 
Hebrews 9:13 For if the blood of bulls and goats and the 
ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for 
the purifying of the flesh, 14 how much more shall the 
blood of Messiah, who through the eternal Spirit 
offered Himself without spot to Elohim, cleanse your 
conscience from dead works to serve the living Elohim? 
 
From red to white, from sin to purity...this is also what 
we see repeatedly in the Scriptures: 
 
Isaiah 1:18 " Come now, and let us reason together," 
Says YHWH, "Though your sins are like scarlet, They 
shall be as white as snow; Though they are red like 
crimson, They shall be as wool.  
Daniel 12:9 And he said, "Go your way, Daniel, for 
the words are closed up and sealed till the time of 
the end. 10 "Many shall be purified, made white, 
and refined, but the wicked shall do wickedly; and 
none of the wicked shall understand, but the wise 
shall understand. 
 
And consider how bloody "red" sacrifices on the altar 
ascend to heaven, transformed into "white" smoke! 
 
The book of Matthew says that Yeshua wore a "scarlet 
robe", as He took upon Himself the "sins" of mankind: 
 
Matthew 27:28 And they stripped Him and put a scarlet 
robe on Him. 29 When they had twisted a crown of 
thorns, they put it on His head, and a reed in His right 
hand. And they bowed the knee before Him and mocked 
Him, saying, "Hail, King of the Jews!" 
 
Now that we've established the connection between 
Yeshua and the red heifer, let's address another picture 
of the Messiah found in our parasha, i.e. that of the 
"bronze serpent on the pole." Let's put on Jewish 
thinking caps and see if we can make sense of this.  In 
the 13th century, a Jewish rabbi - Ben Jacob HaCohen, 
likened the Messiah to a "snake." At first glance, this 
seems very repulsive to compare our Redeemer to the 
archetypal symbol of evil.  But it is derived from the fact 
that the Hebrew word, Mashiach (Messiah) and snake 
(nachash) have the same gematria of 358 (gematria is 
obtained by adding up the Hebrew letters).  The 
connection between these two words reveals the secret 
of another passage in Shemot/Exodus: 
 

1 Johannes 1:7 Maar als we in het licht wandelen zoals Hij in 
het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, en het 
bloed van Yeshua de Messias, Zijn Zoon reinigt ons van alle 
zonden. 
 
Het is ook heel opmerkelijk dat de schrijver van Hebreeën 
de "as van een vaars" vergelijkt met het "bloed van de 
Messias": 
  
Hebreeën 9:13 Want als het bloed van stieren en bokken en 
de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, 
hen heiligt tot reinheid van het vlees, 14 hoeveel te meer zal  
het bloed van Messias,  Die door de eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen 
van dode werken  om de levende God te dienen! (HSV) 
  
Van rood naar wit, van zonde naar zuiverheid ... dit is ook 
wat we herhaaldelijk in de Schriften zien: 
 
Jesaja 1:18 "Kom nu, en laat ons gezamenlijk argumen-
teren," zegt YHWH, "Hoewel uw zonden als scharlaken zijn, 
zij zullen zo wit als sneeuw zijn; hoewel zij rood als 
karmozijn zijn, zij zullen zijn als wol. 
Daniël 12:9 En hij zei: "Ga heen, Daniël, want de woorden 
zijn gesloten en verzegeld tot de tijd van het einde." 10 
Velen zullen worden gezuiverd, wit gemaakt en gelouterd 
worden, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen ; en 
geen van de goddelozen zal het begrijpen, maar de 
verstandigen zullen het begrijpen. 
 
En bedenk hoe bloedige "rode" offers op het altaar, 
getransformeerd in "witte" rook, naar de hemel opstijgen! 
 
Mattheüs zegt dat Yeshua een "scharlaken gewaad" droeg, 
toen Hij de "zonden" van de mensheid op Zich nam: 
 
Mattheüs 27:28 En zij hebben hem ontbloot en over Hem 
een scharlaken kleed gelegd. 29 Toen ze een doornenkroon 
hadden gevlochten, legden ze die op Zijn hoofd en stopten 
een riet in Zijn rechterhand. En zij bogen de knie vóór Hem 
en bespotten Hem, zeggende: "Gegroet, Koning der Joden!" 
  
