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V’zot Habrachah is a special parasha not only because it is
the last reading of the Torah, but also because it is the only
parasha that is not read specifically on a Shabbat. Traditionally it is read on Shemini Atzeret, or the 8th day of the
Feast of Tabernacles (Sukkot).

V’zot Habrachah is een speciale Parasja, niet alleen omdat het
de laatste lezing van de Tora is, maar ook omdat het de enige
Parasja is die niet bepaald op een sabbat wordt gelezen.
Traditioneel wordt hij gelezen op Shemini Atzeret, of de 8ste
dag van het Loofhuttenfeest (Soekot).

This week we will branch out from one verse in our
parasha:

Deze week zullen we beginnen vanuit één vers in onze
Parasja:

Devarim 33:5 And He was King (melek - %l,m,)
in Yeshurun (!Wrvuy>), When the leaders of the
people were gathered, All the tribes of Israel
together (yachad - dx;y:).

Devarim 33:5 En Hij was Koning (melek - %l,m), in
Yeshurun (!Wrvuy)> , wanneer de leiders van het volk
werden verzameld, alle stammen van Israël samen
(yachad - dx;y): .

“Yeshurun” (!Wrvuy)> , from a root meaning “straight” (yashar
- rv;y”), is a title of honor for Israel that describes the nation in
its ideal state as an upright nation. Rashi explains that hwhy is
Israel’s “King” in the most complete sense only when the
people are “united/together” (yachad - dx;y): . Just as a
“unified” (yachad - dx;y): Israel accepted the Torah on Mount
Sinai, so once again hwhy will reign only over a nation that
maintains a sense of harmony in belief and action.

“Yeshurun” (!Wrvuy)> , vanuit een wortel die “recht” (yashar rv;y”) betekent, is een eretitel voor Israël, die de natie in zijn
ideale staat beschrijft als een rechtschapen natie. Rashi legt uit
dat hwhy pas ten volle Israël’s “Koning” is als de mensen
“verenigd/samen” (yachad - dx;y): zijn. Net zoals een “verenigd” (yachad - dx;y): Israel de Thora op de berg Sinaï aanvaardde, zo zal hwhy nogmaals enkel regeren over een volk
dat een gevoel van harmonie in geloof en daad bewaart.

While individual service is meaningful and often necessary,
it is not the optimum that the Father desires. He does not
want us to “do our own thing.” He wants the entire congregation of Israel to be in perfect harmony and in total
“unity” (yachad - dx;y:) to worship Him:

Hoewel individueel dienen zinvol en vaak noodzakelijk is, is dat
niet het optimale dat de Vader wenst. Hij vraagt van ons niet
dat we “ons eigen ding doen.” Hij wil dat de ganse gemeente
van Israël in perfecte harmonie is en in volkomen “eenheid”
(yachad - dx;y): om Hem te aanbidden:

Ephesians 4:3 being diligent to keep the unity of
the Spirit in the bond of peace. 4 There is one
body and one Spirit, just as you were called in
one hope of your calling; 5 one Adonai, one
faith, one baptism; 6 one Elohim and Father of
all, who is above all, and through all, and in you
all.

Ef. 4:3 ijverig zijnde om de eenheid van de Geest
in de band van vrede te bewaren. 4 Er is één
lichaam en één Geest, net zoals gij geroepen werd
in één hoop van uw roeping; 5 één Adonai, één
geloof, één doop, 6 één Elohim en Vader van
allen, Die is boven allen en door allen, en in u
allen.

is “one,” and “unity” among His chosen is exactly
how He demands that we serve Him. Everything in our
lives should focus on bringing the various parts of the body
into a single consolidated unit. It is true that there is
strength in numbers, but strength reaches its peak when all
the parts act in perfect harmony:

hwhy is “één” en met “eenheid” onder Zijn uitverkorenen is
precies hoe Hij door ons gediend wil worden. Alles in ons
leven moet gericht zijn op de verschillende delen van het
lichaam tot een enkele hechte eenheid maken. Het is waar dat
er kracht in aantallen zit, maar sterkte bereikt zijn hoogtepunt
wanneer alle onderdelen in perfecte harmonie opereren:

1 Corinthians 12:12 For as the body is one and
has many members, but all the members of that
one body, being many, are one body, so also is
Messiah. 13 For by one Spirit we were all
baptized into one body — whether Jews or
Greeks, whether slaves or free — and have all
been made to drink into one Spirit. 14 For in
fact the body is not one member but many. 15 If
the foot should say, “Because I am not a hand, I
am not of the body,” is it therefore not of the

