
                                                    My Journey of Dancing with Yeshua: 
                   Ontdekking van Thora en mijn identiteit als een schaap van het huis van Israël

Mijn naam is Susannah Ragland en ik woon momenteel in de Upstate van South Carolina. 

Sinds een paar jaar ben ik op reis geweest om de Thora te leren en meer te ontdekken over 
mijn identiteit in Yeshua als een schaap in Zijn kudde, Israël. Mijn reis gaat verder door 
terwijl ik YHWH's wegen blijf leren en Zijn stappen volg. Hij werkt altijd in mij zoals een 
pottenbakker de klei bewerkt. 
Het smalle pad bewandelen als jongere is een uitdaging, met de bergen en dalen, maar het 
heeft me dichter bij het Levende en geschreven Woord gebracht. Er is veel moed voor nodig 
om te delen, en ik hoop dat degenen die dit lezen worden aangemoedigd. Hier is mijn verhaal:

Ik heb altijd een hart voor de Vader gehad en een verlangen om Yeshua te kennen voor wie 
Hij is, evenals een liefde om het goede nieuws van de Messias te delen met een gebroken en 
verloren wereld. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ging mijn hele leven met het 
gezin waar ik opgroeide naar de kerk, voornamelijk naar de kerk van de Assemblies of God. 
Ik ben dankbaar voor mijn opvoeding omdat het me liefde voor de Bijbel, Yeshua en mensen 
heeft bijgebracht. 

Maar de honger die ik naar waarheid had, werd nooit gestild. Ik wist dat er meer was om 
Yeshua te volgen, en ik moest erachter komen wat er ontbrak.
Ik groeide dichter bij de Messias, maar toen ik ongeveer 17 jaar oud was, raakte ik een muur 
in mijn geloofsleven. Ik maakte geestelijke oorlogvoering en onderdrukking door. Ik had 
slechte dromen over demonen die me uit mijn bed sleepten, en andere dingen. Ik was bang om
's nachts te gaan slapen. Tijdens een slechte nachtelijke ervaring riep ik enkele keren uit: 
'Jezus!'. Toen kwam er een overweldigende deken van vrede over me en er scheen een licht op 
alles in mijn kamer. Ik kon de bron van het licht niet zien, maar het was er. Ik wist dat de 
Ruach bij me was, dus ik was getroost en had geen angst meer. Daarna probeerde ik meer dan
ooit dichtbij Yeshua te zijn. Vanaf die nacht voor een aantal maanden had ik dromen over 
Yeshua gekroond als koning en zittend
op Zijn troon, over het Bruiloftsfeest, en over geestelijke veldslagen, enz. Het was een 
uitdagende tijd en ik bad en zocht in de Schrift naar antwoorden.

Te midden van mijn zoektocht naar het Woord en het zoeken naar de Vader, kreeg ik in de 
zomer van 2011 een visioen dat elke dag in me opkwam en JHWH een paar jaar daarna de 
betekenis aan mij zou blijven onthullen. Ik zat op een middag op de bank in de woonkamer en
dacht na over mijn toekomst en vroeg me af waar Yeshua me naartoe leidde in dit leven. Plots 
stond ik voor de Messias, Yeshua! Hij was gekleed in puur wit en keek naar me met zijn 
armen uitgestrekt naar zijn zij. Ik stond op bruin gras terwijl Hij op groen gras stond. Het 
groene en bruine gras was duidelijk verdeeld. Achter Yeshua waren groene heuvels, een paar 
bomen en een kudde schapen. Het was kleurrijk en mooi. Yeshua zei tegen mij: "Kom dansen 
in mijn armen." Toen stopte het visioen en ik was verbaasd over wat er gebeurde. Ik wist niet 
wat Hij bedoelde met die paar woorden, maar ik wist dat ik met hem moest dansen om te zijn 
waar Hij was, op de groene weide.
Toen, in de kerk waar ik toen naar toe ging, was er een boodschap over begeleiding. Het was 
zo actueel omdat ik dit een paar dagen na het visioen hoorde. Het woord begeleiding werd 
gebruikt als een acroniem om te zeggen: "God, jij en ik dansen." De vetgedrukte, 
onderstreepte letters zijn leidraad. Begeleiding werd vergeleken met een dans. 
In een dans is er een leider en een volgeling. De volgeling moet de aanwijzingen, stappen en 
zachte duwtjes van de leiders in de gaten houden. Als de volgeling niet op de leider let, zal er 



