
 

  
Marcheren uit Egypte: 

Elk jaar wanneer het zoeken naar de aviv gerst (of gort) begint en het wachten 

is op de eerste zilveren tekenen van de nieuwe maan, is er een groeiende 

onrust in het lichaam van Messias. De Geest van de Eeuwige werkt onrustig in 

het hart en ziel van Zijn kinderen. Verhalen van hebzucht, corruptie en seksueel 

misbruikt hebben een storm van verontwaardiging teweeg gebracht in de 

geloofsgemeenschappen, Christelijk dan wel Joods.  

Er is een groeiende bewustwording in het lichaam van gelovigen dat corruptie 

en verontreiniging van Elohim’s woord heeft plaatsgevonden door de eeuwen 

heen. Deze manipulaties, verdraaiingen, toevoegingen en corrupte vertalingen 

hebben verschillende “vergiftigde” religieuze systemen voortgebracht die 

tegen de regels van YHWH ingaan.  

Menig gerespecteerde denominatie die stonden voor standvastig geloof, zijn 

ontdaan van hun autoriteit, kracht, invloed en relevanties in de wereld vandaag 

en dienen nu als een herinnering aan een eens levendig geloof. 

Veel steden hebben te maken met kerken die gesloten worden uit angst, 

onwetendheid, vooroordelen, gebrek aan financiën, kerkgangers die shoppen, 

gebrek aan leiderschap en het ontbreken van visie.   

 

Voorbeeld van een Joodse gemeente in Indiana: 

Een gerespecteerde Orthodoxe rabbi klaagde dat het “Judaïsme” faalde om de 

mensen / gelovigen te stimuleren in het geloof. Hij deelde mee dat veel 

synagogen hetzelfde probleem kende, en dat wij in  wezen dezelfde 

basisproblemen kende als de kerken. Mensen hebben geen behoefte meer aan 

lege gebruiken en rituelen door diverse  religie stromingen, waardoor geestelijk 

onderscheid wordt gemaakt hoe je moet leven. De “letter van de wet” is één 

dode letter, verkondigen ze, en kan groep nog individuele mens stimuleren of 

samenbinden. De professionele profeten beloven continue een komende 

opwekking, maar hun woorden zijn gericht tot oren die niet willen horen en 

harten die verhard zijn,  lege beloften die gericht lijken te zijn aan een hard en 

uitgedroogd land. 

 



 

  
 

Tegelijkertijd marginaliseren deze gerespecteerde instituten het moraal en het 

geloof verdwijnt zienderogen om ons heen, maar de markt voor boeken en 

dvd’s omtrent spiritualiteit stijgt alsmaar. Spiritualiteit is een brede term die 

kan verwijzen naar satanisme, reiki, tot en met islam. Deze groeiende markt 

van spiritualiteit geeft aan dat mensen een honger hebben naar iets dat het 

humanisme, materialisme, de denominaties en religies niet kunnen bieden. 

Mensen zijn niet op zoek naar religie. Mensen zijn niet op zoek naar instituten, 

denominaties of gebouwen. Mensen zijn het zat om constant dezelfde preek te 

horen. Mensen zijn het ook zat om steeds kleine zinnen uit de bijbel te horen 

die uit hun verband zijn gerukt, of van tradities waarvan zij de mening of 

oorsprong niet meer kennen. 

Mensen willen waarheid horen. Mensen willen weten wat de waarheid 

betekent. Mensen willen ergens bij horen of zich ergens aan verbinden. 

Mensen willen weten dat zij de dingen doen in het aangezicht van de Eeuwige 

die creëert, bevrijd, behoud en verlost en om hen geeft. Zoals mensen zoeken 

naar organisch, hormoon vrij, medicijn vrij, chemisch vrij, vervuild vrij voedsel 

om het lichaam mee te voeden, zo zijn zij ook op zoek naar pure, basale 

waarheden om hun ziel te voeden. Mensen willen drinken van het pure 

levende water van het Woord dat hun ziel bevredigd, en genezing brengt en 

leven schept in het lichaam.  Mensen willen niet simpel “geloven” zoals zij eens 

deden in sinterklaas, de paashaas, valentijn etc. Zij willen het geloof “Leven” 

met de levende Elohim. Mensen zijn ook niet op zoek naar intellectuele of 

psychologische antwoorden, zij zijn op zoek naar de levende waarheid. 

De Geest van de Eeuwige beweegt, stuurt, roept, en vergaderd Zijn volks van 

de vier hoeken van de aarde. De Vader heeft de Geest van de Goede Herder 

gezonden naar Zijn schapen binnen elke religieuze mijnenveld en de poel van 

de verschillende denominaties. De Herder leidt Zijn schapen weg van de 

verontreinigde wateren van de menselijke tradities naar het levende water van 

Zijn pure Woord. De uitgebreide uitnodiging was gegeven aan de kinderen van 

Israël bij de Berg Horeb en wordt momenteel wederom gegeven aan zij die de 

Geest van Elohim heeft aangeraakt, gevuld en geïnspireerd. 

 



 

  
 

Elk jaar wanneer de gerst (of gort)  aviv is verklaart en de nieuwe maan 

zichtbaar is, gaan steeds meer mensen op zoek naar de waarheid,  naar kennis, 

antwoorden, betekenissen, richting het drinken van het levend gevende pure 

water van het Woord dat afkomstig is van Elohim. 

Dit is het juiste moment om de weg tezamen met YHWH te gaan bewandelen. 

