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Shalom!

This week we will read of the most devastating and
the final three plagues in Egypt - locusts, darkness,
and death of the firstborn. The plague of darkness is
our focus this week:

Shemot/Exodus 10:21 Then יהוה said to Moshe, 
"Stretch out your hand toward heaven, that there may
be darkness over the land of Egypt, darkness which
may even be felt." 22 So Moshe stretched out his hand
toward heaven, and there was thick darkness (choshek
afelah) in all the land of Egypt three days.

Www.jewelsofjudaism has this to say about
darkness (emphasis mine):

Darkness is something that is intangible, it
has no substance and cannot be felt,
however, it is described in Exodus 10 as
something which takes on a tangible form.
Just like every other plague, God revealed
His power over nature through the darkness
in a supernatural manner. The extreme
magnitude of the plague of darkness is
expressed through the sense of touch, a
sense which normally is not associated with
an intangible object. Darkness was
unleashed upon Pharaoh and the Egyptians
in a manner which could be felt and as a
result, it would touch their lives in such a
way that they would never forget it. They
had been touched by darkness.
This darkness is also described as "thick
darkness" by using the Hebrew phrase " חושך
 "חושך" The word  .(choshek afelah) "אפלה
(choshek) means "darkness" and the word
  ".also means "darkness (afelah) "אפלה"
When these two words are used together
they bring out the intended meaning of a
"dark darkness." It was a darkness that
could only be identified as total darkness, a
"thick darkness." It was the ultimate
definition of darkness, the absence of all
light. (end of quote)

The darkness with which Elohim struck Egypt for 3
days was like the first primordial darkness. Before
light came into its midst, this first kind of "darkness"
appeared on an "earth" that was "without form and
void":

Bereshith/Genesis 1:1 In the beginning Elohim created
the heavens and the earth. 2 The earth was without
form, and void; and darkness (choshek) was on the
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Deze week zullen we lezen over de meest verwoestende
en laatste drie plagen in Egypte - sprinkhanen, duisternis
en de dood van de eerstgeborenen. Deze week gaan we
stilstaan bij de plaag van de duisternis:

Shemot/Exodus 10:21 Toen zei de Eeuwige tegen Moshe:
"Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zal
heersen over het land Egypte, duisternis die zelfs gevoeld
kan worden." 22 Toen strekte Moshe zijn hand uit naar de
hemel, en er was drie dagen dikke duisternis (choshek
afelah) in het hele land van Egypte.

Www.jewelsofjudaism heeft dit over duisternis te
zeggen (onderstreping van mij):

Duisternis is iets dat ongrijpbaar is, het heeft
geen substantie en kan niet gevoeld worden,
maar in Exodus 10 wordt het beschreven als
iets dat een tastbare vorm aanneemt.
Net als elke andere plaag onthulde God door de
duisternis Zijn macht over de natuur op een
bovennatuurlijke manier. De extreme omvang
van de plaag van de duisternis wordt uitgedrukt
door het tastgevoel, een gevoel dat normaal
niet wordt geassocieerd met een ongrijpbaar
object. De duisternis werd losgelaten op Farao
en de Egyptenaren op een manier die voelbaar
was en als gevolg daarvan zou het hun leven op
zo'n manier raken dat ze het nooit zouden
vergeten. Ze waren geraakt door de duisternis.
Deze duisternis wordt als "dikke duisternis"
beschreven door de Hebreeuwse uitdrukking
 te gebruiken. Het (choshek afelah) "חושך אפלה"
woord "חושך" (choshek) betekent "duisternis" 
en het woord "אפלה" (afelah) betekent ook 
"duisternis". Wanneer deze twee woorden
samen worden gebruikt, brengen ze de
bedoelde betekenis van een "donkere
duisternis" naar voren. Het was een duisternis
die alleen kon worden geïdentificeerd als totale
duisternis, een "dikke duisternis". Het was de
ultieme definitie van duisternis; de afwezigheid
van alle licht. (einde citaat)