Laten we, nu we de connectie tussen Yeshua en de rode 
vaars hebben gelegd, het over een andere beeld van de 
Messias in onze parasha hebben, d.w.z. dat van de “bron-
zen slang op de paal”. Laten we een Joodse pet opzetten en 
kijken of we dit kunnen begrijpen. In de 13e eeuw vergeleek 
een joodse rabbijn - Ben Jacob HaCohen de Messias met 
een “slang”. Op het eerste gezicht lijkt dit heel walgelijk om 
onze Verlosser te vergelijken met het archetypische 
symbool van het kwaad. Maar het is afgeleid van het feit dat 
het Hebreeuwse woord Mashiach (Messiah) en slang 
(nachash) dezelfde getalswaarde van 358 hebben (wordt 
verkregen door de waarde van de letters bij elkaar op te 
tellen). De connectie tussen deze twee woorden onthult het 
geheim van een andere passage in Shemot/Exodus: 
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Shemot/Exodus 7:10 So Moshe and Aharon went in to 
Pharaoh, and they did so, just as YHWH commanded. And 
Aharon cast down his rod before Pharaoh and before his 
servants, and it became a serpent. 11 But Pharaoh also 
called the wise men and the sorcerers; so the magicians of 
Egypt, they also did in like manner with their enchantments. 
12 For every man threw down his rod, and they became 
serpents. And Aharon's rod swallowed up their rods. 
 
So, when the "fiery serpents" were biting and bringing 
death to the Israelites in the desert, Elohim commanded 
Moshe to make a symbol of a lifted up "fiery, bronze 
serpent," in order that everyone who looked to it would 
be saved: Bemidbar/Numbers 21:5-9 
We know this to be a precursor to Messiah being 
crucified in order to bring life: 
 
John 3:14 "And as Moshe lifted up the serpent in the 
wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, 
15 "that whoever believes in Him should not perish but 
have eternal life. 
 
Now here is something else you may find very 
interesting. In Shemot 7:12 (above), the Hebrew word 
for "and it swallowed up" is "vayivla." It has the same 
root word as this verse in Isaiah: 
 
Isaiah 25:8 He will swallow up death forever, And 
Adonai YHWH will wipe away tears from all faces; The 
rebuke of His people He will take away from all the 
earth; For YHWH has spoken. 
  
Do you see it? This is the plan of redemption! As the 
staff-turned-snake "swallowed up" the evil serpents, so 
will the Messiah "swallow up" death! And whoever 
looks to Messiah on that pole/tree/cross, will be saved!  
This is another place where the plan of YHWH for 
salvation is pictured in the Hebrew Scriptures! 
 
And now one more thing which I think brings it all 
together. This picture of the ancient symbols of the 
aleph and tav really got me thinking. The "aleph" was a 
picture of an ox...or a "heifer" perhaps?  And the "tav" 
was a picture of "two crossed sticks."  Hmmm.... 
 
In several place, Yeshua refers to Himself as 
the first and last letters of the Hebrew 
alphabet - the "Aleph and the Tav," the "First 
and the Last": Revelation 1:8, 11; Isaiah 44:6; 
Revelation 22:13; Isaiah 48:12 
 
It is not popular in the Hebrew Roots movement to talk 
about the "cross."  People do not know what to call it...the 
execution stake, the pole, the tree, the cross???  It is true, 
that later this symbol was hijacked for committing 
atrocities and for pagan worship, but before that, YHWH 
used the symbols of the letters that make up the Aleph 

Shemot/Exodus 7:10 Dus gingen Moshe en Aäron naar 
Farao en zij deden precies zoals YHWH geboden had. En 
Aäron wierp zijn staf neer voor Farao en voor zijn dienaren, 
en het werd een slang. 11 Maar Farao riep ook de wijzen en 
de tovenaars; dus deden de magiërs van Egypte dat ook met 
hun betoveringen, op dezelfde manier. 12 Want eenieder 
wierp zijn staf neer, en die werden slangen. En de staf van 
Aäron verslond hun staven. 
  
Dus toen de "vurige slangen" beten en de dood brachten 
voor de Israëlieten in de woestijn, gebood Elohim Moshe 
om een symbool te maken van een opgeheven "vurige, 
bronzen slang", zodat iedereen die ernaar keek gered zou 
worden: Bemidbar/Numeri 21:5-9 
We weten dat dit een voorbode is van de Messias die 
gekruisigd wordt om leven te brengen: 
  
Johannes 3:14 "En zoals Moshe de slang in de woestijn 
opief, zo moet ook de Zoon des Mensen opgeheven 
worden, 15 opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
gaat, maar het eeuwige leven zou hebben. 
  
