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Shemot/Exodus 27:20 "And you shall command the
children of Israel that they bring you pure oil of pressed
olives for the light, to cause the lamp to burn
continually.

Sjemot/Exodus 27:20: En jij zult de zonen van Israël
gebieden dat ze nemen en tot jou (brengen): olie van de
olijf, helder, gestoten,- voor de verlichting; om te doen
opklimmen: een altijd-aanwezige vlam.

Note from the above verse that ALL of Israel is
commanded to bring the pure, pressed oil for the light
of the menorah. This duty does not belong to just a
select group of people. Believers in Yeshua who are
grafted into the olive tree of Israel will also be
responsible for oil from the olives. But what does that
really look like? This week, more notes from Mr.
William Bullock (www.regionschristiancenter.org):

Merk in bovenstaande vers op dat HEEL Israël wordt
opgedragen om de pure, geperste olie voor het licht van
de menora te brengen. Deze plicht behoort niet bij enkel
een selecte groep mensen. Gelovigen in Yeshua, die op
de olijfboom van Israël geënt zijn, zullen ook
verantwoordelijk zijn voor olie uit de olijven. Maar hoe
ziet dat er eigenlijk uit? Deze week meer notities van de
heer William Bullock (www.regionschristiancenter.org):

"The olive tree, not the vine, is the first fruit tree
mentioned in Torah aside from the Tree of Life and the
Tree of the Knowledge of Good and Evil which were
found in the Garden of Eden. In Genesis 8:11, the
narrative of Torah reveals that the olive tree was the
first form of plant life that the inhabitants of the Ark
encountered after the Great Flood. Remember Noach
set loose a dove from the window of the ark, and in the
evening the dove returned bearing something in her
beak - the freshly plucked leaf of an olive tree.
The olive tree, therefore became for all time a sign
of new life, new hope, and a new order rising from
the debris of a purging judgment. To be without oil
(like the 5 foolish virgins), means to claim to be
living a new life and walking in new hope without
continually producing fruit consistent with that new
life and hope.
The first reference in Torah to "oil" is found in Genesis
28:18 when Ya'acov poured oil on the stone which his
head had laid as he was dreaming a dream. From this
beginning the act of anointing something or someone
with oil has become synonymous with
consecrating/setting apart that thing or person unto
the service and use of the Holy One. Later, other kings
were consecrated through the act of being anointed
with oil. Of course the title "Messiah" is believed to
refer specifically to one set apart to the Holy One
through an oil anointing.

"De olijfboom, niet de wijnstok, is de eerste
vruchtboom die in Tora genoemd wordt afgezien van
de Boom des Levens en de Boom der Kennis van Goed
en Kwaad, die in de Hof van Eden stonden. In Genesis
8:11, onthult het Tora-verhaal dat de olijfboom de
eerste vorm van plantenleven was waar de bewoners
van de ark na de zondvloed mee in aanraking kwamen.
Herinner je dat Noach een duif uit het raam van de ark
liet die 's avonds terugkwam met iets in haar snavel het vers geplukte blad van een olijfboom.
De olijfboom werd daarom voor altijd een teken van
nieuw leven, nieuwe hoop, en een nieuwe orde die
oprijst uit het puin van een zuiverend oordeel. Zonder
olie zijn (zoals de 5 dwaze maagden), betekent claimen
dat je een nieuw leven leeft en in nieuwe verwachting
wandelt, zonder voortdurend vruchten voort te brengen
in overeenstemming daarmee.
De eerste vermelding in de Tora van "olie" is te vinden
in Genesis 28:18 toen Jacob olie op de steen goot,
waarop zijn hoofd had gelegen omdat hij een droom
droomde. Hieruit is de handeling van iets of iemand
met olie zalven synoniem geworden met wijden / dat
ding of die persoon apart zetten voor de dienst aan en
bruikbaar voor de Heilige. Later werden andere
koningen gewijd door de handeling van het zalven met
olie. Natuurlijk wordt de titel "Messias" verondersteld
van specifiek naar iemand te verwijzen die voor de
Heilige afgezonderd is via een olie-zalving.

