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Shalom!

The Torah portion this week is entitled the "Life of
Sarah." Although the announcement of Sarah's
death comes at the beginning of our reading, Sarah's
heritage will continue to live on after her physical
death. As Avraham is recognized as the "father of
our faith," Sarah as his wife, is rightly considered the
mother of all who follow after the Almighty. She is
the spiritual ancestor of all who believe, Jews and
non-Jews alike. Sarah brought life to the Hebrew
people through the chosen son:

Bereshith/Genesis 21:12 ...for in Yitzchak/Isaac your
seed shall be called.

The call which first came to Sarah was one of
departure. She chose to leave the land of
Mesopotamia along with her husband, Avram, for
the Land of Promise. She had to purposely detach
herself from the familiarity of Babylonian and its
worldly influences. As the bride of Avraham, she
was always ready to protect him, even at great
personal cost. She was willing to risk sexual
advances by kings and leaders to protect her
husband's life. She was willing to allow another
woman into her husband's bedroom to give him his
much desired son. She was dedicated to the mission
of Avraham and fully committed to it. That is why
she sent Yishmael/Ishmael away. She realized that
the "covenant will be established through Yitzchak":

Bereshith/Genesis 17:21 "But My covenant I will
establish with Yitzchak, whom Sarah shall bear to
you at this set time next year."

Thus Yishmael had to be sent away, for "the son of
that slave shall not share in the inheritance of my
son, Yitzchak":

Bereshith/Genesis 21:10 Therefore she said to
Avraham, "Cast out this bondwoman and her son; for
the son of that slave shall not share in the
inheritance of my son, namely - Yitzchak."

The question we have, however, at the beginning of
our reading is - "Where has this son of promise
been?" After the episode on Mt. Moriah, he is not
mentioned again until he meets Rivka/Rebecca upon
arrival with Avraham's servant. There are many
teachings entertaining ideas as to where he
disappeared to. But if we consider that Yitzchak
foreshadowed Yeshua, who after the crucifixion left
to sit at the right Hand of the Almighty (where He
intercedes for us), we understand why the story is

Shalom!

De Torah portie van deze week is getiteld "Het leven van
Sara". Hoewel de aankondiging van de dood van Sara
aan het begin van onze lezing komt, zal de erfenis van
Sara na haar fysieke dood blijven leven. Zoals Avraham
wordt erkend als de “vader van ons geloof”, wordt zijn
vrouw Sara terecht beschouwd als de moeder van allen
die de Almachtige volgen. Zij is de geestelijke voorouder
van allen die geloven, zowel joden als niet-joden. Sara
gaf aan het Hebreeuwse volk leven door de uitverkoren
zoon:

Bereshith/Genesis 21:12 ... want in Yitzchak/Izaak zal uw
zaad worden genoemd.

De oproep die eerst tot Sara kwam, was er een van
vertrek. Ze koos ervoor om samen met haar echtgenoot
Avram het land van Mesopotamië te verlaten voor het
Beloofde Land. Ze moest zich bewust losmaken van de
vertrouwdheid van het Babylonische en zijn wereldse
invloeden. Als bruid van Avraham stond ze altijd klaar om
hem te beschermen, zelfs tegen een grote persoonlijke
prijs. Ze was bereid seksueel misbruik van koningen en
leiders te riskeren om het leven van haar man te
beschermen. Ze was bereid om een andere vrouw in de
slaapkamer van haar man te laten om hem zijn gewenste
zoon te geven. Ze was volledig toegewijd aan de missie
van Avraham. Dat is de reden waarom zij Yishmael/Ismaël
wegzond. Ze besefte dat het "verbond via Yitzchak tot
stand zal komen":

Bereshith/Genesis 17:21 "Maar Mijn verbond zal ik met
Yitzchak zal realiseren, die Sara aan u op deze
vastgestelde tijd volgend jaar zal baren."

Dus Yishmael moest weggestuurd worden, want "de
zoon van die slavin zal niet delen in de erfenis van mijn
zoon, Yitzchak":

Bereshith/Genesis 21:10 Daarom zei zij tegen Avraham:
"Gooi deze dienstmaagd en haar zoon buiten, want de
zoon van die slaaf zal niet delen in de erfenis van mijn
zoon, namelijk - Yitzchak."

