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Shalom!

A few weeks ago, I read through the chapters we are
studying this week in Parashat Noach. I made a note
to myself to look into Bereshith/Genesis 9:20-25
because of the concepts of fruit, uncovered,
nakedness, garment, and curses. Do these sound
familiar? These concepts are parallel to those in the
Garden. It seemed so obvious, so I looked for
someone who had done a teaching making these
comparisons. I actually found a couple, mostly
rabbis and the topic was most thoroughly covered
by one of my favorites - Jewish Rabbi David Fohrman
(www.alephbeta.org). I'll try my best to summarize
several videos and add in thoughts from the Brit
Chadasha (New Testament).

The story:

Bereshith/Genesis 9:18 Now the sons of Noach who
went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth.
And Ham was the father of Canaan. 19 These three
were the sons of Noach, and from these the whole
earth was populated. 20 And Noach, a man of the
earth, began to plant a vineyard. 21 Then he drank
of the wine and was drunk, and became uncovered
in his tent. 22 And Ham, the father of Canaan, saw
the nakedness of his father, and told his two
brothers outside. 23 But Shem and Japheth took
the garment, laid it on both their shoulders, and
went backward and covered the nakedness of their
father. Their faces were turned away, and they did
not see their father's nakedness. 24 So Noach awoke
from his wine, and knew what his younger son had
done to him. 25 Then he said: "Cursed be Canaan; A
servant of servants He shall be to his brethren." 26
And he said: "Blessed be יהוה, The Elohim of Shem, 
And may Canaan be his servant. 27 May Elohim
enlarge Japheth, And may he dwell in the tents of
Shem; And may Canaan be his servant."

First. In Bereshith 9:20, Noach is described as an
ish ha'adamah, i.e., "a man of the earth". In
Bereshith  Elohim formed man from the יהוה ,2:7
earth/ground (ha'adamah). As Adam
represented all of mankind, it now appears that
Noach will be the next representative and the
example.

Bereshith/Genesis 2:7 And יהוה Elohim formed man 
of the dust of the ground (ha'adamah), and
breathed into his nostrils the breath of life; and man
became a living being.

Second. We have Noach "planting a vineyard."
Well, what did יהוה do?   

Shalom!

Enkele weken geleden las ik de hoofdstukken die we deze
week in Parashat Noach bestuderen. Ik had mezelf voor-
genomen om naar Bereshith/Genesis 9:20-25 te kijken,
i.v.m. de begrippen vrucht, ontbloot, naaktheid, kleding
en vervloeken. Klinkt dat bekend? Deze begrippen komen
overeen met die in de hof. Het leek zo voor de hand
liggend dat ik naar iemand ging zoeken die een studie had
gemaakt over deze gelijkenissen. Eigenlijk heb ik er enkele
gevonden; meestal waren het rabbijnen en een van mijn
favorieten – de Joodse Rabbi David Fohrman
(www.alephbeta.org) – was degene die het onderwerp
het meest grondig bekeken had. Ik zal mijn best doen om
een aantal video's samen te vatten en daarbij gedachten
uit de Brit Chadasha (New Testament) bij te voegen.

Het verhaal:

Bereshith/Genesis 9:18 En de zonen van Noach, die uit
de ark gegaan waren, waren Sem, Ham en Jafet. En Ham
was de vader van Kanaän. 19 Deze drie waren de zonen
van Noach, en vanuit hen werd de gehele aarde bevolkt.
20 En Noach, een man van de aarde, begon een
wijngaard te planten. 21 Toen dronk hij van de wijn en
werd dronken en raakte in zijn tent ontbloot. 22 En
Ham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn
vader en vertelde het aan zijn twee broeders buiten. 23
Maar Sem en Jafet namen de mantel, legde die op hun
beide schouders, en gingen achteruit en bedekten de
naaktheid van hun vader. Hun gezichten waren
weggedraaid, en zij zagen de naaktheid van hun vader
niet. 24 En Noach werd wakker van zijn wijn en wist wat
zijn jongere zoon aan hem gedaan had. 25 Toen zei hij:
"Vervloekt zij Kanaän, een dienstknecht van
dienstknechten, zal hij zijn voor zijn broeders zijn." 26 En
hij zei: Gezegend is de HEERE, de Elohim van Sem, en
moge Kanaän zijn dienstknecht zijn. 27 Moge Elohim
Jafet uitbreiden, en hij moge in de tenten van Sem
wonen, en moge Kanaän zijn dienstknecht zijn.