Nu is hier nog iets anders dat je misschien heel interessant 
vindt. In Shemot 7:12 (hierboven) is het Hebreeuwse woord 
voor "en die verzwolg" "vayivla". Het heeft hetzelfde 
stamwoord als dit vers in Jesaja: 
  
Jesaja 25:8 Hij zal de dood voor eeuwig verzwelgen, en 
Adonai, YHWH, zal de tranen van alle aangezichten 
wegvagen; De berisping van Zijn volk zal Hij van de gehele 
aarde wegnemen; want YHWH heeft gesproken. 
 
Zie je het? Dit is het plan van verlossing! Zoals de in slang-
veranderde-staf de boze slangen "verzwolg", zo zal de 
Messias de dood "verzwelgen"! En wie naar de Messias op 
die paal/boom/kruis kijkt, zal gered worden! Dit is een 
andere plaats in de Hebreeuwse Geschriften waar het plan 
van YHWH voor redding wordt uitgetekend! 
  
En nu nog iets waarvan ik denk dat dit alles samenbrengt. 
Deze afbeelding van de oude symbolen van de alef en tav 
heeft me echt aan het denken gezet. De "alef" had ooit het 
beeld van een os ... of een "vaars"? En de "tav" dat van 
"twee gekruiste stokjes". Hmmm .... 
  

 Op verschillende plaatsen verwijst Yeshua naar 
Zichzelf als de eerste en laatste letters van het 
Hebreeuwse alfabet - de “Alef en de Tav”, de 
“Eerste en de Laatste”: Openbaring 1:8, 11; Jesaja 
44:6; Openbaring 22:13; Jesaja 48:12 

  
In de Hebreeuwse wortelsbeweging is men er niet op 
gebrand om over het “kruis” te praten. Mensen weten niet 
hoe ze het moeten noemen ... de executiestaak, de paal, de 
boom, het kruis ??? Het is waar dat dit symbool later werd 
gepikt voor het plegen van gruweldaden en voor heidense 
aanbidding, maar daarvóór gebruikte YHWH de beelden 
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and the Tav to give us the prophetic picture of our Messiah 
as the sacrificial animal on a cross!  
 
Take another look at the picture above.  Remember 
that the Israelites first began to worship a golden "calf," 
and because of this Moshe broke the first set of stone 
tablets (Shemot 32:19).  But what's the difference when 
in later years, people began to worship and bow down 
to an image of the "cross"?  These symbols were always 
meant to symbolize Yeshua, but we were never 
commanded to bow down and serve either of these 
images: 
 
Shemot/Exodus 20:4 "You shall not make for yourself a 
carved image, or any likeness of anything that is in heaven 
above, or that is in the earth beneath, or that is in the 
water under the earth; 5 you shall not bow down to them 
nor serve them. For I, YHWH your Elohim, am a jealous El. 
 
Even the actual serpent on the pole was destroyed by 
King Hezekiah in later years because the people began 
to worship it.  Certainly that was never YHWH's 
intention: 2 Kings 18:4 
 
One more Hebrew word that has significance is the 
word spelled "aleph, vav, tav." This is the word 
translated "mark/sign." The picture in the Hebrew 
letters, however, tells it all: 
 

Sign (oath) 

 
 

ALEPH.  Picture: Ox head.  
 Meaning: Leader, first, strength, God 

VAV.   Picture: Nail, tent peg. 
Meaning: Secure. As a prefix conjunction 
means "and" 

TAV.  Picture: Crossed sticks.  
Meaning: Mark, sign, signature, 
identification 

 
Hebrew is read right to left (<<) 

(to a cross)  (nailed)  (God) 
 
We find the word "aleph, vav, tav" in Shemot where 
the "blood" of the Passover Lamb is the "sign/mark" 
that saves the firstborn: 
 
Shemot/Exodus 12:13 'Now the blood shall be a sign for 
you on the houses where you are. And when I see the 
blood, I will pass over you; and the plague shall not be 
on you to destroy you when I strike the land of Egypt. 
 
