


Jesaja 2:1-5   
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis 
van de Eeuwige  vast zal staan als de hoogste van de bergen,  
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,  
en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.  
Vele volken zullen gaan en zeggen:  
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Eeuwige, naar het huis 
van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn 
wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.  
Want uit Sion zal de wet uitgaan,  
en het woord van de Eeuwige uit Jeruzalem.  
Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.  
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk  het zwaard opheffen.  
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.  
Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van Yahweh.  



Numeri 14:21 zowaar Ik leef  
de hele aarde zal met de heerlijkheid  
van Yahweh vervuld worden.  



רּ֙ו   ים ְוָיֻת֙ ְׁשַלח־ְלָ֣ך ֲאָנִׁש֗
 

sh’lach-l’ak ‘anashim w’yathuru 
 

 Stuur mannen uit om te verkennen 



Hebreeuws   Stam   Betekenis  
  Reuben  Zie een Zoon   ראובן
   Simeon  Luister   שמעון
 י Judah   Geef Hem lof   יהודה
  Issachar  Hij brengt beloning   ששכר
  Ephraim  Dubbel gezegend   אפרים
  Benjamin  Zoon van mijn rechter hand   בנימין
  Zebulon  Bij ons wonend   זבולון
  Manasseh  Hij zal u doen vergeten   מנשה
  Dan   Rechter   דן
  Asher   Gelukkig en gezegend   אשר
  Naphtali  Strijd rijkdom/Fortuin   נפתלי
 Gad  Fortuin/rijkdom    גָ֔ד 

Zie een Zoon, luister, geef Hem/Jehudah lof,  
Hij brengt beloning, Efraim dubbel gezegend,  
Zoon van mijn rechterhand,  
bij ons wonend, zal Hij u doen vergeten,  
De Rechter zal u zegenen met rijkdom en fortuin.



Hebreeuws   Namen   Betekenis  
  Shamua   Hoor (luister)   שמע
  Shaphat   Om te oordelen   שפטתי
  Calew    Zoals het hart   כלב
  Yigal    Hij wint terug   יגאל
  Hoshea   Redding   הושע
  Palti    Mijn bevrijder   פלטי
  Gadiel   El is mijn goed fortuin   גדיאל
  Gadi    Mijn goed fortuin   גדי
  Amiel    El van mijn volk   עמיאל
  Setur    Verborgen, geheim   סתּור
  Nakhbi   Ik verberg/hou geheim   נַחְּבִי
.Geuel    El is verheerlijkt/verh   ּגְאּואֵל  
Luister, oordelen het hart.  
Hij wint terug, met redding ,Hij is mijn bevrijder.  
El is mijn goed fortuin.  
De El van mijn volk, verborgen.  
Hoewel Hij verborgen is, zal Hij verheerlijkt en verhoogd worden!



Jeremia 1:4-5. 
Voor ik je vormde in de schoot van je moeder,  
koos ik je uit; voor je uit de baarmoeder kwam,  
bestemde ik je voor mij. 
En Ik heb je aangesteld als mijn woordvoerder voor 
de volken.



Bamidbar 14:24  
Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere 
geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, 
hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en 
zijn nageslacht zal het in bezit nemen.



Beloften: 
Gen 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en 
zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven,  
van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de 
Eufraat:  
 
Deuteronomium 1:8 Zie, Ik heb het land aan u gegeven;  
ga het binnen en neem het land in bezit  
waarvan de Eeuwige uw vaderen,  
Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft  
dat Hij het hun en hun nageslacht na hen  
geven zou. 
 
Deuteronomium 9:3 Daarom moet u heden weten dat het de 
Eeuwige, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een 
verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u 
onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel 
ombrengen, zoals de Eeuwige tot u gesproken heeft.  
 
  



numeri 14-7  
Het land dat wij doorgetrokken zijn  
om te bespieden,  
dat land is buitengewoon goed.  



Mensen met een andere geest  
hebben geloof in Gods mogelijkheden en beloften 
Mensen met een andere geest  

Mensen met een andere geest 
Kijken positief naar de omstandigheden. 

Mensen met een andere geest:  
Houden vol  





Om je bestemming in te nemen. 
  
Heb je geloof nodig,  
Heb je positiviteit nodig.  
Heb je volharding nodig  



Parashah Emor - ֱאמֹור



Deuteronomium 1:30-31  
De Eeuwige, uw God, Die voor u uit gaat,  
Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij 
voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft,  
en in de woestijn, waar u gezien hebt  
dat de Eeuwige, uw God, u gedragen heeft,  
zoals een man zijn zoon draagt,  
op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze 
plaats gekomen bent. 



Psalm 103:13  
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt de Eeuwige Zich over wie Hem vrezen. 

Deuteronomium 32:6  
Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, 
Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? 

2 Cor. 6:18 Ik zal u aannemen, 
en Ik zal u tot een Vader zijn,  
en u zult Mij tot zonen en dochters zijn,  
zegt Yahweh, de Almachtige. 



de Eeuwige sprak tot Moshe  
van aangezicht tot aangezicht,  
zoals een man met zijn vriend spreekt.  
Daarna keerde hij terug naar het kamp,  
maar zijn dienaar Hoshe`a bin-Nun, een jongeman, 
week niet uit het midden van de tent. 
Exodus 33:11



Johannes 1:18  
Niemand heeft ooit God gezien;  
de eniggeboren Zoon,  
Die in de schoot van de Vader is,  
Die heeft Hem ons verklaard. 
Een andere vertaling vertaald: 
Die aan het hart van de Vader rust.