Ten eerste. In Bereshith 9:20 wordt Noach beschreven
als een ish ha'adamah, dat wil zeggen "een man van de
aarde". In Bereshith 2:7 vormde de HEERE Elohim de
mens uit de aarde/grond (ha'adamah). Zoals Adam de
hele mensheid vertegenwoordigde, lijkt het nu dat
Noach de volgende vertegenwoordiger en voorbeeld
zal zijn.

Bereshith/Genesis 2:7 En de HEERE Elohim vormde de
mens uit het stof van de grond (ha'adamah) en ademde in
zijn neusgaten de adem van het leven; en de mens werd
een levend wezen.

Ten tweede. We hebben Noach die "een wijngaard
plantte". Nu, wat heeft de HEERE gedaan?
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Bereshith/Genesis 2:8 יהוה Elohim planted a garden
eastward in Eden

Third. We have a problem that involves a
"fruit." In 9:22, Noach "drank of the vine." And
we know when you drink too much wine, it
becomes a mind-altering problem. So...of
course we know in the Garden of Eden, Adam
and Chavah/Eve ate of the "fruit" of the Tree of
Knowledge of Good and Evil and "the eyes of
both of them are opened." That means their
mind now has their own lens of seeing the
world (as opposed to seeing the world through
their Creator's eyes).

Bereshith/Genesis 3:7 Then the eyes of both of
them were opened

Fourth. What is the next thing that happens after
Noach drinks too much of the fruit of the vine? He
becomes uncovered...naked.

Bereshith/Genesis 9:21 ... became uncovered in his tent.

Same thing, of course, happened to Adam and Chavah:

Bereshith/Genesis 3:7 ... they knew that they were naked

Fifth. Nakedness is covered up by a garment. יהוה  
covers up Adam and Chavah. Well Noach is also
covered by his sons. A little extra tidbit worth
considering - despite how most translations read, in
9:23 it is literally "the garment" (not "a garment").
Could it be that "the garment" used to cover Noach
was the same "tunic of skin" that יהוה Elohim covered
Adam with?

Bereshith/Genesis 3:21 Also for Adam and his
wife יהוה Elohim made tunics of skin, and clothed
them.

Bereshith/Genesis 9:23 But Shem and Japheth took
the garment, laid it on both their shoulders, and went
backward and covered the nakedness of their father.

Also pertaining to the covering of the sin is the
attitude of love:

1 Peter 4:8 And above all things have fervent love
for one another, for "love will cover a multitude of
sins."

Sixth. Something/someone is cursed. In the Adam
and Chavah story, it is the serpent who is cursed
by יהוה.  And Noach curses Canaan:

Bereshith/Genesis 2:8 De HEERE Elohim plantte een hof
op het oosten gericht in Eden

Ten derde. We hebben een probleem m.b.t. een
"vrucht". In 9:22 dronk Noach van de wijnstok. En we
weten dat wanneer je teveel wijn drinkt, het een pro-
bleem wordt dat je denken verandert. Dus ... natuurlijk
weten we dat Adam en Chavah/Eva in de hof van Eden
de "vrucht" van de boom van kennis van goed en
kwaad hebben gegeten en dat "de ogen van beide
worden geopend". Dat betekent dat hun denken nu
een eigen lens heeft om de wereld te zien (in tegen-
stelling tot het zien van de wereld door de ogen van hun
Schepper).

Bereshith/Genesis 3:7 Toen werden de ogen van hun
beide geopend

Ten vierde. Wat is het volgende wat er gebeurt nadat
Noach te veel van de vrucht van de wijnstok drinkt? Hij
raakt ontbloot ... naakt.

Bereshith/Genesis 9:21 ... raakte in zijn tent ontbloot.

Hetzelfde gebeurde natuurlijk met Adam en Chavah/Eva:

Bereshith/Genesis 3:7 ... zij wisten dat ze naakt waren

Ten vijfde. Naaktheid wordt bedekt met een mantel. De
HEERE bedekt Adam en Chavah. Wel, ook Noach wordt
door zijn zonen bedekt. Een extraatje dat waard is te
overwegen – los van hoe de meeste vertalingen zijn: in
9:23 staat letterlijk "de mantel" (niet "een mantel"). Zou
het kunnen zijn dat "de mantel" die gebruikt werd om
Noach te bedekken dezelfde "tuniek van huid" was
waarmee Elohim Adam bedekte?

Bereshith/Genesis 3:21 Ook voor Adam en zijn vrouw
heeft de HEERE Elohim tunieken van huid gemaakt en
hen bekleed.

