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Shalom!

This week we begin Vayikra/Leviticus - a book meant to
trigger transformation from the inside out. The Holy
Elohim of Israel desires intimacy with His chosen and
set apart people. Thus we have....the book of Vayikra,
with it's instructions for Israel on becoming the bride
they were always intended to be. The first instruction
concerns how His people are to "draw near":

Vayikra/Leviticus 1:2 'Speak to the sons of
Israel, and say to them, Any man (adam) of
you when he brings near an offering to YHWH,
out of the cattle -- out of the herd, or out of
the flock -- you do bring near your offering.

From Mr. William Bullock
(www.regionschristiancenter.org) -

The Holy One immediately focuses our attention upon the
concept of approaching Him at His dwelling place. He
instructs us that we should make this approach through a
"surrogate" - i.e. through something we have unfortunately
come to refer to, through inartful translation of languages
as an "offering" or "sacrifice".

Let's explore this a little - in its Hebraic and
Biblical context. Why does a man approaching
the Holy One need a "surrogate" taken from the
heard or flock?

Who is Man, Anyway?

The Hebrew word which the Holy One used to describe
the one making the approach (in response to the call) is
adam. We correctly translate this word as "man".
However in doing so we miss a good deal of the point.

We are not just man, Beloved - we are Adam. Since
the Fall we are under the "expulsion decree". A Cherub
(fierce warrior angel) stands at the entrance of the
Garden to guard the way to the Tree of Life. A flaming
sword flashes back and forth to consume
whoever/whatever attempts to come unbidden.
Genesis 3:24.

When we come before the Cherub we must not "storm
the gates". We must come according to protocol.
According to the protocol established by the Holy One

we must approach with a surrogate, taken from the herd
or the flock. This surrogate is not an "offering" or a
"sacrifice". It is something else - something unknown in
Greek or Anglo-Saxon thought. We must think
Hebraically to understand it. Let's work on it together....

The verb root of the Hebrew word korban is the word
karab, qof, resh, beit, Strong's Hebrew word #7126,
pronounced "kaw-rawb". The hieroglyphic word picture

Shalom!

Deze week beginnen we Wayikra/Leviticus - een boek
bedoeld om de transformatie van binnenuit te activeren.
De Heilige God van Israël verlangt intimiteit met Zijn
uitverkoren en apart gezet volk. Bijgevolg hebben we .... het
boek Wayikra, met zijn instructies voor Israël om de bruid
te worden; dat was ook altijd al de bedoeling. De eerste
instructie betreft hoe Zijn volk tot Hem moet "naderen":

Wajikra/Leviticus 1:2 spreek tot de zonen Israëls en
zeg tot hen: Adam, –mens-zijn -: stel, doen naderen
wil één van u een toenaderingsgave tot de Ene,- één
uit het vee, uit het rundvee of uit het wolvee, zult ge
als uw toenaderingsgift doen naderen! (Naardense)

Van de heer William Bullock
(www.regionschristiancenter.org) -

De Heilige richt meteen onze aandacht op het concept van
Hem in Zijn woonplaats benaderen. Hij leert ons dat we dit
moeten aanpakken m.b.v. een "surrogaat (vervangmiddel)"
- dat wil zeggen door middel van iets waar we helaas, door
onhandig vertalen, naar zijn gaan verwijzen als een
"offergave" of "slachtoffer".

Laten we dit een beetje in z’n Hebreeuwse en Bijbelse
context onderzoeken. Waarom heeft een mens die de
Heilige benadert een "surrogaat" nodig dat uit het rundvee
of uit het wolvee moet komen?

Wie is de mens eigenlijk?

Het Hebreeuwse woord dat de Heilige gebruikt om degene
te beschrijven die nadert (als reactie op de oproep) is adam.
We vertalen dit woord correct met "mens". Maar daarmee
missen we een groot deel van het hele punt.

Geliefden, we zijn niet zomaar mensen, - wij zijn Adam.
Sinds de zondeval staan we onder het "uitzettingsdecreet".
Een Cherub (woeste krijger-engel) staat bij de ingang van de
Tuin om de weg naar de Boom des Levens te bewaken. Een
vlammend zwaard flitst heen en weer om iedereen,
wie/wat het ook zij, die er ongevraagd probeert te komen
te verteren. Genesis 3:24.