The oil we are talking about each person being
commanded to bring is not, however, oil to be used for
anointing but oil to be used for burning and shining. In
this regard, it should be kept in mind that the oil of an
olive is not combustible in the way a fuel like gasoline
is. With an olive oil lamp, therefore, what burns and
gives off light is not the liquid oil itself but is instead
vaporized molecules of the liquid/oil which are
continually drawn to and released by the heat at the
end of a flaming wick. In vapor form olive oil molecules
have a lower combustion point – lower, in fact, than
the combustion point of the wick material. This means
that the vapors of olive oil burn before the wick does,

De olie waar we over spreken die elkeen moest gaan
brengen is echter geen olie om te zalven, maar olie
om te branden en schijnen. In dit verband moeten
we in gedachten houden dat de olie van een
olijfboom niet brandbaar is zoals benzine. Bij een
olijfolielamp is wat brandt en licht verspreidt niet de
vloeibare olie zelf maar verdampte moleculen van de
vloeistof/olie die voortdurend worden aangetrokken
en losgelaten door de warmte aan het einde van een
brandende lont. Dampvormige olijfolie moleculen
hebben een lager verbrandingspunt - in feite, lager
dan het verbrandingspunt van de lont. Dit betekent
dat de olijfoliedampen eerder branden dan de lont,
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and the burning of those produces significantly more
light, for a much longer period of time, than the
burning of the wick by itself would.
The oil which each person who has been redeemed
by the Holy One is to produce and bring forth is
similarly drawn forth supernaturally by Divine Fires of
testing and purification. We are drawn into those
fires by the Holy One on purpose, in order that what
will be released by us here on earth is not
recognizable as "our" fruit, which would result in us
receiving glory, but is instead Divine Light, which
results in HIM receiving glory.
YHWH makes it clear that everyone in the
Redeemed Community of Israel is expected to
participate in His plan for lighting the world. Not a
single individual is ever to allow himself or herself to
be without oil for the lamp - like one of the "foolish
virgins" of Yeshua's parable. Every son and
daughter of the Covenant is to be continually
engaged, every day of our lives, in the enterprise of
growing, harvesting, pressing, consecrating, and
sharing oil. As the olive is the sign of new life and
new hope, the production of oil from the olive is the
sign of submission to the life-mission and the lightbearing function for which He redeemed us and
gave us new life and new hope.
So...the One who said 'Yehi Ohr' (Light, Be!) on the first
day of the Creation Week has ordained another kind of
lighting. It will come from a 7-branched menorah which
every single person in covenant with Him is to
continuously be about the business of supplying
absolutely pure, hand-beaten olive oil.

en dat dit verbranden aanzienlijk meer licht
produceert, gedurende een veel langere tijd dan de
verbranding van de lont zelf.
Elkeen die door de Heilige werd verlost, die de olie
moest produceren en brengen, wordt eveneens
bovennatuurlijk aangetrokken door Goddelijke vuren
van beproeving en zuivering. We worden door de
Heilige in die vuren getrokken met een doel, zodat
wat door ons hier op aarde zal worden uitgebracht
niet herkenbaar is als "onze" vrucht, wat voor ons
glorie zou opleveren, maar daarentegen Goddelijk
Licht is, wat als resultaat HEM glorie geeft.
YHWH maakt duidelijk dat van iedereen in de Verloste
Gemeenschap van Israël wordt verwacht om deel te
nemen in Zijn plan voor de verlichting van de wereld.
Geen enkel individu is ooit toegestaan om zelf zonder
olie voor de lamp te zijn - zoals een van de "dwaze
maagden" van de parabel van Yeshua. Iedere zoon en
dochter van het Verbond moet er voortdurend mee
bezig zijn, iedere dag van ons leven, in de onderneming
van telen, oogsten, persen, wijden, en delen van olie.
Aangezien de olijf het teken van nieuw leven en nieuwe
hoop is, is de productie van olie uit de olijven het teken
van onderwerping aan de levensmissie en de lichtdragende functie waarvoor Hij ons verloste en ons een
nieuw leven en nieuwe hoop gaf.
Dus ... Degene die op de eerste dag van de scheppings
week zei 'Yehi Ohr' (Er zij Licht!) heeft een ander soort
verlichting verordend. Het zal komen uit een 7-armige
menora waarvoor elke persoon in het verbond met
Hem continu moet bezig zijn met het aanleveren van
absoluut zuivere, met de handen geslagen olijfolie.

