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Shalom!

This week instead of talking about the incredible
encounter with the Creator of the Universe on the
mountain, we are discussing laws concerning
interpersonal relationships; including those about
slavery, homicide, lost property, negligent
watchmen, accidental damage, and compensation
for bodily harm. In Shemot 24, Moshe writes
down all the words of YHVH, offers up sacrifices,
and presents the covenant to the people:

Shemot 24:7 Then he took the Book of the
Covenant and read in the hearing of the people.
And they said, "All that YHVH has said we will do,
and we will hear/obey (shema)."

The response of the people, "All that YHVH has
said we will do and we will hear/obey", is most
often translated in the future tense. However, in a
teaching by Rabbi Ari Kahn, he makes the
argument that these Hebrew words have a greater
application to the present. In other words, we are
everyday doing, and we are everyday
hearing/obeying. The "doing" has to do with the
keeping of the commandments, and the
"hearing/obeying" pertains to learning truth for the
purpose of carrying out His desires. A person
should learn with a determined longing to serve the
Holy One of Israel. As a person applies what he
learns, the Word will reveal itself. It will awaken
in him a revelation from the Almighty.
Therefore, it should be our goal to always have our
ears open to hearing and asking, "what is it that the
Father wants me to do in this particular situation?"
We have many questions because not everything is

black and white in the Bible. However, if you are
(in the present tense) "hearing/obeying" (shema),
you will be able to "do" in accordance with His
Word and His will.
The Israelites fell short of this commission. Rabbi
Kahn listed two reasons for accepting the Torah.
Last week we read about the incredible Presence of
the Almighty on Mt. Sinai. The shofar blasts, the
thunderings, the lightnings, and the Voice. It was
a fearful and awesome sight.
And so the first reason for accepting Torah ...You
are overwhelmed by the Almighty, therefore you
accept because you fear for your life and you feel
you have no choice. This scenario actually creates
a problem of free will for the people.
Later we know that the people did exercise free
will when many decided to rebel and worshipped
the golden calf. How in the world did this
happen? Were they no longer impressed by the
awesome Presence of YHVH? I'd like to suggest
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In plaats van te praten over de ongelooflijke
ontmoeting met de Schepper van het heelal op de berg,
bespreken we deze week wetten met betrekking tot
relaties tussen mensen onderling; waaronder die over
de slavernij, moord, verloren voorwerpen, nalatige
wachters, accidentele schade, en compensatie voor
lichamelijk letsel. In Sjemot 24 schrijft Moshe al de
woorden van YHVH, biedt offers aan, en presenteert
het verbond aan het volk:

Sjemot 24: 7 Dan nam hij het boek des Verbonds en
las in de oren van het volk. En zij zeiden: "Alles wat
YHVH gezegd heeft, zullen wij doen, en wij zullen
horen/gehoorzamen (shema)."

Het antwoord van het volk: "Alles wat YHVH gezegd
heeft, zullen wij doen en wij zullen horen/gehoor-
zamen", wordt meestal in de toekomende tijd vertaald.,
In een onderwijzing van Rabbi Ari Kahn, betoogt hij
echter dat deze Hebreeuwse woorden een grotere
toepassing m.b.t. het heden hebben. M.a.w., we zijn elke
dag aan het doen, en we zijn elke dag bezig met horen/
gehoorzamen. Het 'doen' heeft te maken met het houden
van de geboden, en het "horen/gehoorzamen" heeft
betrekking op het leren van de waarheid voor het
vervullen van Zijn verlangens. Men moet leren om met
een bepaald verlangen de Heilige Israëls te dienen. Als
iemand toepast wat hij leert, zal het Woord zichzelf
openbaren. Het zal in hem een openbaring van de
Almachtige doen ontwaken.
Daarom moet het ons doel zijn om altijd onze oren
open houden om te horen en te vragen: "wat is het dat
de Vader wil dat ik in deze specifieke situatie doe?"
We hebben veel vragen, want niet alles is zwart-wit
in de Bijbel. Echter, als je (in de tegenwoordige tijd)
"hoort/gehoorzaamt" (shema), zul je in staat zijn om
te "doen" in overeenstemming met Zijn Woord en
Zijn wil.
De Israëlieten schoten tekort bij deze opdracht. Rabbi
Kahn geeft twee redenen voor het accepteren van de
Thora. Vorige week lazen we over de ongelooflijke
Aanwezigheid van de Almachtige op de berg Sinaï. De
sjofar stoot, de donderslagen, de bliksemstralen, en de
Stem. Het was een beangstigend en geweldig zicht.
En dus is de eerste reden voor het aanvaarden van
Tora ... dat je overweldigd wordt door de Almachtige;
dan aanvaard je omdat je vreest voor je leven en je
voelt dat je geen keus hebt. Dit scenario creëert in feite
voor het volk een probleem van de vrije wil.
Later weten we dat het volk de vrije wil toepastte toen
velen besloten om te rebelleren en het gouden kalf
aanbaden. Hoe gebeurde dit in de wereld? Waren ze niet
meer onder de indruk van de geweldige Aanwezigheid
van YHVH? Ik zou willen voorstellen dat we de
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that we can make the comparison to how YHVH
strengthened the heart of Pharaoh. Pharaoh's heart
truly was rebellious against the Elohim of the
Israelites. As the plagues became so
overwhelming and devastating, YHVH toughened
what was already in Pharaoh's heart, enabling him
to continue to make a free will choice which was
not based on fear. Pharaoh had no love for the
Israelite's Elohim or for His people. Even when
the Pharaoh understood that he was a sinner and
plead for forgiveness, his heart still contained
rebellion. Thus YHVH enabled Pharaoh to make a
free will choice - his rebellion trumped his fear.
So...the comparison with Pharaoh and the Israelites at
Mt. Sinai is that we are dealing with a heart issue. The
people, overwhelmed by the power and strength of
their Elohim, reacted with a promise they weren't ready
to keep. They still had to deal with what was in their
heart. They weren't really ready to shema (listen/obey)
and do all that the Father taught them. Very soon they
would follow their rebellion into idolatry.

