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Shalom mishpocha (family)!

This week we read Moshe's final speech to the
Israelites. This very prophetic parasha is a call to
repentance, a return to His ancient paths.

Jeremiah 6:16 This is what יהוה says: "Stand at the 
crossroads and look; ask for the ancient paths, ask
where the good way is, and walk in it

Our great and mighty Elohim will bring us to repentance so
that He can accomplish the restoration that He has
promised. How will He accomplish this restoration of the
whole house of Israel? We only have partial understanding
to that question. There are many things that are still hidden
from our eyes. These hidden things, the "secret things of
we can only know ,"יהוה when He chooses to reveal them
to us: Devarim/Deuteronomy 29:29

We are encouraged to search the Scriptures and look
for answers and revelation:

Proverbs 25:2 It is the glory of Elohim to conceal
a matter, But the glory of kings is to search out a
matter.

Yet, we still need to understand the difference
between what we can search out for ourselves and the
"secret things that belong to יהוה our Elohim" which
may only be hidden from us until the time is right. We
are accountable for what has been revealed to us. For
what reason? Devarim 29:29 tells us..."that we may
do all the words of this Torah." Before Yeshua
ascended to heaven, his disciples were still looking for
those "secret things" about the kingdom:

Acts 1:6 Therefore, when they had come together, they
asked Him, saying, "Adonai, will You at this time
restore the kingdom to Israel?"

Yeshua answers by telling them the timing of the
restoration is only known by the Father. Their duty
was to be a faithful witness through the power of the
Holy Spirit:

Acts 1:7 And He said to them, "It is not for you to know
times or seasons which the Father has put in His own
authority. 8 "But you shall receive power when the
Holy Spirit has come upon you; and you shall be
witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and
Samaria, and to the end of the earth."

Who will understand the details of the restoration of
the Kingdom? Our Torah portion, Nitzavim, tells us
there will be a certain generation...literally, a "last
generation" that will understand the reasons for the
judgments and the resulting turning to יהוה:  
Devarim/Deuteronomy 29:22

Shalom mishpocha (familie)!

Deze week lezen we Moshe's laatste toespraak tot de
Israëlieten. Deze zeer profetische parasha is een oproep tot
berouw, een terugkeren naar Zijn oude paden.

Jeremia 6:16 Dit is wat יהוה zegt: "Sta op de kruispunten en 
kijk, vraag naar de oude paden, vraag waar de goede weg
is en ga daar in

Onze grote en machtige Elohim brengt ons tot berouw,
zodat Hij tot het herstel kan komen dat Hij beloofd heeft.
Hoe zal Hij dit herstel van het hele huis Israël bereiken? We
begrijpen die vraag slechts ten dele. Er zijn veel dingen die
nog steeds voor onze ogen verborgen zijn. Deze verborgen
dingen, de 'geheime dingen van יהוה', kunnen we alleen 
weten wanneer Hij ervoor kiest om ze aan ons te
openbaren: Devarim/Deuteronomium 29:29

We worden aangemoedigd om de Schrift te doorzoeken en
uit te zien naar antwoorden en openbaring:

Spreuken 25:2 Het is de heerlijkheid van Elohim om een
zaak te verbergen, maar de heerlijkheid van koningen is een
zaak te onderzoeken.

Toch moeten we nog steeds het verschil begrijpen tussen
wat we kunnen onderzoeken voor onszelf en de 'geheime
dingen die aan יהוה  onze Elohim toebehoren', die enkel
voor ons verborgen kunnen zijn, tot de tijd gekomen is. Wij
zijn verantwoordelijk voor wat aan ons is geopenbaard.
Waarom? Devarim 29:29 vertelt ons ... "opdat wij alle
woorden van deze Torah zouden doen." Voordat Yeshua
naar de hemel opsteeg, zochten zijn discipelen nog steeds
naar die "verborgen dingen" over het koninkrijk:

Handelingen 1:6 En toen zij samen waren, vroegen zij Hem,
zeggende: Adonai, wilt Gij in dit tijdstip het Koninkrijk aan
Israël herstellen?

