Shalom!

Shalom!

I remember years ago, sitting in church and
hearing the Pastor say, "Jesus spoke more on the
Kingdom than any other subject." I so clearly
remember thinking, then tell us "what is the
Kingdom?" More and more today I am
understanding what is the message of Yeshua and
the Kingdom. In this week's Torah portion, Lech
Lecha, Avram enters into an everlasting covenant
with El Shaddai and thus the Kingdom of YHWH
begins to take shape.

Ik herinner me van jaren geleden, zittend in de
kerk, dat de dominee zei: "Jezus sprak meer over
het Koninkrijk dan over enig ander onderwerp." Ik
herinner me zo duidelijk dat ik dacht: vertel ons
dan "wat is het Koninkrijk?" Vandaag begin ik
steeds meer te begrijpen wat de boodschap van
Yeshua en het Koninkrijk is. In de sidra van deze
week, Lech Lecha, stapt Avram in een eeuwig
verbond met El Shaddai en daarmee begint het
Koninkrijk van YHWH vorm te krijgen.

Bereshith/Genesis 17:1 When Avram was ninetynine years old, YHWH appeared to Avram and said
to him, "I am El Shaddai; walk before Me and be
blameless. 2 "And I will make My covenant between
Me and you, and I will multiply you exceedingly." 3
Then Avram fell on his face, and Elohim talked with
him, saying: 4 "As for Me, behold, My covenant is
with you, and you shall be a father of many nations.
5 "No longer shall your name be called Avram, but
your name shall be Avraham; for I have made you a
father of many nations. 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. 8 "Also I will give to
you and your descendants after you the land in
which you are a stranger, all the land of Canaan, as
an everlasting possession; and I will be their
Elohim." 9 And Elohim said to Avraham: "As for you,
you shall keep My covenant, you and your
descendants after you throughout their
generations.

Bereshith/Genesis 17:1 (Naardense) Abram wordt een
zoon van negentig jaar en negen jaren: dan laat de Ene
zich aan Abram zien en zegt tot hem: ik ben El Sjadai,
God Overmachtig ; wandel voor mijn aanschijn en
wordt volmaakt! 2 ik geef mijn verbond: tussen mij en
jou; ik zal je zeer, zéér overvloedig maken! 3 Abram
valt neer op zijn aanschijn; God spreekt met hem en
zegt: 4 van mij uit: ziehier mijn verbond met jou!
worden zul je tot een av hamon gojiem , vader van
een menigte van volkeren; 5 niet langer worde als
naam voor jou geroepen ‘Avram’, worden zal je naam
‘Avraham’, omdat ik jou tot av hamon gojiem , vader
van een menigte van volkeren heb gemaakt; 6 zeer,
zéér vruchtbaar zal ik je doen worden, maken zal ik je
tot volkeren; koningen zullen uit jou voortkomen! 7
gestand doen zal ik mijn verbond tussen mij en jou en
je zaad na jou in hun generaties als een verbond voor
eeuwig; om voor jou te worden tot God en voor je
zaad na jou; 8 geven zal ik aan jou en aan je zaad na
jou het land van je omzwervingen: heel het land
Kanaän als eigen grond voor eeuwig; worden zal ik
voor hen tot God! 9 Dan zegt God tot Abraham: jij, jij
zult mijn verbond bewaren; jij en je zaad na jou in hun
generaties;

A kingdom requires a King, people, laws, and a
land. Notice the seven "I will's" of the Avrahamic
covenant. Avraham believed these "I will's", and
it was considered to him as righteousness, and
thus Avraham and his descendents entered into
covenant.

Een koninkrijk vereist een koning, mensen, wetten
en een land. Let op de "Ik zal" van het verbond
met Avraham. Avraham geloofde deze "Ik zal", en
het werd bij hem beschouwd als gerechtigheid, en
zo kwamen Abraham en zijn nakomelingen in een
verbond.