De duisternis waarmee Elohim Egypte 3 dagen lang trof,
was zoals de eerste oer-duisternis. Voordat het licht in
haar midden kwam, verscheen dit eerste soort
"duisternis" op een "aarde" die "vormeloos en leeg"
was:

Bereshith/Genesis 1:1 In het begin schiep Elohim de
hemelen en de aarde. 2 De aarde was zonder vorm
en leeg; en duisternis (choshek) was op het
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face of the deep. And the Spirit of Elohim was hovering
over the face of the waters. 3 Then Elohim said, "Light
Be"; and there was light. 4 And Elohim saw the light,
that it was good; and Elohim divided the light from the
darkness. 5 Elohim called the light Day, and the
darkness He called Night. So the evening and the
morning were the first day.

Mr. Bill Bullock looks at the darkness from a
different angle:

Choshek - the primordial kind of darkness - is
oppressive and fearful, and debilitating - but it
is also, bless HIs Holy Name, pregnant with
hope. Because where there is deep darkness
the Holy One can most dramatically reveal
Himself. The Ruach HaQodesh (Holy Spirit)
broods - moves with great emotion over thick
darkness, and, at the moment of deepest
choshek, proclaims "Light, be!" And it is out
of choshek that the Voice of the Holy One -
and His redemption - come forth.

There's some kind of a mystery about "darkness", out
of which יהוה is able to reveal Himself.   In Bereshith 
1:3, we have the first revelation of the spiritual light of
the world. The light that was revealed on the first day
of creation appeared three days before the physical
sun, moon and stars. So we see that from the first day
of creation, what illuminated the darkness was
nothing physical, but it was the brightness of Yeshua.

John 8:12 Then Yeshua spoke to them again, saying,
"I am the light of the world.

In the same way, this week we read how Messiah
will be revealed through the Lamb's blood, paving
the way for the Israelites to be led out of the
darkness of Egypt. And if we read a little further
into the Torah, we will see that out of the
darkness (choshek) on Mt. Sinai, the essence of
Messiah who is the "Word of Life" will be
revealed as the Torah:

Devarim/Deuteronomy 4:11 "Then you came near
and stood at the foot of the mountain, and the
mountain burned with fire to the midst of heaven,
with darkness (choshek), cloud, and thick darkness.

1 John 1:1 That which was from the beginning, which
we have heard, which we have seen with our eyes,
which we have looked upon, and our hands have
handled, concerning the Word of Life --
John 1:1 In the beginning was the Word, and the
Word was with Elohim, and the Word was Elohim.

aangezicht van de diepte. En de Geest van Elohim
zweefde over de wateren. 3 Toen zei Elohim: "Er zij
Licht "; en er was licht. 4 En Elohim zag het licht, dat
het goed was; en Elohim scheidde het licht van de
duisternis. 5 Elohim noemde het licht Dag, en de
duisternis noemde hij Nacht. Zo waren de avond en
de ochtend de eerste dag.

Dhr. Bill Bullock kijkt vanuit een andere hoek naar de
duisternis:

Choshek - het oorspronkelijke soort duisternis -
is benauwend en beangstigend, en uitputtend -
maar het is ook, zegen Zijn Heilige Naam,
zwanger met hoop. Want waar diepe duisternis
heerst, kan de Heilige Zich heel dramatisch
openbaren. De Ruach HaQodesh (Heilige Geest)
broedt - beroert met sterke emotie in dikke
duisternis en verkondigt, op het moment van
de diepste choshek, "Er zij Licht!" En het is uit
choshek dat de Stem van de Heilige - en Zijn
verlossing - tevoorschijn komt.

Er is een soort mysterie met "duisternis", waaruit de
Eeuwige Zichzelf kan openbaren. In Bereshith 1:3
hebben we de eerste openbaring van het spirituele licht
van de wereld. Het licht dat op de eerste scheppingsdag
werd onthuld verscheen drie dagen vóór de fysieke zon,
maan en sterren. Zo zien we dat wat de duisternis vanaf
de eerste dag van de schepping verlichtte, niets fysieks
was, maar dat het de schittering van Yeshua was.