1 Kor. 12:12 Want gelijk het lichaam een is en veel
leden heeft, maar alle leden van dat een lichaam,
hoe vele ook, een lichaam zijn, zo is ook Messias.
13 Want door een Geest zijn wij allen gedoopt in
een lichaam - hetzij Joden of Grieken, hetzij
slaven of vrijen - en zijn allemaal gemaakt om in
een Geest te drinken. 14 Want het lichaam is in
feite niet een lid, maar vele. 15 Als de voet zou
zeggen: “Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van
het lichaam,” is die daarom niet van het lichaam?

hwhy
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body? 16 And if the ear should say, “Because I
am not an eye, I am not of the body,” is it therefore not of the body? 17 If the whole body were
an eye, where would be the hearing? If the whole
were hearing, where would be the smelling? 18
But now Yah has set the members, each one of
them, in the body just as He pleased. 19 And if
they were all one member, where would the body
be? 20 But now indeed there are many members,
yet one body. 21 And the eye cannot say to the
hand, “I have no need of you”; nor again the
head to the feet, “I have no need of you.” 22 No,
much rather, those members of the body which
seem to be weaker are necessary. 23 And those
members of the body which we think to be less
honorable, on these we bestow greater honor;
and our unpresentable parts have greater modesty, 24 but our presentable parts have no need.
But Yah composed the body, having given greater
honor to that part which lacks it, 25 that there
should be no schism in the body, but that the
members should have the same care for one
another. 26 And if one member suffers, all the
members suffer with it; or if one member is
honored, all the members rejoice with it.
As you can see, individual expression within the body is
necessary. We all are to make our own personal contribution; however, we should all be focused on the same goal.
We see this pictured in how each tribe of Israel had its
individual banner (representing its unique traits); however,
the Tabernacle in the middle of the encampment was
everyone’s focus:

16 En als het oor zou zeggen: “Omdat ik geen
oog ben, ben ik niet van het lichaam,” is dat
daarom niet van het lichaam? 17 Als het hele
lichaam een oog was, waar zou het horen zijn?
Als alles gehoor was, waar zou het ruiken zijn?
18 Maar nu heeft Yah de leden, elkeen, net zoals
Hij wou in het lichaam geplaatst. 19 En als ze
allemaal één lid waren, waar zou het lichaam
zijn? 20 Maar nu zijn er inderdaad veel leden,
doch een lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen
tot de hand, “ik heb u niet nodig”, noch ook het
hoofd tot de voeten, “ik heb u niet nodig.” 22
Nee, veeleer zijn die leden van het lichaam nodig
die zwakker lijken te zijn. 23 En de leden van het
lichaam waarvan wij denken dat ze minder eervol
zijn, aan deze schenken wij een grotere eer en
onze onooglijk delen hebben een grotere bescheidenheid, 24 maar onze toonbare delen hebben het
niet nodig. Maar Yah stelde het lichaam samen,
met een grotere eer te geven aan het deel dat dit
mist, 25 opdat er geen scheuring in het lichaam
zou zijn, maar opdat de leden dezelfde zorg voor
elkaar zouden hebben. 26 En indien een lid lijdt,
lijden alle leden mee, of indien een lid wordt
geëerd, zijn alle leden er blij mee.
Zoals u kan zien, is individuele expressie in het lichaam noodzakelijk. We moeten allemaal onze eigen persoonlijke bijdrage
leveren, maar we moeten allemaal op hetzelfde doel gericht
zijn. We zien dit afgebeeld in hoe elke stam van Israël haar
eigen bannier (met haar unieke eigenschappen afgebeeld) had,
maar iedereen was gericht op het Tabernakel in het midden
van het kamp:

Bemidbar 2:2 “Everyone of the children of
Israel shall camp by his own banner, with the
emblems of his father’s house; they shall
camp some distance from the Tabernacle of
meeting.

Bemidbar 2:2 Iedereen van de kinderen van
Israël zal bij zijn eigen bannier kamperen, met de
emblemen van het huis van zijn vader, zij zullen op
enige afstand kamperen van de Tabernakel van
samenkomst.

