x:nO
NOACH/NOACH
Bereshith/Genesis 6:9-11:32
In onze parasha deze week vinden we het heel korte verslag van de Toren van Babel. Hoewel
het een van de beter bekende verhalen van de Torah is, zullen we naar de dieperliggende
schatten graven om proberen te begrijpen hoe het verhaal naar het ontzagwekkende plan
van de Almachtige wijst. Eerst, de voorstellingswijze van de Torah:
Bereshith 11:1 De gehele aarde nu was één van taal (saphah echat - tx'a,
één van spraak (ud’varim echadim - ~ydIx'a]

~yrIb'd>W).
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hp'f') en

Toen zij [uit het] oost[en]

(qedem - ~d,q,) trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich
vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed
bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook
zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot
de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele
aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde hwhy neder om de stad en de toren, die de
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mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en hwhy zeide: Zie, het is één volk en zij allen
hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te
doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal
verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide hwhy hen vandaar
over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men
haar Babel, omdat hwhy daar de taal der gehele aarde verward heeft en hwhy hen
vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.
Wanneer de Almachtige naar beneden komt om te zien wat de mensen doen, is het niet
naar Zijn zin. Het is Zijn beslissing om de eenheid tussen hen te verbreken, ze te
verstrooien en aan hun bouwproject een halt toe te roepen. Maar wat is er zo slecht aan de
eenheid die ze onder hen tot stand gebracht hebben? Er is een aanwijzing in het eerste
vers. We lezen dat de hele aarde “één taal” had en “één spraak.” Zijn dit gewoon
synonieme uitdrukkingen? Commentatoren suggereren dat het punt dat gemaakt wordt, is
dat er een gemeenschappelijke taal was plus een eenheid in denkwijze. En de gedeelde
denkwijze was….REBELLIE tegen hwhy.
We halen bijkomende ondersteuning voor deze gedachte van rebellie uit de informatie in
vers 2 die zegt dat zij “uit het oosten trokken” (qedem - ~d,q,). Het Hebreeuwse woord

(qedem - ~d,q,) vertaald als “oosten” heeft meer dan gewoon een richtingaangevende
betekenis. Het wijst ook naar dingen die “van ouds” of “oud” zijn, t.t.z. dingen die
betrekking hebben op de onsterfelijke Almachtige:
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Noot van de vertaler:

De meeste Nederlandstalige versies vertalen mikedem (ֶם
 ) ִמ ֶקּדmet oostwaarts. Een uitzondering hierop is de
Willibrord vertaling, “Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren”.
Ook de King James Version (in tegenstelling tot andere Engelse vertalingen) vertaalt in deze zin, “And it came
to pass, as they journeyed from the east…”
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Psalm 55:20 El hoort en Hij zal hen vernederen – Hij, die van oudsher (qedem ~d,q,) troont
Vanuit de profeet Micha, kunnen we “qedem” met de Messias verbinden:
Micha 5:1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit
u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van
ouds (qedem - ~d,q,), van de dagen der eeuwigheid.
Er is nog een vers dat aanduidt dat de Messias inderdaad uit het “oosten” zal komen:
Mattheüs 24:27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen,
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Daarom interpreteert Chazal Bereshith 11:2 om te zeggen dat het een “reis weg van de Oude
[Ancient One]” was; dus een verwijdering van hwhy. In feite, de “toren” die ze bouwden
“om een naam te maken voor henzelf” geeft aan dat de eenheid die ze tot stand gebracht
hadden niet als bedoeling had om de Almachtige te zoeken. Laten we die gedachte
contrasteren met wat we in Spreuken vinden:
Spreuken 18:10 De naam van
daarheen en is onaantastbaar.

hwhy

is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt

Hun opstandige poging om “een naam te maken voor henzelf” zou geen succes kennen.
Laten we een ogenblikje, voordat we verder gaan, lezen over het perfecte plan van de
Almachtige wanneer Hij bepaalt hoe een “naam” gemaakt zal worden voor een volk:
Bereshith 12:1 hwhy nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en
uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk
maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
Abraham, in contrast met het volk dat “uit het oosten reisde,” zal weg van Ur reizen, dat
dicht bij de toren van Babel gelegen is. In de loop van zijn reis zal hij hwhy’s “Naam”
aanroepen en daardoor zijn eigen naam niet verhogen:
Bereshith 12:7 … Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een
altaar voor hwhy, die hem verschenen was. 8 Toen brak hij vandaar op naar het
gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en
Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor hwhy en riep de naam van

hwhy aan.

