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Shalom!

This week our Torah portion is called
Mishpatim/Judgments. All who are in covenant with
YHWH and consider themselves sons of Avraham, are
called to reflect the Light of His Presence and shine this
Light into the world. The Light of Yeshua, who is the
Living Word, is made to radiate from us when we walk
in the commandments, mishpatim, and precepts of
YHWH. We become a walking testimony of His life
within us and demonstrate that we also are the sons of
Avraham.

Bereshith/Genesis 18:19 "For I have known him (Avraham),
in order that he may command his children and his
household after him, that they keep the way of YHWH, to
do righteousness and justice/mishpat, that YHWH may
bring to Avraham what He has spoken to him."

It is written in the book of 1 Peter, that as "obedient
children be holy" in our "conduct". This week our Torah
portion, Mishpatim, helps us to establish a highway to
Holiness, as laid out by our Covenant Partner.
Mishpatim teaches how a person who has been
redeemed should live in a redeemed community.
Without instruction who could determine what holiness
really is? Without the Tree of Life, the Torah, we would
still be eating from the Tree of the Knowledge of Good
and Evil, i.e., doing what's right in our own minds.

1 Peter 1:13 Therefore gird up the loins of your mind,
be sober, and rest your hope fully upon the grace that is
to be brought to you at the revelation of Yeshua the
Messiah; 14 as obedient children, not conforming
yourselves to the former lusts, as in your ignorance; 15
but as He who called you is holy, you also be holy in all
your conduct, 16 because it is written, "Be holy, for I
am holy."

Through the centuries, theologians have portrayed the
Torah in a bad light. But look at what the Scriptures
have to say about "the law"!

 a tree of life to those who embrace her. Proverbs
3:18

 he that keeps Torah, happy is he. Proverbs 29:18

 the delight and constant meditation of a man who
is blessed. Psalm 1:2

 perfect, restoring the soul. Psalm 19:7

 sure, making wise the simple. Psalm 19:7

 right, rejoicing the heart. Psalm 19:8

 pure, enlightening the eyes. Psalm 19:8

 true, and righteous altogether. Psalm 19:9

 More to be desired are they than gold, yes, than
much fine gold. Psalm 19:10; Psalm 119:72

 Great peace have those who love Your Torah, And
nothing causes them to stumble. Psalm 119:165

 Sweeter also than honey and the extract of the
honeycomb. Psalm 19:10

Shalom!

Deze week heet onze sidra Mishpatim/beoordelingen.
Allen die in een verbond met YHWH zijn en zichzelf als
zonen van Abraham beschouwen, zijn geroepen om het
Licht van Zijn Tegenwoordigheid te reflecteren en dit Licht
in de wereld te laten schijnen. Het Licht van Yeshua, die het
Levende Woord is, is gemaakt om van ons af te stralen als
we in de geboden, mishpatim, en voorschriften van JHWH
wandelen. We worden een wandelend getuigenis van Zijn
leven in ons en laten zien dat we ook de zonen van
Avraham zijn.

Bereshith/Genesis 18:19 "Want Ik heb hem (Avraham)
gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem kan
bevelen, dat ze de weg van JHWH bewaren, gerechtigheid
en recht/mishpat doen, opdat JHWH aan Avraham kan
geven wat Hij tot hem heeft gesproken."

In het boek van 1 Petrus staat geschreven, om als
"gehoorzame kinderen heilig te zijn " in ons "gedrag". Deze
week helpt onze sidra, Mishpatim, ons om een directe weg
naar Heiligheid aan te leggen, zoals bepaald door onze
Verbondspartner. Mishpatim leert hoe iemand die verlost is,
in een verloste gemeenschap zou moeten leven. Wie zou
zonder instructie kunnen bepalen wat heiligheid eigenlijk is?
Zonder de Boom des Levens, de Torah, zouden we nog steeds
eten van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad, dat wil
zeggen, doen wat goed is naar onze eigen mening.

