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This week we proceed to the mountain. Early on,
at the burning bush experience, Moshe was already
given the goals:

Deze week gaan we verder naar de berg. Heel vroeg
al, bij de brandende braambos ervaring, werden aan
Moshe reeds de doelen gegeven:

Shemot 3:8 "So I have come down to (1) deliver
them out of the hand of the Egyptians, and (2) to
bring them up from that land to a good and large
land, to a land flowing with milk and honey...

Sjemot 3:8 "Ik ben afgedaald om (1) hen te verlossen
uit de hand der Egyptenaren, en (2) hen uit dat land
omhoog te brengen, naar een goed en ruim land,
naar een land dat overvloeit van melk en honing ...

The goals:
1. Deliverance
2. Taken to the Promised Land
YHVH could have taken them to the Land
however He pleased. He could have transferred
them immediately, with little effort. However, He
chose one major stop between the goals, and that
stop was Mt. Sinai.

De doelstellingen:
1. Bevrijding
2. Meenemen naar het Beloofde Land
YHVH kon hen hebben meegenomen naar het Land
gelijk het Hem behaagde. Hij kon ze meteen hebben
overgedragen, met weinig inspanning. Echter, Hij
koos een belangrijke stop tussen de doelen, en dat stop
was berg Sinaï.

There were two main elements to the Mt. Sinai
experience:
1. The experience
2. The actual commandments
What if Moshe had just been handed the laws with no
fanfare? The impact of these laws would not have
been any different than any other set of laws given to a
particular people. But the experience at Mt. Sinai was
an earth-shattering event. For the first time, the
Creator of the Universe spoke to an entire nation of
people. There were literally millions of witnesses,
both Israelite and others who had attached themselves
to the nation. It could truly never be denied.
The mountaintop is a place to have an "ah ha"
moment. We all long for such revelations. As
believers, we first had an experience of deliverance
when Yeshua came into our lives (our Pesach).
Then, through another slow, deliberate process - a
mountaintop experience... an understanding
through the Holy Spirit that it was the Torah that
was written on our hearts (our Shavuot). So now
most of us are waiting for that final fulfillment of
the goal - that He will bring us to a good and large
Land, a Land flowing with milk and honey (our
Sukkot and the return of Messiah).
We know that the New Covenant is associated
with the Torah being written on the heart - think of
it literally as YHVH's heart being imprinted upon
ours:

Er waren twee belangrijke elementen aan de berg
Sinai ervaring:
1. De ervaring zelf
2. De eigenlijke geboden
Wat als Moshe de wetten had overhandigd zonder veel
tramelant? De invloed van deze wetten zou niet anders
zijn geweest dan elke andere reeks wetten aan een
bepaald volk gegeven. Maar de ervaringen bij de berg
Sinai was een wereldschokkende gebeurtenis. Voor de
eerste keer sprak de Schepper van het heelal met een
heel volk. Er waren letterlijk miljoenen getuigen, zowel
Israëlieten als anderen die zich met het volk hadden
verbonden. Het kon echt nooit worden ontkend.
De bergtop is een plek voor een "ah ha" ervaring. We
zien allemaal uit naar zo’n onthullingen. Als gelovigen,
hadden we eerst een ervaring van bevrijding toen
Yeshua in ons leven kwam (onze Pesach). Dan, door
een ander langzaam, weloverwogen proces - een berg
ervaring ... een begrijpen door middel van de Heilige
Geest dat het de Tora was die in ons hart werd
geschreven (onze Shavuot). Dus nu wachten de
meesten van ons op die finale vervulling van het doel dat Hij ons zal brengen naar een goed en groot Land,
een Land dat overvloeit van melk en honing (onze
Sukkot en de terugkeer van de Messias).
We weten dat het Nieuwe Verbond wordt
geassocieerd met de Torah die in het hart wordt
geschreven - denk aan het letterlijk bedrukken van ons
hart met YHVH's hart:

Jeremiah 31:33 "But this is the covenant that I will
make with the house of Israel after those days, says
YHVH: I will put My Torah in their minds, and
write it on their hearts; and I will be their Elohim,
and they shall be My people. 34 "No more shall every
man teach his neighbor, and every man his brother,

Jeremia 31:33 "Maar dit is het verbond, dat Ik met het
huis Israëls na die dagen zal maken, zegt YHVH: Ik zal
Mijn Tora in hun gedachten leggen, en die op hun
harten schrijven, en Ik zal hun Elohim zijn, en zij zullen
Mijn volk zijn. 34 "Nooit meer zal iedere man zijn
naaste leren, en een iegelijk zijn broeder, zeggende:
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saying, 'Know YHVH,' for they all shall know Me,
from the least of them to the greatest of them, says
YHVH. For I will forgive their iniquity, and their sin I
will remember no more."