Now we come to the second reason for accepting
the Torah. Love. Love from a pure heart.

1 Timothy 1:5 Now the purpose of the
commandment is love from a pure heart, from a
good conscience, and from sincere faith

As we travel through the Hebrew Scriptures, we
have prophets teaching the Word and we have
people ignoring the Word. Many times YHVH's
people are following their own desires and dealing
with pride. Note that even during the time of
Elijah, people had a mixture in their hearts and
were accused of sitting on the fence:

1 Kings 18:21 And Elijah came unto all the people,
and said, How long will you hesitate between two
opinions? If YHVH be Elohim, follow him: but if
Baal, then follow him. And the people answered
him not a word.

Do you understand this verse? Some of YHVH's
people were keeping some of the commandments,
and also worshipping Baal. They still had heart
issues. Let's go back and look again at what the
Israelites promised at Mount Sinai:

1. We will do
2. We will hear/obey (shema)

We should constantly be in a mode of listening,
learning, and doing. However, the reasons for doing
this should be out of a heart of love for Him. The
breath of the Eternal One is on us when we learn.

vergelijking kunnen maken met hoe YHVH het hart van
Farao versterkte. Farao's hart was werkelijk opstandig
tegen de Elohim van de Israëlieten. Toen de plagen zo
overweldigend en verwoestend werden, harde YHVH
wat er al in het hart van Farao was, waardoor hij nog
steeds een keuze uit vrije wil kon maken die niet was
gebaseerd op angst. Farao had geen liefde voor de
Israëlitische Elohim of voor Zijn volk. Zelfs toen de
Farao begreep dat hij een zondaar was en om vergeving
smeekte, bevatte zijn hart nog steeds rebellie. Zo maakte
YHVH het Farao mogelijk om een keuze uit vrije wil te
maken - zijn opstand overtroefde zijn angst.
Dus ... de vergelijking met farao en de Israëlieten bij
de berg Sinai is dat we met een hartprobleem te
maken hebben. Het volk, overweldigd door de kracht
van hun Elohim, reageerde met een belofte waarvoor
ze niet klaar waren om ze te houden. Ze had nog
steeds te maken met wat er in hun hart was. Ze waren
niet echt klaar om te shema (luisteren/gehoorzamen)
en te doen al wat de Vader hen leerde. Zeer gauw
zouden ze hun opstandigheid tot afgoderij volgen.

Nu komen we bij de tweede reden voor het aanvaarden
van de Thora. Liefde. Liefde uit een rein hart.

1 Timotheüs 1:5 Het doel van het gebod nu is liefde uit
een rein hart, uit een goed geweten, en uit een
ongeveinsd geloof

Als we door de Hebreeuwse Geschriften gaan, komen
we profeten tegen die het Woord onderwijzen en
mensen die het Woord negeren. Vele malen volgt het
volk van YHVH z’n eigen verlangens en krijgen te
maken met trots. Merk op dat zelfs in de tijd van Elia, de
mensen een mix in hun hart hadden en beschuldigd
werden van geen keuze te maken:

1 Koningen 18:21 Toen naderde Elia tot het ganse volk,
en zeide: Hoe lang zult u aarzelen tussen twee
gedachten? Als YHVH Elohim is, volg hem: maar als
Baal, volg dan hem na. En het volk antwoordde hem met
geen woord.