De vraag die we echter bij het begin van onze lezing
hebben, luidt: "Waar is deze zoon van de belofte
gebleven?" Na de episode bij de berg Moriah, wordt hij
niet meer genoemd totdat hij Rivka/Rebecca ontmoet
bij haar aankomst met Avraham's dienaar. Er zijn veel
leringen die gaan over waar hij zich verborg. Maar als we
bedenken dat Yitzchak Yeshua voorafschaduwde, die na
de kruisiging wegging om aan de rechterhand van de
Almachtige te zitten (waar Hij voor ons bemiddelt),
begrijpen we waarom het verhaal is geschreven zoals



2

written as it is. Like Yitzchak, Yeshua has left
but also will be seen again at the appointed time of
the Father when He will marry His bride. And
likewise, Yeshua will come for a bride who has
chosen to come out of Babylon:

Revelation 18:1 After these things I saw another angel
coming down from heaven, having great authority,
and the earth was illuminated with his glory. 2 And he
cried mightily with a loud voice, saying, "Babylon the
great is fallen, is fallen, and has become a dwelling
place of demons, a prison for every foul spirit, and a
cage for every unclean and hated bird! 3 "For all the
nations have drunk of the wine of the wrath of her
fornication, the kings of the earth have committed
fornication with her, and the merchants of the earth
have become rich through the abundance of her
luxury." 4 And I heard another voice from heaven
saying, "Come out of her, my people, lest you share in
her sins, and lest you receive of her plagues. 5 "For her
sins have reached to heaven, and Elohim has
remembered her iniquities.

Who is this bride? We will discuss this in a moment.
Also, I have also attached two PDF's from Natan
Lawrence (entitled 'Isaac and Rebekah') which make
very comprehensive comparisons between the
stories of Yitzchak and Rivka, and Yeshua and His
prophetic end-times bride.

When the servant returns with the bride, this is how
it is recorded:

Bereshith/Genesis 24:62 Now Yitzchak came from the
way of Beer Lahai Roi, for he dwelt in the Negev. 63 And
Yitzchak went out to meditate in the field in the evening;
and he lifted his eyes and looked, and there, the camels
were coming. 64 Then Rivka lifted her eyes, and when
she saw Yitzchak she dismounted from her camel; 65 for
she had said to the servant, "Who is this man walking in
the field to meet us?" The servant said, "It is my master."
So she took a veil and covered herself.

"Beer Lahai Roi", meaning "the well of the one who
lives and sees me" or sometimes translated "the well
of the vision of life" was the same well where the
Angel of היהו  had met with Hagar after she had fled 
from Sarai's anger:

Bereshith/Genesis 16:7 Now the Angel of יהוה found 
her by a spring of water in the wilderness, by the
spring on the way to Shur. 8 And He said, "Hagar,
Sarai's maid, where have you come from, and where
are you going?" She said, "I am fleeing from the
presence of my mistress Sarai." 9 The Angel

het is. Net als Yitzchak is Yeshua vertrokken maar zal ook
weer worden gezien op de bestemde tijd van de Vader
wanneer Hij met Zijn bruid zal trouwen. En op dezelfde
manier zal Yeshua voor een bruid komen die ervoor koos
om uit Babylon te gaan:

Openbaring 18:1 Na deze dingen zag ik een andere engel
neerdalend uit de hemel, met groot gezag, en de aarde
werd verlicht met zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtig
met luide stem, zeggende: "Babylon, het grote, is
gevallen, is gevallen en is een verblijfplaats van demonen
geworden, een gevangenis voor elke slechte geest en een
kooi voor elke onreine en gehate vogel! 3 "Want alle
volken hebben gedronken van de wijn van de toorn van
haar hoererij, de koningen der aarde hebben met haar
hoererij gepleegd, en de kooplieden der aarde zijn rijk
geworden door de overvloed van haar luxe." 4 En ik
hoorde een andere stem vanuit de hemel zeggend: "Kom
uit van haar, mijn volk, opdat u niet zult delen in haar
zonden, en opdat u niet ontvangt van haar plagen. 5
"Want haar zonden hebben de hemel bereikt, en Elohim
heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd.

Wie is deze bruid? We zullen dit zodadelijk
bespreken. Ik heb ook twee PDF's van Natan
Lawrence bijgevoegd (getiteld 'Isaac and Rebekah')
die zeer uitgebreid vergelijkingen maken tussen de
verhalen van Yitzchak en Rivka, en Yeshua en zijn
profetische eindtijd-bruid.

Zo staat het opgetekend wanneer de dienaar met de
bruid terugkeert:

Bereshith/Genesis 24:62 Nu kwam Yitschak van de weg
van Beer Lahai Roi, want hij woonde in de Negev. 63 En
Yitzchak ging 's avonds uit om te mediteren in het veld;
en hij hief zijn ogen op en keek, en daar kwamen de
kamelen aan. 64 Toen hief Rivka haar ogen op en toen zij
Yitschak zag, stapte zij af van haar kameel; 65 want zij
had tegen de dienaar gezegd: "Wie is deze man die in
het veld ons tegemoet loopt?" De dienaar zei: "Het is
mijn meester." Dus nam ze een sluier en bedekte zichzelf.