Johannes 8:12 Toen sprak Yeshua tot hen opnieuw en
zei: "Ik ben het licht van de wereld.

Op dezelfde manier lezen we deze week hoe de Messias
zal worden geopenbaard door het bloed van het Lam,
zodat de weg wordt geëffend voor de uittocht van de
Israëlieten uit de duisternis van Egypte. En als we een
beetje verder in de Tora lezen, zullen we zien dat uit de
duisternis (choshek) op de berg Sinai, de essentie van de
Messias die het "Woord des Levens" is, zal geopenbaard
worden als de Tora:

Devarim/Deuteronomium 4:11 "Toen naderde u en
stond aan de voet van de berg, en de berg brandde met
vuur in het midden van de hemel, met duisternis
(choshek), wolk en dikke duisternis.

1 Johannes 1:1 Dat wat van den beginne was, hetgeen wij
gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze
ogen, waar wij naar gekeken hebben, en onze handen
aangeraakt hebben, aangaande het Woord des Levens -
Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord
was bij Elohim en het Woord was Elohim.
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Isaiah prophesies that those who "walk in darkness
will see a great light" and that light was Yeshua:

Isaiah 9:2 The people who walked in darkness Have
seen a great light; Those who dwelt in the land of the
shadow of death, Upon them a light has shined.
Matthew 4:16 The people who sat in darkness
have seen a great light, And upon those who sat
in the region and shadow of death light has
dawned."

In our Torah reading, we read that during the three
day period of darkness, the Israelites had "light in
their dwellings":

Shemot/Exodus 10:23 They did not see one another;
nor did anyone rise from his place for three days. But
all the children of Israel had light in their dwellings.

Those who were His chosen ones, during this period
of "darkness" had "light." And we know it was not a
natural light like the sun, that gave them light, since
Scripture is pretty clear that the darkness covered
every bit of Egypt:

Shemot/Exodus 10:22 So Moshe stretched out his
hand toward heaven, and there was thick darkness
in all the land of Egypt three days.

Where exactly was this "divine light" shining?
Although we know the light was in Goshen, it was not
in the streets or outside their homes. Light was only
to be found in their "dwellings."

Shemot/Exodus 10:23 They did not see one another;
nor did anyone rise from his place for three days. But
all the children of Israel had light in their dwellings.

In the same way that the Light of the Almighty would
light up the inner Holy of Holies in the Tabernacle, He
would now give them the assurance to know that He
was with them, and He was acting on His covenant
promises. I wonder now, as I look at similar phrases
in Matthew 27:45 and Shemot 10:22...in the same way
that the Israelites had light in their homes, was it
possible that the followers of Yeshua also experienced
some sort of divine light during the darkness of the
crucifixion? If this is true, they would have made the
connection with the Israelites who had light during the
darkness of Egypt, followed by redemption from
slavery through the blood of the lamb!

Matthew 27:45 Now from the sixth hour until the
ninth hour there was darkness over all the land.

Jesaja profeteert dat zij die "in de duisternis wandelen een
groot licht zullen zien" en dat licht was Yeshua:

Jesaja 9:2 De mensen die in duisternis wandelden hebben
een groot licht gezien; op hen die in het land van de
schaduw van de dood woonden, heeft een licht geschenen.
Mattheüs 4:16 De mensen die in de duisternis hebben
gezeten, hebben een groot licht gezien en over hen die in
de regio en de schaduw van de dood zaten, is het licht
opgegaan.

In ons Tora-leesgedeelte lezen we dat de Israëlieten
gedurende de driedaagse periode van duisternis " in hun
woningen licht" hadden:

Shemot/Exodus 10:23 Ze zagen elkaar niet; noch is
iemand drie dagen van zijn plaats opgestaan. Maar alle
kinderen van Israël hadden licht in hun woningen.