1 Petrus 1:13 Omgordt daarom de lendenen van uw
denken; weest nuchter en hoopt volkomen op de genade die
u wordt gebracht in de openbaring van Jezus Christus. 14
Voegt u als kinderen van gehoorzaamheid niet naar de
verlangens van vroeger in uw onwetendheid, 15 maar zoals
hij die u roept heilig is, wordt zo ook zelf heiligen in heel
uw wandel, 16 omdat geschreven staat: ‘heiligen zult ge
zijn, omdat ík heilig ben!’ (Lev. 19,2). (Naardense)

Door de eeuwen heen hebben theologen de Thora in een
kwaad daglicht gesteld. Maar kijk eens naar wat de Schrift
over "de wet" te zeggen heeft!

 een boom van het leven voor hen die haar omhelzen.
Spreuken 3:18

 gelukkig is hij die Torah naleeft,. Spreuken 29:18

 de vreugde en constante meditatie van een man die
gezegend is. Psalm 1:2

 perfect; herstelt de ziel. Psalm 19:8

 zeker; schenkt de onwetenden wijsheid Psalm 19:8

 rechtuit, een vreugde voor het hart. Psalm 19:9

 puur, helder licht voor de ogen. Psalm 19:9

 waar en alles samen rechtvaardig. Psalm 19:10

 begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel fijn goud.
Psalm 19:11; Psalm 119:72

 Zij die van Uw Tora houden, hebben grote vrede; en
niets zorgt ervoor dat ze struikelen. Psalm 119:165

 Zoeter ook dan honing en het extract van de
honingraat. Psalm 19:11
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 the Truth. Psalm 119:142

 Holy, just and good. Romans 7:12

 of God. Romans 7:25

 good, if a man uses it lawfully. 1 Timothy 1:8

 perfect. James 1:25

 of liberty. James 1:25, 2:12

Now if I could share with you several interesting
comments in no particular order from the teachings of
Mr. William Bullock on this week's Torah portion -
https://www.regionschristiancenter.org/. Selah

 (in speaking of the 53 mishpatim/ordinances given
in our Torah portion) The idea is not to 'earn
righteousness'. The idea is not to establish a
relationship (That already happened at Passover).
The idea is to walk with Him, think like Him, talk
like Him, represent Him in the world, and become
like Him - and thus to bring the Kingdom of
Heaven to earth in real-time.

 It may help you in this new adventure to keep in
mind that the foundation stones upon which all
the mishpatim rest is going to be one of two
mitzvot (commandments). Every mishpat (singular
for mishpatim) is going to be based upon either
the mitzvah of loving our Covenant Partner in
Heaven with all our heart, with all our soul, and
with all our strength, OR the mitzvah of loving our
fellow human being as ourselves.

 How are you supposed to know what Y'shua
would do in a given fact situation? Ah Dear
Reader, that is what the study of
Mishpatim section of Torah is all about. The
mishpatim sections of Torah provide us a vital
insight into both the personality and essence of
the Holy One, our Bridegroom. We as His chosen
Bride-to-be are given these mishpatim to
meditate on and, ultimately, to internalize. Once
internalized, over time, the thoughts and ways of
our Bridegroom change us. They renew our minds
and reshape our personalities from within - in
order that day-by-day and generation-by-
generation we can become the community of
holy ones - the kingdom of priests reflecting His
glory throughout earth - that He wills us to be.

 It was the Spirit who wrote the mitzvot and the
mishpatim to begin with and Who caused them to
be recorded and preserved as a guide for us.
Living by the Spirit and living by the Torah are
ONE AND THE SAME - TWO SIDES OF THE SAME
COIN!

 The Holy One will author this part of the document
from cover-to-cover just as He authored the Aseret
Ha-Dibrot (Ten Words/Commandments). But this
time, per the request of the immature and
overwhelmed Redeemed Community, Moshe will
be the messenger through which it is
communicated.

 de waarheid. Psalm 119:142

 Heilig, rechtvaardig en goed. Romeinen 7:12

 van God. Romeinen 7:25

 goed, als men die rechtmatig gebruikt. 1 Timotheüs 1:8

 perfect. Jakobus 1:25

 maakt vrij. Jakobus 1:25, 2:12

Nu zou ik zomaar los met je een aantal interessante
opmerkingen willen delen vanuit het onderwijs van de heer
William Bullock i.v.m. de Torah portie van deze week -
https://www.regionschristiancenter.org/. Selah

