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Shalom!

We zijn hier in het hart van de Thora en de les gaat over
heiligheid. De begrippen rein en onrein zijn niet zo
gemakkelijk voor ons te begrijpen. Onrein betekent niet
noodzakelijkerwijs zondig. Het is een rituele toestand.
Het zou over een innerlijke openbaring van het hart
kunnen gaan, maar is soms extern. Als u onrein was en
in de nabijheid van de Aanwezigheid van JHWH kwam,
zou u sterven. En dit is precies waar we deze week over
lezen i.v.m. Nadav en Avihu. De manier waarop Onze
Schepper spirituele concepten onderwijst gaat vaak
gepaard met het doen van dingen in het natuurlijke.
Deze week zullen we zien hoe aan ons de voedselwetten
worden gegeven om voor Zijn verbondsuitverkorenen
grenzen aan te geven.

Laten we eerst beginnen met wat "heilig" is en wat
"gewoon" is. De taak van de priesters was om de
mensen dat te leren:

Vayikra/Leviticus 10:10 om scheiding te maken tussen
heiliging en ontwijding, tussen wat besmet en wat rein
is, 11 en om de zonen Israëls te leren al de inzettingen
die de Ene, God-over-hen, heeft gesproken door de
hand van Mozes. (Naardense)

"Onheilig" wordt vaak geïnterpreteerd als "profaan"
(werelds). Wat is het verschil tussen "heilig" en "profaan"?
Overgenomen van tentstakeministries.net:

Gewoon onderscheidt zich van wat uniek is
voor enkelen. Heidense praktijken komen vaak
voor, terwijl joodse gebruiken zich daarvan
onderscheiden. Gewoon betekent 'alledaags'.
'Verwereldsen' betekent 'bezoedelen' .... de
sabbat is een voorbeeld. In zes dagen schiep
God de hemel en de aarde. Dat betrof gewone
dagen. Op de zevende dag, heeft Hij niet alleen
gerust, maar verklaarde die ook 'heilig'. Door
deze cyclus van dagen, gaf God ons een
voorbeeld van hoe we het heilige 'apart zetten'
van het gewone.

Een van de verantwoordelijkheden van de
priesters is om onderscheid te maken tussen
rein en onrein. Meteen denken we aan voedsel.
We moeten onderscheid maken tussen wat
rein 'voedsel' is en wat een 'onrein' voedsel is.
Het is vrij eenvoudig als we Leviticus 11 lezen
omdat God het voor ons onderscheidt.

... behalve over eten waren er nog andere reine
en onreine geboden. Er waren reine en onreine
regels voor hygiëne en de algehele lichamelijke
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Here we are in the heart of the Torah and the
lesson is about holiness. The concepts of clean and
unclean are not so easy for us to understand
today. Unclean does not necessarily mean sinful.
It is a ritual state of being. It could be an inner
revealing of the heart, but sometimes it is
external. If you were unclean and went into the
close proximity of the Presence of YHWH, you
would die. And this is exactly what we read about
this week with Nadav and Avihu. Our Creator's
way of teaching spiritual concepts often involves
doing things in the natural. This week we will see
how the food laws are given to us to set
boundaries for His covenant chosen ones.

First let's start with what is "holy" and what is
"common". The job of the priests was to teach the
people:

Vayikra/Leviticus 10:10 "that you may distinguish
between holy and unholy, and between unclean
and clean, 11 "and that you may teach the children
of Israel all the statutes which YHWH has spoken to
them by the hand of Moshe."

"Unholy" is often interpreted as "profane". What is
the difference between "holy" and "profane"? From
tentstakeministries.net:

Common is that which is distinct from what
is unique to the few. Gentile practices are
common while Jewish practices are distinct
from them. Common means 'everyday'.
'Profane' means to 'defile'....the Sabbath

day is an example. In six days, God created
the heavens and the earth. They were
common days. On the seventh day, He not
only rested, but declared it 'holy'. By this
cycle of days, God gave us an example of
how to 'set apart' the holy from the
common.

Another responsibility of the priests is to
distinguish between the clean and the
unclean. Immediately thoughts of food come
to mind. We are to distinguish between what
is a clean 'food' and what is an 'unclean' food.
It's pretty simple when we read Leviticus 11
because God distinguishes it for us.