Okay, since “unity” (yachad - dx;y:) is such an important
principle given to us from our Father and such a difficult
thing for us to actually achieve, let’s attempt to understand
it more fully. Last week we saw how “His Name,” could
be identified with “His Plan.” With that in mind, let’s begin
the rest of our study with a prayer:

Oké, aangezien “eenheid” (yachad - dx;y): zo’n belangrijk door
onze Vader gegeven principe is, en zo moeilijk voor ons om
echt te bereiken; laten we proberen het beter te begrijpen.
Vorige week zagen we hoe “Zijn Naam” met “Zijn plan” kon
worden geïdentificeerd. Laten we, met dat in gedachten, met
de rest van onze studie met een gebed beginnen:

hwhy; I will
dx;y) my

Psalm 86:11 Leer mij Uw weg, o hwhy, ik zal in Uw
waarheid wandelen; Verenig (yachad - dx;y) mijn
hart om Uw Naam te vrezen.

Another word, stemming from the root of yachad (dx;y) is
yachid (dyxiy). Here is some of the Strong’s information on
the related word:

Een ander woord, dat van de wortel yachad (dx;y) afgeleid is, is
yachid (dyxiy). Hier is een deel van de Strong informatie over
het betreffende woord:

<03173> dyxi y ” (yachid)
Meaning: only, only one, solitary
Origin: from 3161 (dx;y”– yachad)
Usage: child(1), lonely(2), one(1), only(5), only son(4).

<03173> dyxiy”(yachid)
Betekenis: alleen, slechts een, eenzame
Herkomst: vanaf 3161 (dx;y”– yachad)
Toep.: kind (1), eenzaam (2), een (1), alleen (5), enige zoon (4)

Psalm 86:11 Teach me Your way, O
walk in Your truth; Unite (yachad heart to fear Your Name.
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What is the source of our “unity” (dx;y”– yachad)? The
word yachid (dyxiy) gives us some answers:

Wat is de bron van onze “eenheid” (dx;y”– yachad)? Het
woord yachid (dyxiy) geeft ons enkele antwoorden:

Bereshith 22:2 Then He said, “Take now your
son, your only son (yachid - dyxiy) Isaac, whom
you love, and go to the land of Moriah, and
offer him there as a burnt offering on one of the
mountains of which I shall tell you.”
Although the word yachid (dyxiy) translates to an “only
child,” we know that Abraham had another son named
Ishmael. Yachid (dyxiy) can also be used to describe a
child who is “unique, unparalleled, or incomparable.” Of course this anticipates the Messiah in His
unique relationship to the Father who claims Him as “my
beloved Son”:

Bereshith 22:2 Toen zei Hij: “Neem nu uw zoon,
uw enige zoon (yachid - dyxiy) Isaac, van wie gij
houdt, en ga naar het land van Moria, en offer
hem daar als een brandoffer op een van de
bergen waarvan Ik u zal spreken. “
Hoewel het woord yachid (dyxiy) vertaalt naar een “enig
kind, “ weten we dat Abraham nog een zoon had, Ismaël
genaamd. Yachid (dyxiy) kan ook worden gebruikt om een
kind te beschrijven dat “uniek, ongeëvenaard, onvergelijkelijk” is. Natuurlijk verwijst dit naar de Messias in Zijn
unieke relatie met de Vader die Hem als “mijn geliefde
Zoon” aanduidt:

Matthew 3:17 And suddenly a voice came from
heaven, saying, “This is My beloved Son, in
whom I am well pleased.”

Mat. 3:17 En opeens kwam een stem uit de hemel,
zeggende: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik
welbehagen heb.”

The supreme act of sacrifice is evidence of His love for the
world. This was prophetically pictured by Abraham’s
willingness to sacrifice his “only son” (yachid - dyxiy)
Isaac:

De hoogste offerdaad is het bewijs van Zijn liefde voor de
wereld. Dit was profetisch afgebeeld door de bereidheid van
Abraham om zijn “enige zoon” (yachid - dyxiy) Isaac te
offeren:
Joh. 3:16 “Want zo hield Yah van de wereld dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon (yachid - dyxiy), opdat
wie in Hem gelooft, niet verderve, maar eeuwig
leven hebbe.

John 3:16 “For Yah so loved the world that He
gave His only begotten Son (yachid – dyxiy), that
whoever believes in Him should not perish but
have everlasting life.
Herein lies the key to “unity” (yachad – dx;y”). There is an
“only son” (yachid – dyxiy), whom we are to “live
through” in order to become “one”:

Hierin ligt de sleutel tot “eenheid” (yachad - dx;y). Er is een
“enige zoon” (yachid - dyxiy), wie we moeten “doorleven” om
“één” te worden:

1 John 4:9 In this the love of Yah was manifested toward us, that Yah has sent His only
begotten (yachid – dyxiy) Son into the world,
that we might live through Him.

