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Shalom!

This week we have the account of the spectacular display
of the Shekinah Glory of the Almighty falling in the midst
of all the people of Israel, but first let's focus a little on
Aharon as he steps into his duties as the High Priest. First,
the timing and description of Aharon's very first sacrifice:

Vayikra/Leviticus 9:1 It came to pass on the eighth day
that Moshe called Aharon and his sons and the elders of
Israel. 2 And he said to Aharon, "Take for yourself a young
bull (egel) as a sin offering and a ram as a burnt offering,
without blemish, and offer them before YHWH.

It is worth noting that according to Vayikra 4:3, Aharon
was to offer a "young bull" (par), but In Vayikra 9:1 he's
actually offering a "young bull calf" (egel):

Vayikra/Leviticus 4:3 'if the anointed priest sins, bringing
guilt on the people, then let him offer to YHWH for his sin
which he has sinned a young bull (par) without blemish as
a sin offering.

Why does this matter? Because the "egel" was last
mentioned as the molten golden calf of Shemot/Exodus
32. An egel offering is not mentioned in the Torah outside
of these two contexts. Thus this offering seems to be the
final atonement for the sin of the golden calf (egel). Good
for Aharon. He has repented and obtained YHWH's
forgiveness. Now it's time to move on!

Psalm 25:7 Do not remember the sins of my youth, nor
my transgressions; According to Your mercy remember
me, For Your goodness' sake, O YHWH.

If you read the first verses of Vayikra 9, it appears that
Moshe speaks twice to Aharon to make the offerings
for himself and the people. Perhaps Aharon was still a
little timid and doubtful of this great responsibility?
But Moshe knows that the Almighty has forgiven
Aharon and had specifically chosen him and his sons to
serve him (Shemot/Exodus 29:44). Moshe encourages
Aharon to step up to his important position so the
GLORY will appear!

Vayikra/Leviticus 9:6 Then Moshe said, "This is the thing
which YHWH commanded you to do, and the Glory of
YHWH will appear to you." 7 And Moshe said to Aharon,
"Go to the altar, offer your sin offering and your burnt
offering, and make atonement for yourself and for the
people. Offer the offering of the people, and make
atonement for them, as YHWH commanded."

Aharon does all as commanded, blesses the people, steps
down from the altar...where's the Glory? One more thing...

Vayikra/Leviticus 9:23 And Moshe and Aharon went into the
tabernacle of meeting, and came out and blessed the

Shalom!

Deze week gaat het over de de Shekinah Heerlijkheid van de
Almachtige die zich spectaculair vertoont te midden van heel
het volk Israël, maar laten we ons eerst even concentreren op
Aäron als hij zijn taken als de Hogepriester opneemt. Eerst de
timing en de beschrijving van Aäron's allereerste offer:

Wayikra/Leviticus 9:1 En het geschiedde op de achtste dag
dat Mozes Aäron en zijn zonen en de oudsten van Israël
riep. 2 En hij zeide tot Aäron, "Neem u een jonge stier
(egel) als een zondoffer en een ram als brandoffer, die
volkomen zijn; en offer ze vóór YHWH.

Het is vermeldenswaard dat volgens Vayikra 4:3, Aäron een
"jonge stier" (par) moest aanbieden, maar in Vayikra 9:1
offert hij eigenlijk een "jong stierkalf" (egel):

Wayikra/Leviticus 4:3 'indien de gezalfde priester zondigt,
waardoor hij schuld op het volk laadt, laat hem dan aan
YHWH voor zijn zonde die hij gezondigd heeft, een jonge stier
(par) zonder enig gebrek als een zondoffer aaanbieden.

Welk belang heeft dit? Omdat de "egel" voor het laatst
genoemd werd als het gesmolten gouden kalf van Shemot/
Exodus 32. Een egel offeren komt buiten deze twee contex-
ten in de Tora niet voor. Dus lijkt dit offer de uiteindelijke
verzoening voor de zonde van het gouden kalf (egel) te zijn.
Goed voor Aäron. Hij heeft zich bekeerd en YHWH’s vergeving
verkregen. Nu is het tijd om verder te gaan!

