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After 40 years of shepherd training, YHWH now
appears to Moshe in a "flame of fire from the midst of
a bush". Recall that the entrance to the Garden of Eden
was blocked by sword of fire and cherubim. The only
way man could go back in was through the fire. Now
also remember that YHWH's signature in the covenant
made with Avraham was a flaming fire that moved
between the pieces: Bereshith/Genesis 15:17

Na 40 jaar van herderopleiding, verschijnt YHWH nu aan
Mozes in een "vuurvlam vanuit het midden van een
struik". Bedenk dat de ingang van de Tuin van Eden werd
geblokkeerd door een zwaard van vuur en cherubijnen.
De enige manier waarop de mens terug kon ingaan was
via het vuur. Herinner je ook dat JHWH's handtekening
in het verbond met Avraham een vlammend vuur was,
dat tussen de stukken bewoog: Bereshith/Genesis 15:17

This week, we have YHWH Elohim appearing to
Moshe in the fire of the burning bush. Later, there
will be the pillar of fire by night leading them
through the wilderness, and then the Divine
Presence engulfing Mt. Sinai with fire and smoke. In
fact we are told more than once that our El is a
consuming fire: Devarim/Deuteronomy 4:24

Deze week hebben we YHWH Elohim die aan Moshe
verschijnt in het vuur van de brandende struik. Later zal
er de vuurkolom des nachts zijn die hen door de
woestijn leidt; en daarna de Goddelijke Aanwezigheid
die de berg Sinai overdekt met vuur en rook. In feite
wordt ons meer dan eens verteld dat onze El een
verterend vuur is: Devarim/Deuteronomium 4:24

Yet if we go back to our Torah reading in Shemot, we
see that there is a fire that is not consuming the
bush. First century Jewish writer Philo wrote this
about the burning bush:

Maar als we terugkeren naar onze Torahlezing in
Shemot, zien we dat er een vuur is dat de struik niet
verteert. De Joodse schrijver uit de eerste eeuw, Philo,
schreef het volgende over het brandende braambos:

...when Moshe was leading his flock, he came
upon a grove in a valley, where he saw a bush
that was suddenly set ablaze without anyone
setting fire to it. Being entirely enveloped by
the flame, as though the fire proceeded from a
fountain showering fire over it, it nevertheless
remained whole without being consumed, as
if it were taking the fire for its own fuel. In the
middle of the flame there was a beautiful
form, a most Godlike image, emitting a light
more brilliant than fire, which anyone might
have imagined to be the image of the living
God.

... Toen Moshe zijn kudde leidde, kwam hij bij
een bosje in een vallei, waar hij een struik zag
die plotseling ging branden zonder dat iemand
het in brand stak. Volledig in beslag genomen
door de vlam, alsof het vuur er overheen
uitging van een neerstortende vuurvlaag, toch
blijft hij geheel zonder verteerd te worden, alsof
het vuur tot eigen brandstof diende. In het
midden van de vlam was er een mooie vorm,
een zeer Goddelijk beeld, dat een licht uitzond
dat briljanter was dan het vuur, dat iedereen
moet hebben doen denken aan het beeld van
de levende God.

Philo goes on to compare the burning bush to the
oppressed Israelites and the fire to be a symbol of
the oppressors. The fact that the bush was not
consumed symbolized that Israel would not ever be
destroyed by those who would attack them. The
enemy's hostility would be unsuccessful and fruitless
because of the One "more brilliant than fire" in their
midst. His Glory would turn the fiery persecutions
that they endured into a sort of Divine discipline that
would lead to their redemption. Let's take a look at
how this happened when the Israelites were in
Egypt.

Philo gaat verder met de brandende struik te vergelijken
met de onderdrukte Israëlieten waarbij het vuur
symbool is van de onderdrukkers. Het feit dat de struik
niet verteerd werd, symboliseert dat Israël nooit
vernietigd zal worden door degenen die hen zouden
aanvallen. De vijandigheid van de vijand zou niet
succesvol zijn en vruchteloos omdat de Ene
"schitterender dan vuur" in hun midden is. Zijn Glorie
zou de vurige vervolgingen die ze doorstaan, veranderen
in een soort goddelijke tuchtiging welke tot hun
verlossing zou leiden. Laten we eens kijken hoe dit
gebeurde toen de Israëlieten in Egypte waren.