Terugkerend naar de toren, laten we eerst de locatie begrijpen. De vroegst gekende
bewoners van Mesopotamië waren de Sumeriërs, waar de Bijbel naar verwijst als de
mensen van het “land van Shinar,” geassocieerd met “Nimrod”:
Bereshith 10:8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de
aarde; 9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht van hwhy; daarom zegt men:
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Een geweldig jager voor het aangezicht van hwhy als Nimrod. 10 En het begin van
zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het land Sinear.
De stad Babylon ligt in het land Sinear en haar algemene ligging is nooit in twijfel
getrokken.
Wanneer “hwhy neder daalde om de stad te zien en de toren die de mensenkinderen
bouwden” wat (fysisch gesproken) was het dat Hij zag?
De stad Babylon was in de Oudheid de hoofdstad van het land Babylonië in zuidelijk
Mesopotamië. Het spreidde zich uit langs de oevers van de palmvormige rivier de Eufraat
ongeveer 80 kilometer ten zuiden van het moderne Bagdad, net ten Noorden van wat nu de
moderne Iraakse stad al-Hillah is. Het was een grote metropool met wijde brede lanen,
hoge gebouwen en grote muren. Ze hadden de waters van de Eufraat gekanaliseerd in een
opmerkelijk irrigatie systeem.
Citerend van www.saudiaramcoworld.com:
“Bij het uitgraven van de geschiedenis van Babylon, hebben archeologen gevonden dat
in elke belangrijke stad uit de Oudheid in het land tussen de rivieren, er overblijfselen
bestonden van torenachtige structuren ziggurats genoemd. Ze ontdekten ook
voorstellingen van trapvormige torens op zegels, amuletten, cilinders en bas-reliëfs,
evenals teksten in spijkerschrift die de namen en de afmetingen van de torens gaven.
Uiteindelijk, dichtbij wat nu het dorp Hilleh in Irak is, ontdekten ze het grondplan van
een bijzonder grote toren. Die was gemaakt van gebakken stenen en had een zijde
van ongeveer 100 meter. Teksten gevonden in de ruïnes noemen het ‘Etemenanki, het
Huis van de Stichting van Hemel en Aarde.’ De teksten vertelden ook over haar
restauratie tijdens de regering van Nabopolassar in 625 v.C., vermeldden gebakken
stenen, stromen van asfalt, de raad van Babylonische goden en ongeveer 60 jaar later,
de dwangarbeid voor buitenlanders door de bekende Nebuchadnezzar om de
restauratie verder te zetten.
Gedurende duizenden jaren maakten ziggurats blijkbaar integraal deel uit van
Mesopotamische steden, waarbij elk van de andere verschilde in details zoals de
kathedralen van Europa, maar hoofdzakelijk hetzelfde: massieve kubusachtige
blokken, met teruggetrokken hogere terrassen en monumentale trappen die naar de
hogere secties leidden van waar spiraalvormige trappen opklommen naar het
hoogstgelegen platform waarop een tempel of heiligdom stond.” (einde citaat)
De toren die bekend staat als “Etemenanki, het Huis van de Stichting van Hemel en
Aarde,” zou de eerste heidense tempel geweest kunnen zijn. Op het niveau van topografie
van Babylonië, zou het een oriëntatiepunt geweest zijn zichtbaar van op meerdere
kilometers. In feite zijn de ruïnes van deze toren vandaag nog steeds zichtbaar. Is dit de
toren van Babel?
Laten we nu een dieperliggende connectie maken met deze toren (Huis van de Stichting
van Hemel en Aarde) die zich in Babylon (betekent “poort van god”) bevindt en een
verhaal dat zich een paar hoofdstukken verder afspeelt met Ya’acov:
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Bereshith 28:10 Ya’acov vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 En hij bereikte
een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam
een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats
slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder (sulam - ~L'su)
opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen
daarlangs op en daalden daarlangs neder. … 17 En hij vreesde en zeide: Hoe
ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort
des hemels.
Het Hebreeuwse woord voor “ladder” (sulam - ~L'su) komt slechts eenmaal voor in de
Hebreeuwse Schrift. Robert Alter suggereert dat het hoogstwaarschijnlijk leek op een
helling; verwant met die gevonden op Mesopotamische ziggurats uit de Oudheid die
dikwijls uitgestrekte, meervoudige hellingen hadden met terrasvormige portalen. De
uitdrukkingen “waarvan de top tot aan de hemel reikte” en “poort des hemels” brengen de
bedoeling van de toren van Babel in gedachte. Volgens Sarna stond de ziggurat uit de
Oudheid symbool voor die poort tussen de hemelse en de aardse wereld.
Wat zo interessant is aan Ya’acov’s droom van deze verticale brug tussen hemel en aarde
is dat het zich op de plaats zelf bevindt waar Izaak (die het offer van de enige Zoon van de
Vader verbeeldde) bijna geofferd werd. Door Ya’acov’s profetische droom zien we hoe de
connectie tussen het aardse en het hemelse plaats had moeten vinden volgens het
ontzagwekkende plan van de Vader! Natuurlijk zou Yeshua die connectie zijn zoals
aangegeven door Johannes!
Johannes 1:52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de
hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des
mensen.
Er is niets dat de mens kan doen, zoals een ziggurat bouwen, dat hem met de Vader zal
verbinden. Alleen door Yeshua kunnen we waarlijk de Vader bereiken. Een door de mens
gemaakte structuur is een “huis” verschillend van het “huis van Elohim” (Bereshith 28:17)
en is gebouwd op drijf “zand”!
Mattheüs 7:26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal
gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27 En de regen viel
neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het
viel in, en zijn val was groot.
Laten nog een kijkje nemen naar iets dat Ya’acov deed:
Bereshith 28:11 En hij bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon
ondergegaan was. En hij nam een van de stenen (evenim - ~ynIb'a]) der plaats, legde
die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen.
Er werd gesuggereerd dat de “stenen” die Ya’acov nam en “onder zijn hoofd legde,” van het
altaar waren waarop Izaak bijna geofferd werd. In Bereshith 28:11, is “stenen” duidelijk
meervoud (evenim - ~ynIb'a]). Een paar verzen later echter, blijkt dat de “stenen”
versmolten zijn tot een enkelvoudige “steen” (even - !b,a,)!

