Shalom
Last week in Parashat Kedushim, we were
encouraged to "be holy as He is holy." This week the
theme of holiness continues as Parashat Emor
begins with many instructions for the priesthood
concerning their personal life. YHWH wants to make
it clear that He desires to be in the midst of both our
ministry and our personal life. The priests of Israel
must not only "talk the talk", but most importantly
"walk the walk". Yeshua had something to say to
those who lived in hypocrisy: Matthew 23:25-28

Shalom
Vorige week in Parashat Kedushim, werden we
aangemoedigd om "heilig te zijn, want Hij is heilig." Deze
week gaat het thema van heiligheid verder met dat
Parashat Emor met veel instructies begint voor de
priesters m.b.t. hun persoonlijke leven. YHWH wil duidelijk
maken dat Hij zowel van onze bediening als van ons
persoonlijke leven het centrum wil zijn. De priesters van
Israël moeten niet alleen "het gesprek voeren", maar
vooral "wandelen". Yeshua had iets te zeggen tegen
degenen die in hypocrisie leefden: Mattheüs 23:25-28

By far, the most well known chapter in
Vayikra/Leviticus is chapter 23 covering the
appointed times/seasons of YHWH. I believe that all
of these times have a past, present, and future
significance for us both as individuals and together
as the nation of Israel. NONE of these gatherings are
obsolete, but continue to declare the reality of
Yeshua's return to the earth. For example, consider
this prophetic verse in Isaiah concerning Jerusalem:

Het meest bekende hoofdstuk in Vayikra/Leviticus is
hoofdstuk 23 over de vastgestelde tijden van YHWH. Ik
geloof dat al deze tijden zowel een voorbije, als actuele
en toekomstige betekenis hebben, zowel voor ons
individueel als verenigd als het volk van Israël. GEEN
enkele van deze bijeenkomsten zijn verouderd, maar
blijven de realiteit verkondigen van Yeshua's terugkeer
naar de aarde. Kijk bijvoorbeeld naar dit profetische vers
in Jesaja over Jeruzalem:

Isaiah 31:5 Like birds hovering overhead, YHWH
Tzva'ot will shield Jerusalem; he will shield it and
deliver it, he will 'pass over' it and will rescue it."

Jesaja 31:5 Net als vogels die boven overzweven, zal YHWH
Tzva’ot Jeruzalem afschermen; Hij zal het beschermen en
verlossen, hij zal het 'voorbij gaan' en het redden. '

In the above verse, the Hebrew for "pass over" is
pesach. Yes, that is the word for Passover, and the verse
seems to imply that something very significant will
happen for Jerusalem on this day on YHWH's timetable.
It seems that once again, it will be necessary for YHWH to
rescue His people. All of the appointed times, including
the Sabbath are connected to the redemption of the
Israelites from Egypt, yet still look ahead to the
fulfillment of His plan to bring His salvation to mankind
through Yeshua the Savior of the world.
Following is a short review that may be helpful for
you to show others why these feast days continue to
reflect the plan and the will of the Almighty:

In het bovenstaande vers is het Hebreeuws voor "voorbij
gaan" pesach. Ja, dat is het woord voor Pascha, en het
vers lijkt te impliceren dat er volgens YHWH's agenda voor
Jeruzalem iets heel belangrijks zal gebeuren. Het lijkt erop
dat het nog eens nodig gaat zijn dat YHWH Zijn volk redt.
Al de vastgestelde tijden, inclusief de Sabbat, hebben een
verband met de verlossing van de Israëlieten uit Egypte;
maar kijken ook nog steeds vooruit naar de vervulling van
Zijn plan om Zijn verlossing naar de mensheid te brengen
door de Yeshua, de Verlosser van de wereld.
Hier volgt een kort overzicht dat nuttig kan zijn voor u
om anderen te tonen waarom deze feestdagen het plan
en de wil van de Almachtige blijven reflecteren:

1. Sabbath - the most important witness, as Sabbath
is a forever witness of being in covenant with the
Creator of the Universe: Shemot/Exodus 31:16-17

1. Sabbat - het belangrijkste getuigenis, want de sabbat
getuigt van in verbond zijn met de Schepper van het
Heelal voor altijd: Shemot/Exodus 31:16-17

