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Shalom!

We're going to take a more in-depth look at the 3rd
plague of lice this week because it's the first one that
the magicians of Egypt are unable to duplicate, and it is
the last plague the Israelites shared in with the Egyptians:

Shemot/Exodus 8:16 So יהוה said to Moshe, "Say to 
Aharon, 'Stretch out your rod, and strike the dust of
the land, so that it may become lice throughout all the
land of Egypt.' " 17 And they did so. For Aharon
stretched out his hand with his rod and struck the dust
of the earth, and it became lice on man and beast. All
the dust of the land became lice throughout all the
land of Egypt. 18 Now the magicians so worked with
their enchantments to bring forth lice, but they could
not. So there were lice on man and beast. 19 Then the
magicians said to Pharaoh, "This is the finger of
Elohim." But Pharaoh's heart grew hard, and he did
not heed them, just as יהוה had said. 

We see that the magicians worked hard at trying
to duplicate bringing forth lice out of the dust, but
they were not successful. The magicians speak
truth to Pharaoh, "this is the finger of Elohim." This
is an interesting phrase in Hebrew -  אצבע
 By acknowledging that this  .(etzba Elohim) אלוהים
plague was performed by the "finger of Elohim",
the magicians were admitting that they were mere
men, performing their "miracles" by slight of hand or
by a lesser power. They declare that there's a power
beyond them that could only be Elohim. The "finger
of Elohim" occurs in three places in the Hebrew
Scriptures. The two we have not seen, both refer to
the tablets of the Ten Words:

Shemot/Exodus 31:18 And when He had made an
end of speaking with him on Mount Sinai, He gave
Moshe two tablets of the Testimony, tablets of
stone, written with the finger of Elohim.
Devarim/Deuteronomy 9:10 "Then יהוה delivered to 
me two tablets of stone written with the finger of
Elohim, and on them were all the words
which יהוה had spoken to you on the mountain from 
the midst of the fire in the day of the assembly.

Notice in the Shemot 8 passage, there were two
reactions to the plague of lice. The first was
the admission by the magicians that the lice came
from the dust by the "finger of Elohim." The second
reaction was Pharaoh's - his "heart grew hard."
An undeniable display of power by Elohim...and an
example of two responses:
 acknowledge the "finger of Elohim"
 hardened hearts and denial of His authority

Shalom!

We gaan deze week dieper ingaan op de derde plaag,
die van luizen, omdat het de eerste is die de magiërs van
Egypte niet kunnen dupliceren, en het is de laatste plaag
die de Israëlieten met de Egyptenaren deelden:

Shemot/Exodus 8:16 Daarom zei de Eeuwige tegen
Mozes: Zeg tot Aharon: Strek uw staf uit en sla het stof
van het land zodat het luizen kan worden in het hele land
Egypte. 17 En zij deden het. Want Aharon strekte zijn
hand uit met zijn staf en sloeg het stof van de aarde, en
het werd tot luizen op mens en dier. Al het stof van het
land werd luizen in het hele land Egypte. 18 Nu werkten
de tovenaars ook zo met hun bezweringen om luizen
voort te brengen, maar zij konden het niet. Er waren dus
luizen op mens en dier. 19 Toen zeiden de tovenaars tot
Farao: "Dit is de vinger van Elohim." Maar Farao's hart
werd zwaar en hij sloeg er geen acht op, precies zoals de
Eeuwige had gezegd.