Ken YHVH, want zij allen zullen mij kennen, van de
kleinste tot de grootste onder hen, zegt YHVH. Want Ik
zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde zal Ik
niet meer gedenken. "

There was a partial fulfillment of this in Acts
(verse 34 not yet fulfilled):
As the Torah took a central role on Mt. Sinai and
on Mt. Zion in Jerusalem, so it also played a
central role in other mountaintop experiences.

Er was een gedeeltelijke vervulling hiervan in
Handelingen (vers 34 is nog niet vervuld):
Zoals de Thora een centrale rol innam op de berg Sinaï
en op de berg Sion in Jeruzalem, zo speelde die ook
een centrale rol in andere bergtopervaringen.

And here's another experience on a mountain:

En dan volgt hier nog een ervaring op een berg:

Matthew 17:1 Now after six days Yeshua took Peter,
James, and John his brother, led them up on a high
mountain by themselves; 2 and He was transfigured
before them. His face shone like the sun, and His
clothes became as white as the light. …

Mattheüs 17:1 En na zes dagen nam Yeshua Petrus,
Jakobus en Johannes, zijn broeder, en leidde hen op
een hogen berg; 2 en Hij werd voor hen veranderd.
Zijn gezicht straalde als de zon, en Zijn klederen
werden wit als het licht. …

Again, the glory of YHVH shines through, the Voice
comes out of the cloud and the people were fearful.
Moshe (Torah) is present and now also Elijah (prophets), whose job in the end times will be restoration:

Nogmaals, de glorie van YHVH schijnt er doorheen,
de Stem komt uit de wolk en de mensen waren bang.
Moshe (Torah) is erbij aanwezig en nu ook Elijah
(profeten), wiens werk in de eindtijd herstel zal zijn:

Malachi 4:5 "See, I will send you the prophet Elijah
before that great and dreadful day of YHVH comes. 6
He will turn the hearts of the fathers to their children,
and the hearts of the children to their fathers; or else I
will come and strike the land with a curse."

Maleachi 4:5 "Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat
de grote en geduchte dag van JHWH komt 6 Hij zal
het hart der vaderen tot de kinderen, en de harten van
de kinderen tot hun vaderen; of anders zal Ik komen en
het land met een vloek slaan."

Isaiah 2:2 It will happen in the final days that the
mountain of YHVH's house will rise higher than
the mountains and tower above the heights. Then all
the nations will stream to it, 3 many peoples will
come to it and say, 'Come, let us go up to the
mountain of YHVH, to the house of the Elohim of
Jacob that he may teach us his ways so that we may
walk in his paths.' For the Torah will issue from
Zion and the word of YHVH from Jerusalem.

Jesaja 2:2 Het zal gebeuren in de laatste dagen dat de
berg van YHVH's huis hoger zal opstijgen dan de
bergen en boven de hoogten uittorenen. Dan zullen
alle volken er naar toe stromen, 3 vele volkeren zullen
komen en zeggen: ‘Komt, laten wij opgaan naar de
berg van YHVH, naar het huis van de Elohim van
Jakob, opdat Hij ons Zijn wegen lere, zodat wij in zijn
paden kunnen wandelen.' Want de Thora zal uitgaan
van Sion en het woord van JHWH uit Jeruzalem.

And how about this for the final mountain
revelation given to John in the book of Revelation:

En hoe zit dit met de laatste berg openbaring aan
Johannes in het boek Openbaring:

Revelation 21:10 And he carried me away in the
Spirit to a great and high mountain, and showed me
the great city, the holy Jerusalem, descending out of
heaven from Yah, 11 having the glory of Yah …:

Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest
naar een grote en hoge berg, en hij toonde mij de
grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalend uit de
hemel vanuit Yah, 11 de glorie van Yah hebbend …

YHVH, the Torah/Messiah, mountains, and the
covenant. This is what takes us out of our own
bondage in Egypt to the Promised Land!

YHVH, de Thora/Messias, bergen, en het verbond. Dit
is wat ons uit onze eigen slavernij in Egypte naar het
Beloofde Land brengt!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shabbat Shalom!
Ardelle
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