"Beer Lahai Roi" - wat betekent "de bron van degene die
leeft en mij ziet" of soms vertaald als "de bron van het
visioen van het leven" - was dezelfde bron waar de Engel
van de HEERE Hagar had ontmoet nadat zij gevlucht was
voor Sarai's woede:

Bereshith/Genesis 16: 7 Nu vond de Engel van de
HEERE haar bij een waterbron in de woestijn, bij de
bron op weg naar Sur. 8 En Hij zei: "Hagar, Sarai's
dienstmaagd, waar komt u vandaan en waar gaat u
naartoe?" Ze zei: "Ik vlucht voor de aanwezigheid van
mijn meesteres Sarai." 9 De Engel van de HEERE zei
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of יהוה said to her, "Return to your mistress, and
submit yourself under her hand." 10 Then the Angel
of יהוה said to her, "I will multiply your descendants 
exceedingly, so that they shall not be counted for
multitude." 11 And the Angel of יהוה said to her: 
"Behold, you are with child, And you shall bear a son.
You shall call his name Ishmael, Because יהוה has 
heard your affliction. 12 He shall be a wild man; His
hand shall be against every man, And every man's
hand against him. And he shall dwell in the presence
of all his brethren." 13 Then she called the name
of יהוה who spoke to her, You-Are-the-El-Who-Sees;
for she said, "Have I also here seen Him who sees
me?" 14 Therefore the well was called Beer Lahai
Roi; observe, it is between Kadesh and Bered.

For some reason, this well was very important to
Yitzchak. Even after the death of Avraham, he chose
to live there:

Bereshith/Genesis 25:11 And it came to pass, after
the death of Avraham, that Elohim blessed his son
Yitzchak. And Yitzchak dwelt at Beer Lahai Roi.

In last week's letter, we read that the place where
Yitzchak was bound was called "Yehovah Yireh"
which translates "יהוה will provide" or "יהוה will be 
seen." It seems that Yitzchak is still looking for the
nearness of the One who "sees," since this is the
One who had brought him salvation by the provision
of the ram. The importance of a well was
synonymous with flourishing spiritual life. Living
water...that's what Yitzchak was seeking in this next
phase of his life. And so while Yitzchak has just
returned from "the well of the vision of life",
Avraham's servant has located the chosen bride at
another well. Rivka is eager to give drink of the
living water at her well to Avraham's servant and his
ten camels.
Bereshith 24:63 also tells us that Yitzchak was
"meditating" in a "field." Doesn't it seem that Yitzchak
was very connected to the Land? He was the only
Patriarch who became a farmer (Avraham and Ya'acov
were shepherds). But "this field of meditation" is
special. There is only one field mentioned in Hebron
and that is the one that is outside of the cave of
Machpelah, the burial site of Yitzchak's mother,
Sarah. This field is the place he chose to pray and
share with the Almighty the yearnings of his soul. It is
not unlikely, that he was praying for his bride...and in
the midst of his prayer, she arrives!

Fast forward to today. Our Heavenly Father is also
looking for a perfected bride for His Son. There will
be a day in the future when He will present this

tegen haar: "Keer terug naar je meesteres en
onderwerp je onder haar hand." 10 Toen zei de Engel
van de HEERE tot haar: "Ik zal uw nageslacht
buitengewoon vermenigvuldigen, zodat zij wegens de
menigte niet zullen worden geteld." 11 En de Engel van
de HEERE zei tot haar: "Zie, jij bent zwanger, en jij zult
een zoon baren, jij zult zijn naam Ismaël noemen,
omdat de HEERE uw verdrukking heeft gehoord. 12 Hij
zal een wild man zijn; zijn hand zal tegen iedereen zijn,
en ieders hand tegen hem; en hij zal wonen in de
tegenwoordigheid van al zijn broeders." 13 Toen riep zij
de naam van de HEERE die tot haar sprak, U-bent-de-
El-Die-Ziet; want zij zei: "Heb ik ook hier Hem gezien die
mij ziet?" 14 Daarom werd de put Beer Lahai Roi
genoemd; merk op, het is tussen Kades en Bered.