Psalm 25:7 Denk niet aan de zonden van mijn jeugd, noch
aan mijn overtredingen; denk aan mij overeenkomstig Uw
genade, omwille van Uw goedheid, o YHWH.

Als u de eerste verzen van Vayikra 9 leest, lijkt het erop dat
Mozes twee keer tot Aäron spreekt om de gave voor zichzelf
en de mensen te brengen. Was Aäron nog een beetje
verlegen en onzeker bij deze grote verantwoordelijk-heid?
Maar Mozes weet dat de Almachtige Aäron heeft vergeven
en specifiek hem en zijn zonen had gekozen om hem te
dienen (Sjemot/Exodus 29:44). Mozes moedigt Aäron aan om
zijn belangrijke positie op te nemen, zodat de GLORIE zal
verschijnen!

Wayikra/Leviticus 9:6 Toen zei Mozes: "Dit is het, wat
YHWH u gebood te doen, en de Heerlijkheid van YHWH zal
aan u verschijnen." 7 En Mozes zei tegen Aäron: "Ga naar
het altaar, biedt uw zondoffer en uw brandoffer aan, en
doe verzoening voor jezelf en voor het volk. Biedt de gave
van het volk aan, en doe verzoening voor hen, zoals YHWH
geboden heeft."

Aäron doet alles zoals bevolen, zegent het volk, komt van
het altaar af... waar is de Heerlijkdeid? Nog een ding...

Wayikra/Leviticus 9:23 En Mozes en Aäron gingen in de tent
der samenkomst, en kwamen naar buiten en zegenden het
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people. Then the Glory of YHWH appeared to all the
people, 24 and Fire came out from before YHWH and
consumed the burnt offering and the fat on the altar. When
all the people saw it, they shouted and fell on their faces.

We are not told what Moshe and Aharon did when they
entered the tabernacle of meeting, but we know they
came out unified and after blessing the people together,
the Glory appeared to all as a Consuming Fire! We can be
sure that Aharon's heart was completely dedicated to the
Almighty, because our Father does not receive the
sacrifices of the wicked:

Proverbs 15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination
to YHWH, But the prayer of the upright is His delight.

Another example of the appearance of the Glory - where
Elijah shows his sincerity of heart and the Glory falls as a
Consuming Fire -

1 Kings 18:38 Then the Fire of YHWH fell and consumed
the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the
dust, and it licked up the water that was in the trench.

And one more example where the Consuming Fire
consumed the offerings during the time of Solomon:

2 Chronicles 7:1 When Solomon had finished praying, Fire
came down from heaven and consumed the burnt offering
and the sacrifices; and the Glory of YHWH filled the temple.

But back to Vayikra, the joy is short lived, as the very next
verses bring a stinging rebuke into the joyous occasion -

Vayikra/Leviticus 10:1 Then Nadav and Avihu, the sons of
Aharon, each took his censer and put fire in it, put incense
on it, and offered strange fire before YHWH, which He
had not commanded them. 2 So Fire went out from
YHWH and devoured them, and they died before YHWH.

After Moshe and Aharon had just experienced the
blessings of YHWH's Shekinah Fire Glory in their midst,
followed by the Consuming Fire of His judgment, Moshe
speaks the hard truth to his brother. Aharon, humbly
remains silent -

Vayikra/Leviticus 10:3 Then Moshe said unto Aharon, This
is it that YHWH spoke, saying, I will be sanctified (made
holy) in them that come near me, and before all the
people I will be glorified. And Aharon held his peace.

Being "sanctified" is connected with "nearness". The
higher we go in our sanctification (holiness), the nearer
we come to Him. And the more dangerous it is.

Isaiah 35:8 And a highway will be there; it will be
called the Way of Holiness. The unclean will not
journey on it; it will be for those who walk in that

volk. Toen verscheen de Heerlijkheid van YHWH aan heel het
volk, 24 en vuur kwam uit van vóór YHWH en verteerde het
brandoffer en het vet op het altaar. Toen heel het volk dat
zag, schreeuwden ze en vielen ze op hun gezichten.