1 Joh. 4: Hierin kwam de liefde van Yah naar ons
tot uiting, dat Yah Zijn eniggeboren (yachid - dyxiy)
Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door
Hem zouden leven.

This “oneness” was Yeshua’s prayer in John 17:

Deze “eenheid” was Yeshua’s gebed in Johannes 17:

John 17:11 “Now I am no longer in the world,
but these are in the world, and I come to You.
Holy Father, keep through Your Name (plan)
those whom You have given Me, that they may
be one as We are… 17 “Sanctify them by Your
truth. Your word is truth… 20 “ I do not pray
for these alone, but also for those who will
believe in Me through their word; 21 “that they
all may be one, as You, Father, are in Me, and I
in You; that they also may be one in Us, that the
world may believe that You sent Me. 22 “And
the glory which You gave Me I have given them,
that they may be one just as We are one: 23 “I
in them, and You in Me; that they may be made
perfect in one, and that the world may know
that You have sent Me, and have loved them as
You have loved Me.
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Joh. 17:11 “Nu ben ik niet meer in de wereld,
maar deze zijn in de wereld, en Ik kom tot U.
Heilige Vader, bewaar door middel van Uw Naam
(plan) hen, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij
één zijn zoals Wij zijn ... 17 Heilig hen door Uw
waarheid. Uw woord is waarheid ... 20 Ik bid niet
alleen voor deze, maar ook voor degenen die in
Mij geloven door hun woord; 21 opdat zij allen
één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U , opdat
ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld moge
geloven, dat Gij Mij hebt gezonden. 22 En de
heerlijkheid, die U Mij gaf Ik hen, opdat zij één
zijn zoals Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij,
opdat zij volmaakt in één moge worden gemaakt,
en dat de wereld moge weten dat Gij Mij hebt
gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij
hebt liefgehad.

What does it mean… “to be one?” Verses in the Hebrew
Scriptures describe the condition of being “like-minded” in
praising Him:

Wat betekent... “één zijn?” Verzen in de Hebreeuwse
Schrift beschrijven de toestand van “gelijkgezind” zijn in
Hem prijzen:

Psalm 34:3 Oh, magnify hwhy with me, And let
us exalt His name together (wD(x.y:).

Psalm 34:3 O, maak met mij hwhy groot, en laat
ons tezamen Zijn naam verheffen (wD(xy. ): .

Isaiah 52:9 Break forth into joy, sing together
(wD(x.y:), You waste places of Jerusalem! For hwhy
has comforted His people, He has redeemed
Jerusalem.

Jes. 52:9 Break uit in vreugde, zing samen (wD(xy. ): ,
gij woeste plaatsen van Jeruzalem! Want hwhy
heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem
verlost.

There is also “like-mindedness” in following the Word:

Er is ook “gelijkgezindheid” in het Woord navolgen:

2 Chronicles 30:12 Also the hand of Elohim was
on Judah to give them one heart to obey the
command of the king and the leaders, at the
word of hwhy.
Many verses can be found in the Brit Chadasha regarding
being “like-minded.” As you read them, I challenge you to
consider whether this describes you in your relationship
with your fellow Messianic believers. Remember…
“unity” is HIS goal for us!

2 Kron. 30:12 Ook de hand van Elohim was op
Juda om hen één hart te geven het bevel van de
koning en de leiders om te gehoorzamen, naar het
woord van hwhy.
In de Brit Chadasha (NT) zijn veel verzen te vinden met
betrekking tot “gelijkgezind” zijn. Als u ze leest, daag ik u uit
te overwegen of dit u beschrijft in uw relatie met uw Messiaanse geloofsgenoot. Herinner u ... “eenheid” is ZIJN doel
voor ons!

Romans 15:5 Now may the El of patience and
comfort grant you to be like-minded toward one
another, according to Messiah Yeshua,

Rom. 15:5 Nu moge de El van geduld en vertroosting u verlenen gelijkgezind naar elkaar te zijn,
overeenkomstig Messias Yeshua,

1 Corinthians 1:10 Now I plead with you, brethren, by the Name of our Adonai Messiah Yeshua,
that you all speak the same thing, and that there
be no divisions among you, but that you be
perfectly joined together in the same mind and in
the same judgment.