Om de een of andere reden was deze put erg belangrijk
voor Yitzchak. Zelfs na de dood van Avraham koos hij
ervoor om daar te wonen:

Bereshith/Genesis 25:11 En het geschiedde na de dood
van Avraham dat Elohim zijn zoon Yitzchak zegende. En
Yitzchak woonde in Beer Lahai Roi.

In de brief van vorige week lazen we dat de plaats waar
Yitzchak was gebonden "Yehovah Yireh" heette, wat
vertaalt "de HEERE zal voorzien" of "de HEERE zal gezien
worden" betekent. Het lijkt erop dat Yitzchak nog steeds
op zoek is naar de nabijheid van Degene die "ziet", aan-
gezien dit Degene is die hem verlossing heeft gebracht
door de de ram te voorzien. Het belang van een bron was
synoniem met een bloeiend geestelijk leven. Levend water
... dat is wat Yitzchak zocht in deze volgende fase van zijn
leven. En dus, terwijl Yitzchak zojuist is terug-gekeerd van
"de bron van het visioen van het leven", heeft de dienaar
van Avraham de uitverkoren bruid bij een andere put
gevonden. Rivka staat te popelen om van het levende
water uit haar put te drinken te geven aan de dienaar van
Avraham en zijn tien kamelen.
Bereshith 24:63 vertelt ons ook dat Yitzchak in een
"veld mediteerde". Lijkt het niet zo dat Yitzchak erg
verbonden was met het Land? Hij was de enige
patriarch die boer werd (Avraham en Ya'acov waren
herders). Maar "dit veld van meditatie" is speciaal. Er
wordt maar één veld vermeld i.v.m. Hebron en dat is
dat wat buiten de grot van Machpelah ligt, de
begraafplaats van Yitsjak's moeder, Sara. Dit veld is de
plaats die hij verkoos om te bidden en de verlangens
van zijn ziel met de Almachtige te delen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat hij voor zijn bruid bad... en midden
in zijn gebed arriveert zij!

Snel terug naar vandaag. Onze hemelse Vader is ook op
zoek naar een volmaakte bruid voor zijn Zoon. Er zal een
dag in de toekomst zijn waarin Hij deze bruid in haar
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bride in her white garments. But the story of a
bride for Yitzchak is not even where this bride
provision all started.  Earlier in Bereshith, והיה  put 
Adam in a deep sleep and brought forth the bride
from "His side." Likewise, Yeshua went into a deep
sleep called death. From "His side" came blood and
water which would redeem and purify His bride.
Today He is still fashioning and forming Yeshua's
bride in faithfulness and holiness:

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.

Yeshua's finale bride is revealed to us as the "holy
Jerusalem":

Revelation 21:9 Then one of the seven angels who had
the seven bowls filled with the seven last plagues came
to me and talked with me, saying, "Come, I will show
you the bride, the Lamb's wife." 10 And he carried me
away in the Spirit to a great and high mountain, and
showed me the great city, the holy Jerusalem,
descending out of heaven from Yah, 11 having the
glory of Yah. Her light was like a most precious stone,
like a jasper stone, clear as crystal.

The prophet Isaiah spoke about this union with
Jerusalem and the King of Glory hundreds of years
before the coming of Messiah:

Isaiah 62:1 For Zion's sake I will not hold My peace,
And for Jerusalem's sake I will not rest, Until her
righteousness goes forth as brightness, And her
salvation as a lamp that burns. 2 The Gentiles shall
see your righteousness, And all kings your glory. You
shall be called by a new name, Which the mouth
of יהוה will name. 3 You shall also be a crown of glory 
In the hand of יהוה, And a royal diadem In the hand 
of your Elohim. 4 You shall no longer be termed
Forsaken, Nor shall your land any more be termed
Desolate; But you shall be called Hephzibah, and
your land Beulah; For יהוה delights in you, And your 
land shall be married. 5 For as a young man marries
a virgin, So shall your sons marry you; And as the
bridegroom rejoices over the bride, So shall your
Elohim rejoice over you.

Last week our parasha pointed to the sacrifice of
Yeshua, the Lamb of Elohim. This week, the "life of
Sarah" points to the search and the presentation of

witte kleding zal voorstellen. Maar het verhaal van een
bruid voor Yitzchak is niet eens waar dit voorzien van
een bruid allemaal begon. Eerder in Bereshith bracht de
HEERE Adam in een diepe slaap en bracht de bruid
vanuit "zijn zijde" voort. Op dezelfde manier ging Yeshua
in een diepe slaap, de dood genoemd. Uit "Zijn zijde"
kwam bloed en water dat Zijn bruid zou verlossen en
reinigen. Vandaag is Hij Yeshua's bruid nog steeds in
trouw en heiligheid aan het modelleren en vormen:

Efeziërs 5:25 Mannen, heb uw vrouw lief, net zoals de
Messias ook de gemeente liefhad en Zichzelf voor haar
gaf, 26 opdat Hij haar zou heiligen en reinigen met de
wassing van water door het woord, 27 opdat Hij haar
glorieus aan Zichzelf zou aanbieden, een vergadering,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, doch opdat ze
heilig en zonder smet zou zijn.