Ons wordt niet verteld wat Mozes en Aäron deden toen ze
de tent der samenkomst binnengingen, maar we weten dat
ze als één man naar buiten kwamen en nadat ze samen het
volk zegenden, verscheen de Heerlijkheid aan allen als een
Verterend Vuur! We kunnen er zeker van zijn dat Aäron's
hart volledig aan de Almachtige was toegewijd, omdat onze
Vader de offers van goddelozen niet aanneemt:

Spreuken 15:8 Het offer der goddelozen is een gruwel voor
YHWH, maar het gebed der oprechten is Zijn welgevallen.

Een ander voorbeeld van het verschijnen van de Heerlijkheid
- waar Elia zijn oprechtheid van hart toont en de Heerlijkheid
als een verterend vuur valt -

1 Koningen 18:38 Toen viel het Vuur van YHWH en het
verteerde het brandoffer, en het hout en de stenen en het
stof, en het likte het water op dat in de groeve was.

En nog een voorbeeld waar het Verterende Vuur de gaven
in de tijd van Salomo verteerde:

2 Kronieken 7:1 Toen Salomo klaar was met bidden, kwam
vuur neer vanuit de hemel en verteerde het brandoffer en de
slachtoffers; en de Heerlijkheid van YHWH vulde de tempel.

Maar terug naar Vayikra; de vreugde is maar kort, want de
volgende verzen brengen een pijnlijke berisping -

Wayikra / Leviticus 10:1 Toen Nadav en Avihu, de zonen
van Aäron, ieder zijn wierookvat nam en daarin vuur deden,
er reukwerk op legden, en vreemd vuur voor YHWH
aanboden, dat Hij hen niet geboden had. 2 Ging dus vuur
uit van YHWH en verteerde hen; en zij stierven vóór YHWH.

Net nadat Mozes en Aäron de zegeningen van YHWH’s
Shekinah Vuur Heerlijkheid in hun midden hadden ervaren,
gevolgd door het Verterende vuur van Zijn oordeel, spreekt
Mozes de harde waarheid tot zijn broer. Aäron, blijft nederig
stil -

Wayikra/Leviticus 10:3 Toen zei Mozes tot Aaron: Dat is het
dat YHWH sprak, zeggende: Ik zal geheiligd (heilig
gemaakt) worden in hen die tot mij naderen, en vóór heel
het volk zal Ik verheerlijkt worden. En Aäron zweeg.

"Geheiligd" worden houdt verband met "nabijheid". Hoe
hoger we komen in onze heiliging (heiligheid), hoe dichter
we bij Hem komen. En hoe gevaarlijker het is.

Jesaja 35:8 En een grote weg zal er zijn; het zal de Weg van
Heiligheid genoemd worden. De onreine zal er niet over
voorbijgaan; die zal er zijn voor hen die in die Weg
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Way; wicked fools will not go about on it. 9 No lion
will be there, nor will any ferocious beast get up on
it; they will not be found there. But only the
redeemed will walk there

From holiness, comes power. Demons were afraid of the
consecration (holiness) of Yeshua. They fled from Him.

Luke 4:33 In the synagogue there was a man possessed by
a demon, an evil spirit. He cried out at the top of his voice,
34 "Ha! What do you want with us, Yeshua of Nazareth?
Have you come to destroy us? I know who you are-- the
Holy One of YHWH!" 35 "Be quiet!" Yeshua said sternly.
"Come out of him!" Then the demon threw the man down
before them all and came out without injuring him.

Notice the demon does not mention Yeshua's power, but
His Holiness. In Yeshua's testing, hasatan offered Him
power without holiness (Luke 4), but this kind of power is
self-destructive. For example:

Ezekiel 28:18 "You defiled your sanctuaries By the
multitude of your iniquities, By the iniquity of your
trading; Therefore I brought fire from your midst; It
devoured you, And I turned you to ashes upon the
earth In the sight of all who saw you

Power without holiness burns and destroys man,
but the power of holiness destroys the power of
evil, within us and through us. Let us seek His
Holiness, and then we will be capable of using His
Power properly.