Heb je dit vers begrepen? Sommigen van YHVH’s volk
hielden sommige van de geboden, en aanbaden ook
Baal. Ze hadden nog steeds hartproblemen. Laten we
terug gaan en opnieuw kijken naar wat de Israëlieten
beloofden bij de berg Sinaï:

1. We zullen doen
2. We zullen horen/gehoorzamen (shema)

We moeten voortdurend in een toestand zijn van luis-
teren, leren en doen. Toch moeten de redenen om dit te
doen uit een hart van liefde voor Hem komen. De adem
van de Eeuwige is op ons als we leren. We moeten een
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We should be an eager, willing participant. We are
to love Him with true sincerity.
One more thing...the Israelites accepted the
covenant as a unified people. There was desire
there, but it wasn't pure. Through Yeshua, we can
now reach for that goal. We understand that our
sins have been forgiven, but we also need to purify
our hearts. If we truly love Him, we will
understand that His desire is for us to live Accor-
ding to the way He's taught us. In order to help us,
He will even shine a light on where we fall short. If
we don't repent, He may actually strengthen our
rebelliousness and let us go our own way. That's a
scary thought.

This week I received a note from a dear friend in the
kibbutz where we stay when we are in Israel. Their
kibbutz is the only non-Jewish kibbutz in the country
and the people are there with one mission - blessing
Israel. I was so touched by her description of
bringing in the Sabbath with their young family.
Notice she speaks of the hearts of the children:

We are all doing fine, thank the Lord! The
Shabbath is still a great delight week by week. It is
even getting more and more. This is the most
special evening in the week. We do all our work
and preparation Friday morning and on Erev
Shabbath we all are ready at about 17:00 o'clock.
Everybody has take a shower, washed their hairs
and so on. The table we provide already in the
morning in order to welcome the Shabbath as soon
as possible. Then we have a good meal, sing a lot
and the children are playing their instruments.
Sometimes we read the "Parashat Hashavua" after
this, sometimes the children preparing promises
for Israel. Last Erev Shabbath we talked with the
children about preparing ourselves for the return
of our Messiah. These are very valued hours,
really. We are so thankful, that God opens the
hearts of the children to listen about the trues,
about our goal! This all is grace!

Shabbat Shalom!
Ardelle

gretige, gewillige deelnemer zijn. We moeten Hem
liefhebben met echte oprechtheid.
Nog één ding ... de Israëlieten aanvaardden het verbond
als een verenigd volk. Er was wel verlangen, maar het
was niet zuiver. Door Yeshua, kunnen we dat doel nu
bereiken. We begrijpen dat onze zonden vergeven zijn,
maar we moeten ook ons hart zuiveren. Als we Hem
echt liefhebben, zullen we begrijpen dat het Zijn wens is
dat wij leven volgens de manier die Hij ons heeft
geleerd. Om ons te helpen, zal Hij zelfs een licht doen
schijnen op waar we tekort schieten. Als we ons niet
bekeren, kan hij eigenlijk onze opstandigheid versterken
en ons onze eigen weg laten gaan. Dat is een enge
gedachte.

Deze week ontving ik een briefje van een dierbare
vriend in de kibboets waar we verblijven wanneer we in
Israël zijn. Hun kibboets is de enige niet-Joodse kibboets
in het land en de mensen zijn er met maar één missie -
Israël zegenen. Ik was zo geraakt door haar beschrijving
van de sabbat binnenhalen met hun jonge gezin. Merk
op dat ze van het hart van de kinderen spreekt:

Het gaat met ons allen prima, dank aan de Heer! De
Sjabbat is nog steeds een grote vreugde, week na week.
Het neemt zelfs nog toe. Dit is de meest bijzondere avond
in de week. Wij doen vrijdagochtend al onze
werkzaamheden en voorbereiding en op Erev Shabbath
zijn we allemaal om ongeveer 17:00 uur klaar. Iedereen
heeft een douche genomen, de haren gewassen en ga zo
maar door. De tafel hebben we reeds in de ochtend klaar
gemaakt om de Shabbath zodra mogelijk te
verwelkomen. Dan hebben we een goede maaltijd,
zingen veel en de kinderen spelen hun instrumenten.
Soms lezen we daarna de "sidra Hashavua", soms
bereiden we de kinderen voor op de beloften voor Israël.
Laatste Erev Shabbath spraken we met de kinderen over
onszelf voorbereiden op de terugkeer van onze Messias.
Dit zijn zeer gewaardeerd uren, echt. We zijn zo
dankbaar, dat God de harten van de kinderen opent om
te luisteren over de waarheden, over ons doel! Dit alles
is genade!

Shabbat Shalom!
Ardelle