Yosef had brought the family to Egypt and settled them
in the productive land of Goshen. The Israelites had

Yosef had de familie naar Egypte gebracht en liet ze
wonen in het productieve land Goshen. De Israëlieten
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assimilated to a certain degree to the lifestyle of the
Egyptians. From what we read later, we know they
greatly appreciated the food of Egypt. But then the
Egyptians begin to treat them like strangers and
subjected them to bondage. No longer did they feel a
loyalty to the land. They felt like strangers; in fact,
YHWH never intended for them to be absorbed into
the Land of Egypt! The Elohim of their fathers comes to
mind and they cry out.
Egypt was never the land promised to the Israelites
as their inheritance. It was YHWH's intention and
covenant promise to give them the land of Canaan,
a land that flowed with milk and honey. But it is not
very easy to convince a nation, numbering some
millions, to leave a country in which they have been
born and nourished and living for hundreds of
years. Had Moshe gone to the children of Israel
before the time of their bondage, and said, "Up!
Let's go to the land which YHWH swears that He will
give you," they would have laughed at him and
completely ignored him! The fire of affliction must
be used to wean them from the world of Egypt.
So, Pharaoh becomes the picture of the power of
evil, the seed of the serpent, the anti-messiah. But
he is no match for our YHWH of Hosts. Our great
Elohim will see to the salvation of His people, using
the very works of the evil one.
The fire of intense persecution can bring refinement
in growth and maturity: Shemot/Exodus 1:12
Ya'acov, the brother of Yeshua writes:

hadden tot op zekere hoogte de levensstijl van de
Egyptenaren overgenomen. Van wat we later lezen, weten
we dat ze het voedsel van Egypte zeer waardeerden. Maar
toen de Egyptenaren begonnen met hen als vreemden te
behandelen onderwierpen ze hen aan slavernij. Ze
beleefden niet langer een verbondenheid met het land. Ze
voelden zich als vreemden; in feite had JHWH nooit bedoeld
dat ze in het Land van Egypte zouden opgaan! De Elohim van
hun vaderen komt hen in gedachten en ze roepen het uit.
Egypte was nooit het land dat aan de Israëlieten als hun
erfdeel beloofd was. Het was JHWH’s intentie en
verbonds-belofte om hen het land Kanaän te geven, een
land dat vloeide van melk en honing. Maar het is niet erg
makkelijk om een volk, bestaande uit enkele miljoenen, te
overtuigen om een land te verlaten waar ze zijn geboren
en dat hen honder-den jaren van het nodige voorzag. Had
Moshe, vóór de tijd van hun slavernij naar de kinderen
Israels gegaan, en gezegd: "Kom! Laten we opgaan naar
het land, dat JHWH zweert dat Hij jullie zal geven," zij
zouden hem hebben uitgelachen en volledig genegeerd!
Het vuur van de beproeving moet worden gebruikt om ze
los te doen komen van de wereld van Egypte.
Zo wordt farao het beeld van de macht van het kwaad, het
zaad van de slang, de anti-messias. Maar hij is geen partij
voor onze JHWH der heerscharen. Onze grote Elohim ziet
toe op de redding van Zijn volk, met behulp van de werken
van de boze.
Het vuur van intense vervolging kan zuivering brengen in
groei en rijpheid: Sjemot/Exodus 1:12.
Ya'acov, de broer van Yeshua schrijft:

Ya'acov/James 1:2 My brethren, count it all
joy when you fall into various trials, 3
knowing that the testing of your faith
produces patience. 4 But let patience have
its perfect work, that you may be perfect and
complete, lacking nothing.