Bereshith/Genesis 9:23 Maar Sem en Jafet namen de
mantel, legde die op hun beide schouders en gingen
achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader.

Ook met betrekking tot de bedekking van de zonde
geldt de houding van de liefde:

1 Petrus 4:8 En hebt boven alles een liefdevolle liefde
voor elkaar, want "liefde zal een menigte zonden
bedekken".

Ten zesde. Iets/iemand wordt vervloekt. In het verhaal
van Adam en Chavah is het de slang die door de HEERE
vervloekt wordt. En Noach vervloekt Kanaän:
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Bereshith/Genesis 3:14 So יהוה Elohim said to the
serpent: "Because you have done this, You are
cursed more than all cattle, And more than every
beast of the field; On your belly you shall go, And
you shall eat dust All the days of your life.

Bereshith/Genesis 9:25 Then he said: "Cursed be
Canaan; A servant of servants He shall be to his
brethren."
Within this number 6 parallel, there's another
parallel. The implied thought is that the serpent was
once on the same level as all the other beasts, and
after being cursed he becomes subservient to all
beasts of the field. Likewise, Canaan also was once on
the same level as all his brethren, and now he will
become a servant of servants. There are many
theories for why Canaan was cursed. Perhaps we'll
talk about that next year!

So we have a remarkable set of parallels. It really
seems like the story of the vineyard is a repeat Tree
of Knowledge story in the world of Noach. How can
we understand what the Almighty is trying to teach
us? Is there a Tree of Knowledge for us to face in
our world? Let's consider a few of the differences.
In the Garden of Eden, יהוה's Presence is much more
intimate. Noach relates to Yah from afar. His world
is the world of mankind. Thus the story of the
vineyard is a repeat of the story of the Garden in a
different world...in man's world. In the Garden of
Eden story, it is והיה  Elohim who creates Adam from
the ground. In chapter 9, Noach IS the man of the
ground.

We have יהוה planting a garden vs. the man Noach
planting the vineyard.  In the Garden, יהוה speaks 
to Adam and Chavah of the forbidden tree. In the
vineyard what was the problem? It was not the
fruit of the vineyard, but actually the wine...the
"man-made substance" that comes when we
process the fruit. It is not the Creator's good gifts
which are the problem, but Noach's abuse of
them.

Thousands of years ago, the Rabbis had a discussion
as to what was the nature of the original Tree of
Knowledge. You know, it probably wasn't an apple
tree, right? Some rabbis think it was a vine. In fact
some rabbis go so far as to suggest that Noach's
wine was from the same vine which Adam and
Chavah ate from! The vine, יהוה's Tree of 
Knowledge in Eden, becomes the wine, man's Tree
of Knowledge in man's...i.e., Noach's world. Now
wine is certainly not prohibited in the Bible. But
drunkenness is. Perhaps the vine also will be

Bereshith/Genesis 3:14 En de HEERE Elohim zei tegen
de slang: "Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
meer dan al het vee en meer dan alle beesten van het
veld; op uw buik zul je gaan , en alle dagen van je leven
zul je stof eten.

Bereshith/Genesis 9:25 Toen zei hij: "Vervloekt zij
Kanaän, een dienstknecht van dienstknechten zal hij
voor zijn broeders zijn."
In deze parallel van nummer 6 is er nog een andere
parallel. De impliciete gedachte is dat de slang ooit op
hetzelfde niveau als alle andere dieren was, en na
vervloekt te zijn, ondergeschikt aan alle dieren van het
veld werd. Evenzo was ook Kanaän ooit op hetzelfde
niveau als al zijn broeders, en nu zal hij een dienaar van
dienaren worden. Er zijn veel theorieën over waarom
Kanaän vervloekt werd. Misschien zullen we dat
volgende jaar bespreken!

We hebben dus een opmerkelijke reeks parallellen. Het
lijkt erop dat het verhaal van de wijngaard in de wereld
van Noach een herhaling is van het Boom van Kennis
verhaal. Hoe kunnen we begrijpen wat de Almachtige ons
probeert te leren? Is er een Boom van Kennis waarmee wij
in onze wereld geconfronteerd worden? Laten we een
paar verschillen overwegen. In de Tuin van Eden is de
Aanwezigheid van de HEERE veel intiemer. Noach staat
verder af van Yah. Zijn wereld is de wereld van de
mensheid. Zo is het verhaal van de wijngaard een
herhaling van het verhaal van de Hof in een andere
wereld ... in de wereld van de mens. In het Hof van Eden
verhaal is het de HEERE Elohim die Adam vanuit de grond
schept. In hoofdstuk 9 IS Noach de man van de grond.