1 Peter 1:16 because it is written, "Be holy, for I
am holy."

The book of Vayikra is a book about holiness. Three
times it is mentioned -

Vayikra/Leviticus 11:44 I am YHWH your Elohim;
consecrate yourselves and be holy, because I am holy.
Vayikra/Leviticus 11:45 'For I am YHWH who brings you up
out of the land of Egypt, to be your Elohim. You shall
therefore be holy, for I am holy.
Vayikra/Leviticus 19:2 "Speak to all the congregation of
the children of Israel, and say to them: 'You shall be holy,
for I YHWH your Elohim am holy.
Vayikra/Leviticus 20:7 'Consecrate yourselves therefore,
and be holy, for I am YHWH your Elohim.

We can find all the elements of holiness, power, fire, and
glory in 1 Peter:

1 Peter 1:3 Praise be to the Adonai and Father of our
Adonai Yeshua the Messiah! In his great mercy he has
given us new birth into a living hope through the
resurrection of Yeshua the Messiah from the dead Yeshua
became that sin offering for us, giving us new birth and

wandelen; goddelozen dwazen zullen er niet over gaan. 9
Geen leeuw zal er zijn, noch zal er een woest beest op komen;
die zullen er niet gevonden worden. Alleen de verlosten
zullen er wandelen

Van heiligheid komt macht. Demonen waren bang voor de
toewijding (heiligheid) van Yeshua. Zij vluchtten voor Hem.

Lucas 4:33 In de synagoge was daar een man bezeten door
een demon, een boze geest. Hij riep uit alle macht, 34 "Ha!
Wat wilt u met ons, Yeshua van Nazareth? Bent u gekomen
om ons te vernietigen? Ik weet wie u bent -- de Heilige van
YHWH!" 35 "Wees stil!" zei Yeshua streng. "Kom uit hem!"
Toen gooide de demon de man vóór hen allemaal neer en
kwam eruit zonder hem te verwonden.

Merk op dat de demon niet Yeshua's macht, maar Zijne
Heiligheid noemt. Bij de verzoeking van Yeshua, bood
hasatan Hem macht aan zonder heiligheid (Lucas 4), maar dit
soort van macht is zelfvernietigend. Bijvoorbeeld:

Ezechiël 28:18 U verontreinigde uw heiligdommen door de
veelheid van uw ongerechtigheden, door het onrecht van uw
handel; daarom bracht Ik vuur vanuit uw midden; Het
verslond u, en ik veranderde u tot as op aarde, voor de ogen
van iedereen die u zag

Macht zonder heiligheid verbrandt en vernietigt de mens,
maar de macht van heiligheid vernietigt de macht van het
kwaad, in ons en door ons heen. Laten we Zijn Heiligheid
zoeken, en dan zullen we in staat zijn om Zijn Macht op de
juiste wijze te gebruiken.

1 Petrus 1:16, want er staat geschreven: "Wees heilig, want
Ik ben heilig."

Het boek Wayikra is een boek over heiligheid. Drie keer
wordt dit vermeld -

Wayikra/Leviticus 11:44 Ik ben YHWH uw God; wijdt uzelf en
wees heilig, want Ik ben heilig.
Wayikra/Leviticus 11:45 "Want Ik ben YHWH die u omhoog
brengt uit het land van Egypte, om uw God te zijn. U zult dan
ook heilig zijn, want Ik ben heilig.
Wayikra/Leviticus 19:2 "Spreek tot de ganse vergadering van
de kinderen van Israel, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want
Ik YHWH, uw God, ben heilig.
Wayikra/Leviticus 20:7 Heiligt u dan, en wees heilig, want Ik
ben YHWH uw Elohim.

We kunnen alle elementen van heiligheid, macht, vuur, en
heerlijkheid in 1 Petrus terugvinden:

1 Petrus 1:3 1 Geprezen zij de Adonai en Vader van onze
Adonai Yeshua de Messias! In zijn grote barmhartigheid heeft
hij ons opnieuw geboren laten worden tot een levende hoop
door de opstanding van Yeshua de Messias uit de doden.
Yeshua werd dat zondoffer voor ons, en gaf ons een nieuwe
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hope through His resurrecttion 4 to an inheritance
incorruptible and undefiled and that does not fade away,
reserved in heaven for you, 5 who are kept by the Power
of Adonai through faith for salvation ready to be revealed
in the last time.

We are kept by the POWER of Adonai through
faith for salvation ready to be revealed in the
LAST TIME!

