
1

Shalom!

This week our entire focus for the parasha is on the
Song of Moshe. If we want to know the plan of our
Elohim, we need look no farther. He will be faithful to
see it to it's completion. Near the end of the song, we
read these words -

Devarim 32:36 "For YHWH will judge His people And
have compassion on His servants, When He sees that
their power is gone, And there is no one remaining,
bond or free.

Peter reminded us of the order of judgment:

1 Peter 4:17 For the time has come for judgment to
begin at the house of Elohim; and if it begins with us
first, what will be the end of those who do not obey the
good news of Elohim

So as both Moshe and Peter tell us, YHWH will judge
His people Israel first, yet after that He will personally
vindicate her and bring her comfort.

People will tell you that in Yeshua there is no
condemnation, right?

Romans 8:1 There is therefore now no condemnation to
those who are in Yeshua the Messiah, who do not walk
according to the flesh, but according to the Spirit.

Differentiate between condemnation and
judgment. When our Father judges us, like a good
earthly father, He disciplines us in a way that is for
our good.

Devarim 32:39 ...I wound and I heal...

His judgment and punishment brings us back into the
fold. And then, like after a properly administered
spanking, He has compassion on us.

The Song of Moshe teaches us that the final discipline
of Israel will be followed by consolation and comfort
and a complete restoration!

Devarim 32:47 "For it is not a futile thing for you,
because it is your life!

I've been so touched by this video done years ago by
David Wilkerson on "anguish". Yes, I know, David
Wilkerson's theology probably differs than yours, but
his pursuit for the heart of the Father was genuine.
Watch the 7 minute video here - David Wilkerson. If
you need a heart adjustment, this could be what you
need to hear.

Shalom!

In de sidra van deze week gaat onze hele aandacht naar
het Lied van Moshe. Als we het plan van onze God
willen kennen, moeten we niet verder kijken. Hij zal
trouw zijn totdat het voltooid is. Tegen het einde van
het lied, lezen we deze woorden –

Deut. 32:36 "Want JHWH zal Zijn volk oordelen. En
medelijden hebben met Zijn dienaren, als Hij ziet, dat
hun macht verdwenen is, en er niemand overgebleven
is, hetzij gebondene of vrije.

Petrus herinnerde ons aan de volgorde van het oordeel:

1 Petrus 4:17 Want de tijd is gekomen dat het oordeel
begint bij het huis van Elohim; en als het bij ons begint,
wat zal het einde zijn van degenen die het goede
nieuws van Elohim niet gehoorzamen

Zoals zowel Moshe als Petrus ons vertellen, zal YHWH
Zijn volk Israël eerst oordelen, maar daarna zal Hij haar
persoonlijk verdedigen en haar op haar gemak stellen.

Mensen zullen je vertellen dat in Yeshua er geen
veroordeling is, toch?

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor
degenen die in Yeshua de Messias zijn, die niet
wandelen naar het vlees, maar naar de Geest.

Maak onderscheid tussen veroordeling en beoordeling.
Als onze Vader ons beoordeelt, zoals een goede aardse
vader, tuchtigt Hij ons op een manier die voor ons
bestwil is.

Deut.32:39 ... Ik verwond en Ik genees ...

Zijn oordeel en straf brengt ons leven terug in de plooi.
En dan, zoals na een goed pak slaag toegediend, heeft
Hij medelijden met ons.

Het Lied van Moshe leert ons dat de uiteindelijke
tuchtiging van Israël zal worden gevolgd door troost,
haar op haar gemak stellen en een volledig herstel!

Deut. 32:47 "Want het is geen nutteloze zaak voor u,
want het is uw leven!

Ik werd zo geraakt door deze video van jaren geleden
van David Wilkerson over "angst". Ja, ik weet het, David
Wilkersons theologie verschilt waarschijnlijk van de
jouwe, maar zijn streven naar het hart van de Vader
was echt. Bekijk hier de 7 minuten durende video -
David Wilkerson. Als u een hartcorrectie nodig hebt,
zou dit kunnen zijn wat je nodig moet horen.
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I wish you a most meaningful time over the next few
days. Days when the Creator of the Universe has
scheduled appointments with us. Don't be late and be
sure you seek Him with all your heart.

Shalom u'vrachot!

Ardelle

Ik wens u een hoogst betekenisvolle tijd in de komende
dagen. Dagen waarop de Schepper van het heelal met
ons afspraken heeft gepland. Wees niet te laat en zorg
ervoor dat u Hem zoekt met heel uw hart.

Shalom u'vrachot!
Ardelle