In this week's reading, YHWH assigns to every single
member of Israel the responsibility to provide oil for
the light. This command provides an interesting
backdrop for Yeshua's parable of the 10 virgins
(Matthew 25:1-13). Of what did the 'wise' bridesmaids
- but not the 'foolish' bridesmaids - have an ample
supply? You guessed it - it was oil for the light! (The
same phrase of Shemot/Exodus 27:20!) Trials and
tribulations lead to the production of the special oil
that makes us an effective light source.

In de lezing van deze week, kent YHWH aan elk lid van
Israël de verantwoordelijkheid toe om olie voor het licht
aan te leveren. Deze opdracht geeft een interessante
achtergrond bij Yeshua's parabel van de 10 maagden
(Matteüs 25:1-13). Waarvan hadden de 'wijze'
bruidsmeisjes - maar niet de 'dwaze' - een ruim aanbod?
U raadt het al - het was olie voor het licht! (Dezelfde
zegswijze van Sjemot / Exodus 27:20!) Beproeving en
pijnlijke ervaringen leiden tot de productie van de
speciale olie die van ons een efficiënte lichtbron maken.

One more thing about the oil. What was brought
was to be 'pure' oil, having no foreign substance or
sediment in it. That means the olives would have to
be pressed, not crushed. It is believed that for the
menorah, the olives were hand pressed and it was
the first drops of oil that was collected for the
lighting of the menorah. Afterwards the olives could
be crushed and the remaining oil used for mealofferings. Today's olives are pressed, crushed, and
slowly churned mechanically. It produces a certain
amount of sediment. Spiritually speaking, if we do
not respond to all things that happen in our lives
with love and obedience to our Master, then our oil
will not be pure. And the light will not be as bright.

Nog één ding over de olie. Wat gebracht werd moest
'pure' olie zijn, zonder vreemde stoffen of sedimenten.
Dat betekent dat de olijven moesten geperst worden,
niet verpletterd. Men neemt aan dat voor de menora, de
olijven met de hand werden geperst en het waren de
eerste druppels olie die voor de verlichting van de
menora werden verzameld. Daarna konden de olijven
worden geplet en de rest van de olie voor de maaltijdoffers gebruikt worden. De olijven worden tegenwoordig
mechanisch geperst, geplet, en langzaam gekarnd. Dat
geeft een bepaalde hoeveelheid sediment. Geestelijk
gesproken zal onze olie niet zuiver zijn, als we niet op alle
dingen die in ons leven plaatsvinden met liefde en in
gehoorzaamheid aan onze Meester reageren. En het licht
zal niet zo helder zijn.
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1 John 3:3 And everyone who has this hope in Him
purifies himself, just as He is pure.

1 Johannes 3:3 Dus ieder die deze hoop op hem
gevestigd heeft zuivert zich zoals hij zuiver is;

No one was pressed and squeezed as much as Yeshua
was on the Mount of Olives. There, we are given this
picture of Him:

Niemand werd zoveel geperst als Yeshua op
de Olijfberg. Daar kregen
gen we dit beeld over
Hem:

Luke 22:44 And being in agony, He prayed more
earnestly. Then His sweat became like great drops of
blood falling down to the ground.

Lukas 22:44 In doodsangst gerakend heeft hij des te
dringender gebeden; het geschiedt: zijn zweet wordt als
klodders bloed die neerdalen op de aarde;

So...much to think about and consider. And
speaking of olives, here are a couple pictures.
First a very old olive orchard (northern Golan):

Dus ... veel om over na te denken. En van olijven
gesproken,, hier zijn een paar foto's.
Eerst een heel oude olijfboomgaard (noordelijke Golan):
()
Vervolgens een
en oude olijfpers: (hieronder)

And an old olive press:
And can't resist a picture of living water
taken just today (northern Golan Heights):

En ik kan niet nalaten er een foto bij te voegen van
levend water, vandaag genomen (noordelijke Golan
Hoogten): ()
Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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