1 Peter 1:6 In this you greatly rejoice, though now for a
little while, if need be, you have been grieved by various
trials, 7 that the genuineness of your faith, being much
more precious than gold that perishes, though it is tested
by Fire, may be found to praise, honor, and Glory at the
revelation of Messiah Yeshua

It is the FIRE that tests us in order to bring about the
GLORY at the revelation of Yeshua!

1 Peter 1:7 that the genuineness of your faith, being much
more precious than gold that perishes, though it is tested
by Fire, may be found to praise, honor, and Glory at the
revelation of Messiah Yeshua,

Along with the revelation of Yeshua, comes a revelation of
the genuineness of our tested faith.

1 Peter 1:9 receiving the goal of your faith -- salvation of
souls

Along with your own salvation, a genuine, tested faith will
bring about the "salvation of souls"!

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 Messiah Yeshua; 14
as obedient children, not conforming yourselves to the
former lusts, as in your ignorance

Your life should have changed upon receiving Yeshua.
And obedience should characterize your actions, now that
you are not ignorant. You should be ready to endure the
fire of testing.

1 Peter 1:15 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.

It is YHWH who set apart Aharon and his sons to be
mediators for the people so they can receive the
Heavenly Presence. But to much is given, much is
required. The ministry of those called to holiness must
be carried out with great care. Anything else becomes
strange fire and invites the judgment of the Holy
Shechinah fire.

Shabbat Shalom!
Ardelle

geboorte en hoop door Zijn opstanding 4 tot een onverder-
felijke en onbevlekte erfenis die niet vervaagt, voor u in de
hemelen bewaard, 5 die door de Macht van Adonai bewaard
wordt, door het geloof tot de zaligheid, klaar gehouden om in
de laatste tijd openbaar gemaakt te worden.

We worden bewaard door de KRACHT van Adonai door het
geloof tot redding, klaar om in de LAATSTE TIJD te worden
geopenbaard!

1 Petrus 1:6 Hierin verheugt u zich, ook al bent u nu voor een
tijdje bedroefd, als het nodig is, door verschillende
beproevingen, 7 opdat de echtheid van uw geloof, die veel
kostelijker is dan goud dat vergaat ofschoon het door Vuur
getest wordt, moge blijken te zijn tot lof, eer, en heerlijkheid,
bij de openbaring van de Messias Yeshua

Het is het Vuur dat ons test om de HEERLIJKHEID teweeg te
brengen, bij de openbaring van Yeshua!

1 Petrus 1:7 opdat de echtheid van uw geloof, die veel
kostelijker is dan goud dat vergaat ofschoon het door Vuur
getest wordt, moge blijken te zijn tot lof, eer, en heerlijkheid,
bij de openbaring van de Messias Yeshua

Samen met de openbaring van Yeshua, komt er een
openbaring van de echtheid van ons geteste geloof.

1 Petrus 1:9 het doel van uw geloof ontvangend - redding van
zielen

Samen met uw eigen redding, zal een echt, getest geloof
leiden tot de "redding van zielen"!

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand,
wees nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade,
die aan u wordt gebracht in de openbaring van de Messias
Yeshua; 14 als gehoorzame kinderen, u niet overgeven aan de
vroegere lusten, zoals toen u onwetend was

Uw leven zou moeten veranderd zijn na Yeshua te hebben
verwelkomd. En gehoorzaamheid moet uw daden
kenmerken, nu dat u niet onwetend bent. U moet bereid
zijn om het vuur van het testen te doorstaan.

1 Petrus 1:15, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft heilig is,
weest ook u heilig in heel uw wandel, 16 want er staat
geschreven: "Wees heilig, want Ik ben heilig.

Het is YHWH, die Aäron en zijn zonen apart zette om
middelaars voor het volk te zijn, zodat ze de Hemelse
Aanwezigheid kunnen ontvangen. Maar aan wie veel is
gegeven, daar wordt veel van geëist. De bediening van hen
die tot heiligheid geroepen zijn, moet met grote zorg worden
uitgevoerd. Iets anders wordt vreemd vuur en nodigt het
oordeel uit van het Heilige Shechinah vuur.

Shabbat Shalom!
Ardelle