We zien dat de magiërs hard gewerkt hebben om ook
uit het stof luizen voort te bengen, maar ze slaagden er
niet in. De tovenaars spreken de waarheid tot Farao: "dit
is de vinger van Elohim." Dit is een interessante
uitdrukking in het Hebreeuws - אצבע אלוהים (etzba 
Elohim). Door te erkennen dat deze plaag door de
"vinger van Elohim" werd verricht, gaven de magiërs toe
dat ze maar mensen waren, die hun "wonderen" deden
met een zwakke hand of met een mindere macht. Ze
verklaren dat er een kracht is die de hunne overtreft, die
alleen van Elohim kan zijn. De "vinger van Elohim" komt
op drie plaatsen in de Hebreeuwse Geschriften voor. De
twee die we nog niet tegengekomen zijn, verwijzen
beide naar de tafels van de Tien Woorden:

Shemot/Exodus 31:18 En toen Hij geëindigd had met
hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Hij aan Moshe twee
tafelen van het Getuigenis, stenen tafelen, beschreven
met de vinger van Elohim.
Devarim/Deuteronomium 9:10 "Toen gaf de Eeuwige
mij twee stenen tafelen, beschreven met de vinger van
Elohim, en daarop waren alle woorden die de Eeuwige
tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van
het vuur op de dag van de bijeenkomst.

Bemerk in de passage van Shemot 8, dat er twee
reacties op de luizenplaag waren. De eerste was de
erkenning door de magiërs dat de luizen uit het stof door
de "vinger van Elohim" kwamen. De tweede reactie was
van Farao - zijn "hart werd hard". Een onmiskenbaar
vertoon van macht door Elohim ... en een voorbeeld van
twee mogelijke reacties:

 erkening van de "vinger van Elohim"

 verharde harten en ontkenning van Zijn autoriteit
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"Finger of Elohim" occurrences provide
an opportunity to either acknowledge the Almighty
or deny Him. Acknowledging Him is only the first
step, however. After that, one must yield to His
authority out of love. Think about the tablets of
stone written by the "finger of Elohim." This is how
the tablets are described at Hebrew 4 Christians:

According to Jewish midrash, the tablets of
stone were made of blue sapphire as a
symbol of the heavens and God's throne,
written by the "finger of God" (Exodus
31:18). The Hebrew letters were said to be
bored fully through the stone (Exodus
32:15), which was a miracle, since the inner
part of some of the Hebrew letters (such as
Samekh and the final Mem) "floated" in
place. Moreover, even though the letters
were bored fully through the stone, both
sides appeared normally (that is, the "back"
of the tablet looked identical to the front -
Shabbos 104a)....Another midrash says that
the tablets "carried their own weight"
enabling Moshe to carry them down the
mountain.

The Ten Words (more commonly known as the Ten
Commandments), inscribed by the "finger of
Elohim", were another miraculous display of His
power. For the Israelites, it was an opportunity to
acknowledge or deny His power and authority and
then to obey Him out of love. Those choices remain
for us today.

Yeshua also performed many miracles, attesting to
the power of Elohim. Those who observed Yeshua's
miracles had a choice - either believe that
the Almighty exists and has authority, or reject Him
with a hardened heart, following the example of
Pharaoh. Some joyfully accepted His authority,
but others didn't. Following is a story of one of
the miracles Yeshua performed. The Pharisees
connected Yeshua's miracle with the idol power of
Beelzebub. According to ISBE Bible Dictionary,
during the time of Yeshua, Beelzebub was the name
of the chief or the prince of demons. Thus Beelzebub
was dentified with hasatan. No one is certain what
the name means, but suggestions are "Lord of the
flies" or "Lord of the dung." Yeshua contrasts the
"finger of Elohim" with "Beelzebub", and notes the
danger they are in by refusing to acknowledge the
"kingdom of Elohim." In making this contrast, I
believe Yeshua was pointing back to the third plague
of Egypt and the inability of the "Lord of the flies"
to compete.