Als we vóór de Cherub komen moeten we niet "de poorten
bestormen". We moeten volgens het protocol komen.
Volgens het protocol, door de Heilige opgesteld, moeten
we naderen met een surrogaat, genomen uit het rundvee
of uit het wolvee. Dit surrogaat is niet een "offergave" of
een "slachtoffer". Het is iets anders - iets onbekends in het
Grieks of Angelsaksisch denken. We moeten Hebreeuws
denken om het te begrijpen. Laten we dit samen doen....

De werkwoordwortel van het Hebreeuwse woord korban is
het woord karab, qof, resh, beit, Strong's Hebreeuws woord #
7126, als "kaw-rawb" uitgesproken". Het hiëroglyfische



is surrounding and encircling (qof) the King's
or dwelling (beit). The combination of these three
images presents a pretty exciting hieroglyphic, lo
with potential. It provides a beautiful picture of the
Redeemed Community encamped at Mount Sinai with
the Holy One's Mish'kan at the center of the camp

The linguistic use of the word karab will therefore
always involve coming near, drawing near,
approaching, or entering into the midst
One did when the Radiant Cloud of His Manifest
Presence entered the camp and rested upon the
Tabernacle. Adding the suffix nun sofit
"approach" concept makes it even more exciting for
Messianic believers. The Hebrew letter
symbol meaning son and heir. Nun sofit
form the letter nun assumes when it comes at the end
of a word) represents the ultimate, final "
- in our view, none other than Messiah Himself.

The Hebrew concept of korban, then, means
near to and approaching after the manner of and in
the merit of the ultimate son and heir, Messiah!

Each animal, each bundle of grain, each sampling of fruit,
which was brought to the Mish'kan (or to the Te
later days) as korban was a hieroglyphic substitute for,
and representation of the "sacrifice" of the ultimate Son
and heir - the Lamb slain before the foundation of the
world, yet who the Holy One told us in Gen.
come as "seed of woman", would crush the head of the
Serpent, and would restore perfect fellowship between
the Creator and mankind. (end of Bullock's quotes)

We have returned to Iowa after one last trip going
up to Jerusalem. Highlights included visiting the
Gush Katif (area in Gaza where thriving Jewish
communities were evicted from their
communities in 2005) and receiving a tour from a
young lady who personally shared her story of
being evicted:

It was special that
during our time at the
Wall, a young bride
came to pray as she
started her new life:
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the King's (resh) home
The combination of these three

images presents a pretty exciting hieroglyphic, loaded
It provides a beautiful picture of the

Redeemed Community encamped at Mount Sinai with
at the center of the camp

will therefore
coming near, drawing near,

proaching, or entering into the midst - like the Holy
Radiant Cloud of His Manifest

entered the camp and rested upon the
nun sofit to this

"approach" concept makes it even more exciting for
The Hebrew letter nun is the

Nun sofit (the changed
assumes when it comes at the end

of a word) represents the ultimate, final "son" and heir
in our view, none other than Messiah Himself.

then, means drawing
near to and approaching after the manner of and in
the merit of the ultimate son and heir, Messiah!

Each animal, each bundle of grain, each sampling of fruit,
(or to the Temple in

was a hieroglyphic substitute for,
and representation of the "sacrifice" of the ultimate Son

the Lamb slain before the foundation of the
the Holy One told us in Gen. 3:15 would

, would crush the head of the
Serpent, and would restore perfect fellowship between
the Creator and mankind. (end of Bullock's quotes)

We have returned to Iowa after one last trip going
Highlights included visiting the
n Gaza where thriving Jewish

communities were evicted from their
communities in 2005) and receiving a tour from a
young lady who personally shared her story of

woordbeeld is omringen en insluiten (
(resh) woning of verblijf (beit).
beelden presenteert een behoorlijk spannend
mogelijkheden beladen, hiëroglief. H
van de Verloste Gemeenschap gelegerd
de Mish'kan van de Heilige in het midden van het kamp

Het taalgebruik van het woord
hebben met naderbij komen, naderen, benaderen, of in het
midden komen - zoals de Heilige deed toen de
Wolk van Zijn Manifeste Tegenwoordigheid
binnenkwam en op de Tabernakel
nun sofit (eind-nun) aan dit "benader
maakt het voor Messiaanse gelovigen
Hebreeuwse letter nun is het symbool
erfgenaam betekent. De eind-
de letter nun aanneemt als ze aan
komt) stelt de ultieme, uiteindelijke
voor - in onze ogen, niemand minder dan de Messias Zelf.