Now Avram was not an Israelite. He was a man
living in Babylon who at some point received the
truth and the invitation from El Shaddai to enter
into covenant with Him. While Avraham is
definitely the father of Israel, as believers in
Yeshua we know that Avraham is also the father
of our faith:

Nu was Avram geen Israëliet. Hij was een man die
in Babylon leefde, die op een gegeven moment de
waarheid en de uitnodiging van El Shaddai ontving
om een verbond met Hem aan te gaan. Terwijl
Avraham zeker de vader van Israël is, weten we
als gelovigen in Yeshua dat Avraham ook de vader
van ons geloof is:
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Romans 4:16 Therefore it is of faith that it might
be according to grace, so that the promise might
be sure to all the seed, not only to those who are
of the Torah, but also to those who are of the
faith of Avraham, who is the father of us all

Romeinen 4:16 Daarom is het uit geloof, opdat het
zal zijn ‘naar genade’, en de aankondiging vast-enzeker kan zijn voor alle zaad, niet alleen voor dat uit
de Wet maar ook voor dat uit het geloof van
Abraham, die een vader van ons allen is,

The promises to Avraham stated that he would
have many descendents, yet he and Sarah began
to doubt as the years passed by and no child was
born. The result was that they took matters into
their own hands and came up with their own
fleshly solution. Thus came Ishmael, the son of a
concubine. But the children of the concubine
have no inheritance. For an audio teaching that
will challenge you and perhaps answer a few
questions, check out Barry Phillip's teaching
on The Bride, the Concubine, and the Harlot

De beloften aan Avraham vermelden dat hij vele
afstammelingen zou hebben, maar hij en Sarah
begonnen te twijfelen naarmate de jaren verstreken
en er geen kind werd geboren. Het gevolg was dat ze
het heft in eigen handen namen en met hun eigen
vleselijke oplossing kwamen. Zo kwam Ismaël, de
zoon van een bijvrouw. Maar de kinderen van de
bijvrouw erven niet. Beluister eens de studie, die je
zal uitdagen en misschien enkele vragen van je
beantwoorden, van Barry Phillip's over De Bruid, de
Bijvrouw, en de Hoer (klik op de link hiernaast)

Lech Lecha means "go for yourself". It can
mean.... Go! Discover your mission! Discover
your calling in life! Seek first the Kingdom of
Elohim and His righteousness! Do not stay where
you are! Begin to walk out your salvation in the
Kingdom of Righteousness! Do you get the idea?
There is a kingdom with multiple promises and it
is not found in the United States, or England, or
Africa, or Australia or anywhere else. The
Kingdom will eventually land in the covenant
"land of Canaan". The Kingdom will run according
to the instructions of Torah. The Messiah will be
our King! And just as Avram was given the call to
leave Babylon, we know that there will be another
moment in time when the call will come to the
seed of Avraham to "come out of her, My people"
and leave Babylon. This will require listening for
His Voice, faith, and an obedient heart that is
ready to leave for the Promised Land!

Lech Lecha betekent "ga voor jezelf". Het kan betekenen .... Ga! Ontdek je missie! Ontdek je roeping in
het leven! Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid! Blijf niet waar je bent! Begin vanuit uw
redding in het Koninkrijk der Gerechtigheid te wandelen! Snap je het? Er is een koninkrijk met meerdere
beloften en het is niet te vinden in de Verenigde
Staten of in Engeland, of in Afrika of in Australië of
elders. Het Koninkrijk zal uiteindelijk uitkomen in het
verbonds- "land van Kanaän". Het Koninkrijk zal
functioneren volgens de instructies van de Thora. De
Messias zal onze Koning zijn! En net zoals Avram de
oproep kreeg om Babylon te verlaten, weten we dat
er een ander moment in de tijd zal zijn wanneer de
oproep tot het zaad van Avraham zal komen om "van
haar uit te komen, Mijn volk" en Babylon te verlaten.
Dit vereist naar Zijn Stem horen, geloof en een
gehoorzaam hart dat klaar is om naar het Beloofde
Land te vertrekken!

Jeremiah 51:6 Flee from the midst of
Babylon, And every one save his life! Do
not be cut off in her iniquity, For this is the
time of YHWH's vengeance; He shall
recompense her.

Jeremia 51:6 Vlucht weg uit Babel, laat ieder zijn ziel
helpen ontsnappen, laat u niet tot eeuwig zwijgen
brengen door haar ongerechtigheid! want dit is voor
de Ene de tijd van wraak, wat is volvoerd gaat hij
haar vergelden.