De "vinger van Elohim" gebeurtenissen bieden een
mogelijkheid om de Almachtige te erkennen of Hem te
verloochenen. Hem erkennen is echter slechts de eerste
stap. Daarna moet men uit liefde zich overgeven aan Zijn
gezag. Denk aan de stenen tafels geschreven door de
"vinger van Elohim". Dit is hoe de tabletten bij Hebrew 4
Christians beschreven zijn:

Volgens een Joodse midrash waren de stenen
tafelen gemaakt van blauwe saffier als een
symbool van de hemelen en Gods troon, geschre-
ven door de "vinger van God" (Exodus 31:18).
Van de Hebreeuwse letters werd (in de Talmoed)
gezegd dat ze volledig door de steen heen gingen
(Exodus 32:15) terwijl het aan de keerzijde toch
geen spiegelbeeld was, wat een wonder was,
omdat het binnenste gedeelte van enkele van de
Hebreeuwse letters (zoals Samekh en de eind-
Mem) naar z’n plaats "dreef". Bovendien, hoewel
de letters volledig door de steen heen gingen,
leken beide zijden normaal (d.w.z. de "achter-
kant" van het tablet leek identiek aan de voorkant
- Shabbos 104a) .... Een andere midrash zegt dat
de tabletten "hun eigen gewicht droegen"
waardoor Moshe ze bergafwaarts kon dragen.

De Tien Woorden (beter bekend als de Tien Geboden),
door de "vinger van Elohim" gegraveerd, waren een
ander wonderbaarlijk vertoon van Zijn kracht. Voor de
Israëlieten was dit een gelegenheid om Zijn macht en
gezag te erkennen of te ontkennen en Hem vervolgens
uit liefde te gehoorzamen. Die keuzes resten ook ons
vandaag.

Yeshua verrichtte ook veel wonderen, wat de kracht van
Elohim bevestigt. Degenen die Yeshua's wonderen
zagen, hadden een keuze - óf geloven dat de Almachtige
bestaat en autoriteit heeft, of Hem verwerpen met een
verhard hart, naar het voorbeeld van Farao. Sommigen
accepteerden vreugdevol zijn autoriteit, maar anderen
niet. Hierna volgt een verhaal over een van de wonderen
die Yeshua heeft verricht. De Farizeeën verbonden
Yeshua's wonder met de afgodische kracht van
Beëlzebub. Volgens het ISBE Bijbel Woordenboek, was
Beëlzebub ten tijde van Yeshua, de naam van het
opperhoofd of de prins der demonen. Aldus werd
Beëlzebub geïdentificeerd met hasatan. Niemand is
zeker wat de naam betekent, maar suggesties zijn "Heer
van de vliegen" of "Heer van het mest". Yeshua contras-
teert de "vinger van Elohim" met "Beëlzebub", en merkt
het gevaar op waarin ze verkeren door te weigeren om
het "koninkrijk van Elohim" te erkennen. Bij het maken
van dit contrast, geloof ik dat Yeshua heenwees naar de
derde plaag van Egypte en het onvermogen om met de
"Heer der vliegen" te wedijveren.
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Luke 11:14 And He was casting out a demon, and it
was mute. So it was, when the demon had gone out,
that the mute spoke; and the multitudes marveled.
15 But some of them said, "He casts out demons by
Beelzebub, the ruler of the demons." 16 Others,
testing Him, sought from Him a sign from heaven. 17
But He, knowing their thoughts, said to them: "Every
kingdom divided against itself is brought to
desolation, and a house divided against a house falls.
18 "If Satan also is divided against himself, how will
his kingdom stand? Because you say I cast out
demons by Beelzebub. 19 "And if I cast out demons
by Beelzebub, by whom do your sons cast them out?
Therefore they will be your judges. 20 "But if I cast
out demons with the finger of Elohim, surely
the kingdom of Elohim has come upon you.

Quoting from commentary Va-eira, Jewels of Judaism:

Yeshua declared boldly to these people that
they had a choice to make, to believe in the
power of God or to reject it. People were
being set free from demons, healed from
their diseases, and set free from their sins.
God's power was clearly being displayed in
their midst through Yeshua and by rejecting
the miracles being performed by Yeshua
they were rejecting God.

Yeshua used the expression, "the finger of
God" in this passage to rebuke those who
were rejecting His authority and the power
which was displayed through His life...He
was reminding them that even the
magicians in Egypt recognized the power of
God as revealed through Moses and Aaron.
Everyone has a choice to make when
confronted with God's power; to believe in
Him or reject Him.