So as we see, Yeshua and the message of the Gospel is 
found throughout the Torah and the Hebrew Scriptures. 

voor de letters Alef en Tav om ons het profetische beeld van 
onze Messias te geven als het offerdier aan een kruis! 
  
Kijk nog eens naar het beeld hierboven. Bedenk dat de 
Israëlieten voor het eerst een gouden "kalf" gingen aanbid-
den en daarom brak Moshe de eerste set stenen tabletten 
(Shemot 32:19). Maar wat is het verschil met later toen 
mensen begonnen te aanbidden bij een beeld van het 
“kruis” en zich daar voor neerbogen? Deze symbolen waren 
altijd bedoeld om Yeshua te symboliseren, maar ons werd 
nooit geboden om ons neer te buigen en een van deze 
afbeeldingen te gaan dienen: 
 
Shemot/Exodus 20:4 "Gij zult u geen gesneden beeld 
maken, noch enige gelijkenis van iets dat boven in de hemel 
is, of dat op de aarde beneden is, of dat in het water onder 
de aarde is; 5 gij zult niet voor hen buigen noch hen dienen, 
want ik, YHWH, uw Elohim, ben een jaloerse El. 
 
Zelfs de slang op de paal werd in latere jaren door 
koning Hizkia vernietigd omdat het volk die begon te 
aanbidden. Dat was beslist nooit de bedoeling van 
YHWH: 2 Koningen 18:4 
 
Nog een Hebreeuws woord dat betekenis heeft, is het 
woord 'alef, vav, tav'. Dit is het woord dat wordt vertaald 
met 'markering/teken'. De afbeelding in de Hebreeuwse 
letters vertelt het echter allemaal: 
 

Teken (eed) 

 
 

ALEF.  Beeld: Ossenkop.  
Betekenis: leider, eerste, kracht, God 

VAV.  Beeld: Spijker, tentpin.  
Betekenis: Veilig. Als een voorvoegsel betekent 
het "en" 

TAV.  Afbeelding: Gekruiste stokken.  
Betekenis: Merk, teken, handtekening, 
identificatie 

 
Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen (<<) 

(aan een kruis)  (genageld)  (God) 
 
We vinden het woord "alef, vav, tav" in Shemot, waar het 
"bloed" van het Pesachlam het "teken/markering" is dat de 
eerstgeborene redt: 
  
Shemot/Exodus 12:13 'Nu zal het bloed een teken voor u 
zijn op de huizen waar u bent. En wanneer Ik het bloed zie, 
zal Ik u voorbijgaan; en de plaag zal niet op u zijn om u te 
vernietigen wanneer Ik het land van Egypte sla. 
 
Zoals we dus zien, komen we Yeshua en de boodschap van 
het Evangelie overal in de Tora en de Hebreeuwse 
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It is incredible and we will never come to the end of our 
learning. There is always so much more and someday 
He will be the One teaching us from the mountain! 
 
Isaiah 2:2 Now it shall come to pass in the latter days 
That the mountain of the YHWH's house Shall be 
established on the top of the mountains, And shall be 
exalted above the hills; And all nations shall flow to it. 3 
Many people shall come and say, "Come, and let us go 
up to the mountain of YHWH, To the house of the 
Elohim of Ya'acov; He will teach us His ways, And we 
shall walk in His paths." For out of Zion shall go forth the 
Torah, And the word of YHWH from Jerusalem. 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 

Geschriften tegen. Het is ongelooflijk en er zal nooit een 
einde komen aan ons leren. Er is altijd zoveel meer en op 
een dag zal Hij Degene zijn die ons vanaf de berg leert! 
 
Jesaja 2:2 Nu zal het in de laatste dagen geschieden dat de 
berg van het huis van YHWH zal worden gevestigd op de top 
van de bergen, en zal worden verheven boven de heuvels; En 
alle naties zullen ernaar toestromen. 3 Vele mensen zullen 
komen en zeggen: "Kom, en laten wij opgaan naar de berg 
van YHWH, naar het huis van de Elohim van Ya'acov; Hij 
zal ons Zijn wegen leren, en wij zullen zijn paden bewan-
delen." Want uit Sion zal de Tora uitgaan, en het woord van 
YHWH vanuit Jeruzalem. 
  
Shabbat Shalom! 
Ardelle 

 