...there were other clean and unclean
commandments than just food. There were
clean and unclean rules for hygiene and
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overall physical health. There were different
clean and unclean rules for men, women and
priests. There were clean and unclean rules
for sickness, disease and infectious disorders.
The priesthood was to distinguish between all
of these and administer the proper diagnosis
and process for healing. ...Finally, Leviticus
10:11 tells us the priesthood is to teach all the
laws that were commanded by God through
Moshe. We are responsible for teaching the
Word of God correctly:

2 Timothy 3:16 All Scripture is given by
inspiration of Yah, and is profitable for
doctrine, for reproof, for correction, for
instruction in righteousness, 17 that the
man of Yah may be complete, thoroughly
equipped for every good work.

...the only Scripture available at the time
this verse was written was the Old
Testament. It is to be used for teaching
truth, convicting of sin, correcting faults
and training in right living. How are these
requirements given to Timothy any
different from those given to the Levitical
priesthood?

Creation has boundaries. From the beginning, man
was told to not eat from the Tree of the Knowledge
of Good and Evil: Bereshith/Genesis 2:16-17
Adam and Eve were clearly given one food boundary
to obey, and disobedience was punishable by death.
Now read the temptation of the evil one in
Bereshith/Genesis 3:4-5
Is not our Creator holy, holy, holy, and set-apart
from mankind? The serpent was inviting them to
share in Elohim's glory. This was infringing on His
holiness. Immediately, after eating the fruit, they
were no longer fit to be in His Presence. By His
grace and for the perpetuation of mankind, they
were not consumed by the Holiness of His
consuming fire.

Note the importance and command for holiness that
is immediately followed by mention of the food
laws: Vayikra/Leviticus 11:44-47.
Later in Vayikra, YHWH will mention to the Israelites
that their holiness and separation from other
nations will include a special Land. The food,
though, is so important that He mentions it again:
Vayikra/Leviticus 20:24-26.

One common position argued in favor of observing
Biblically kosher food has to do with health. Of

gezondheid. Er waren verschillende rein en
onrein regels; voor mannen, voor vrouwen en
voor priesters. Er waren rein en onrein regels bij
ziek zijn, ziekten en infectieuze aandoeningen.
Het priesterschap moest hiertussen onderscheid
maken en de juiste diagnose en werkwijze voor
genezing aanreiken. ... Leviticus 10:11 vertelt ons
tenslotte dat het priesterschap alle wetten moest
onderwijzen die door God via Moshe bevolen
waren. Wij zijn verantwoordelijk voor het correct
onderwijzen van het Woord van God:

2 Timoteüs 3:16 Alle Schriftwoord is van God
doorademd en nuttig tot onderrichting, tot
weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding
in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God
volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig
toegerust. (Naardense)

... de enige Schrift die op het moment dat dit vers
werd geschreven beschikbaar was, was het Oude
Testament. Hij moet worden gebruikt voor het
onderwijzen van de waarheid, veroordelen van
zonde, corrigeren van fouten en opleiden in de
juiste levenswijze. Kunnen deze vereisten aan
Timoteüs anders gegeven zijn als dat ze aan het
Levitische priesterschap gegeven zijn?

De schepping kent grenzen. Vanaf het begin werd aan
de mens gezegd van niet te eten van de Boom der
Kennis van Goed en Kwaad: Bereshith/Genesis 2:16-17
Adam en Eva kregen duidelijk één voedselgrens te
gehoorzamen, en ongehoorzaamheid werd bestraft met
de dood. Lees nu de verleiding van de boze in Bereshith/
Genesis 3:4-5
Is onze Schepper niet heilig, heilig, heilig en apart gezet
van de mensheid? De slang nodigde hen uit om te delen in
de heerlijkheid van Elohim. Dit zou afbreuk doen aan Zijn
heiligheid. Onmiddellijk na het eten van de vrucht, waren
ze niet langer geschikt om in Zijn Tegenwoordigheid te zijn.
Door Zijn genade en om het voortbestaan van de
mensheid, werden zij niet verteerd door de heiligheid van
Zijn verterend vuur.