Torah Commentaar O Noach

4

Bereshith 28:18 De volgende morgen vroeg nam Ya’acov de steen (even - !b,a,) die
hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie
bovenop.
Joodse midrash ziet deze “steen” als de eenheid van allen uit Israël waarop er een
verbinding gemaakt zal worden tussen hemel en aarde. Zie je hoe dit verschilt van het
concept van het bereiken van de hemel door middel van de toren van Babel? De
generatie van Babel stond op het punt “eenheid plus door de mens gemaakte bakstenen”
terwijl Jacob’s droom gaat over “eenheid plus Messias!”
Laten we van dichterbij bekijken hoe de ziggurat of de toren van Babel gebouwd werd.
Bekijk eerst de grond waar hij op gebouwd werd. De Tigris en de Eufraat zetten beide slib
af tijdens het hoogwater seizoen. Het zand hoopt zich voortdurend op en hierop bouwen
is zoals bouwen op drijfzand. Er werd echter ontdekt dat ingenieurs uit de Oudheid een
heel moderne techniek gebruikten om het probleem op te lossen. Ze legden alternerende
lagen…eerst baksteen, dan zandgrond doorvlochten met rieten matten. Van deze lagen
bouwden ze enorme terrassen. De bakstenen vingen de verticale druk op en de taaie
matten weerhielden de structuur ervan om zijwaarts te hellen wanneer die nat werd.
Vandaag de dag noemen we deze techniek bouwen met composiet materialen. Archeologen
hebben meer dan 20 van deze ziggurats in de streek gevonden, waarvan de eerste meer dan
4000 jaar geleden gebouwd werd.
Dikwijls leidt technologie de mens tot hoogmoed. Herlees wat het volk zei en deed:
Bereshith 11:3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die
goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.
Is het niet interessant dat er in Babylon, bijna geen “stenen” waren? (Als een randopmerking
…overal waar je gaat in Israël, zijn er “stenen.”) Als Babylon elke heidense religie
voorstelt, dan houdt het gebrek aan “stenen”perfect steek. Daarom, zonder “stenen,” werden
ze gedwongen om gebruik te maken van technologie en hun uitvinding was de “baksteen.”
Onmiddellijk na dit vers lezen we dat ze een “stad en een toren waarvan de top in de
hemelen zou zijn” wilden bouwen. Ze daagden de Schepper uit. Door gebruik te maken van
“bakstenen en leem,” konden ze met hun eigen handen iets maken dat er zo sterk als een
“steen” uitzag. Ze waren tevreden! Ze hadden uitgezocht hoe zij zelf sterke steden en
torens konden bouwen. Babyloniërs beschouwden modder als de meest pure substantie;
daarom werd het gebruikt in de bouw van deze torens die opklommen naar de hemel, en
zogezegd de mens dichter bij de goden brachten. Hoe kon hwhy hen nu nog van nut zijn?
Brad Scott geeft ons in zijn reeks artikels “Bricks for Stones” een beter inzicht in de lessen
die we van“bakstenen” leren (lichtjes bijgewerkt – volledige artikels kunnen gevonden
worden op www.wildbranch.org/Articles/index.html):
“Tijdens een van onze laatste reizen naar Israël, werden we naar en van de vele tels (een
heuvel) in de buurt van Jeruzalem gebracht. Omdat de tel op de top afgevlakt was, waren
er daar verschillende heel oude ruïnes van de kleine stad over. De muren waren nu
ongeveer slechts vier voet hoog en er was een merkbaar verschil in de kwaliteit van de
overblijvende structuren die opgelicht werd door een van donker krijt. Deze lijn
duidde het einde van de originele stenen structuur aan en het begin van de moderne
renovatie gemaakt uit bakstenen.
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Wat zo voor de hand liggend was, was dat de bakstenen afbrokkelden bovenop de nog
steeds heel sterke steen. Ik nam snel wat foto’s en wandelde dan even weg van de groep