YHWH brought the Israelites out of their labors in
Egypt and commanded them to keep the Sabbath.
The word Shabbat actually means "to cease" and
points back to the 7th day of the creation week. On
this day we remember that our Creator Himself
rested. The feasts in the first and seventh months
also have extra days of rest built into their week of
observance.
The "rest" we find in Yeshua is like a Sabbath rest:
Hebrews 4:9-10; Matthew 11:28-30

YHWH leidde de Israëlieten uit hun zwoegen in
Egypte en beval dat ze de sabbat zouden houden.
Het woord Shabbat betekent eigenlijk
"ophouden" en wijst terug op de 7e dag van de
scheppingsweek. We herinneren ons dat op deze
dag onze Schepper zelf rustte. De feesten in de
eerste en zevende maanden hebben ook extra
rustdagen in hun week van naleving.
De 'rust' die we in Yeshua vinden is als een sabbatsrust:
Hebreeën 4:9-10; Mattheüs 11:28-30
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It is important to grasp Yeshua's perspective on the
Sabbath as He properly interpreted the intention
(definitely not "breaking" it) of the Day: Matthew
12:1-13

Het is belangrijk om het perspectief van Yeshua op de
sabbat te begrijpen, zoals Hij de intentie van de Dag
goed heeft uitgelegd (zeker niet 'opgeheven'): Mattheüs
12:1-13

2. Pesach/Passover - Deliverance from slavery in
Egypt. Yeshua delivers us from slavery to sin and
worldliness. He is the Passover Lamb: John 1:29

2. Pesach/Pascha - Bevrijding van slavernij in Egypte.
Yeshua bevrijdt ons van slavernij tot zondigen en
wereldgezindheid. Hij is het Paschalam: Johannes 1:29

3. Feast of Unleavened Bread - Pesach was
celebrated with unleavened bread. Today, we also
celebrate our freedom in Messiah by striving to live
a life free from the leaven of sin: 1 Corinthians 5:7-8

3. Feest van Ongezuurd Brood - Pesach werd gevierd met
ongezuurd brood. Vandaag vieren wij ook onze vrijheid in
Messias door te streven naar een leven te leven dat vrij is
van het zuurdeeg van de zonde: 1 Korintiërs 5:7-8

4. Wave offering of the First Fruits - The Israelites
remember YHWH's faithfulness to provide life and
sustenance for His people in the desert. The wave
offering marked the beginning of a new season. The
barley harvest could begin! First fruits testifies to the
resurrection of Yeshua the Messiah who became the
first fruits from the grave! 1 Corinthians 15:20-23

4. Wuifoffergave van de Eerste Vruchten - De Israëlieten
gedenken YHWH's trouw om in de woestijn leven en
voeding voor Zijn volk te voorzien. De wuifoffergave
markeerde het begin van een nieuw seizoen. De
gerstoogst kan beginnen! De eerste vruchten getuigen van
de opstanding van Yeshua de Messias die de eerste vrucht
uit het graf werd! 1 Korintiërs 15:20-23

5. Shavuot/Feast of Weeks - This feast is
connected to Passover by the counting of the
omer. It is a time of preparation for revelation!
For the ancient Israelites, it was the Mount Sinai
experience. For the 1st century believers, it was
the time of the giving of the Holy Spirit. The Holy
Spirit is given to us who believe to remind us that
the full harvest is coming. Could the next
revelation occur on a future Shavuot signalling the
complete fulfillment of this promise given to His
people Israel and Judah?

5. Shavuot/Wekenfeest - Dit feest is verbonden met
Pascha door het tellen van de omer. Het is een tijd van
voorbereiden voor openbaring! Voor de Israëlieten van
toen was het de berg Sinai ervaring. Voor de gelovigen
van de 1ste eeuw was het de tijd van het geven van de
Heilige Geest. De Heilige Geest wordt aan ons die
geloven gegeven om ons er aan te herinneren dat de
volle oogst eraan komt. Zou de volgende openbaring
kunnen plaatsvinden op een toekomstige Shavuot die de
volledige vervulling aangeeft van deze belofte aan zijn
volk Israel en Juda?

Jeremiah 31:31 " Behold, the days are coming, says
YHWH, when I will make a new covenant with the
house of Israel and with the house of Judah -- 34
"No more shall every man teach his neighbor, and
every man his brother, saying, 'Know YHWH,' for
they all shall know Me, from the least of them to
the greatest of them, says YHWH. For I will forgive
their iniquity, and their sin I will remember no
more."