Yeshua antwoordt door te vertellen dat het tijdstip van het
herstel alleen door de Vader gekend is. Hun plicht was om
een getrouwe getuige te zijn door de kracht van de Heilige
Geest:

Handelingen 1:7 En Hij zeide tot hen: om tijden of
gelegenheden kennen, welke de Vader onder zijn eigen
gezag heeft gesteld, is niet voor u. 8 Maar gij zult kracht
ontvangen als de Heilige Geest over u is gekomen; en gij
zult getuigen zijn voor Mij in Jeruzalem en in heel Judea en
Samaria en tot aan het einde der aarde.

Wie zal de details van het herstel van het Koninkrijk
begrijpen? Ons Torah gedeelte, Nitzavim, vertelt ons dat er
een zekere generatie zal zijn ... letterlijk een 'laatste
generatie' die de oorzaken voor de oordelen zal begrijpen
en de daaruit voortvloeiende omkeer tot יהוה:  
Devarim/Deuteronomium 29:22
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Could we be this generation? I do not have the answer
to this question, but we can gather more information
about the condition of the world during the "end of
days":

2 Peter 3:3 knowing this first: that scoffers will come in
the last days, walking according to their own lusts

2 Timothy 3:1 But know this, that in the last days
perilous times will come: 2 For men will be lovers of
themselves, lovers of money, boasters, proud,
blasphemers, disobedient to parents, unthankful,
unholy, 3 unloving, unforgiving, slanderers, without
self-control, brutal, despisers of good, 4 traitors,
headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than
lovers of Yah, 5 having a form of godliness but denying
its power. And from such people turn away!

2 Thessalonians 2:3 Let no one deceive you by any
means; for that Day will not come unless the falling
away comes first, …

During this time before the return of the Messiah, the
world will undergo various forms of tribulation called
"the birth pangs":

Matthew 24:8 All these are the beginning of birth pangs.

The concept of "birth pangs", sometimes called "the
time of Ya'acov's trouble" is seen throughout Scripture:

1 Thessalonians 5:3 For when they say, "Peace and
safety!" then sudden destruction comes upon them, as
labor pains upon a pregnant woman. And they shall
not escape.

Micah 5:3 Therefore He shall give them up, Until the time
that she who is in labor has given birth; Then the remnant
of His brethren Shall return to the children of Israel.

Mark 13:8 Nation will rise against nation, and kingdom
against kingdom. There will be earthquakes in various
places, and famines. These are the beginning of birth
pains.

Romans 8:22 For we know that the whole creation
groans and labors with birth pangs together until now.

Labor has a specific purpose. Something is ready to be
birthed. After the fall of Adam and Eve, we were told
that there would not be a birth without painful labor.
I believe this is a prophecy pointed towards the
restored children of Israel who will eventually be
birthed through trials and tribulation.

Bereshith/Genesis 3:16 To the woman he said, "I will
greatly increase your pains in childbearing; with pain
you will give birth to children.

Zouden wij deze generatie kunnen zijn? Ik heb geen
antwoord op deze vraag, maar we kunnen meer informatie
over de toestand van de wereld verzamelen tijdens het
'einde van de dagen':

2 Petrus 3:3 dit vooral wetend: dat spotters zullen komen in
de laatste dagen, wandelend naar hun eigen begeerten

2 Timotheüs 3:1 Maar weet dit, dat in de laatste dagen
gevaarlijke tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen
zichzelf liefhebben, van geld houden, opscheppen, trots zijn,
God lasteren, ongehoorzaam zijn aan ouders, ondankbaar,
onheilig, 3 niet liefhebben, niet vergeven, lasteren, zonder
zelfbeheersing, brutaal, het goede verachten, 4 verraden,
koppig zijn, hoogmoedig zijn, plezier liefhebben in plaats
van Yah, 5 een vorm van godzaligheid hebben, maar de
ervan kracht ontkennen. Keert u van dergelijke mensen af!