The Sinai covenant will lay out many of the
"laws" of the Kingdom. We need this, for
commandments are a lamp and doing them
with the right heart brings light to the world
because when we keep the commandments
from the heart, we reflect our King:

Het Sinai verbond zal vele van de 'wetten' van het
Koninkrijk laten zien. We hebben deze nodig, want
geboden zijn een lamp en die met het juiste hart
naleven brengt licht in de wereld, want als we de
geboden vanuit het hart houden, weerspiegelen
we onze Koning:

Proverbs 6:23 For the commandment is a lamp,
And the Torah a light; Corrections of discipline are
the way of life

Spreuken 6:23 want een gebod is een lamp en een
licht is een onderrichting, een weg ten leven zijn
bestraffingen en vermaan,
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The laws of the Torah are necessary to secure the
covenant inheritance of the Land - otherwise the
Land will vomit out the people. Pretty strong
language, right?

De wetten van de Torah zijn nodig om de
verbondserfenis van het land veilig te stellen anders zal het land het volk uitbraken. Vrij
krachtige taal, toch?

Vayikra/Leviticus 18:25 'For the land is defiled;
therefore I visit the punishment of its iniquity upon
it, and the land vomits out its inhabitants. 26 'You
shall therefore keep My statutes and My judgments,
and shall not commit any of these abominations,
either any of your own nation or any stranger who
dwells among you 27 '(for all these abominations
the men of the land have done, who were before
you, and thus the land is defiled), 28 'lest the land
vomit you out also when you defile it, as it
vomited out the nations that were before you. 29
'For whoever commits any of these abominations,
the persons who commit them shall be cut off from
among their people. 30 'Therefore you shall keep
My ordinance, so that you do not commit any of
these abominable customs which were committed
before you, and that you do not defile yourselves by
them: I am YHWH your Elohim.' "

Wajikra/Leviticus 18:25 En besmet is het land, ik
bezoek* het om z’n onrecht; het land zal zijn
bewoners uitspuwen. 26 Maar gíj, bewaken zult
gij mijn inzettingen en mijn rechtsregels en niets
doen van al deze gruwelen! de landgenoot noch
de zwerver die in uw midden te gast is. 27 Want al
deze gruwelen hebben de mannen van het land
vóór úw verschijning gedaan; daardoor is het land
besmet. 28 Laat het land doordat gij het zoudt
besmetten u niet uitspuwen, zoals het de
volkeren vóór uw verschijning heeft uitgespuwd.
29 Want al wie een van deze gruwelen dóet, de
zielen die dat doen zullen weggesneden worden
uit de kring van hun gemeente. 30 Bewaakt wat ik
te bewaken geef, door niets te doen van de
inzettingen van de gruwelen die er vóór uw
verschijning zijn gedaan, besmet u daarmee niet;
ik, de Ene, ben God-over-u!

Just a short update now on what's going on for us
here in the Promised Land. There has been a very
serious shortage of rain in Israel the last several
years. The Sea of Galilee and other bodies of
water are very low. This water is necessary for
drinking and irrigation of the many crops during
the seasons when there is no rain. We were so
touched last night when our community of
believers was asked to join with Jews from all over
the Golan at a nearby synagogue to pray together
for rain. If you've ever been around Jews who
pray pleading from the heart, then you
understand what it was like. Shoulder to
shoulder, I could not understand it all, but I could
hear the call for Mashiach and for the rain. We
need the Living Water here!! Join us in praying for
the showers of blessing, both physical and
spiritual!

Nu nog een korte update van wat er voor ons hier in
het Beloofde Land gaande is. Er is de laatste jaren in
Israël een zeer ernstig tekort aan regen geweest. De
Zee van Galilea en andere watervoorraden zijn zeer
laag. Dit water is nodig voor drinkwater en de
irrigatie van de vele gewassen tijdens de seizoenen
dat er geen regen is. We werden gisteravond zo
geraakt, toen onze gemeenschap van gelovigen
werd gevraagd om de Joden uit alle hoeken van de
Golan te vervoegen in een nabijgelegen synagoge
om samen voor regen te bidden. Als je ooit omheen
Joden bent geweest die pleitend bidden vanuit het
hart, dan begrijp je hoe dat het was. Schouder aan
schouder, ik kon het allemaal niet begrijpen, maar ik
kon de roep om Mashiach horen en voor regen. We
hebben het Levende Water hier nodig!! Sluit je aan
in gebed voor de stortregens van zegen, zowel
lichamelijk als geestelijk!

Ezekiel 34:26 "I will make them and the places all
around My hill a blessing; and I will cause showers
to come down in their season; there shall be
showers of blessing.

Ezechiël 34:26 geven zal ik die en de omstreken van
mijn heuvel als een zegen; ik zal de stortregen laten
neerdalen op zijn tijd, regens van zegen zullen het
wezen;

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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