Degenen die Zijn uitverkorenen waren, hadden in deze
periode van "duisternis" "licht". En we weten dat het
geen natuurlijk licht was zoals de zon, die hen licht gaf,
aangezien de Schrift vrij duidelijk is dat de duisternis elk
stukje Egypte omvatte:

Shemot/Exodus 10:22 Toen strekte Moshe zijn hand uit
naar de hemel, en er heerste drie dagen dichte duisternis in
het gehele land Egypte.

Waar precies scheen dit "goddelijke licht"? Hoewel we
weten dat het licht in Gosen was, was het niet op straat of
buiten hun huizen. Licht was alleen in hun "woningen" te
vinden.

Shemot/Exodus 10:23 Zij zagen elkaar niet; noch is
iemand drie dagen van zijn plaats opgestaan. Maar alle
kinderen van Israël hadden licht in hun woningen.

Op dezelfde manier dat het licht van de Almachtige het
Heilige der Heiligen binnenin de Tabernakel zou verlichten,
zou Hij hen nu de zekerheid geven te weten dat Hij met
hen was en dat Hij naar Zijn verbondsbeloften handelde.
Als ik naar vergelijkbare zinnen in Mattheüs 27:45 en
Shemot(Exodus) 10:22 kijk ... op dezelfde manier dat de
Israëlieten licht in hun huizen hadden…, vraag ik me nu af:
was het mogelijk dat de volgelingen van Yeshua ook een
soort van goddelijk licht ervaring hadden tijdens de
duisternis van de kruisiging? Als dit waar is, moeten ze de
verbinding gemaakt hebben met de Israëlieten die licht
hadden tijdens de duisternis van Egypte, gevolgd door
verlossing van de slavernij door het bloed van het lam!

Mattheüs 27:45 En van het zesde uur tot het negende
uur was er duisternis over het gehele land.
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Shemot/Exodus 10:22 So Moshe stretched out his
hand toward heaven, and there was thick darkness
in all the land of Egypt three days.

 three hours and three days
 darkness over all the land and darkness in all the

land of Egypt

Yeshua, who declared Himself to be the "Light of the
World," also told His followers they were light:

Matthew 5:14 "You are the light of the world. A city
that is set on a hill cannot be hidden.

It's how you live that determines how brightly your
light shines. When we live in the light, we are not
stumbling in the darkness of unforgiveness,
bitterness, resentment, and the various other sins.

Psalm 119:105 Your Word is a lamp to my feet And a
light to my path.
Philippians 2:14 Do everything without murmurings
or reasonings, 15 so that you may become blameless
and pure, children of Elohim without fault in a
crooked and depraved generation (i.e. a dark world),
in which you shine like stars in the universe
Isaiah 8:20 To the Torah and to the testimony! If
they do not speak according to this Word, it is
because there is no light in them.

And my personal favorite verse about walking in the
"light", speaking of your light getting progressively
brighter until the final day:

Proverbs 4:18 But the path of the just is like the
shining sun, That shines ever brighter unto the
perfect day.

 Elohim alone is the Light and by His Light we can יהוה
reflect the light of the world and discern spiritual
darkness.

Ephesians 6:12 For we do not wrestle against flesh
and blood, but against principalities, against powers,
against the rulers of the darkness of this age, against
spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
13 Therefore take up the whole armor of Elohim,
that you may be able to withstand in the evil day,
and having done all, to stand.

Jeremiah spoke about how Elohim saw the Promised
Land during a time when His people were far from Him:

Jeremiah 4:23 I beheld the land, and indeed it was
without form, and void; And the heavens, they had no
light.

Shemot/Exodus 10:22 Toen strekte Moshe zijn hand uit
naar de hemel, en er was drie dagen dichte duisternis in
het gehele land van Egypte.

 drie uur en drie dagen

 duisternis over het hele land en duisternis in het
hele land van Egypte

Yeshua, die verklaarde van Zelf het "Licht van de Wereld"
te zijn, vertelde ook dat Zijn volgelingen licht waren:

Matteüs 5:14 "U bent het licht van de wereld, een stad
die op een heuvel ligt, kan niet verstopt worden.