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enige manier
misleiden; want die dag zal niet komen, tenzij de afval eerst
komt, …

Gedurende deze tijd vóór de terugkeer van de Messias zal
de wereld verschillende vormen van verdrukking
ondergaan, "de geboortepijnen" genaamd:

Mattheüs 24:8 Al deze zijn het begin van de geboortepijnen.

Het begrip "geboortepijnen", soms genoemd "de tijd van
Ya'acov's moeite", wordt in de hele Schrift gezien:

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zeggen: 'Vrede en
veiligheid!' komt plotselinge vernietiging over hen, als
barensweeën over een zwangere vrouw. En zij zullen er
niet aan ontsnappen.

Micah 5:3(2) Daarom zal Hij hen opgeven, tot aan de tijd dat
zij, die baren gaat, gebaard heeft; Dan zal het overblijfsel van
Zijn broeders terugkeren naar de kinderen Israels.

Markus 13:8 Natie zal opstaan tegen het natie en koninkrijk
tegen koninkrijk. Er zullen op verschillende plaatsen
aardbevingen en hongersnood zijn. Deze zijn het begin van
de geboortepijnen.

Romeinen 8:22 Want wij weten dat heel de schepping mee-
zucht en met geboortepijnen mee-baart tot nu toe.

Baren heeft een specifiek doel. Er is iets klaar om geboren te
worden. Na de zondeval van Adam en Eva werd ons verteld
dat er geen geboorte zonder pijnlijke bevalling zou zijn. Ik
geloof dat dit een profetie is die gericht is op de herstelde
toestand van de kinderen van Israël die uiteindelijk geboren
worden door beproevingen en verdrukking.

Bereshith/Genesis 3:16 Tot de vrouw zei hij: "Ik zal je pijn
tijdens het bevallen sterk verergeren; met pijn zal je
kinderen baren.



3

We are now waiting for the "born again" experience
of the whole, entire, nation of Israel. The prophet
Isaiah speaks of a two stage process. Isaiah 66:7 tells
of the birth of Messiah, but in verse 8, Zion (or
Jerusalem) will go into labor and give birth to "her
children". Our awesome Elohim not only spoke of
giving us His Son, the Messiah, but also the eventual
rebirth of a holy nation:

Isaiah 66:7 "Before she was in labor, she gave birth;
Before her pain came, She delivered a male child. 8
Who has heard such a thing? Who has seen such
things? Shall the earth be made to give birth in one
day? Or shall a nation be born at once? For as soon as
Zion was in labor, She gave birth to her children. 9
Shall I bring to the time of birth, and not cause
delivery?" says יהוה. "Shall I who cause delivery shut up 
the womb?" says your Elohim.

When a child is born, labor can go on for hours, but
then suddenly a child comes. Labor requires
endurance:

Acts 14:22 strengthening the souls of the disciples,
exhorting them to continue in the faith, and saying,
"We must through many tribulations enter the
kingdom of Yah."

The perfect picture of endurance was Yeshua who
went through labor and tribulation of His own. Isaiah
53:3-5 speaks of His tremendous suffering:
And what "baby" was birthed as a result of His labor?

Isaiah 53:10 Yet it was the יהוה's will to crush Him 
and cause him to suffer, and though יהוה makes His 
life a guilt offering He will see His offspring and
prolong his days, and the will of יהוה will prosper in 
his hand.

"His offspring", i.e., the restored children of Israel, the
chosen nation. Just like a woman who is giving birth,
Jerusalem will pass through the most intense moment
just before giving birth and the resulting birth will be
so glorious that it will cause all memory of the
previous pain to pass away:

John 16:21 "A woman, when she is in labor, has sorrow
because her hour has come; but as soon as she has given
birth to the child, she no longer remembers the anguish,
for joy that a human being has been born into the world.