gestruikeld worden. Dus ontdekte ik dat Yeshua me vertelde om Hem te volgen en Hem de 
leider en gids van mijn leven te laten zijn. Hij vertelde me om op zijn voeten te letten en zijn 
stappen te volgen, en het zal een prachtige dans worden! Het vereist vertrouwen om de leider 
te volgen en gehoorzaamheid. Dus vertelde ik Yeshua dat ik met Hem zou dansen en vroeg 
hem mij te leiden. Ik wist niet wat voor soort dans ik zou leren, maar ik vertrouwde op Hem 
en wist dat Hij een goede leraar en leider zou zijn.
Al snel daarna hoorde ik een nieuw nummer. Het was een lied over dansen met Yeshua 
genaamd "Come dance with me" van Joel Chernoff. 
Het was de eerste keer dat ik een lied hoorde over dansen met Yeshua en het was de eerste 
keer dat ik ooit hoorde van de Hebreeuwse naam van onze Messias, Yeshua. Ik begon naar 
meer Hebreeuwse aanbiddingsmuziek te luisteren en meer zijn Hebreeuwse naam te zeggen. 
De Vader gebruikte muziek in mijn leven. Deze muziek wekte interesse in mij om meer te 
leren over Israël en de Thora.
Ik had een sterk verlangen om de Thora te lezen, vooral Deuteronomium. Tijdens het lezen 
zag ik het verbond of de relatie die YHWH met Israël had. Ik zag dat er geboden waren die 
YHWH gaf omdat Hij wil dat Israël heilig is zoals Hij heilig is. Ik werd aangetrokken door 
hoe YHWH van Israël hield en dat Hij in ruil daarvoor liefde en gehoorzaamheid van Zijn 
volk verlangde. Hoewel ik wist dat ik een relatie had met Yeshua, wist ik dat er meer aan de 
hand moest zijn. Ik werd zelfs een beetje jaloers na het lezen van Deuteronomium en ik 
vertelde het de Vader: 'Ik wil dit! Ik wil deel uitmaken van dit verbond en heilig zijn zoals U 
heilig bent. Ik wil deel uitmaken van Israël! ' Hij wees me vervolgens op de Schrift waarin 
wordt uitgelegd dat er één Thora is voor de vreemdeling en geborene, en dat ik door Yeshua 
ben geënt. Later liet Hij mij in de Schrift zien dat er gemengde menigten waren die uit Egypte
met Israël meekwamen. Mijn liefde voor Juda en het land Israël groeide.
Ik begreep het toen niet en maakte niet meteen veranderingen in mijn leven, maar er werd die
dag een zaadje in mij geplant en dat zaad zou uitgroeien tot een bloeiende boom. Ik zag de 
Torah als een goede zaak, maar het kost tijd om te leren en af te leren om je manier van 
denken te veranderen. Ik heb veel waarheid geleerd in de kerk en ben dankbaar voor het 
fundament dat in mijn leven is gelegd, maar ik heb ook geleerd dat deze Torah / Wet alleen 
voor de Joden is en dat ik een christen ben, dus niets ervan is op mij van toepassing , en dat 
Jezus het afschafte omdat het een last was en dat het verkeerd was om het te doen, enz. Na 
verloop van tijd kon ik tijdens mijn studie nergens in de Schrift vinden om die ideeën te 
ondersteunen. Ik begon te bidden: 'God, alles wat ik wil is Uw waarheid. Ik wil U 
gehoorzamen en door je ogen kijken! '
Ik begon de waarheid te leren en begon valse doctrines los te laten omdat ik inzicht kreeg. 
Ik las over de Feesten en kwam erachter dat Yeshua de lentefeesten vervulde bij Zijn eerste 
komst en zal de herfstfeesten vervullen bij Zijn tweede komst, dus ik vroeg me af: "Waarom 
leren de kerken niet meer over deze Feesten en doen ze dat?" 
Ik las ook dat onrein eten een gruwel is, en dat deed me meer nadenken over waarom de 
meeste christenen tegenwoordig niet Bijbels rein eten. Ik bestudeerde de sabbat en begon me 
af te vragen waarom we de sabbat niet houden op de zevende dag, zoals het Woord zegt. 
Vervolgens las ik in Zacharia dat alle naties naar Jeruzalem zullen gaan om het 
Loofhuttenfeest te vieren. Dus ik had vragen over waarom sommige kerkelijke leerstellingen 
niet in overeenstemming zijn met de Schrift, en waarom we hebben gekozen en welke geboden
we moeten gehoorzamen. Ik vroeg me af waarom we Gods standaard van heiligheid niet 
volgden zoals Hij ons door het Woord heeft laten zien.