Hoe je leeft, bepaalt hoe helder je licht schijnt. Wanneer
we in het licht leven, strompelen we niet in de duisternis
van onvergevingsgezindheid, bitterheid, wrok en allerlei
andere zonden.

Psalm 119:105 Uw Woord is een lamp voor mijn voeten
en een licht op mijn pad.
Filippenzen 2:14 Doe alles zonder morren of tegenspre-
ken, 15 zodat je onberispelijk en zuiver kunt worden,
kinderen van Elohim zonder schuld te midden een krom en
verdorven geslacht (d.w.z. een donkere wereld), waarin je
schittert als sterren in het universum.
Jesaja 8:20 tot de Tora en tot het getuigenis! Als zij niet
volgens dit Woord spreken, komt dat omdat er geen licht
in hen is.

En mijn persoonlijke favoriete vers over wandelen in het
"licht", dat zegt dat je licht geleidelijk feller wordt tot aan
de laatste dag:

Spreuken 4:18 Maar de weg der rechtvaardigen is als
de schijnende zon, die steeds helderder schijnt tot de
volmaakte dag.

De HERE Elohim alleen is het Licht en met Zijn Licht
kunnen we het licht van de wereld terugkaatsen en
spirituele duisternis onderscheiden.

Efeziërs 6:12 Want wij strijden niet tegen vlees en bloed,
maar tegen overheden, tegen machten, tegen de leiders
van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke
menigten van goddeloosheid in de hemelse gewesten. 13
Neem daarom de gehele wapenrusting van Elohim op,
zodat u in de boze dag weerstand kunt bieden en alles
hebt gedaan om te staan.

Jeremia sprak over hoe Elohim het Beloofde Land zag in
een tijd dat Zijn volk ver van Hem was:

Jeremia 4:23 Ik zag het land aan, en het was inderdaad
zonder vorm, en ledig; En de hemelen, zij hadden geen
licht.
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Jesaja profeteert over een tijd van herstel wanneer het
volk van De HERE zal worden overspoeld met geestelijk
licht. Hoewel de duisternis de aarde zal treffen, zal "De
HERE schijnen" op de heilige stad. De echo's van de
plaag der duisternis zijn duidelijk ... alleen wordt deze
keer de duisternis op de hele aarde losgelaten. Maar
Sion zal alleen dit licht hebben en een lamp worden die
de naties zal aantrekken:

Jesaja 60:1 Sta op, schijn; Want jouw licht is gekomen! En
de glorie van De HERE is over u opgegaan. 2 Want zie, de
duisternis zal de aarde bedekken, en diepe duisternis het
volk; Maar de De HERE zal over u opgaan en Zijn
heerlijkheid zal op u gezien worden. 3 De naties zullen tot
uw licht komen, en koningen tot de glans van uw opkomst.

Ik moedig u aan om het hele hoofdstuk tot uw bemoe-
diging te lezen.
Tegenwoordig zijn veel mensen bang voor wat de
toekomst kan brengen. Maar zelfs wanneer er een totale,
verlammende duisternis in de wereld is, kunnen we nog
steeds licht in onze woningen hebben, net zoals de
Israëlieten in Gosen hadden. We moeten stoppen met
klagen over de duisternis en in plaats daarvan beginnen
met in het licht te leven! Wat nu volgt is een beschrijving
van hen die in het licht wandelen:

1 Johannes 1:5 Dit is de boodschap die we van Hem heb-
ben gehoord en u verkondigen, dat Adonai licht is en in
Hem helemaal geen duisternis. 6 Als we zeggen dat we
gemeenschap met Hem hebben en in duisternis wandelen,
liegen we en brengen we de waarheid niet in praktijk. 7
Maar als we in het licht wandelen zoals Hij in het licht is,
hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van
Messias Yeshua Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden.