1 Kor. 1:10 Nu smeek ik u, broeders, door de
Naam van onze Adonai Messias Yeshua, dat u
allemaal hetzelfde spreekt, en dat er geen verdeeldheid onder u zij, maar dat gij in dezelfde
geest en in hetzelfde oordeel perfect samengevoegd zijt.

Philippians 2:2 fulfill my joy by being likeminded, having the same love, being of one
accord, of one mind.

Filip. 2:2 vervul mijn vreugde door gelijkgezind te
zijn, dezelfde liefde hebbend, eenstemmig zijnde,
vanuit een geest.
Als de gelovigen van de 1ste eeuw niet “gelijkgezind” zouden
zijn geweest, zouden ze de komst van de Heilige Geest hebben
gemist:

If the believers of the 1st century would not have been
“like-minded”, they would have missed the arrival of the
Holy Spirit:
Acts 2:1 When the Day of Shavuot/Pentecost
had fully come, they were all with one accord in
one place. 2 And suddenly there came a sound
from heaven, as of a rushing mighty wind, and
it filled the whole house where they were sitting.
We have just completed Yom Kippur, a day when the
congregation of Israel is called to corporately examine
their hearts. An individual who sins causes the entire
body to be guilty. We are ONE and we all have an
effect on each other. Yeshua has atoned for our sins,
but what does that mean? Does it mean that we are
no longer responsible for repenting and renouncing?
No, it means that now we are able to approach His
Holiness in our sinfulness and ask Yeshua to remove
our sins:

Hand. 2:1 Toen de Dag van Sjawoe’ot/Pinksteren
volledig gekomen was, waren ze allemaal eenstemmig op één plaats. 2 En opeens kwam er een geluid
uit de hemel, als van een aanjagende machtige
wind, en die vulde het gehele huis waar zij zaten.
We hebben pas Yom Kippur achter de rug, een dag waarop de
gemeente van Israël opgeroepen wordt om gezamenlijk hun
hart te onderzoeken. Een persoon die zondigt bewerkt dat het
hele lichaam schuldig wordt. Wij zijn EEN en we hebben
allemaal een invloed op elkaar. Yeshua heeft geboet voor onze
zonden, maar wat betekent dat? Betekent het dat we niet
langer verantwoordelijk zijn voor berouw en afstand te doen?
Neen, het betekent dat we nu in staat zijn om in onze zondigheid Zijne Heiligheid te benaderen en Yeshua te vragen om
onze zonden te verwijderen:

-4-

1 John 1:9 If we confess our sins, He is faithful
and just to forgive us our sins and to cleanse us
from all unrighteousness.

1 Joh. 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Yom Kippur is not for salvation purposes, but it is a cleansing process that corporately renews us. When we have rid
ourselves of the impurities in our lives, we are able to have
“unity”! On Yom Kippur, we also repent for the sins that
have been passed on to us through our ancestors. In fact,
we intercede for the entire body (past, present, future),
because this body/bride must be purified and “unified”
when the Messiah returns for her! We have a vested
interest in each other!!

Jom Kippoer heeft geen bedoeling voor het heil; het is een
reinigingsproces dat ons gezamenlijk vernieuwt. Wanneer we
onszelf van de onzuiverheden in ons leven ontdaan hebben, zijn
wij in staat om “eenheid” te hebben! Op Jom Kippoer, hebben
we ook berouw voor de zonden die door onze voorouders aan
ons werden doorgegeven. In feite bemiddelen wij voor het
hele lichaam (verleden, heden, toekomst), omdat dit lichaam/
bruid moet worden gezuiverd en “één gemaakt” wanneer de
Messias voor haar terugkeert! We hebben belang bij elkaar!

Ephesians 5:25 Husbands, love your wives, just
as Messiah also loved the assembly and gave
Himself for her, 26 that He might sanctify and
cleanse her with the washing of water by the
word, 27 that He might present her to Himself a
glorious assembly, not having spot or wrinkle
or any such thing, but that she should be holy
and without blemish.
The message of John the Immerser will be repeated. He
was calling to those people in the wilderness to “repent”
and cleanse their hearts by walking according to the Father’s standards. In Matthew, John quoted the words of the
prophet Isaiah:

Ef. 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, net als
Messias van de gemeente hield en Zichzelf voor
haar gaf, 26 opdat Hij haar zou heiligen en
reinigen met de waterwassing door het woord, 27
opdat Hij haar voor Zichzelf zou kunnen stellen,
een glorieuze gemeente, zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, maar opdat zij heilig zou zijn en
zonder smet.
De boodschap van Johannes de Doper zal worden herhaald.
Hij riep die mensen in de wildernis op om “berouw te hebben” en hun harten te reinigen door te wandelen volgens de
normen van de Vader. In Matteüs, citeerde Johannes de
woorden van de profeet Jesaja:

Matthew 3:1 In those days John the Immerser
came preaching in the wilderness of Judea, 2
and saying, “Repent, for the kingdom of heaven
is at hand!” 3 For this is he who was spoken of
by the prophet Isaiah, saying: “The voice of one
crying in the wilderness: ‘Prepare the way of
Yah; Make His paths straight (yashar - rv;y).’“

Mat. 3:1 In die dagen kwam Johannes de Doper
prediken in de woestijn van Judea, 2 en zei:
“Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is
nabij!” 3 Want dit is hij waarvan werd gesproken
door de profeet Jesaja, zeggende: “De stem van
een roepende in de woestijn: ‘Bereid de weg van
Yah, maakt Zijn paden recht (yashar - rv;y).’ “

Isaiah 40:3 The voice of one crying in the
wilderness: “Prepare the way of hwhy; Make
straight (yashar - rv;y) in the desert A highway
for our Elohim. 4 Every valley shall be exalted
And every mountain and hill brought low; The
crooked places shall be made straight (yashar rv;y) and the rough places smooth; 5 The glory
of hwhy shall be revealed, And all flesh shall
see it together (wDx.y:); For the mouth of hwhy
has spoken.”

Jes. 40:3 De stem van een roepende in de woestijn: “Bereid de weg van hwhy; maakt een snelweg
voor onze Elohim recht (Yashar - rv;y) in de
woestijn. 4 Elk dal zal verhoogd worden en elke
berg en heuvel omlaag gebracht; De kronkelige
plaatsen zullen rechtdoor (Yashar - rv;y) worden
gemaakt en de ruwe plekken glad, 5 De glorie
van hwhy zal worden onthuld, en alle vlees zal het
samen (wDx.y): zien; want de mond van hwhy heeft
gesproken.”

Now we have come full circle back to Devarim 33:5.
When we “repent,” we make our paths “straight” (yashar
- rv;y). This allows us through Yeshua to earn the title of
“Yeshurun” (!Wrvuy>), a name for Israel which symbolizes
“unity” (yachad - dx;y) in Him!!

Nu zijn we weer helemaal terug bij Devarim 33:5. Als we
“berouw hebben,” maken we onze wegen “recht” (Yashar rv;y). Dit laat ons toe om door Yeshua de titel “Yeshurun”
(!Wrvuy)> te verkrijgen, een naam voor Israël, dat “eenheid”
(yachad - dx;y) in Hem symboliseert!

Closely identified with the word for “unity” (yachad – dx;y),
is the related word meaning “one” (echad - dxa,). Echad
(dxa,) stresses “unity” and is seen in the familiar verse:

Sterk verbonden met het woord voor “eenheid” (yachad dx;y), is de woord voor “één” (echad - dxa,). Echad (dxa,)
benadrukt “eenheid” en wordt gezien in het bekende vers:

Devarim 6:4 “ Hear, O Israel: hwhy our
Elohim, hwhy is one (echad - dxa,)!

Devarim 6:4 “Hoor, o Israël:
hwhy is één (echad - dxa,)!
-5-

hwhy

onze Elohim,

Ezekiel prophesied that the fragmented nation of Israel
would someday be “reunited,” as he symbolically joined
“two sticks”:

Ezechiël profeteerde dat de uiteengevallen natie van Israël ooit
zou worden ‘herenigd’, zoals hij symbolisch “twee stokken”
verenigde:

Ezekiel 37:16 “As for you, son of man, take a stick
for yourself and write on it: ‘For Judah and for the
children of Israel, his companions.’ Then take
another stick and write on it, ‘For Joseph, the stick
of Ephraim, and for all the house of Israel, his
companions.’ 17 “Then join them one to another
for yourself into one (echad - dxa,) stick, and they
will become one (echad - dxa,) in your hand.
Once again Judah and Ephraim would be “one nation”
with “one king”:

Eze. 37:16 “Zoals voor u, zoon van de mens,
neem voor jezelf een stok en schrijf daarop: ‘Voor
Juda en voor de kinderen van Israël, zijn metgezellen.’ Neem dan nog een stok en schrijf er op:
‘Voor Jozef, de stok van Efraïm, en voor het ganse
huis van Israël, zijn metgezellen.’ 17 Breng ze dan
voor jezelf samen tot één (Echad - dxa,) stok, en zij
zullen één (echad - dxa,) worden in uw hand.
Nogmaals, Juda en Efraïm zouden “één natie” met “één
koning” zijn:

Ezekiel 37:22 “and I will make them one (echad
- dxa,) nation in the Land, on the mountains of
Israel; and one king shall be king over them all;
they shall no longer be two nations, nor shall
they ever be divided into two kingdoms again.