Another story which involves the "finger of Elohim"
is found in John:

John 8:3 Then the scribes and Pharisees brought to
Him a woman caught in adultery. And when they had
set her in the midst, 4 they said to Him, "Teacher, this
woman was caught in adultery, in the very act. 5 "Now
Moshe, in the Torah, commanded us that such should
be stoned. But what do You say?" 6 This they said,
testing Him, that they might have something of which
to accuse Him. But Yeshua stooped down and wrote on
the ground with His finger, as though He did not hear.
7 So when they continued asking Him, He raised
Himself up and said to them, "He who is without sin
among you, let him throw a stone at her first." 8 And

Lukas 11:14 En Hij wierp een demon uit, en die was stom.
Zo was het toen de demon was uitgegaan, dat de stomme
sprak; en de menigten verwonderden zich. 15 Maar
sommigen van hen zeiden: "Hij werpt demonen uit door
Beëlzebul, de heerser der demonen." 16 Anderen, die Hem
testten, zochten van Hem een teken uit de hemel. 17 Maar
Hij, bekend met hun gedachten, zei tot hen: "Elk koninkrijk
dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt tot verwoesting
gebracht en een huis dat tegen een huis is verdeeld, valt."
18 "Als Satan ook tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn
koninkrijk dan standhouden? Omdat jullie zeggen dat Ik
demonen uitwerp door Beëlzebub. 19 "En als Ik door
Beëlzebul demonen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze
uit, daarom zullen zij uw rechters zijn." 20 Maar als Ik
demonen uitwerp met de vinger van Elohim, is het
koninkrijk van Elohim zeker over u gekomen .

Een citaat uit de Jewels of Judaism Va-eira commentaar:

Yeshua verklaarde vrijmoedig aan deze mensen
dat ze een keuze te maken hadden, om in de
kracht van God te geloven of om die te
verwerpen. Mensen werden bevrijd van
demonen, geheeld van hun ziekten en bevrijd
van hun zonden. Gods kracht werd duidelijk
zichtbaar in hun midden door Yeshua; en door
de wonderen te verwerpen die door Yeshua
werden uitgevoerd, verwierpen ze God.

Yeshua gebruikte in deze passage de
uitdrukking "de vinger van God" om diegenen
die Zijn autoriteit verwierpen en de kracht die
door Zijn leven werd getoond, te berispen... Hij
herinnerde hen eraan dat zelfs de magiërs in
Egypte de kracht van God herkenden zoals door
Mozes en Aäron geopenbaard. Iedereen kan
kiezen wanneer hij geconfronteerd wordt met
Gods kracht; om in Hem te geloven of Hem te
verwerpen.

Een ander verhaal dat met de 'vinger van Elohim' te
maken heeft, is in Johannes te vinden:

Johannes 8:3 Toen brachten de Schriftgeleerden en
Farizeeën een vrouw naar voren die betrapt was op
overspel. En toen zij haar in het midden hadden gezet, 4
zeiden zij tot Hem: "Meester, deze vrouw werd betrapt
op overspel, op heterdaad. Nu gebood Moshe, in de
Tora, ons dat zulken gestenigd zouden worden. Maar
wat zegt u?" 6 Dit zeiden zij, Hem beproevend, opdat zij
iets zouden hebben om Hem te beschuldigen. Maar
Yeshua bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond,
alsof Hij niet hoorde. 7 Dus, toen zij Hem bleven vragen,
richtte Hij Zich op en zei tegen hen: "Hij die zonder zonde
onder u is, laat hij eerst een steen naar haar werpen." 8
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again He stooped down and wrote on the ground. 9
Then those who heard it, being convicted by their
conscience, went out one by one, beginning with the
oldest even to the last. And Yeshua was left alone, and
the woman standing in the midst. 10 When Yeshua
had raised Himself up and saw no one but the woman,
He said to her, "Woman, where are those accusers of
yours? Has no one condemned you?" 11 She said, "No
one, Adonai." And Yeshua said to her, "Neither do I
condemn you; go and sin no more."

