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Shalom!

Shemot/Exodus 40:2 "On the first day of the first
month you shall set up the tabernacle of the tent of
meeting.

Less than one year after the Israelites were slaves in
Egypt, they are ready to invite the Presence of their
Elohim to dwell in their midst. It is definitely
significant that it is an appointed time on the "first
day of the first month." As commentator Mr.
William Bullock puts it - "Divine design and Divine
timing." From the beginning, the Creator of time
operated according to His own calendar. One must
ask, why do most of us mark time according to the
Gregorian calendar? Do we think it is better to use
a calendar put in place by man or our Creator?
The ancient Egyptian calendar was based upon the
cycle of a star the Egyptian priests called Sepdet. It is
the star we today know as Sirius - the brightest star in
the heavens, located near the constellation of Orion.
As slaves in Egypt, it was the calendar the Israelites
were most familiar with.
We have had the Gregorian calendar with us since
1582. Pope Gregory XIII employed a German
astronomer, Christopher Clavius, to find a solution to
the errors found in the Roman calendar known as the
Julian calendar. Hmm....where again did the Biblical
calendar come from?

Shemot/Exodus 12:1 Now YHWH spoke to Moshe and
Aharon in the land of Egypt, saying,

2
"This month shall

be your beginning of months; it shall be the first month
of the year to you.

So the Tabernacle was specifically ordained by YHWH
to be inaugurated on this first day of the year on HIS
Biblical calendar. This would be the 1st of Nisan, the
month we know as the month of Pesach/Passover.
Thus a question... should YHWH's people be living
according to the calendar of the nations or the
special calendar He laid out for us? The calendar
which tells us the appointed times He set apart as
holy, and those days He promised to meet with us!
And it is interesting that on HIS calendar, the days of
the week are labelled, "Day 1, Day 2, Day 3, Day 4,
Day 5, Day 6, SHABBAT!" The Shabbat is the only day
with a special name. This sets apart its importance
and holiness. We cannot make Shabbat any other
day of the week.
In the future, we will definitely return to our
Creator's calendar. Why not start now? There is a
real blessing in syncing in with our Creator's
schedule!

Isaiah 66:23 And it shall come to pass That from one
New Moon to another, And from one Sabbath to
another, All flesh shall come to worship before Me,"
says YHWH.

Shalom!

Sjemot/Exodus 40:2 "Op de eerste dag van de eerste
maand zult gij de tabernakel van de tent der samenkomst
opzetten.

Minder dan een jaar na dat de Israëlieten slaven waren in
Egypte, zijn ze klaar om de aanwezigheid van hun God uit te
nodigen om in hun midden te wonen. De "eerste dag van de
eerste maand" is ongetwijfeld belangrijk als een vastgestelde
tijd. Zoals commentator William Bullock het uitdrukt - "het
Goddelijk ontwerp en de Goddelijke timing." Vanaf het begin
opereerde de Schepper van de tijd volgens Zijn eigen agenda.
Men zou zich moeten afvragen, waarom de meesten van ons
de tijd volgens de Gregoriaanse kalender indelen? Denken we
dat het beter is om een kalender te gebruiken die door de
mens i.p.v. door onze Schepper is opgesteld?
De oude Egyptische kalender was gebaseerd op de cyclus van
een ster die de Egyptische priesters Sepdet noemden. Het is
de ster die we vandaag als Sirius kennen - de helderste ster
aan de hemel, in de buurt van het sterrenbeeld Orion. Het
was de kalender waarmee de Israëlieten als slaven in Egypte
het meest vertrouwd waren.
Wij hebben de Gregoriaanse kalender sinds 1582. Paus
Gregorius XIII nam een Duitse astronoom in dienst,
Christopher Clavius, om een oplossing te vinden voor de
geconstateerde fouten in de Romeinse kalender die bekend
was als de Juliaanse kalender. Hmm .... waar kwam de
Bijbelse kalender ook weer vandaan?

Sjemot/Exodus 12:1 Nu sprak JHWH tot Mozes en Aäron in
het land Egypte, zeggende: 2 "Deze maand zal voor u het
begin van de maanden zijn, ze zal voor u de eerste maand
van het jaar zijn.

Dus de Tabernakel was door YHWH speciaal voorbestemd
om op deze eerste dag van het jaar van ZIJN Bijbelse
kalender te worden ingehuldigd. Dit zou de 1e Nisan zijn, de
maand die we als de maand van Pesach/Pascha kennen. Nu
een vraag ... moet JHWH’s volk volgens de kalender van de
naties leven of volgens de speciale kalender die Hij ons
voorlegde? De kalender die ons de vastgestelde tijden
meedeelt die Hij apart gezet heeft als heilige tijden, en die
dagen waarop Hij beloofde ons te ontmoeten! En het is
frappant dat op ZIJN kalender, de dagen van de week
worden gekenmerkt als: "Dag 1, Dag 2, Dag 3, dag 4, dag 5,
Dag 6, SHABBAT!" De Shabbat is de enige dag met een
speciale naam. Dit onderscheidt z’n belang en heiligheid
van de andere. We kunnen van Shabbat niet als elke andere
dag van de week beschouwen.
In de toekomst zullen we zeker terugkeren naar de kalender
van onze Schepper. Waarom dan niet nu al beginnen? Er is
een echte zegen in het afstemmen op het schema van onze
Schepper!

Jesaja 66:23 En het zal gebeuren dat van de ene nieuwe
maan tot de andere, en van de ene Shabbat tot de
andere, alle vlees voor Mijn aangezicht zal komen
aanbidden", zegt JHWH.