Ya'acov/Jacobus 1:2 Acht het een en al verheuging,
broeders-en-zusters van mij, wanneer ge in velerlei
verzoekingen valt, 3 in het besef dat de beproeving van
uw geloof volharding bewerkt. 4 En die volharding moet
een volmaakt werk inhouden, opdat ge volmaakt moogt
zijn, een gaaf geheel, in niets gebrekkig. (Naardense)

Purpose of refinement:

Doel van zuiverng:

Psalm 66:8 Oh, bless our Elohim, you peoples! And
make the voice of His praise to be heard, 9 Who keeps
our soul among the living, And does not allow our feet
to be moved. 10 For You, O Elohim, have tested us; You
have refined us as silver is refined. 11 You brought us
into the net; You laid affliction on our backs. 12 You
have caused men to ride over our heads; We went
through fire and through water; But You brought us out
to rich fulfillment.

Psalm 66:8 Zegent, manschappen, hem, onze God, laat
horen het geluid van zijn lof! 9 Die onze ziel weer zette
in het leven, onze voet aan wankeling niet prijsgaf. 10
Wel hebt ge ons gekeurd, o God, gelouterd als bij de
loutering van zilver; 11 ge hebt ons doen komen in het
vangnet, legde op onze lendenen een last; 12 liet
mensvolk rijden over ons hoofd; wij kwamen in vuur en
in water: gij hebt ons uitgeleid, naar de overvloed.
(Naardense)

We know that our Messiah Yeshua is coming. But
will refinement precede His arrival?

We weten dat onze Messias Yeshua komt. Maar zal
zuivering aan Zijn komst voorafgaan?

Malachi 3:2 "But who can endure the day of
His coming? And who can stand when He

Maleachi 3:2 Maar wie kan de dag van zijn komen áán,
en wie blijft staande als hij zich laat zien? want hij is als
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appears? For He is like a refiner's fire And like
launderer's soap.

het vuur van de smelter en als de loog van de blekers.
(Naardense)

The story is told of refining silver (author
unknown):

Een verhaal over de zuivering van zilver (auteur
onbekend):

A woman in a Bible study called up a silversmith and
made an appointment to watch him at work. She
didn't mention anything about the reason for her
interest in silver beyond her curiosity about the
process of refining silver. As she watched the
silversmith, he held a piece of silver over the fire and
let it heat up. He explained that, in refining silver,
one needed to hold the silver in the middle of the
fire where the flames were hottest so as to burn
away all the impurities.
The woman thought about God holding us in such a
hot spot - then she thought again about the verse, that
He sits as a refiner and purifier of silver. She asked the
silversmith if it was true that he had to sit there in front
of the fire the whole time the silver was being refined.
The man answered that yes, he not only had to sit
there holding the silver, but he had to keep his eyes on
the silver the entire time it was in the fire. For if the
silver was left even a moment too long in the flames, it
would be destroyed.
The woman was silent for a moment. Then she asked the
silversmith, "How do you know when the silver is fully
refined?" He smiled at her and answered, "oh, that's the
easy part -- when I see my image reflected in it."

Een vrouw riep in een Bijbelstudie een zilversmid op en
maakte een afspraak om hem aan het werk te zien. Ze
uitte niets over de reden voor haar interesse in zilver,
buiten haar nieuwsgierigheid over het proces van
raffinage. Terwijl ze naar de zilversmid keek, hield hij een
stuk zilver boven het vuur en liet het opwarmen. Hij
legde uit dat, om zilver te zuiveren, het nodig was om
het zilver in het midden van het vuur te houden waar de
vlammen het heetst waren teneinde alle
verontreinigingen weg te branden.
De vrouw dacht over God die ons in een dergelijke hete
plaats houdt - toen dacht ze weer over het vers, dat Hij
zit als iemand die zilver zuivert. Ze vroeg de zilversmid of
het waar was dat hij de hele tijd dat het zilver gezuiverd
werd tegenover het vuur moest zitten. De man
antwoordde dat hij daar niet alleen maar moest zitten
om het zilver vast te houden, maar hij moest ook zijn
ogen op het zilver houden gedurende de hele tijd dat
het in het vuur was. Want als het zilveren ook maar even
te lang in de vlammen was, zou het vernietigd worden.
De vrouw werd even stil. Toen vroeg ze de zilversmid,
Hoe weet je wanneer het zilver volledig gezuiverd is?"
Hij glimlachte naar haar en antwoordde: "Oh, dat is het
makkelijke gedeelte - als ik mijn spiegelbeeld erin zie."