 (als we het hebben over de 53 mishpatim/bepalingen
in ons Tora gedeelte) Het gaat hier niet over
'gerechtigheid verdienen'. Het gaat niet over een
relatie creëren (dat gebeurde al bij het Pascha). Het
gaat over met Hem wandelen, denken zoals Hij,
spreken zoals Hij, Hem vertegenwoordigen in de
wereld, en zoals Hij worden - en daarmee in real-time
het Koninkrijk der Hemelen op aarde brengen.

 Het kan je in dit nieuwe avontuur helpen door in het
achterhoofd te houden dat de fundamenten waarop
alle mishpatim berusten, één van twee mitsvot
(geboden) gaan zijn. Elke mishpat (enkelvoud voor
mishpatim) zal gebaseerd zijn op ofwel de mitzva van
onze Verbondspartner in de hemel liefhebben met
heel ons hart, met heel onze ziel, en met al onze
kracht, OF de mitzva van onze medemens liefhebben
als onszelf.

 Hoe wordt je verondersteld te weten wat Y'shua in een
gegeven situatie zou doen? Ah, beste lezer, daar gaat de
studie van het Mishpatimdeel van de Tora over. De
mishpatimdelen van de Tora geven ons een essentieel
inzicht in zowel de persoonlijkheid als het wezen van de
Heilige, onze Bruidegom. Aan ons, als Zijn uitverkoren
toekomstige Bruid, zijn deze mishpatim gegeven om
over na te denken en uiteindelijk ons eigen te maken.
Als dat eenmaal gebeurd is, na verloop van tijd, veran-
deren de gedachten en wegen van onze Bruidegom ons.
Ze vernieuwen onze geest en geven van binnen uit
opnieuw vorm aan onze persoonlijkheden - met de
bedoeling dat van dag tot dag en generatie op generatie
we de gemeenschap van de heiligen kunnen worden -
het koninkrijk van priesters dat Zijn heerlijkheid over de
aarde reflecteert - wat Hij van ons wil.

 Het was de Geest die de mitzvot en de mishpatim
schreef om mee te beginnen en Die ervoor zorgde dat
ze werden opgetekend en bewaard als een gids voor
ons. Het leven met de Geest en leven met de Tora zijn
ÉÉN EN HETZELFDE - TWEE KANTEN VAN DEZELFDE
MEDAILLE!

 De Heilige, zal dit deel van het document van kaft tot
kaft schrijven, net zoals Hij de Aseret Ha-Dibrot (Tien
Woorden/Geboden) schreef. Maar deze keer zal
Moshe, op verzoek van de nog onvolwassen en
overweldigde Verloste Gemeenschap, de
boodschapper zijn waarlangs het gecommuniceerd
wordt.
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 The essence of what the Holy One is going to give
us at Sinai is not legislative, but covenantal. We
are His Betrothed. The words He is speaking are
words of love, commitment, and betrothal.

 The Holy One's words are like seed. They have
within themselves the innate power to transform the
earth in which they are planted into their image.

 Now a new phase in renewing the mind is about to
begin. He now wants to train us not just to
respond to Him - but to THINK LIKE HIM. He wants
to train us to look at life the way He looks at life.
He wants to teach us to see other people, and their
circumstances, the way He sees them.

 The Holy One did not redeem us from Egypt and
bring us to Sinai in order to teach us a bunch of
laws to follow like robots. He delivered us and
brought us unto Himself to teach us how to think
like His Bride.

 There is now an eternal covenant in place
between us. He has pledged Himself and the vast
resources of His Kingdom to us and to our children
forever. And we have pledged all our attention, all
our devotion, all our creative energy, all our
intellect, all our faculties of communication and
remembrance - not to mention all our time and
passion - to Him.