Zechariah 14:16 And it shall come to pass
everyone who is left of all the nations which came
against Jerusalem shall go up from year to year to
worship the King, YHWH of Hosts, and to keep the
Feast of Tabernacles.

Now to share with you a couple of the events of the
week. We had a very blessed day touring in Judea and
Samaria. Our hosts have very good relationships with
the Jewish people in these areas, often physically
helping them and donating to their needs.
in the settlements are filled with the love of the Elohim
of Avraham, Yitzchak and Ya'acov and a deep
connection to the covenant Land. This day we visited a
special place where a family with 10 healthy children
decided to give thanks for the children they had by
helping handicapped and disadvantaged kids.
they lovingly house and teach life lessons to 85
children. The mother told us that she wanted her own
children to learn what was important by helping others
- not to just talk about it, but to do something.
who feel the same calling have joined them.
were construction projects going on, cooking, baking,
gardening, taking care of animals and many
improvements both inside and out. They have their
own synagogue where they come together as one, all
equal under the loving Father's eyes.
us that at the synagogue, the depth of their spiritual
hearts really is expressed.

Our last visit I will have trouble describing because
there really are no words. We went to deliver gifts
and love to the home of the grandparents of the
Henkin children whose parents were shot and killed in
October 2015 while driving in their car near Itamar.
You can read some of their story here
story The children now live in another community in
Samaria with their grandparents. The forgiving and
gentle attitude of the grandparents after their
daughter and son-in-law were viciously murdered in
front of their children could only have come from the
Holy One of Israel. They firmly believe that
has a plan for their grandchildren and that they will be
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Zacharia 14:16 En het zal gebeuren
overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn
opgetrokken van jaar tot jaar zullen op
te aanbidden, JHWH der heerscharen, en om het
Loofhuttenfeest te vieren.

Nu nog even enkele gebeurtenissen van de week
delen. We hadden een zeer gezegende dag
Samaria. Waar wij te gast zijn hebben
met de Joodse mensen in deze gebieden
fysiek en delen uit naar hun behoeften. De mensen in de
nederzettingen zijn vol liefde van de God van Awraham,
Jitschak en Ja'akov en hebben
verbondsland. Deze dag bezochten we een speciale plaats
waar een gezin met 10 gezonde kinderen beslo
bedanken voor de kinderen die zij hadden door
gehandicapten en kansarme kinderen
huisvesten ze liefdevol tot 85 kinderen
levenslessen. De moeder vertelde ons dat ze
te helpen haar eigen kinderen
was - niet alleen er over praten, maar iets doen. Anderen
die dezelfde roeping ervaarden
werd gebouwd, gekookt, gebakken,
verzorgd en vele verbeteringen
als buiten. Ze hebben hun eigen synagoge, wa
eenheid samenkomen, als gelijk
liefhebbende Vader. De moeder vertelde ons dat in de
synagoge, de diepte van hun spirituele hart echt uitgedrukt
wordt. (foto links)

Met ons laatste bezoek (foto boven)
het te beschrijven, want er zijn echt geen woorden
gingen om geschenken en liefde
de grootouders van de Henkin
oktober 2015 werden doodgeschoten
hun auto in de buurt van Itamar.
wat lezen - Henkin story. De kinderen wonen nu
grootouders in een andere gemeenschap in Samaria. De
vergevingsgezindheid en zachte houding van de grootouders
nadat hun dochter en schoonzoon
kinderen venijnig werden vermoord
afkomstig zijn van de Heilige van Israël
dat de Vader een plan voor hun kleinkinderen
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a blessing to Israel. The grandparents are committed
to raising their daughter's children in an environment
that will be conducive towards growing up to glorify
God. It is one thing to read of such stories. It is quite
another to touch and speak to those who have endured
such pain. Please pray for the Henkin children (the
oldest is 9), the grandparents, and others who are
suffering as a result of senseless and evil acts against
the Jewish people.
Does most of the world understand these people in
Samaria and Judea, the so called "West Bank" who live
life loving others and striving only to be a blessing to
HaShem and to those who are in need? I think not.
Yet, the Elohim of Avraham, Yitzchak and Ya'acov...the
One who never sleeps is aware. And the prophecies
are clear that He will take action. And the people of
Israel will be comforted and live in their Land without
fear. May that day come quickly!

Shabbat Shalom!
Ardelle

een zegen voor Israël zullen zijn. De grootouders zijn begaan
met het opvoeden van de kinderen van hun dochter in een
omgeving die bevorderlijk is voor een opgroeien om God te
verheerlijken. Het is één ding om van dergelijke verhalen te
lezen. Het is iets heel anders om degenen die zoveel pijn
hebben doorstaan aan te raken en met hen te spreken. Bidt
alstublieft voor de Henkin-kinderen (de oudste is 9), de
grootouders, en alle anderen die lijden als gevolg van zinloze
en verdorven daden tegen het Joodse volk.
Begrijpt het grootste deel van de wereld deze mensen in
Samaria en Judea, de zogenaamde "West Bank" die hun leven
vullen met het liefhebben van anderen en er naar streven
alleen maar een zegen te zijn voor Hashem en hen die in
nood zijn? Ik denk het niet. Toch is de Elohim van Awraham,
Jitschak en Ja'akov ... Degene die nooit slaapt er van op de
hoogte. En de profetieën zijn duidelijk dat Hij maatregelen zal
nemen. En het volk van Israël zal worden getroost en zonder
angst in hun Land leven. Moge die dag snel komen!

Shabbat Shalom!
Ardelle