Het Hebreeuwse concept van
naderbij komen en benaderen volgens de wijze en in de
verdienste van de ultieme zoon en erfgenaam, de Messias!

Elk dier, elke bundel graan, elke
naar de Mish'kan (of later naar de T
gebracht, was een hiëroglifische
van het "slachtoffer" van de ultieme Zoon en erfgenaam
Lam dat voor de grondlegging der wereld
waarvan de Heilige ons in Gen
zou als "zaad van de vrouw", dat
verpletteren, en perfecte gemeenschap tussen de Schepper
en de mensheid zou herstellen. (Einde Bullock's

We zijn na een laatste uitstap
teruggekeerd. Hoogtepunten waren onder
bezoek aan de Gush Katif (een
bloeiende Joodse gemeenschappen
gemeenschappen werden ver
rondleiding van een jonge dame die haar persoonlijk verhaal
van haar uitgezet worden met ons

omringen en insluiten (qof) van des koning’s
). De combinatie van deze drie

behoorlijk spannend, met
hiëroglief. Het geeft een mooi beeld

Gemeenschap gelegerd bij de berg Sinaï met
de Heilige in het midden van het kamp.

Het taalgebruik van het woord karab zal dus altijd te maken
naderbij komen, naderen, benaderen, of in het

zoals de Heilige deed toen de Stralende
egenwoordigheid het kamp

en op de Tabernakel rustte. Het achtervoegsel
benader" -concept toevoegen,

maakt het voor Messiaanse gelovigen nog spannender. De
is het symbool dat zowel zoon als

-nun (de veranderde vorm die
ze aan het einde van een woord

de ultieme, uiteindelijke "zoon" en erfgenaam
in onze ogen, niemand minder dan de Messias Zelf.

Het Hebreeuwse concept van korban, betekent dan
benaderen volgens de wijze en in de

verdienste van de ultieme zoon en erfgenaam, de Messias!

Elk dier, elke bundel graan, elke deel van de vruchten, dat
naar de Tempel) als korban werd

sche vervanging en uitbeelding
van de ultieme Zoon en erfgenaam - het

voor de grondlegging der wereld geslacht is, maar
de Heilige ons in Gen 3:15 vertelde dat die komen

dat de kop van de Slang zou
gemeenschap tussen de Schepper

zou herstellen. (Einde Bullock's citaten)

naar Jeruzalem naar Iowa
. Hoogtepunten waren onder andere een

een gebied in de Gazastrook, waar
bloeiende Joodse gemeenschappen in 2005uit hun
gemeenschappen werden verjaagd) en kregen een

van een jonge dame die haar persoonlijk verhaal
met ons deelde:

Bijzonder was dat
tijdens onze tijd bij de
Muur, een jonge
bruid er kwam bidden
toen ze haar nieuwe
leven begon:
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Our final thoughts after two months in the Land - it
is a Good Land. Restoration of the Kingdom is
happening in full force, both of the Land and the
people of Israel. Despite differences in theology, we
saw a loving unity between Jews and the rest of the
Commonwealth of Israel based on the prophetic
promises. It's up to YHWH's Holy Spirit to reveal,
but it's up to us to pursue Him and accept the truth
He reveals. Will we go with His Plan or our own?
His Spirit will empower us, if we will only empty
ourselves of this world and invite Him to use us as
He desires for His own Kingdom work. To YHWH be
the glory!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Na twee maanden in het Land te zijn geweest, zijn onze
laatste gedachten: het is een Goed Land. Het herstel van het
Koninkrijk gaat op volle kracht, zowel van het Land als het
volk van Israël. Ondanks verschillen in theologie, zagen we
een liefdevolle eenheid tussen Joden en de overigen die bij
Israël horen, gebaseerd op de profetische beloften. Het is aan
de Heilige Geest van JHWH om te openbaren, maar het is aan
ons om Hem niet los te laten en de waarheid te aanvaarden
die Hij openbaart. Zullen we gaan met Zijn Plan of het onze?
Zijn Geest zal ons in staat stellen, als we ons alleen maar van
deze wereld willen leegmaken en Hem uitnodigen om ons
voor zijn Koninkrijkwerk te gebruiken zoals Hij wil. JHWH zij
de glorie!

Shabbat Shalom!
Ardelle