Sindsdien heeft de Vader tijdens mijn reis mensen in mijn leven gebracht die Hij ook deze 
dingen en bedieningen heeft getoond om me te helpen groeien, dus ik kwam erachter dat ik 
niet de enige was. Ik wilde de Vader gehoorzamen, dus begon ik die stappen te zetten. Ik zag 
het houden van de Torah niet als een last of als een manier om redding te verdienen, maar ik 
zag het als de manier om mijn liefde en toewijding aan JHWH te uiten, en Hij zegt ons apart 



gezet (of heilig) te zijn zoals Hij is ! Het Woord van Elohim staat voor altijd, en zoals het zegt 
in 2 Timoteüs, is de hele Schrift door God geademd en moet het worden gebruikt om de 
mensen van JHWH uit te rusten!

Het moment dat ik eindelijk begreep dat ik Israël ben (of Ephrayim / Yosef) was een krachtig 
moment, en ook emotioneel. Ik ging op mijn knieën zitten en huilde, en toen prees ik JHWH. 
Toen herinnerde ik me de tijd dat ik jaloers was na het lezen van Deuteronomium en deel 
wilde uitmaken van Israël, en Hij liet me in de Schrift zien dat ik  Israel ben. Ik begreep het 
toen nog niet helemaal, maar nu wel! En ik herinnerde me het visioen dat ik van Yeshua had, 
en de Ruach liet me zien dat het meer betekende dan ik dacht dat het deed. Hij liet me de 
Schrift in Johannes 10 zien over de goede Herder en Zijn schapen. In het visioen waren er 
schapen achter Yeshua op de groene weide. Yeshua is de ware herder die kwam voor zijn 
verloren schapen van Israël! Hij legde zijn leven af voor de schapen. Hij is de deur / poort 
voor de schapen, dus ik moest door Hem heen om in Zijn kudde te zijn. Zijn schapen horen 
Zijn stem en ze komen wanneer Hij ze roept! Hij
heeft me van dat bruine gras naar het groene gras geleid. Yeshua heeft me verlost, ik ben in 
Zijn kudde (Israël), dus YHWH's Torah en beloften zijn van mij om te houden!
Nu begrijp ik meer over deze dans met Yeshua, en terwijl ik met Hem dans, leer ik meer over 
hoe te wandelen in liefde, vergeving, mededogen en begrip. Het Woord leeft en de verloren 
schapen horen de stem van de Herder om terug te keren (Teshuvah) en te gehoorzamen. Dans 
met Yeshua! Volg Zijn stappen en let op Zijn zachte duwtjes terwijl Hij je leidt naar waar je 
moet zijn. Ik hoop dat mijn verhaal een aanmoediging is voor mijn medebroeders en -zusters, 
de verlosten van JHWH.

Voor degenen die contact met mij willen opnemen, mijn e-mail is susannah.r93@gmail.com of 
je kunt me vinden op Facebook (Susannah Ragland).


