Devarim “Woorden”
Deuteronomium 1:1–3:22
Jesaja 1:1–27
Koningen 16-18
Een meer perfect Werk
Deze week beginnen we in het Boek Deuteronomium. Het zal de laatste boodschap van Mozes zijn
aan het volk waarvan hij zo ging houden. Ja, ze hadden Mozes tijdens de veertig jaar die hij met
hen had doorgebracht menige dag van hartpijn gegeven, maar aan het einde was de liefde die hij
voor hen had niet te meten, noch kon iemand van het volk de liefde die hij had echt begrijpen. Zijn
roeping is bijna voltooid als hij daar, soms met tranen over zijn wangen rollend, soms verstikkend
in zijn woorden, zijn laatste boodschap aan de Hebreeën geeft.
Mozes heeft de taak volbracht waartoe hij jaren voordien geroepen werd. Hij bevrijdde het volk uit
de slavernij van Egypte en heeft hen nu zo ver gebracht als hij kan gaan. Het is tijd om de teugels
aan iemand anders over te dragen, zodat de laatste stappen kunnen genomen worden. We zullen
echter leren als we verder door dit laatste boek van de Torah gaan, dat zelfs Mozes weet dat ze
niet in Het Land zullen blijven. De reden hiervoor is omdat bij velen, veertig jaar later, hun hart
nog steeds in Egypte is. We weten natuurlijk dat zij die ouder dan 20 waren toen ze Egypte lijfelijk
verlieten, in de wildernis waren gestorven, maar het hart van Egypte hadden ze doorgegeven aan
hun kinderen. Ja, ze zullen Het Beloofde Land ingaan, maar het zal hun uiteindelijk niet toegelaten
worden er te blijven - omdat het werk van het verlaten van Egypte enkel een fysieke bevrijding
was. Er zou een veel grotere macht dan Mozes nodig zijn om het innerlijke werk van ware
bevrijding uit Egypte te volbrengen.
Ik zie dit scenario van de Hebreeën vandaag weer opnieuw tot leven komen.
De “ Hebreeuwse Wortel Beweging” heeft opnieuw het werk gedaan dat Mozes eeuwen geleden
deed. Het heeft een volk voortgebracht dat een ietwat fysieke bevrijding onderging. Het was
voornamelijk een bevrijding van uiterlijkheden. We versieren geen bomen meer en verstoppen niet
langer eieren. We kijken anders naar wat ons op ons bord wordt voorgezet. We gaan naar plaatsen
en vieren met anderen op data die aan de Schrift verbonden zijn. Velen onder ons kunnen zelfs
naar de Nieuwe Maan kijken en beter het vers van Genesis begrijpen dat ons vertelt dat het een
teken is. Maar hebben we in die reis werkelijk meer vorderingen gemaakt dan de Hebreeën? Staan
we nog steeds aan de verkeerde kant van de rivier? Worden we weerhouden van in te gaan, omdat
we niet toelieten dat Zijn werk voltooid werd tot op een niveau dat ons niet alleen in Het Land zal
toelaten, maar ons de kans geeft om in Het Land te blijven?
Wat is dan dat werk dat vandaag nodig is? Het is iets wat ik vorige week aanraakte.
Ik geloof dat het werk dat Yah vandaag in ons verlangt te doen, het innerlijke werk is. Hij verlangt
ernaar ons niet alleen uit Egypte te brengen, maar Egypte uit ons te brengen! Zijn verlangen is een
bevrijding en verlossing in ons tot stand te brengen die de kracht heeft tot het uiterste te redden,
inplaats van ons enkel te helpen nog een dag door te raken.
Hoe kan dit meer perfecte werk tot stand komen? Ik geloof niet dat het komt door meer studie van
de “Letters van Het Woord.” We moeten die letters toelaten geest en leven in ons leven te worden.
We moeten de plaats vinden waar we niet enkel de Torah van Mozes zien, maar de persoon van
Yeshua, Zijn leven, Zijn kracht en Zijn bevrijding in elk woord. Als we Hem niet zoeken in Torah,
zullen we net doen als onze voorouders en te kort schieten.
En nu stel je me hoopvol de vraag hoe je dit moet doen. Sorry, maar ik heb het hele antwoord
niet. In feite heb ik helemaal geen antwoord voor jou. Ik heb slechts gedeeltelijke antwoorden voor
mezelf. Hij toont mij wat moet gedaan worden opdat Zijn Torah niet alleen in mij IS, maar in mij
LEEFT. Aangezien echte en totale verlossing een individuele zaak is, is wat Hij me toont voor mij en
niet voor iemand anders. Het werk dat Hij in jou verlangt te doen is een werk voor jou en moet aan
jou onthuld worden, voor jou. Lijkt dit alsof ik het aan mijn kant probeer te laten afweten? Neen,
het lijkt meer op werk aan jouw kant! Om Paulus losjes te citeren, elke mens moet zijn eigen
complete verlossing uitwerken met vrees en beven. Hier bestaat geen “ taille Unique.”
We hebben nog iets met onze vroege voorouders gemeen en dat is dat het een persoonlijke keuze
was om de rivier over te steken. Het was een persoonlijke keuze om in het land te blijven of eruit
geschopt te worden tengevolge van ongehoorzaamheid. Datzelfde concept is ook voor ons vandaag
nog geldig. Het werk waarover ik het heb is een keuze, één die ik niet kan maken voor jou,
evenmin kan jij die maken voor mij.

Neen, ik heb niet al de antwoorden over hoe dit werk tot stand kan komen. Wat ik je wel kan
zeggen is dit. De woorden in Deuteronomium bevatten de sleutel voor elk van ons. Neem tijdens
de lezing van deze week de tijd om te bidden en te vragen dat jouw sleutels je zouden getoond
worden. Vraag om de woorden niet alleen te zien met het doel uiterlijke veranderingen en
gebruiken in je leven te brengen, maar vraag veeleer om Hem er in te zien.
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