Yeshua's finale bruid wordt aan ons geopenbaard als het
"heilige Jeruzalem":

Openbaring 21:9 Toen kwam een van de zeven engelen
die de zeven schalen hadden gevuld met de zeven laatste
plagen naar mij toe en sprak met mij en zei: "Kom, ik zal
u de bruid, de vrouw van het Lam, tonen." 10 En hij
voerde mij weg in de Geest naar een grote en hoge berg,
en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem,
neerdalend uit de hemel van Yah, 11 met de heerlijkheid
van Yah. Haar licht was als een zeer kostbare steen, als
een jaspissteen, helder als kristal.

De profeet Jesaja sprak honderden jaren vóór de komst
van de Messias over deze eenwording van Jeruzalem
met de Koning der Glorie:

Jesaja 62:1 Om Sions wil zal ik Mij niet stil houden, en om
Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat haar gerechtigheid
van haar uit gaat als schittering, en haar heil als een lamp
is die brandt. 2 De heidenen zullen uw gerechtigheid zien,
en alle koningen uw heerlijkheid. U zult genoemd worden
met een nieuwe naam, welke de mond van de HEERE zal
noemen. 3 U zult ook een kroon van heerlijkheid zijn in de
hand van de HEERE, en een koninklijke diadeem in de
hand van uw Elohim. 4 U zult niet langer als verlaten
worden bestempeld, en uw land zal ook niet meer woest
worden genoemd; maar u zult Hefzibah worden genoemd,
en uw land Beulah; want de HEERE verheugt zich in jou,
en jouw land zal getrouwd worden. 5 Want zoals een
jonge man een maagd trouwt, zo zullen uw zonen u
trouwen; en zoals de bruidegom zich verheugt over de
bruid, zo zal uw Elohim zich over u verheugen.

Vorige week wees onze parasha naar het offer van
Yeshua, het Lam van Elohim. Deze week verwijst het
"leven van Sara" naar het zoeken naar en de presentatie
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van de vervolmaakte bruid voor dat Lam dat het offer
werd. Dit is een beeld van het "leven van Sara", onze
moeder waarop in Galaten wordt gezinspeeld:

Galaten 4:26 en het Jeruzalem boven is vrij, wat de
moeder van ons allemaal is.

En nog één laatste ding. Het Joshua en Caleb rapport
voor Hayovel heeft nog een video uitgebracht. Deze lijkt
zo goed te passen in onze Thoralezing. Het is getiteld:
Treasures Unearthed (Ontgraven Schatten). Bekijk de
verbazingwekkende plaatsen in het oude Jeruzalem en
bekijk de oorspronkelijke "muren van Jeruzalem" waar
het hedendaagse Joodse volk de Almachtige aanroept
om "Jeruzalem tot een lofprijs op aarde te maken! " Let
op, deze verzen volgen direct op die van hierboven:

Jesaja 62:6 Ik heb wachters op uw muren gesteld, o
Jeruzalem; Ze zullen zich nooit stil houden, dag en nacht.
U die melding maakt van de HEERE, zwijg niet, 7 en geef
Hem geen rust totdat Hij vestigt en totdat Hij Jeruzalem
tot een lof op de aarde maakt.

Shabbat Shalom!
Ardelle

the perfected bride to that Lamb who became the
sacrifice. This is a picture of the "life of Sarah," our
mother as alluded to in Galatians:

Galatians 4:26 and the Jerusalem above is free,
which is the mother of us all.

And one last thing. The Joshua and Caleb Report for
Hayovel has put out another video. This one seems
so well to fit in with our Torah reading. It is
entitled Treasures Unearthed. See amazing sites of
the ancient Jerusalem and see the original "walls of
Jerusalem" where today Jewish people are crying out
for the Almighty to "make Jerusalem a praise in the
earth!" Note these verses follow directly after the
ones given above:

Isaiah 62:6 I have set watchmen on your walls, O
Jerusalem; They shall never hold their peace day or
night. You who make mention of יהוה, do not keep 
silent, 7 And give Him no rest till He establishes And
till He makes Jerusalem a praise in the earth.

Shabbat Shalom!
Ardelle



6