The new Jerusalem, the bride beautifully dressed for
her husband, the restored people of Israel, will be
presented to her husband:

Revelation 21:2 Then I, John, saw the holy city, New
Jerusalem, coming down out of heaven from Yah,
prepared as a bride adorned for her Husband.

We wachten nu op de 'wedergeboorte' ervaring van het
hele volk van Israël. De profeet Jesaja spreekt van een
tweetraps proces. Jesaja 66:7 vertelt over de geboorte van
Messias, maar in vers 8 zal Zion (of Jeruzalem) gaan baren
en haar "kinderen" ter wereld brengen. Onze geweldige
Elohim sprak niet alleen van ons Zijn Zoon, de Messias, te
geven, maar ook van de uiteindelijke wedergeboorte van
een heilige natie:

Jesaja 66:7 Voordat ze barensweeën had, baarde zij; voordat
haar pijn kwam, bracht zij een jongetje ter wereld. 8 Wie heeft
zoiets gehoord? Wie heeft zulke dingen gezien? Zal de aarde
gemaakt worden om in één dag te bevallen, of zal een natie
ineens geboren worden? Want van zodra Sion weeën kreeg,
baarde zij haar kinderen. 9 Zal Ik naar de geboorte tijd
brengen en geen aflevering geven? zegt יהוה. "Zal Ik die de 
aflevering veroorzaak, de baarmoeder dichtsluiten?" zegt je
Elohim.

Wanneer een kind geboren wordt, kan de bevalling uren
doorgaan, maar dan komt er opeens een kind. Bevallen
vereist uithoudingsvermogen:

Handelingen 14:22 de zielen van de discipelen versterkend,
hen vermanend om door te gaan in het geloof en zeggend:
"We moeten door vele verdrukkingen het koninkrijk van
Yah binnenkomen."

Het perfecte beeld van uithoudingsvermogen was Yeshua
die zelf door barensweeën en verdrukking ging. Jesaja
53:3-5 spreekt van zijn enorme lijden:
En welke 'baby' werd geboren t.g.v. Zijn barensweeën?

Jesaja 53:10 Maar het was de wil van יהוה om hem te 
verbrijzelen en hem te laten lijden, en hoewel יהוה Zijn leven 
tot een schuldoffer maakt, zal Hij Zijn nakomelingen zien en
zijn dagen verlengen, en de wil van יהוה zal in zijn hand 
gelukken.

"Zijn nakomelingen", dat wil zeggen de herstelde kinderen
van Israël, het uitverkoren volk. Net als een vrouw die
baart, zal Jeruzalem door het meest intense moment gaan
net voor de bevalling en de resulterende geboorte zal zo
glorieus zijn dat het alle herinnering aan de voorafgaande
pijn zal wegnemen:

Johannes 16:21 Een vrouw, als zij gaat baren, heeft
kommer, omdat haar uur is gekomen, maar zodra zij het
kind heeft gebaard, herinnert zij zich de angst niet meer,
wegens de vreugde dat in de wereld een mens geboren is.

Het nieuwe Jeruzalem, de bruid die mooi gekleed is voor
haar man, het herstelde volk van Israël, zal aan haar man
worden voorgesteld:

Openbaring 21:2 Toen zag ik, Johannes, de heilige stad,
Nieuw-Jeruzalem, van Yah uit de hemel komend, bereid als
een bruid versierd voor haar Man.
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Though Jerusalem must endure its labor, so much so
that many will mourn over her, the end will be
"rejoicing":

Isaiah 66:10 " Rejoice with Jerusalem, And be glad
with her, all you who love her; Rejoice for joy with her,
all you who mourn for her; 11 That you may feed and
be satisfied With the consolation of her bosom, That
you may drink deeply and be delighted With the
abundance of her glory."

The restored Jerusalem, in her rebirth, will be a
"praise through all the earth"!