 Also addressed is the subject of how the
Community is to respond when men get into
fights, when domesticated animals get out and
wreak havoc, or when someone creates a
dangerous condition on land causing someone else
to get injured. Just as the Holy One wanted us to
know His community of Redeemed persons would
have some dysfunctional homes, He also wanted
us to know His community would experience some
internal strife, that even His chosen people would
sometimes suffer accidental injuries, and that the
physical possessions He placed into our hands
would sometimes be damaged or destroyed before
we were through enjoying them.

 Exodus 24:4 And Moses wrote all the words of
YHWH. - This is very important. Keep in mind, if
this episode is in chronological order, that this
means that a portion of the Torah - at least Exodus
20:1-23:33 - was written down by Moshe days
before the Holy One's finger inscribed anything on
tablets of stone. That will not happen (the first
time) until Exodus 31:18 - i.e. seven chapters and
many days from now.

 Some ask: why do you do mitzvot and live out
mishpatim - despite the fact that you are already loved
by the Holy One, are already redeemed, and are
already possessing and walking in eternal life in
Messiah? The answer is simple yet stunning. We
joyfully do so because it is in our walking out of the
mitzvot and mish-patim of Torah that we meet and
commune with and draw strength from our Bridegroom
every day! Mitzvot and Mishpatim are where He is.

 De essentie van wat de Heilige ons op de Sinaï gaat
geven is niet wetgevend, maar contractueel. Wij zijn
Zijn Verloofde. De woorden die Hij spreekt zijn
woorden van liefde, toewijding en verloving.

 De woorden van de Heilige zijn als zaad. Zij hebben in
zich de aangeboren kracht om naar hun beeld de aarde
waarin zij worden geplant te transformeren.

 Nu staat een nieuwe fase in de vernieuwing van de geest
op het punt te beginnen. Hij wil ons nu trainen niet
alleen om op Hem te reageren - maar om te DENKEN
ZOALS HIJ. Hij wil ons trainen om naar het leven te kijken
zoals Hij naar het leven kijkt. Hij wil ons leren om andere
mensen, en hun omstandigheden te zien, zoals Hij ze ziet.

 De Heilige heeft ons niet van Egypte verlost en ons
naar de Sinaï gebracht om ons een heleboel wetten te
leren om die als robots uit te voeren. Hij verloste ons
en bracht ons tot Hemzelf om ons te leren denken als
Zijn Bruid.

 Er is tussen ons nu een eeuwig verbond gekomen. Hij
heeft zichzelf en de enorme rijkdommen van Zijn
Koninkrijk aan ons en onze kinderen voor altijd
beloofd. En we hebben al onze aandacht, al onze
toewijding, al onze creatieve energie, al ons verstand,
al ons communicatievermogen en herdenking aan
Hem toegezegd – om niet te spreken van al onze tijd
en passie.

 Ook aan de orde is, het onderwerp van de manier
waarop de Gemeenschap moet reageren wanneer de
mensen in gevechten verwikkeld raken, wanneer
huisdieren uitbreken en grote schade aanrichten, of
wanneer iemand een gevaarlijke situatie op het land
creëert die oorzaak is dat iemand gewond raakt. Net
zoals de Heilige wilde dat wij weet zouden hebben van
ontwrichte gezinnen in zijn gemeenschap van Verlosten,
wilde Hij ook dat we er weet van zouden hebben dat Zijn
gemeenschap interne strijd zou ervaren, dat zelfs Zijn
uitverkoren volk soms ongevallen met lichamelijk letsel
zou kennen, en dat de fysieke bezittingen die Hij ons in
handen gaf soms beschadigd of vernietigd zouden raken
nog voordat we ervan genoten.

 Exodus 24:4 Mozes nu schreef al de woorden van
YHWH op. - Dit is heel belangrijk. Hou in gedachten,
dat als deze episode in chronologische volgorde staat,
dit betekent dat een deel van de Tora - althans Exodus
20:1-23:33 - door Moshe werd opgeschreven dagen
vóór dat de vinger van Heilige iets op stenen tafelen
graveerde. Dat zal (voor het eerst) niet gebeuren tot
Exodus 31:18 - dat wil zeggen zeven hoofdstukken en
vele dagen vanaf nu.