om na te denken over wat mijn Vader me op dit moment vertelde. Drie woorden spraken
voortdurend weer tot mij. “Dit is herstel.”
… de toren van Babel. Dit, leg ik jullie voor, is het basismodel van het verschil tussen
de God van stenen en de god van bakstenen …. Bakstenen worden gemaakt door
klei, leem en water te mengen. Stenen worden echter door God geschapen. Wanneer
de mens klaar is met zijn bakstenen, lijkt elke baksteen heel sterk op de andere.
Stenen komen in alle kleuren, maten en vormen, maar toch zijn het nog steeds
stenen. We herinneren ons dat Kefa (Petrus) ons hier ook aan herinnerde in één van zijn
brieven:
1 Petrus 2:1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en
alle kwaadsprekerij, 2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke,
onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, 3 indien gij
geproefd hebt, dat Adonai goedertieren is. 4 En komt tot Hem, de levende steen,
door de mensen wel verworpen, maar bij Yah uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u
ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om
een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Yah
welgevallig zijn door Yeshua de Messias.
We zijn levende stenen omdat Hij de Steen is. Gelovigen kunnen eenheid (met
diversiteit zoals uitgebeeld door stenen) in het geestelijke huis hebben omdat zij
gebouwd zijn op de Hoeksteen van het Huis ….niet omdat ze er allemaal hetzelfde
uitzien. Bakstenen zijn niet alleen door de mens gemaakt en gevormd door
vermenging, maar bakstenen beginnen ook na verloop van tijd af te brokkelen.
Wanneer ze slecht beginnen te worden, zullen metsers de meest moderne methodes
gebruiken om ze terug op te lappen. Een fundering van steen, echter, zal stand houden
en de tand des tijds doorstaan en wanneer de baksteen uiteindelijk wegbrokkelt, zal
die stevige fundering, gelegd van in het begin, er nog steeds zijn.
Hoe meer we vechten om er hetzelfde uit te zien, hoe meer verdeeld we worden. Ik
stel je voor dat religieuze systemen niet verschillend zijn. Stop en concentreer je een
ogenblik op de volgende godsdiensten en zie wat je het eerst voor de geest komt. Hare
Krishna. Boeddisme. De hiërarchie van de Romeinse Katholieke Kerk. Chassidisme.
Mormoonse missionarissen. Islamitische geestelijken. Bakstenen, bakstenen,
bakstenen. Ik stel je voor dat je weet dat je in een religieus systeem zit wanneer ze
proberen je ertoe te dwingen je te conformeren met door de mens gemaakte beelden en
verschijningen. ONS wordt gezegd dat we ons moeten conformeren met het beeld van
de Messias en daarom wordt ons niet verteld hoe Hij eruit zag. We weten dat Hij
tzitziot droeg maar er wordt ons niet verteld of Hij blauw en wit droeg, geknoopt met
knopen van 10-5-6-5 of dat ze 4 inch lang of vier voet lang waren. Wat we wel weten
over onze Verlosser is Zijn functie en doel.
Als iemand zorgvuldig de geboden, voorschriften en verordeningen geopenbaard in de
Torah bestudeert, wordt het snel duidelijk dat onze Vader niet altijd expliciet is in elk
detail. We weten dat we Pesach moeten vieren, maar alle bijzonderheden van dit feest
worden ons niet verteld. We worden onderwezen dat er het geroosterde lam was met het
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bloed aangebracht op de deurposten, er was ongerezen brood en bittere kruiden. Er wordt
ons niet gezegd deze op een speciaal bord te plaatsen of om charoseth en peterselie in
zout water toe te voegen. Ik stel de volgende mogelijkheid voor: zou het kunnen dat
omdat we ontworpen zijn om stenen te zijn en geen bakstenen dat onze Vader de
unieke respons van elk van Zijn kinderen op het feest kan aanvaarden? Is het mogelijk