Let op het belang en gebod voor heiligheid dat
onmiddellijk wordt gevolgd door de vermelding van de
spijswetten: Vayikra/Leviticus 11:44-47.
Later in Vayikra, zal YHWH de Israëlieten melden dat
hun heiligheid en scheiding van andere naties een
speciaal Land zal omvatten. Het voedsel, is echter zo
belangrijk dat Hij het nogmaals vermeldt: zie
Vayikra/Leviticus 20:24-26.

Een algemeen standpunt dat voor het Bijbels kosher
eten pleit heeft met de gezondheid te maken. Natuurlijk
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course our Creator knows our human body and what
we need to keep us healthy. Recent studies have
shown links between pork and health issues. Others
speak of the toxic bottom-feeder fish, those also off
the consumption list.

Torah points to one more reason for eating
according to His guidelines:

Devarim/Deuteronomy 11:13 ' And it shall be that if
you earnestly obey My commandments which I
command you today, to love YHWH your Elohim and
serve Him with all your heart and with all your soul,
14 'then I will give you the rain for your land in its
season, the early rain and the latter rain, that you may
gather in your grain, your new wine, and your oil. 15
'And I will send grass in your fields for your livestock,
that you may eat and be filled.'

Note the above blessings for "earnestly obeying His
commandments" and for "serving Him with all our
heart and with all our soul"... and "that you may eat
and be filled".

From commentary by Ben Burton:

It is unsettling to imagine that it is possible
that one may die of starvation while having
a full stomach. In fact, this is exactly the
physical representation of what sin is. Like
Esav who sold his birthright for a bowl of
lentils, sin satisfies a momentary desire, but
rips everything out of you, leaving you
empty and unfulfilled.

One more thought from Ben Burton concerning
"earthen vessels":

Like pottery in the hand of a Potter, so
are we in the Hands of the Creator.
Leviticus 11:33 speaks of earthen
vessels.

Earthen vessels absorb what is put inside of
them. Stone vessels, however, do not.
Lamentations identifies who the earthen
pitchers are:

Lamentations 4:2 The precious sons of Zion,
Valuable as fine gold, How they are
regarded as earthen pitchers, The work of
the hands of the potter!

A potter shapes his creation through
pressure on its sides.

kent onze Schepper ons lichaam en wat nodig is om ons
gezond te houden. Recente studies hebben een verband
tussen varkensvlees en gezondheidsproblemen laten
zien. Anderen spreken van de toxische bodemvoer-vis,
die ook niet voor consumptie is.

De Tora wijst op nog een reden voor het eten volgens
Zijn richtlijnen:

Devarim/Deuteronomium 11:13 Het zal geschieden:
als ge gehoorzaam hoort naar mijn geboden die ik u
heden gebied, door lief te hebben de Ene, uw God,
en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw
ziel: 14 geven zal ik dan op zijn tijd regen voor uw
land, herfstvlaag en lentedruppel, en dan zul je het
inzamelen: je koren, je wijnmost, je boomolie; 15
geven zal ik groen gras op je veld voor je vee; eten zul
je en verzadigd worden! (Naardense)

Let op de bovenstaande zegeningen voor "gehoorzaam
hoort naar mijn geboden" en om "Hem te dienen met
heel uw hart en met heel uw ziel" ... en "opdat je zult
eten en verzadigd worden".

Uit de commentaar van Ben Burton:

Het is verontrustend om te denken dat het
mogelijk is dat men kan sterven van de honger,
met een volle maag. In feite is dit precies de
fysieke voorstelling van wat zonde is. Net als
Ezau, die zijn eerstgeboorterecht voor een bord
linzen verkocht, voldoet zonde aan een
kortstondig verlangen, maar scheurt alles van je
af, waardoor je leeg en onvervuld blijft.

Nog een gedachte van Ben Burton met betrekking tot
"aarden vaten":

Net als aardewerk in de hand van een
Pottenbakker, zo zijn wij in de Handen van de
Schepper. Leviticus 11:33 spreekt over aarden
vaten.