Eze. 37:22 “ en Ik zal ze één (echad - dxa,) natie
maken in het land, op de bergen van Israël, en
één koning zal koning over hen allen zijn, zij
zullen niet langer twee naties zijn, noch zullen zij
ooit weer in twee koninkrijken worden verdeeld.

The point of Ezekiel’s prophecy is the corporate restoration
of Israel. Hosea is another witness to this event:

Bij Ezechiël’s voorspelling gaat het om het gezamenlijk herstel
van Israël. Hosea is nog een getuige van dit feit:

Hosea 1:11 Then the children of Judah and the
children of Israel Shall be gathered together
(yachad – dx;y), And appoint for themselves one
(echad - dxa,) head; and they shall come up out
of the Land, For great will be the day of Jezreel!

Hos. 1:11 Dan zullen de kinderen van Juda en de
kinderen van Israël worden bijeengebracht
(yachad - dx;y), en voor zichzelf één (echad - dxa,)
hoofd aanstellen, en zij zullen uit het land optrekken, want de dag van Jizreël zal groot zijn!

Ezekiel 37:22 tells us that there will be “one King”
over a “unified” Israel. We see this verified by other
writers:

Ezechiël 37:22 zegt ons dat er “één koning” over een
“verenigd” Israël zal zijn. We zien dit door andere schrijvers bevestigd:

Zechariah 14:9 And hwhy shall be King over all
the earth. In that day it shall be — “hwhy is
one,” (echad - dxa,) And His Name one (echad dxa,).

Zach. 14:9 En hwhy zal Koning zijn over de
ganse aarde. Op die dag wordt het - “hwhy is
één,” (echad - dxa,) en één (echad - dxa,) Zijn
Naam.

Revelation 11:15 Then the seventh angel
sounded: And there were loud voices in
heaven, saying, “The kingdoms of this world
have become the kingdoms of our Adonai
and of His Messiah, and He shall reign
forever and ever!”

Opb. 11:15 Dan gaf de zevende engel een
bazuinstoot: En er waren luide stemmen in de
hemel, zeggende: “De koninkrijken van deze
wereld zijn de koninkrijken van onze Adonai en
Zijn Messias geworden, en Hij zal voor eeuwig
en altijd regeren!”

Everything we have discussed thus far can be extracted
from the one verse we began with from our parasha. Let’s
take one more look at Devarim 33:5 as it appears in context:

Alles wat we tot nu toe besproken hebben kan worden afgeleid uit het ene vers waarmee we vanuit onze Parasja begonnen. Laten we nog eens naar Devarim 33:5 kijken zoals het in
de context staat:

Devarim 33:2 And he said: “hwhy came from
Sinai… From His right hand came a fiery law
for them. 3 Yes, He loves the people; All His
saints are in Your hand; They sit down at Your
feet; Everyone receives Your Words. 4 Moshe
commanded a Torah for us, A heritage of the
congregation of Jacob. 5 And He was King in
Yeshurun (!Wrvuy>), When the leaders of the

Devarim 33:2 En hij zei: “ hwhy kwam vanaf
Sinaï ... Vanaf Zijn rechterhand kwam een vurige
wet voor hen. 3 Ja, Hij houdt van het volk; Al
Zijn heiligen zijn in Uw hand, Ze zitten aan je
voeten; iedereen ontvangt Uw Woorden. 4 Moshe
beval voor ons een Thora, een erfgoed van de
gemeente van Jakob. 5 En Hij was Koning in
Yeshurun (!Wrvuy>), wanneer de leiders van het
-6-

people were gathered, All the tribes of Israel
together (yachad - dx;y:).