dat het op een bepaalde manier in orde is dat we niet allemaal in dezelfde pas lopen?
Het lijkt mij dat de Vader van in het begin exact wist hoe we zijn. Hij wist dat we Zijn
woorden zouden lezen, ze zouden vermengen met onze verschillende interpretaties en
dan, hoofdzakelijk omwille van schuldgevoel en ecclesiastische cohesie, iedereen er toe
brengen zich aan onze interpretatie te conformeren. Volgens Yochanan (Johannes), zijn
het de geboden van onze Vader die niet zwaar zijn:
1 Johannes 5:2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen van Yah liefhebben,
wanneer wij Yah liefhebben en Zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde van Yah,
dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar…
Ik stel je voor dat het onze interpretatie van de geboden van God is die zwaar en
drukkend zijn en niet de geboden zelf. Alle religieuze systemen hebben als doel je op
het systeem te doen lijken en niet op de Messias. Dit wordt voornamelijk tot stand
gebracht door de massa’s te overtuigen om zich te conformeren naar de vorm (t.t.z.
bakstenen maken) en niet zich te conformeren naar functie en doel ...” (einde citaat)
De Schrift onthult dat alle valse religieuze systemen hun oorsprong vonden in het land van
Babylon en in het laatste der dagen hun eindoordeel onder ogen zullen zien. Merk echter
op dat, voordat het eindoordeel plaatsvindt, de vijanden van het Lam, zoals de generatie
van Babel, “één van zin” zullen zijn met de boze.
Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, EEN
GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN
VAN DE GRUWELEN DER AARDE. … 13 Dezen zijn één van zin en geven hun
kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar
het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der
koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. …
17
Want Yah heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te
doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van Yah zullen
voleindigd zijn. 18 En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap
heeft over de koningen der aarde. 18:1 Hierna zag ik een andere engel, die grote
macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.
2
En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad)
Babylon…
En met een grote “steen” wordt de “grote stad Babylon” “in de zee geworpen” om “nooit
meer gevonden” te worden:
Openbaring 18:21 En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en
wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de
grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden.
Het verhaal van de toren van Babel sluit een belangrijk tijdperk af. Omdat de Almachtige
nu een verdeeldheid tussen de volkeren heeft veroorzaakt, is er niet langer enige hoop op
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een eengemaakte mensheid met een hart voor Zijn dienst en rechtsreeks leiderschap. Nu
dat er vele volkeren zijn, zal er een nood zijn aan één volk dat kan schijnen als het volk van
hwhy en alleen Zijn Naam aanroepen. Daarom brengt onze volgende parasha het verhaal
van Abraham, de eerste Hebreeër. Een paar generaties later, zal de familie van Abraham
zich ontwikkelen tot het uitverkoren volk Israël. Dat volk, samen met Yeshua als haar
hoofd, zal opnieuw de macht hebben om heel de mensheid te verenigen! Dit is het plan
van de Vader en we moeten allemaal streven naar Zijn soort eenheid!
Marcus 3:24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk
zich niet staande houden. 25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat
huis niet kunnen bestaan.
Shabbat Shalom!
Ardelle
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