If today you are feeling the heat of the fire, remember
that God has His eye on you and will keep His hand on
you and watch over you until He sees His image in you.

Als je vandaag de hitte van het vuur voelt, bedenk dan
dat God je in het oog houdt en Zijn hand aan je zal
houden en over je waken totdat Hij Zijn beeld in jou ziet.

Yochanan the Immerser (John the Baptist) states the
following of Yeshua the Messiah:

Jochanan de Doper (Johannes de Doper) zegt het
volgende van Yeshua de Messias:

Luke 3:16 Yochanan answered, saying to all, "I
indeed baptize you with water; but One mightier
than I is coming, whose sandal strap I am not
worthy to loose. He will baptize you with the Holy
Spirit and fire.

Lucas 3:16 antwoordt Johannes allen en zegt hij: ik doop u
met water, maar op komst is hij die sterker is dan ik, ik ben
nog niet eens geschikt om de riemen van zijn sandalen los
te maken; híj zal u dopen met heilige geestesadem en met
vuur; (Naardense)

Daniel tells us that in the end of days there will be
those who will be refined:

Daniel vertelt ons dat in het einde der dagen er mensen
zullen zijn die zullen worden gezuiverd:

Daniel 12:9 And he said, "Go your way, Daniel, for
the words are closed up and sealed till the time of
the end. 10 "Many shall be purified, made white, and
refined, but the wicked shall do wickedly; and none
of the wicked shall understand, but the wise shall
understand.

Daniël 12:9 Hij zegt: ga, Daniël, want verborgen en
verzegeld zijn de woorden tot aan de tijd van het einde; 10
gezuiverd, wit gemaakt en gelouterd worden velen en
boosdoeners bedrijven boosheid, en al die boosdoeners
verstaan het niet; maar de begripsvollen verstaan het;
(Naardense)
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Are you ready for the fire of the Refiner? As
the nations come against Israel, Zechariah
prophesies:

Bent u klaar voor het vuur van de Zuiveraar? Zacharia
profeteert i.v.m. het optrekken van de heidenen tegen
Israël:

Zechariah 13:8 And it shall come to pass in all
the land," Says YHWH, "That two-thirds in it
shall be cut off and die, But one- third shall be
left in it: 9 I will bring the one-third through the
fire, Will refine them as silver is refined, And
test them as gold is tested. They will call on My
name, And I will answer them. I will say, 'This is
My people'; And each one will say, 'YHWH is my
Elohim.' "

Zacharia 13:8 Geschieden zal het in heel het land, is de
tijding van de Ene: twee delen daarvan worden
weggevaagd, die vergaan, en het derde daarvan zal
overblijven; 9 dat derde zal ik doen komen in het vuur;
ik zal hen louteren zoals men zilver loutert en hen
toetsen zoals men goud toetst; zal dat deel mijn naam
aanroepen dan zal ik het antwoorden, en zeggen zal ik:
mijn gemeente is dat, en het deel zal zeggen: de Ene is
mijn God! (Naardense)

Come, Messiah Yeshua!

Kom, Messias Yeshua!

Revelation 19:11 Now I saw heaven opened, and
behold, a white horse. And He who sat on him was
called Faithful and True, and in righteousness He
judges and makes war. 12 His eyes were like a flame
of fire, and on His head were many crowns. He had a
name written that no one knew except Himself. 13
He was clothed with a robe dipped in blood, and His
name is called The Word of YHWH.

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie,
een wit paard, en die daarop zit wordt genoemd
getrouw en waarachtig, en in gerechtigheid richt hij en
strijdt hij. 12 Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en op zijn
hoofd heeft hij vele diademen, met een naam erop
geschreven die niemand weet dan hijzelf. 13 En hij is
gekleed in een gewaad gedompeld in bloed, en zijn
naam wordt genoemd ‘het woord van God’. (Naardense)

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle

4