 Sommigen vragen: waarom doe je mitzvot en leef je
mishpatim - ondanks het feit dat je door de Heilige al
geliefd bent, al verlost bent, en reeds bezit en in het
eeuwige leven in de Messias wandelt? Het antwoord is
eenvoudig maar prachtig. We doen dat vreugdevol
omdat wij, via ons wandelen vanuit de Tora-mitzvot en -
mishpatim, ontmoeten en communiceren mét en elke
dag van onze Bruidegom kracht ontvangen! Mitzvot en
Mishpatim zijn er waar Hij is. Dat is wat Hij doet. Als we



They are what He's doing. As we join Him in the
and mishpatim, therefore, the Messiah embraces us,
speaks to us, teaches us, disciplines us, encourages us,
and transforms us into His image. That is why He said
and what He meant by - if you love me, keep
My Mitzvot. John 14:15; see also Deuteronomy 7:9,
11:1, 11:22, 30:16, and Joshua 22:5

 Y'shua did not institute a totally new
simply made the ancient na'aseh v'nishma
do and we will hear) covenant new
sprinkling us with His blood. While Moshe
sprinkled the blood on our garments and skin
the external part of us - Y'shua called upon us to
drink deeply from the cup with Him, and to thereby
internalize the Holy One's Torah

Put simply you see, the mishpatim of Torah
nothing more nor less than what Messiah will do when
He sets up His Throne in Jerusalem and begins His reign
upon the earth! We should learn to recognize these
ordinances as pure Divine rulings. They allow us to
think and do as Messiah would do.

The Torah is not just a list of laws and rules.
intended to be a Tree of Life to protect His Set
community. Are you under the umbrella of His
protection?

I have one picture for you today of the beautiful Land
of Promise. This is taken from the Golan Heights
showing the north side of the Sea of Galilee.
can see, the Land is greening up and displaying it's
beauty!

Shabbat Shalom!
Ardelle
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As we join Him in the mitzvot
, therefore, the Messiah embraces us,

speaks to us, teaches us, disciplines us, encourages us,
That is why He said -

if you love me, keep (i.e. sh'mar)
Deuteronomy 7:9,

Joshua 22:5.

new covenant. He
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we will hear) covenant new again - by
While Moshe

sprinkled the blood on our garments and skin - on
Y'shua called upon us to

with Him, and to thereby
ne's Torah the way He had.

mishpatim of Torah are
nothing more nor less than what Messiah will do when
He sets up His Throne in Jerusalem and begins His reign

We should learn to recognize these
They allow us to

The Torah is not just a list of laws and rules. It is
intended to be a Tree of Life to protect His Set-apart

Are you under the umbrella of His

for you today of the beautiful Land
This is taken from the Golan Heights

showing the north side of the Sea of Galilee. As you
can see, the Land is greening up and displaying it's

ons dus in de mitzvot en mishpatim
omarmt de Messias ons,
tuchtigt Hij ons, moedigt
Hij ons naar Zijn beeld. Dat is de reden waarom Hij z
en wat hij bedoelde met -
(d.w.z. sh'mar) Mijn Mitzvot
7:9, 11:1, 11:22, 30:16, en

 Y'shua stelde geen totaal nieuw verbond
gewoon het oude na'aseh v'nishma
we zullen horen) verbond
bloed te besprenkelen. Terwijl Moshe het bloed op onze
kleding en huid spatte - op
riep Y'shua ons op om diep uit de beker
drinken, en daarbij de Tora van
nemen zoals Hij dat gedaan

Simpel gezegd; je ziet dat de Tora
minder zijn dan wat de Messias zal doen als Hij Zijn troon in
Jeruzalem opstelt en Zijn regeren
moeten deze verordeningen leren
Goddelijke uitspraken. Ze stellen ons in staat om te denken
en te doen zoals Messias zou doen.

De Tora is niet zomaar een lijst van wetten en
bedoeld als een Boom des Levens
gemeenschap te beschermen. Ben je onder de paraplu van
Zijn bescherming?

Ik heb voor u vandaag één foto van het moo
Belofte. Dit is genomen vanuit de Golan
noordkant van het Meer van Galilea
zien, wordt het Land groener en het
schoonheid!

Shabbat Shalom!
Ardelle
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