In het boek Openbaring giet een engel de vijfde schaal van
Elohims toorn uit en het koninkrijk van het beest wordt in
"totale duisternis" ondergedompeld. Totale duisternis is
de volledige afwezigheid van alle licht. Uit de eerdere
patronen weten we dat de dienaren van de Almachtige
licht zullen hebben. Maar zij die dienstbaar zijn aan
hasatan zullen zich in hun duisternis niet bekeren:

Openbaring 16:10 Toen goot de vijfde engel zijn
schaal uit op de troon van het beest, en zijn
koninkrijk werd vol duisternis; en zij knaagden op
hun tong vanwege de pijn. 11 Zij lasterden de God
des hemels vanwege hun pijnen en hun zweren, en
bekeerden zich niet van hun daden.

De plaag der duisternis illustreert voor ons dat er maar
één Elohim is, maar twee verschillende volkeren op
deze wereld. De HERE Elohim alleen is Licht en de
mensen die Hem kennen zijn gezegend om "zonen van

Isaiah prophesies about a time of restoration when
the people of יהוה will become flooded with spiritual 
light. Although darkness will afflict the earth, upon
the Holy City, "יהוה will shine."  The echoes of the 
plague of darkness are clear... only this time, the
darkness is unleashed on the whole earth. Yet Zion
alone will have this light and become a lamp which
will attract the nations:

Isaiah 60:1 Arise, shine; For your light has come! And
the glory of יהוה is risen upon you. 2 For behold, the 
darkness shall cover the earth, And deep darkness
the people; But יהוה will arise over you, And His glory 
will be seen upon you. 3 The nations shall come to
your light, And kings to the brightness of your rising.

I encourage you to read the whole chapter for your
encouragement.
Today, many people are fearful of what the
future may bring. Yet even when there is a total,
paralyzing darkness in the world, we can still have
light in our dwellings, just as the Israelites had in
Goshen. We should stop complaining about the
darkness and instead start living in the light!
Following is a description of those who walk in
the light:

1 John 1:5 This is the message which we have heard
from Him and declare to you, that Adonai is light and
in Him is no darkness at all. 6 If we say that we have
fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and
do not practice the truth. 7 But if we walk in the light
as He is in the light, we have fellowship with one
another, and the blood of Messiah Yeshua His Son
cleanses us from all sin.

In the book of Revelation, an angel pours out the
fifth bowl of Elohim's wrath and it is the kingdom of
the beast that is plunged into "total darkness." Total
darkness is the complete absence of all light. From
the earlier patterns, we know that the servants of
the Almighty will have light. But those who are
servants of hasatan in their darkness will not repent:

Revelation 16:10 Then the fifth angel poured out his
bowl on the throne of the beast, and his kingdom
became full of darkness; and they gnawed their
tongues because of the pain. 11 They blasphemed
the God of heaven because of their pains and their
sores, and did not repent of their deeds.

The plague of darkness illustrates for us that there is
only one Elohim, but two distinct peoples in this
world.  יהוה Elohim alone is Light and the people who 
know Him are blessed to be called "sons of the
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Light." The Israelites were set apart from the
Egyptians and had light in their camp while the
Egyptians suffered in total darkness. Baruch
Hashem, we have an escape from the darkness
which surrounds us and that is to "believe in the
Light" of the Almighty.

John 12:36 "While you have the light, believe in the
light, that you may become sons of light."

1 Thessalonians 5:5 You are all sons of light and
sons of the day. We are not of the night nor of
darkness.

Shabbat Shalom!
Ardelle

het Licht" te worden genoemd. De Israëlieten waren
apart gezet van de Egyptenaren en hadden licht in hun
kamp terwijl de Egyptenaren leden in totale duisternis.
Baruch Hasjem, we kunnen ontsnappen aan de
duisternis die ons omringt en dat is "in het licht
geloven" van de Almachtige.

Johannes 12:36 "Terwijl je het licht hebt, geloof in het
licht, opdat je zonen van licht mag worden."

1 Thessalonians 5:5 U bent allen zonen van licht en
zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht noch van
de duisternis.

Shabbat Shalom!
Ardelle