Aarden vaten absorberen wat er in
gedaan is. Stenen vaten echter niet.
Klaagliederen identificeert wie die de
aarden kruiken zijn:

Klaagliederen 4:2 2 behandeld als aarden
kruiken, maaksel van pottenbakkershanden,
de kostbaarste zonen van Sion, eens hun
gewicht in fijn goud waard! (Naardense)

Een pottenbakker vormt zijn creatie door
middel van druk op de zijkanten.
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Paul writes of this shaping:

2 Corinthians 4:6 For it is the Yah who
commanded light to shine out of darkness,
who has shone in our hearts to give the light
of the knowledge of the glory of Yah in the
face of Yeshua the Messiah.7 But we have
this treasure in earthen vessels, that the
excellence of the power may be of Yah and
not of us. 8 We are hard pressed on every
side, yet not crushed; we are perplexed, but
not in despair; 9 persecuted, but not forsaken;
struck down, but not destroyed -- 10 always
carrying about in the body the dying of
Adonai Yeshua, that the life of Yeshua also
may be manifested in our body.

Our own earthen vessels are to be kept clean.

1 Thessalonians 4:7 For Yah did not call us to
uncleanness, but in holiness.
2 Corinthians 6:17 Therefore "Come out from among
them And be separate, says the Lord. Do not touch
what is unclean, And I will receive you."
Ephesians 5:5 For this you know, that no fornicator,
unclean person, nor covetous man, who is an
idolater, has any inheritance in the kingdom of
Messiah and Elohim. 6 Let no one deceive you with
empty words, for because of these things the wrath
of Elohim comes upon the sons of disobedience.

Yeshua had much to teach about clean and unclean.
An article from www.setapartpeople.com is attached
for you.

At the end here, I'd like to inform my email family
that my Mother passed away in her sleep two nights
ago. Although I have never met most of you, many
of you are very precious friends, and I wanted to tell
you. She loved to sing the old hymns. While she
often struggled to put words together, she could
always sing. I am happy that she is released from all
physical pain and the dementia, however, I still feel
the numbness of grief. I know that I will see her
again! Todah la'El for her 95 years!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Paulus schrijft over deze vormgeving:

2 Corinthians 4:6 Want de God die gezegd heeft
‘uit het duister zal licht schijnen’, (Gen. 1,3) is
het die heeft geschenen in onze harten, tot
verlichting met de kennis van Gods heerlijkheid
in het aangezicht van Christus. 7 Maar wij
hebben deze schat in aardewerken vaten,
zodat zal blijken dat die overgrote kracht uit
God is en niet uit ons, 8 in alles verdrukt maar
niet in het nauw gebracht, om raad verlegen
maar niet radeloos, 9 vervolgd maar niet
verlaten, neergeworpen maar niet verloren, 10
altijd de doding van Jezus in het lichaam
omdragend, opdat ook het léven van Jezus in
ons lichaam blijkt, (Naardense)

Onze eigen aarden vaten moeten we schoon houden.

1 Tessalonicenzen 4:7 Want God heeft ons niet geroepen
voor onreinheid maar in heiliging. - Naardense
2 Korintiërs 6:17 trekt daarom weg uit hun midden en
grenst u af!’ zegt de Heer, ‘raakt het onreine niet aan (Jes.
52,11), dan zal ik u aannemen (Ez. 20,34) - Naardense
Efeziërs 5:5 Want dit weet u, dat geen enkele ontucht-
pleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is,
een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van
God. 6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze
woorden, want om deze dingen komt de toorn van God
over de kinderen van de ongehoorzaamheid. (HSV)

Yeshua had veel te onderwijzen over rein en onrein. Een
artikel uit www.setapartpeople.com is hier bijgevoegd
voor de degenen die Engels verstaan.

Aan het einde wil ik hier mijn e-mail familie op de hoogte
brengen dat mijn moeder twee nachten geleden in haar
slaap overleed. Hoewel ik de meesten van jullie nooit
heb ontmoet, zijn velen van jullie zeer dierbare vrienden,
en ik wilde het met je delen. Ze hield eraan de oude
gezangen te zingen. Terwijl ze vaak moeite had om
woorden te vormen, kon ze altijd zingen. Ik ben blij dat
ze verlost is uit alle fysieke pijn en dementie, maar ik
voel nog steeds de verstijving van verdriet. Ik weet dat ik
haar weer zal zien! Todah la'El voor haar 95 jaar!

Shabbat Shalom!
Ardelle