Wij moeten erkennen dat de Torah bepaalde protocollen kent hoe wij de 

Eeuwige moeten benaderen. Het geeft de weg weer die de kinderen van 

Elohim moeten gaan wandelen. Het verwijst naar Yahshua Messias, die de 

Vader “om het niet” aan de wereld heeft gegeven, zodat zij nader tot Hem 

kunnen komen en kunnen drinken van de bron, van Zijn Levend geworden 

Woord. 

Bij de declaratie van Rosh Hashanah (Nieuw Jaar of Begin van het Jaar / niet het 

rabbinale nieuw jaar) in het voorjaar, gaat onze reis beginnen. Het is geen 

toeval dat het eerste wat de Schepper deed voor de kinderen van Israël, 

voordat zij het slavenhuis verlieten, zij een nieuwe kalander kregen. 

 

YHWH zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: Voortaan moet deze maand bij 

jullie de eerste maand van het jaar zijn. (Exodus 12:1-2) 

 

Vanuit deze kalender zal YHWH zijn  patroon en ritme introduceren voor het 

leven door Israël. Als de kinderen van Israël de manifestatie van de 

aanwezigheid van YHWH vertegenwoordigen in deze wereld, dan moesten zij 

leren om in het ritme van YHWH te gaan lopen. Door het houden van YHWH’s 

kalender, zal Israël een machtige leger worden, marcherend op de beat van een 

nieuw en andere ritme –door DE DRUMMER. 

Niet langer zal Israël roeien, huppelen, springen, graven, planten en werken op 

de beat van de farao’s zweepslagen en toezieners. Nu mag Israël gaan 

wandelen in het ritme van YHWH. Het is belangrijk om te begrijpen dat de 

kalender van YHWH meer is dan “geloven”; het gaat om richting die de weg 

aangeeft voor het beleven van geloof in ons dagelijks leven.  



 

  
 

Dit patroon van levend geloof begon met het dagelijks offer, een offer lam in 

de morgen en een offer lam in de avond. Nadat de tempel was vernietigd, 

houden wij deze ritme aan door onze ochtend en avond gebeden uit te 

spreken. Dan komt het wekelijkse patroon van de zevendedag sabbat. Wij 

houden de sabbat ongeacht waar wij leven, in Israël of in verstrooiing. Wij 

kunnen de sabbat houden in een synagoge, gemeente, of met vrienden en 

familie in een huiselijke kring. De wekelijkse sabbat wordt gevolgd door de 

maandelijkse patroon van de zichtbaar wordende nieuwe maan, die het begin 

van de nieuwe maand aanduiden. Dan komt de jaarlijkse cyclus van de heilig 

aangewezen tijden en repetities (Moadiem Tijden van YHWH) – Pesach (Pasen), 

Hag HaMatzot (Feest der Ongezuurde Broden), Bikkurim (Eerstlingen), Feest 

van Shavuot (Pinksteren), Yom Teruah (Bazuinen feest), Yom Kippur (Grote 

Verzoendag), Succot (Loofhuttenfeest) en de Laatste Grote Dag (Hashana 

Rabba). Dit wordt gevolgd door het zevendejaar lands Sabbat, en tenslotte 

door het vijftigste jaar het Jubeljaar. 

 

Door tezamen met de Schepper van het universum te wandelen, zijn wij in 

staat om op de juiste plaats en juiste tijd openbaringen te ontvangen voor ons 

leven, zoals de regen op de juiste tijd valt op het land. Als onze dagelijkse, 

wekelijkse, maandelijkse en jaarlijks leven in het ritme komt van de Schepper, 

zullen wij ontdekken dat andere aspecten van ons leven, ons dieet, onze 

manier van kleden, ons moraal, onze kijk op rechtspreken en onze liefde voor 

onze naaste steeds meer getransformeerd wordt naar het beeld van YHWH. 

 

Niemand heeft deze weg beter bewandeld dan onze Meester, Yahshua de 

Messias. Yahshua begreep om één te zijn met de Vader, Hij zich volledig moest 

onderwerpen aan deze weg, om zo het leven geworden Woord van de Vader te 

worden. Zolang Yahshua op deze aarde rondliep, was Hij de levend geworden 

Torah voor allen die ogen en oren hadden om dat te ontvangen of zien. Na Zijn 

dood en opstanding, stortte Yahshua zijn Geest uit op iedere gelovige die zich 

vrijwillig onderwerpt aan de Torah, en zij (de gelovigen) zullen het lichaam 

vormen door de generaties heen.  



 

  
 

Als één man, bezat Yahshua een klein deel van de tijd en ruimte in de 

eeuwigheid. Met zijn bediening bereikte hij duizenden en zette daarmee de 

wereld op zijn kop.  

Maar zijn lichaam (kerk), gevuld met gelovigen, kunnen nu miljoenen bereiken 

in de tijd en ruimte die ons is gegeven. Daarom profeteerde Messias Yahshua 

tot zijn discipelen: 

 

Waarachtig, waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde 

doen als ik, en zelfs meer als dat, ik ga immers na de Vader (Johannes 14:12)   

 

Als het lichaam van Yahshua, zijn wij geroepen om het licht van de wereld te 

zijn. Wij hebben onszelf voorgenomen het pure water van Elohim’s 

levengevend Woord te brengen naar de hongerige en dorsende wereld.  

De velden zijn rijp om te oogsten.   

Door jullie gebeden, toewijding, support, donaties en giften kunnen wij deze 

taak volbrengen. 

Laten wij een ongegist boodschap verkondigen, en daarmee de mensen 

voeden. Dat zij de weg die YHWH Elohim heeft neergelegd in de bijbel en die 

door Zijn Zoon Yahshua Messias uit Nazaret ons is voorgedaan, mogen volgen. 
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