We hebben de HEERE die een hof plant versus de man
Noach die de wijngaard plant. In de Hof spreekt de
HEERE tegen Adam en Chavah van de verboden boom.
Wat was het probleem in de wijngaard? Het was niet de
vrucht van de wijngaard, maar eigenlijk de wijn ... de
"door de mens gemaakte stof" die ontstaat als we de
vrucht verwerken. Het zijn niet de goede gaven van de
Schepper die het probleem zijn, maar Noach's misbruik
er van.

Duizenden jaren geleden hadden de rabijnen een
discussie over wat soort boom de oorspronkelijke Boom
van Kennis was. Weet je, waarschijnlijk was het geen
appelboom, toch? Sommige rabbijnen denken dat het
een wijnstok was. Sommige rabbijnen gaan zelfs zo ver te
veronderstellen dat de wijn van Noach van dezelfde
wijnstok komt als waarvan Adam en Chavah hebben
gegeten! De wijnstok, de Boom van Kennis van de HEERE
in Eden, wordt de wijn, de boom van kennis in de wereld
van de mens..., d.w.z. die van Noach. Nu is wijn zeker niet
verboden in de Bijbel; maar wel dronkenschap. Misschien
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restored! Remember Yeshua spoke of being the
Vine in John 15!
The Tree of Knowledge is about unhealthy desires.
And that includes more than drunkenness. A
drunkard is any kind of an addict. One who is totally
controlled by something external. We may not be an
alcoholic, but that definition hits a lot of us, right?

1 John 2:16 For all that is in the world -- the
lust of the flesh, the lust of the eyes, and the
pride of life -- is not of the Father but is of the
world.

So what is the message for us today? It's like
Noach, a righteous man, a man who "walked
with Elohim" had another chance to "be fruitful,
multiply, and fill the earth." All started out well,
and there was great victories for Noach in walking
out his faith. But something happened as soon
as he planted that vineyard. You can see it in
one Hebrew word:

Bereshith/Genesis 9:20 And Noach, a man of the
earth, began to plant a vineyard.

The Hebrew verb translated as "began" is from the
root "chalal". Strongs suggests these various
translations - to profane, defile, pollute, desecrate,
begin. Yes, Noach "began" to plant. But the word
seems to carry the connotation of making common
or starting down the path of polluting himself.
Grapes do not grow overnight. It takes at least three
years for a vineyard to begin to produce grapes for
harvest. Noach placed himself in a downward
spiral.

Noach was a great man of faith. But he allowed
something in his life. It probably started as a
"harmless" thought. "I want to plant a
vineyard."

James 1:14 But each one is tempted when he is
drawn away by his own desires and enticed. 15
Then, when desire has conceived, it gives birth to
sin; and sin, when it is full-grown, brings forth
death.

Sha'ul (Paul) says:

1 Corinthians 10:12 So, if you think you are standing
firm, be careful that you don't fall!

Adam and Chavah's story and Noach's story teach
us that it is possible for faithful men and women
to stumble. Moshe also sinned later in his life by

wordt de wijnstok ook hersteld! Onthoud wat Yeshua
van de Wijnstok zei in Johannes 15!
De Boom van Kennis gaat over ongezonde verlangens. En
dat omvat meer dan dronkenschap. Een dronkaard is elk
soort verslaafde. Degene die helemaal gestuurd wordt
door iets van buitenaf. We mogen niet aan drank ver-
slaafd zijn, maar die definitie past voor veel van ons, toch?

1 Johannes 2:16 Want alles wat in de wereld is, het ver-
langen van het vlees, het verlangen van de ogen en de
trots van het leven, is niet van de Vader, maar van de
wereld.

Dus wat is de boodschap voor ons vandaag? Het is zoals
Noach, een rechtvaardige, een man die "met Elohim
wandelde" een weer een kans kreeg om "vruchtbaar te
zijn, zich te vermeerderen en de aarde te vullen." Alles
begon goed, en er waren grote overwinningen want
Noach wandelde in geloof. Maar er gebeurde iets van
zodra hij die wijngaard plantte. U kunt het in één
Hebreeuws woord zien:

Bereshith/Genesis 9:20 En Noach, een man van de
aarde, begon een wijngaard te planten.