Yeshua used His "finger" to write on the ground. But
what was He writing? Some conclude that He was
writing the Ten Words/Commandments. This
wouldn't be the first time that the "finger of Elohim"
wrote the Ten Words. But since once again they
were rejecting Him instead of accepting His
authority, is it possible Yeshua was fulfilling the
prophecy of Jeremiah 17 and actually writing down
the names of those rejecting Him?

Jeremiah 17:13 O יהוה, the hope of Israel, All who 
forsake You shall be ashamed. "Those who depart
from Me Shall be written in the earth, Because
they have forsaken  יהוה, The fountain of living 
waters."

Elohim's fingerprints are all over the world and have
been there since the very beginning. Like most
fingerprints, they can be difficult to see without a
little discernment. But with a little effort, they can
CLEARLY be seen:

Romans 1:20 For since the creation of the world His
invisible attributes are clearly seen, being
understood by the things that are made, even His
eternal power and Godhead, so that they are
without excuse, 21 because, although they knew
Elohim, they did not glorify Him as Elohim, nor were
thankful, but became futile in their thoughts, and
their foolish hearts were darkened. 22 Professing to
be wise, they became fools, 23 and changed the
glory of the incorruptible Elohim into an image made
like corruptible man -- and birds and four-footed
animals and creeping things.

Now let's think about what it was like for the
Israelites after they were told that יהוה was 
concerned about them and had seen their misery:
 There were increased labor demands, including

finding their own straw for the bricks they were
making

 They also suffered when the Nile was turned
into blood, killing all the fish and creating a
terrible stench

 Frogs hopping everywhere, on them and

En opnieuw bukte Hij zich en schreef op de grond. 9 Toen
gingen degenen die het hoorden, veroordeeld door hun
geweten, een voor een weg, beginnend met de oudste
tot de laatste. En Yeshua werd alleen gelaten, en de
vrouw in het midden staand. 10 Toen Yeshua was gaan
staan en niemand anders zag dan de vrouw, zei Hij tegen
haar: "Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft
niemand u veroordeeld?" 11 Zij zei:" Niemand, Adonai."
En Yeshua zei tegen haar: "Ik veroordeel u ook niet; ga
en zondig niet meer."

Yeshua gebruikte zijn "vinger" om op de grond te
schrijven. Maar wat schreef Hij? Sommigen concluderen
dat Hij de Tien Woorden/Geboden schreef. Dit zou niet
de eerste keer zijn dat de "vinger van Elohim" de Tien
Woorden schreef. Maar omdat ze nog maar eens Hem
afwezen in plaats van Zijn autoriteit te accepteren, is het
mogelijk dat Yeshua de profetie van Jeremia 17 vervulde
en in feite de namen opschreef van degenen die Hem
afwezen?

Jeremia 17:13 O Eeuwige, de hoop van Israël, Allen die U
verlaten, zullen beschaamd worden. "Zij die van Mij
wijken, zullen in de aarde worden geschreven, omdat zij
de Eeuwige, de bron van de levende wateren hebben
verlaten."

Elohim's vingerafdrukken zijn over de hele wereld en zijn
er sinds het allereerste begin. Zoals de meeste vinger-
afdrukken, kunnen ze moeilijk te zien zijn zonder een
klein beetje onderscheidingsvermogen. Maar met een
beetje moeite kunnen ze DUIDELIJK worden gezien:

Romeinen 1:20 Want sinds de schepping van de wereld
worden Zijn onzichtbare eigenschappen duidelijk gezien,
begrepen door de dingen die gemaakt zijn, zelfs Zijn
eeuwige kracht en Godheid, zodat zij geen excuus
hebben, 21 omdat, hoewel zij Elohim kenden, zij Hem
niet als Elohim verheerlijkten, noch dankbaar waren,
maar nutteloos werd in hun gedachten, en hun dwaze
harten werden verduisterd. 22 Bewerend wijs te zijn,
werden ze dwazen 23 en veranderden de glorie van de
onvergankelijke Elohim in een afbeelding gemaakt zoals
vergankelijk mensen - en vogels en viervoetige dieren en
kruipende dingen.