Isaiah 62:6 I have set watchmen on your walls, O Jerusalem;
They shall never hold their peace day or night. You who
make mention of יהוה, do not keep silent, 7 And give Him no 
rest till He establishes And till He makes Jerusalem a praise
in the earth.

For many years, we have understood the concept of
being "born again". The rebirth of the nation of Israel
is another step in our revelation of the "secret things"
of יהוה.  Ya'acov's family went down to Egypt. It was a
period of pregnancy as the nation was growing within
the "womb" of another nation. Now watch the "birth
pangs":

Shemot/Exodus 2:23 Now it happened in the process of
time that the king of Egypt died. Then the children of Israel
groaned because of the bondage, and they cried out; and
their cry came up to Elohim because of the bondage.

They "cried out" due to their intense birth pangs. The
first plagues were additional pains. But they left Egypt
and the parting of the Sea can be seen as the breaking
of the waters and coming through the birth canal. And
then the birthing allegory can be seen again in the 40
years that the Israelites spent in the desert before
entering the Land of Israel....complete with its own set
of birth pangs. Forty years in the womb of the desert,
corresponding to the 40 weeks of pregnancy. Ahh...so
much that our Father will yet reveal to us. His people
must be "born again" as a nation, one new man, once
again following painful "birth pangs". Thy Kingdom
come, Thy will be done!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Hoewel Jeruzalem zijn barensweeën moet verdragen, zo
dat er velen over haar zullen treuren, zal het einde
'verheugend' zijn:

Jesaja 66:10 "Verheugt u met Jeruzalem, en wees blij met
haar, allen die van haar houden, wees verheugd met haar,
allen die over haar treuren, 11 opdat gij kunt zuigen en
verzadigd worden met de vertroosting van haar boezem;
dat je volop mag drinken en verheugd zijn met de overvloed
van haar heerlijkheid.'

Het herstelde Jeruzalem zal in haar wedergeboorte een
"lof zijn over de hele aarde"!

Jesaja 62:6 Ik heb wakers op uw muren gezet, o Jeruzalem;
Zij zullen nooit rusten, dag noch nacht. Jij, die melding
maakt van יהוה, zwijg niet, 7 en geef Hem geen rust totdat 
Hij opricht en totdat Hij Jeruzalem tot en lof op aarde
maakt.

Al jaren hebben we het begrip 'wedergeboren' worden
begrepen. De wedergeboorte van het volk Israël is een
andere stap in onze openbaring van de 'verborgen dingen'
van יהוה. De familie van Ya'acov daalde af naar Egypte. Het
was een periode van zwangerschap toen het volk groeide
binnen de 'baarmoeder' van een ander volk. Kijk nu naar de
"geboorteweeën":

Shemot / Exodus 2:23 Nu gebeurde het in de tijd dat de
koning van Egypte stierf. Toen kreunden de kinderen Israels
vanwege de slavernij, en zij riepen het uit; En hun roepen
vanwege de slavernij kwam tot Elohim.

Ze "riepen het uit" vanwege hun intense geboorteweeën. De
eerste plagen deden extra pijn. Maar ze verlieten Egypte en
de splitsing van de zee kan worden gezien als het breken van
de wateren en door het geboortekanaal komen. En daarna
kan het beeld van het baren weer worden gezien in de 40 jaar
die de Israëlieten in de woestijn hebben doorgebracht voor-
dat ze het land van Israël binnengingen .... compleet met zijn
eigen geboorteweeën. Veertig jaar in de baarmoeder van de
woestijn, die overeenkomen met de 40 weken zwanger-
schap. Ohh ... zo veel dat onze Vader ons nog gaat onthullen.
Zijn volk moet 'opnieuw geboren' worden als een natie, één
nieuwe man, nogmaals na pijnlijke 'geboorteweeën'. Uw
Koninkrijk kome, Uw wil geschiede!

Shabbat Shalom!
Ardelle