Jeremia 31:31 Zie, er zijn dagen op komst, is de tijding van
de Ene, dat ik met het huis Israël en het huis Juda een
nieuw verbond zal smeden; … 34 niet langer hoeven ze
dan ieder zijn naaste en ieder zijn broeder te leren en te
zeggen: ge moet de Ene kennen!, want allen zullen zij
hem al kennen, van de kleinste bij hen tot hun grootste, is
de tijding van de Ene, want ik zal hun ongerechtigheid
vergeven en aan hun zonde niet langer denken!
(Naardense)

6. Yom Teruah/Feast of Trumpets - The first day of
the seventh month, this feast has been looked at as
the beginning of the regathering. Since it is only ten
days from Yom Kippur, it is also a time of
repentance. Upon entering the Promised Land, the
Israelites conquered the city of Jericho by the
blowing of the trumpets. It is a day of resting in His
victory over insurmountable odds! Yeshua's return
and the regathering of His people will be
accompanied by the blowing of trumpets. Matthew
24:31

6. Yom Teruah/Bazuinenfeest - De eerste dag van de
zevende maand; dit feest werd gezien als het begin van
het weer bijeenbrengen. Omdat er maar tien dagen tot
Yom Kippur zijn, is het ook een tijd van bekering. Bij het
binnenkomen van het Beloofde Land, veroverden de
Israëlieten de stad Jericho door het blazen van de
shofars. Het is een dag van rusten in Zijn overwinning
over onoverwinnelijke waarschijnlijkheden! Yeshua's
terugkeer en het weer bijeenbrengen van Zijn volk zal
gepaard gaan met het blazen van bazuinen. Mattheüs
24:31

2

7. Yom Kippur/Day of Atonement - a day of
judgment, forgiveness and purification for people
and the sanctuary. A future atonement will occur
when Messiah returns:

7. Yom Kippur/Grote Verzoendag - een dag van
oordeel, vergiffenis en reiniging voor zowel het volk als
het heiligdom. Een toekomstige verzoening zal
plaatsvinden wanneer de Messias terugkomt:

Zechariah 12:10 " And I will pour on the house of
David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit
of grace and supplication; then they will look on Me
whom they pierced. Yes, they will mourn for Him as
one mourns for his only son, and grieve for Him as
one grieves for a firstborn...13:1 "In that day a
fountain shall be opened for the house of David and
for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for
uncleanness.

Zechariah 12:10 Uitstorten zal ik over het huis van David
en over de ingezetene van Jeruzalem een geest van
genade en van smeken om genade, en kijken zullen ze
naar mij, die zij doorstoken hebben; zij zullen over hem
rouwklagen als de rouwklacht over een enig kind; bitter
zal men zijn over hem zoals men bitter is over de
eersteling. ... 13:1 Te dien dage zal er een open
waterader wezen voor het huis van David en Jeruzalems
ingezetenen, tegen zonde en onreinheid. (Naardense)

8. Sukkot/Feast of Tabernacles - the feast is
declared for a remembrance of how the Israelites
dwelt in booths in the desert when they came out of
Egypt and how YHWH provided for them. It is also a
reminder that Yeshua will again "tabernacle" with
His people:

8. Sukkot/Loofhuttenfeest - het feest is gesteld als
herinnering aan hoe de Israëlieten in hokjes woonden in
de woestijn toen zij uit Egypte kwamen en hoe YHWH
hen van het nodige voorzag. Het doet ons er ook aan
denken dat Yeshua weer opnieuw met zijn volk zal
'tabernakelen':

Revelation 21:3 And I heard a loud voice from heaven
saying, "Behold, the tabernacle of Yah is with men, and
He will dwell with them, and they shall be His people. Yah
Himself will be with them and be their Elohim.

Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de
hemel zeggen: “Zie, de tabernakel van Yah is bij de
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk
zijn. Yah Zelf zal bij hen zijn en hun Elohim zijn.

We know that Sukkot will continue to be observed
after Yeshua returns.

We weten dat nadat Yeshua terugkeert, Sukkot zal
blijven gevierd worden.

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

Zechariah 14:16 En het zal geschieden, dat iedereen, die
van alle naties overgebleven is, die tegen Jeruzalem
optrokken, van jaar tot jaar zullen opgaan om de koning,
YHWH Tzva'ot te aanbidden en het feest van de
Tabernakels te vieren.