Het Hebreeuwse werkwoord dat vertaald wordt als
"begon" heeft als wortel "chalal". Strongs stelt meerdere
vertalingen voor - gewennen, verontreinigen, vervuilen,
ontheiligen, beginnen. Ja, Noach "begon" te planten.
Maar het woord lijkt de bijbetekenis te hebben van
alledaags maken of afzakken in het beginnen zichzelf te
vervuilen. Druiven groeien niet van de ene op de andere
dag. Het duurt minstens drie jaar voor een wijngaard
druiven voortbrengt om te oogsten. Noach begaf zich in
een neerwaartse spiraal.

Noach was een groot man van geloof. Maar hij heeft iets
in zijn leven toegestaan. Het is waarschijnlijk begonnen
als een "onschuldige" gedachte. "Ik wil een wijngaard
planten."

Jakobus 1:14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij
door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze
zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de
dood. (HSV)

Sha'ul (Paulus) zegt:

1 Corinthiërs 10:12 Dus, als je denkt dat je stevig staat,
wees voorzichtig dat je niet valt!

Het verhaal van Adam en Chavah en het verhaal van
Noach leren ons dat het mogelijk is dat gelovige mannen
en vrouwen struikelen. Ook Moshe heeft later in zijn leven
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gezondigd door een rots te slaan en een beetje van de
glorie van de HEERE naar zichzelf toe te halen. Koning
David zondigde met Bathsheva en de wijze koning Salomo
verliet de wil van de HEERE toen hij oud was.

Successen in het verleden geven u geen recht op toekom-
stige overwinningen!! De vijand is geduldig en dodelijk:

1 Petrus 5:8 Wees nuchter, wees waakzaam; want je
tegenstander de duivel loopt rond als een brullende
leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.

De Schriften stellen zulke grote mannen aan ons voor.
Hoe kunnen wij dan enig uitzicht hebben op trouw te
blijven? Volgende week worden we voorgesteld aan de
volgende man van Yah's keuze. Hij is de volgende recht-
vaardige man en als gelovigen in Yeshua de "vader van
ons geloof":

Bereshith/Genesis 15: 6 En hij (Abram) geloofde in
de HEERE, en Hij rekende het hem toe tot
gerechtigheid.

Romeinen 4:16 Daarom is het uit het geloof, opdat het
naar de genade zou zijn, zodat de belofte voor het hele
zaad zeker kan zijn, niet alleen voor degenen die van de
Tora zijn, maar ook voor degenen die van het geloof van
Avraham zijn die de vader van ons allemaal is.

Elkeen van ons, zoals Adam, zoals Noach, zoals Avraham,
en zoveel anderen, moeten de keuze maken om een
onberispelijk, rechtvaardig leven te wandelen. Het is de
rechtvaardige die het koninkrijk zal erven:

1 Korintiërs 6:9 Weet gij niet, dat de onrechtvaardigen
het koninkrijk des HEEREN niet zullen erven? Laat je niet
voor de gek houden. Noch hoereerders, noch
afgodedienaars, noch echtbrekers, noch homoseksuelen,
noch sodomieten, 10 noch dieven, noch scherpzinnigen,
noch dronkaards, noch kwetsers, noch afpersers zullen het
koninkrijk des HEEREN erven.

Zijn we zonder zonden? Nee, natuurlijk niet. Als we zon-
digen, moeten we ons bekeren en gereinigd worden.
Maar we moeten de "praktijk" van gerechtigheid vol-
houden:

1 Johannes 3:7 Kleine kinderen, laat niemand u bedriegen.
Wie gerechtigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij
rechtvaardig is.

1 Johannes 2:29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, weet
u dat iedereen die gerechtigheid in praktijk brengt, uit
Hem geboren is.

striking a rock and taking some of s'יהוה glory for
himself. King David sinned with Bathsheva and
the wise King Solomon departed from יהוה's will 
when he was old.

Past successes do not give you the right to future
victories!! The enemy is patient and deadly:

1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant; because your
adversary the devil walks about like a roaring lion,
seeking whom he may devour.

The Scriptures introduce us to such great men.
How then can we have any hope of remaining
faithful? Next week, we are introduced to the
next man of Yah's choosing. He is the next
righteous man and the "father of our faith" as
believers in Yeshua:

Bereshith/Genesis 15:6 And he (Abram) believed
in יהוה, and He accounted it to him for
righteousness.