Laten we nu eens nadenken over hoe het voor de
Israëlieten was nadat hen werd verteld dat de Eeuwige
zich zorgen om hen maakte en hun ellende had gezien:

 Er was meer behoefte aan arbeidskrachten, inclusief
het vinden van stro voor de eigen behoeften voor
de stenen die ze maakten

 Ze hebben ook geleden toen de Nijl in bloed
veranderde, waarbij alle vissen werden gedood en
er een vreselijke stank ontstond

 Kikkers die overal huppelden, op hen en op alles



5

wat ze bezaten

 Smerige luizen - in hun ogen, in hun neusgaten en in
hun keel
o hier kun je een gevoel van de luizenplaag

krijgen - 3rd plague - lice

Wat een verschil moet het voor de Israëlieten hebben
gemaakt toen ze zich realiseerden dat ze van de 4e plaag
waren vrijgesteld!

Shemot/Exodus 8:22 "En te dien dage zal Ik het land
Gosen, waarin Mijn volk woont, apart zetten, opdat daar
geen zwermen zullen zijn, opdat gij weet dat Ik de
Eeuwige ben te midden van het land.

En de Eeuwige beschermde hen daarna tegen elke andere
plaag! Hun vee leefde, er waren geen steenpuisten, geen
hagel, geen sprinkhanen, ze hadden licht toen de
Egyptenaren in de duisternis waren gestort en hun
eerstgeborenen leefden.
Laten we niet zijn zoals de Egyptenaren, die niet in staat
waren om de "vinger van Elohim" te zien omdat ze zelf
de autoriteit over hun eigen leven wilden hebben. In
feite moeten we voorzichtig zijn met wat onze eigen
"vingers" verzinnen:

Jesaja 2:8 Hun land is ook vol afgoden; zij aanbidden het
werk van hun eigen handen, dat wat hun eigen vingers
hebben gemaakt.
Jesaja 59:3 Want uw handen zijn verontreinigd met bloed,
en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen hebben
leugens gesproken, uw tong heeft perversiteit gemompeld.

De Tora zou daarentegen "op je vingers gebonden"
moeten zijn.

Spreuken 7:2 Bewaar mijn geboden en leef, en mijn Tora
als je oogappel. 3 Bind ze aan je vingers; Schrijf ze op de
tafel van je hart.

Shabbat Shalom,
Ardelle

everything they owned
 Nasty lice - in their eyes, up their nostrils, and

down their throats
o Get a feel for the plague of lice here - 3rd

plague - lice

What a difference it must have made to the Israelites
when they realized they were exempt from the 4th
plague!

Shemot/Exodus 8:22 "And in that day I will set apart
the land of Goshen, in which My people dwell, that
no swarms shall be there, in order that you may
know that I am יהוה in the midst of the land. 

And יהוה protected them from every other plague 
after that! Their livestock lived, there were no
boils, no hail, no locusts, they had light when the
Egyptians were plunged into darkness, and their
firstborn lived.
Let us not be like the Egyptians, who were not
able to see the "finger of Elohim" because they
wanted to be the authority over their own lives. In
fact, we are to be careful what our own "fingers"
come up with:

Isaiah 2:8 Their land is also full of idols; They worship
the work of their own hands, That which their own
fingers have made.
Isaiah 59:3 For your hands are defiled with blood,
And your fingers with iniquity; Your lips have
spoken lies, Your tongue has muttered perversity.

Rather, the Torah should be "bound on your
fingers".

Proverbs 7:2 Keep my commands and live, And my
Torah as the apple of your eye. 3 Bind them on your
fingers; Write them on the tablet of your heart.

Shabbat Shalom,
Ardelle