Thus we see that YHWH has always and will always
teach His people "in season". Yeshua not only
celebrated the feast days, but all His major life
events occurred on these days. Doesn't it seem
likely that He will continue to use His calendar to
bring about the fulfillment of all of His promises?
Have you ever noticed that YHWH is not in a hurry?
His promises don't happen overnight. There is a
process and processes occur over time. We need to
learn to move according to His rhythms as pictured
in the feast days. This will help give us some clarity
as He reveals His actions in our world.
The following is a story that illustrates this, author
unknown:

Zo zien we dat YHWH Zijn volk altijd heeft geleerd en altijd
zal leren "via tijden". Yeshua vierde niet alleen de
feestdagen, maar al Zijn belangrijke levensgebeurtenissen
vonden op deze dagen plaats. Lijkt het niet waarschijnlijk
dat Hij om tot de vervulling van al zijn beloftes te komen
zal blijven doorgaan met zijn kalender te gebruiken? Is het
je ooit opgevallen dat YHWH geen haast heeft? Zijn
beloftes gebeuren niet zomaar ineens. Er is een proces en
processen gebeuren in de tijd. We moeten leren om
volgens zijn ritmes te bewegen zoals afgebeeld in de
feestdagen. Dit zal ons wat helderheid geven, omdat Hij
Zijn acties in onze wereld openbaart.
Nu volgt een verhaal dat dit illustreert; de auteur is
onbekend:

Lessons of Life - There was a man who had four
sons. He wanted his sons to learn not to judge
things too quickly. So he sent them each on a quest,

Levenslessen - Er was een man die vier zonen had. Hij
wilde dat zijn zonen zouden leren om dingen niet te snel
te beoordelen. Dus stuurde hij hen elk op zijn beurt op
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in turn, to go and look at a pear tree that was a great
distance away. The first son went in the winter, the
second in the spring, the third in summer, and the
youngest son in the fall.
The first son said that the tree was ugly, bent, and
twisted. The second son said no it was covered with
green buds and full of promise. The third son
disagreed; he said it was laden with blossoms that
smelled so sweet and looked so beautiful, it was the
most graceful thing he had ever seen. The last son
disagreed with all of them; he said it was ripe and
drooping with fruit, full of life and fulfillment.
The man then explained to his sons that they were
all right, because they had each seen but only one
season in the tree's life. He told them that you
cannot judge a tree, or a person, by only one season,
and that the essence of who they are and the
pleasure, joy, and love that come from that life can
only be measured at the end, when all the seasons
are up. If you give up when it's winter, you will miss
the promise of your spring, the beauty of your
summer, fulfillment of your fall. Don't judge life by
one difficult season. Persevere through the difficult
patches and times will surely change. Trust in the
promises and the plan of our Creator!

onderzoek uit, om naar een perenboom te gaan kijken
die op een grote afstand stond. De eerste zoon ging in
de winter, de tweede in het voorjaar, de derde in de
zomer, en de jongste zoon in de herfst.
De eerste zoon zei dat de boom lelijk was, gebogen en
kronkels vertoonde. De tweede zoon zei: nee, hij was
bedekt met groene knoppen en was veelbelovend. De
derde zoon was het er niet mee eens. Hij zei dat hij
beladen was met bloesems die zo lekker roken en er zo
mooi uitzagen, hij was het meest sierlijke dat hij ooit had
gezien. De laatste zoon was het met hen allen oneens;
Hij zei dat hij rijp was vol fruit, vol leven en vervulling.
De man vertelde toen aan zijn zonen dat ze het allen
juist hadden, omdat ze elk maar een seizoen in het leven
van de boom hadden gezien. Hij vertelde hen dat je in
een bepaald seizoen niet een boom of een persoon kan
beoordelen en dat de essentie van wie ze zijn en het
genot, de vreugde en de liefde die uit dat leven komt,
alleen kan worden gemeten op het einde, wanneer alle
seizoenen geweest zijn. Als je opgeeft als het winter is,
mis je de belofte van jouw lente, de schoonheid van
jouw zomer, vervulling van jouw najaar. Beoordeel het
leven niet op één moeilijk seizoen. Volhardt bij de
moeilijke plekken en de tijden zullen zeker veranderen.
Vertrouw op de beloften en het plan van onze Schepper!

Ecclesiastes 3:1 To everything there is a season, A
time for every purpose under heaven

Prediker 3:1 Voor alles is er een seizoen, een tijd voor
elk doel onder de hemel

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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