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

Each of us, like Adam, like Noach, like Avraham, and
so many others must make the choice to walk a
blameless, righteous life. It is the righteous who
will inherit the kingdom:

1 Corinthians 6:9 Do you not know that the
unrighteous will not inherit the kingdom of Yah?
Do not be deceived. Neither fornicators, nor
idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor
sodomites, 10 nor thieves, nor covetous, nor
drunkards, nor revilers, nor extortioners will
inherit the kingdom of Yah.

Are we sinless? No, of course not. When we
sin, we must repent and be cleansed. But we
must continue the "practice" of
righteousness:

1 John 3:7 Little children, let no one deceive you. He
who practices righteousness is righteous, just as He
is righteous.

1 John 2:29 If you know that He is righteous, you
know that everyone who practices righteousness is
born of Him.
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Matthew 5:48 "Therefore you shall be perfect, just
as your Father in heaven is perfect.

These verses imply that righteousness is a path
where we practice the laws of the Kingdom. We are
moving forward for "His Name's sake!"

Psalm 23:3 He restores my soul; He leads me in the
paths of righteousness For His name's sake.

So the point is, that we have to make the choice
to follow Him, to pursue the laws of the
Kingdom, and to repent when we fall. The
Scriptures keep telling us stories of great people
who had vulnerable, fleshly moments. Each of us
have our turn in living Kingdom lives. That's the
main point of the parallels of the stories. But He
is there for us!

Need some help?

Psalm 18:30 As for El, His way is perfect; The
word of יהוה is proven; He is a shield to all who
trust in Him. 31 For who is Eloha, except יהוה? 
And who is a rock, except our Elohim? 32 It is El
who arms me with strength, And makes my way
perfect.

Matthew 6:33 "But seek first the kingdom of Yah
and His righteousness

There's so much more to say. Consider that in
Isaiah 5, the Almighty plants His own vineyard in
His own Land. Consider that in John 15, Yeshua
declares Himself to be the true vine and His
followers to be fruitful branches. But most of all,
learn from the two stories we studied today and
let's together ask Him to strengthen us in our
weaknesses!

1 Corinthians 10:13 No temptation has overtaken
you except such as is common to man; but Adonai is
faithful, who will not allow you to be tempted
beyond what you are able, but with the temptation
will also make the way of escape, that you may be
able to bear it.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Matteüs 5:48 "Daarom zult gij volmaakt zijn, net zoals
uw Vader in de hemel volmaakt is.

Deze verzen betekenen dat gerechtigheid een pad is
waarop we de wetten van het Koninkrijk beoefenen.
We gaan voorwaarts om het "belang van Zijn Naam!"

Psalm 23:3 Hij herstelt mijn ziel; Hij leidt mij in de paden
van gerechtigheid ter wille van Zijn Naam.

Dus het punt is dat we de keuze moeten maken om
Hem te volgen, de wetten van het Koninkrijk te volgen
en ons te bekeren wanneer we vallen. De Schriften
blijven ons verhalen vertellen over grote mensen die
kwetsbare vleeslijke momenten hadden. Elk van ons
heeft zijn beurt in het leven van Koninkrijklevens. Dat is
het hoofdpunt van de parallellen van de verhalen.
Maar Hij is er voor ons!

Hulp nodig?

Psalm 18:30 Wat El betreft, is Zijn weg volmaakt; Het
woord van de HEERE is bewezen; Hij is een schild voor
iedereen die op Hem vertrouwt. 31 Want wie is Eloha,
behalve de HEERE? En wie is een rots, behalve onze
Elohim? 32 Het is El, die mij krachtig maakt en mijn weg
perfect maakt.

Matteüs 6:33 "Maar zoekt eerst het koninkrijk van Yah
en zijn gerechtigheid

Er is nog zoveel meer te zeggen. Bedenk dat de
Almachtige in Jesaja 5 Zijn eigen wijngaard in Zijn eigen
Land plant. Bedenk dat Yeshua in Johannes 15 verklaart
dat hij de ware wijnstok is en zijn volgelingen vrucht-
bare ranken moeten zijn. Maar vooral, leer van de twee
verhalen die we vandaag hebben bestudeerd en laten
we samen Hem vragen om ons te versterken in onze
zwakheden!

1 Korintiërs 10:13 Geen verleiding heeft u overwel-
digd, behalve wat menselijk is; maar Adonai is
getrouw, die niet zal toelaten dat je verleid wordt
boven wat je aan kan, maar met de verleiding ook
de ontsnappingsweg zal maken, zodat je het kan
dragen.

Shabbat Shalom!
Ardelle