volk werden verzameld, alle stammen van Israël
samen (yachad - dx;y): .
Devarim 33:5 herinnert aan de dag dat hwhy “Koning”
gemaakt werd door het volk bij de aanvaarding ceremonie van
het verbond bij de “Sinaï”. Als “verenigd” (yachad - dx;y):
Israël, wilden ze hwhy als hun “Koning”! Zoals we zien in
vers 4, na hun aanvaarding van Hem, ontvingen zij Zijn
“Thora” ... van cruciaal belang om “Yeshurun” (!Wrvuy)> te zijn
en voor het behoud van “eenheid”(yachad - dx;y): . Deze
ingesteldheid van “verenigd” wordt in een enkel vers in
Shemot samengevat:

Devarim 33:5 remembers the day that hwhy was made
“King” by the people at the covenant acceptance
ceremony at “Sinai.” As “unified” (yachad - dx;y:)
Israel, they wanted hwhy to be their “King”! As we see
from verse 4, after their acceptance of Him, they
received His “Torah”…crucial for being “Yeshurun”
(!Wrvuy>) and for maintaining “unity” (yachad - dx;y:). This
“unified” attitude is summed up in a single verse in
Shemot:
Shemot 24:3 So Moshe came and told the
people all the Words of hwhy and all the judgments. And all the people answered with one
(echad - dxa,) voice and said, “All the words
which hwhy has said we will do.”

Shemot 24:3 Zo kwam Moshe en vertelde het volk
al de woorden van hwhy en alle beslissingen. En
heel het volk antwoordde met één (echad - dxa,)
stem en zei: “Al de woorden die hwhy heeft gezegd
zullen we doen.”

Friends, our future is to become “Yeshurun.” We
must again become a “unified body.” In fact, it is
clear in the Hebrew that “Israel” (laerf.y)I is the
“straight” (rv;y) of “El” (lae). When “Israel” truly
becomes “Yeshurun” (the straight of El), then the
“King” will come! The question is…are each of us
humbling ourselves, by loving our brother, to work
towards this “unity”? We began this study with a
prayer, we’ll end it with another as we bow our knees
to the King:

Vrienden, onze toekomst is om “Yeshurun” te worden. We
moeten opnieuw tot een “verenigd lichaam” uitgroeien. In
feite is het in het Hebreeuws duidelijk, dat “Israël” (laerf.y)I de
“oprechte” (rv;y) van”El” (lae) is. Wanneer “Israël” echt
“Yeshurun” (de oprechte van El) wordt, dan zal de “Koning”
komen! De vraag is ... is ieder van ons zich aan het vernederen door onze broeder lief te hebben, door naar deze “eenheid” te werken? We begonnen deze studie met een gebed,
we zullen met een ander eindigen terwijl wij onze knieën voor
de Koning buigen:

Ephesians 3:14 For this reason I bow my knees
to the Father of our Adonai Yeshua the Messiah, 15 from whom the whole family in heaven
and earth is named, 16 that He would grant
you, according to the riches of His glory, to be
strengthened with might through His Spirit in
the inner man, 17 that Messiah may dwell in
your hearts through faith; that you, being
rooted and grounded in love, 18 may be able to
comprehend with all the saints what is the width
and length and depth and height — 19 to know
the love of Messiah which passes knowledge;
that you may be filled with all the fullness of
Yah. 20 Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think,
according to the power that works in us, 21 to
Him be glory in the assembly by Messiah
Yeshua to all generations, forever and ever.
Amen.
Shabbat Shalom!
Ardelle

Ef. 3:14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de
Vader van onze Adonai Yeshua de Messias, 15
naar wie de hele familie in de hemel en op aarde
genoemd wordt, 16 opdat Hij u zou verlenen,
volgens de rijkdom van Zijn heerlijkheid, om in de
inwendige mens met kracht versterkt te worden
door Zijn Geest, 17 opdat de Messias in uw hart
moge wonen door het geloof, dat u geworteld en
gegrond in de liefde, 18 moge kunnen begrijpen
met al de heiligen, wat de breedte en lengte en
diepte en hoogte is - 19 te kennen de liefde van de
Messias die kennis te boven gaat, opdat u met al
de volheid van Yah moge worden gevuld. 20 Aan
Hem nu, die in staat is om buitengewoon overvloedig te doen bovenop alles wat wij vragen of
denken, naar gelang van de kracht die in ons
werkt, 21 Hem zij de heerlijkheid in de vergadering door Messias Yeshua voor alle generaties,
voor eeuwig en altijd. Amen.
Shabbat Shalom!
Ardelle

Be strong! Be strong! And may we be strengthened!

Wees sterk! Wees sterk! En moge we versterkt worden!

qzxtnw Qzx qzx

qzxtnw Qzx qzx
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