Joods Messiaanse Gemeente ''Beit Nitzachon''

Parasha:  בוא- Bo – Kom
De Elohim van licht en duisternis
Parashat Shevoea – wekelijkse Schriftlezing
Torah: Shemot/Exodus 10:1-13:16
Haftarah: Jeremijahoe/Jeremija 46:13-28
B'rit Hachaddasha: Gizajon/Openbaringen 19:1-16
''Zo spreekt JHWH tot Koresh, zijn gezalfde, die Ik bij de rechterhand heb genomen, om volken
voor hem neer te leggen, koningen de gordels* van de heupen te rukken, en voor hem de deuren te
ontsluiten, zonder dat een poort gesloten blijft: ‘Ik zal voor u uit gaan, hellingen maak Ik vlak
voor u, bronzen deuren zal Ik breken en ijzeren sluitbomen verpletteren. Geheime schatten uit de
duisternis Ik u geven, voorraden die verborgen zijn: zo zult u erkennen dat Ik JHWH ben, die u
roept bij uw naam, de Elohim van Jisraël. (Jesjajahoe/Jesaja 45:1-3)''

1.Inleiding

In de parasha van deze week wordt de almacht van JHWH getoond aan de b'ney Jisraeel en aan
Mitzraijiem/Egypte. JHWH toont Zijn almacht via Zijn schepping en via Zijn volk. Verschillende
papyrus documenten beschrijven de plagen in Mitzraijiem/Egypte en doen dit heel concreet.
Het Ipuwer papyrus 9:11 uit de 13de -14de eeuw voor Chr beschrijft het volgende: '' Het land
is zonder licht. '' Waarschijnlijk is Ipuwer zelf ooggetuige geweest van al deze plagen en
heeft hij alles van Egyptische zijde gedocumenteerd. De plagen waren voor
Mitzraijim/Egypte een vreselijke confrontatie met de almacht van de ware Elohim. Door
de hardnekkigheid van Fara-o viel het land in de duisternis. De Torah beschrijft het
volgende:
'' JHWH zei tegen Moshe: 'Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Mitzraijim,
een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is. Moshe strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was
Mitzraijim in diepe duisternis gehuld drie dagen lang. (Shemot/Exodus 10:21-22)''

Het hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor tastbaar is  מששMashash en heeft als
tweede betekenis tasten, zoeken. De duisternis was zo heftig dat er totaal geen licht
toegelaten werd en men als een muur tegen de duisternis aanliep. Volgens Nachmaindes
was de duisternis enorm massief. Er viel niet doorheen te dringen en het was onmogelijk
om er doorheen te dringen. *1 Deze duisternis is een manifestatie van JHWH die niet te
vergelijken is met de donkerte van de nacht, nee in de duisternis liet JHWH zich kennen
aan Mitzraijim/Egypte....... En via het licht aan de b'ney Jisraeel (10:23). De duisternis die
JHWH toont is een bovennatuurlijke donkerte. In het boek Jov/Job staat duidelijk
beschreven dat JHWH te vinden is in het duister:

Bronvermelding
1. Torah and Commentairy, Sol Schafstein, pagina 182
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''Zijn de poorten van de dood toegankelijk voor u,de poorten van de duisternis, hebt u die ooit
gezien? Omvat uw begrip heel de uitgestrektheid van deze wereld? Vertel op dan, als u er toch
alles van weet. (Jov/Job 38:17-18)''
''Hij openbaart de diepten van de duisternis, en brengt de schaduw van de dood aan het licht.
Natiën verheft en vernietigt Hij. Volken verspreidt en verzamelt Hij weer. (Jov/Job 12:22-23)''

De duisternis was een antwoord van JHWH aan Mitzraijim/Egypte namelijk dat zij ten
dode waren opgeschreven en in het duister taste. Zij liepen feitelijk tegen de Levende
Elohim aan
Hij die de duisternis heeft gecreëerd was de blokkade van Mitzraijim /Egypte. Als wij een
blokkade in ons leven ervaren en daarmee strijden hoeft dit niet te bekennen dat we op de
foute weg zitten. We moeten altijd erkennen met wie we strijden. Strijden we met het
duister of met het rijk der duisternis? Het Hebreeuwse woord voor duisternis is שח֫שׁ ך
(Chosheck) dit woord komt van het woord ( חשךChashack) wat vertroebelen, verborgen,
onduidelijk betekend. In de duisternis zijn wij gedesoriënteerd en weten we niet wat wij
moeten doen' mitst er een licht is. Om meer begrip te krijgen van de duisternis die
Mitzraijim/Egypte overviel moeten wij iedere letter van het woord ( שח֫שׁ ךChosheck)
bestuderen.
 חChet = hek, scheiding maken
getalswaarde 8 = Het is een verwijzing naar de 8e dag, het tijdstip waarop “de komende
wereld” aanbreekt.
 שShin = tand, vernietigen
getalswaarde 300 = JHWH (Elohim) en het eeuwige
 ךSlot kaf = handpalm, bedekken, openen
getalswaarde = 20 hebr esriem dit woord heeft de getalswaarde 620 evenals het woord
kether (kroon), de tien woorden bezitten 620 letters.
Commentaar op de Hebreeuwse getalswaarde:
ח. De חשׁ ך
֫  שduisternis maakt een scheiding tussen ons en de omgeving, maar ook tussen
ons en JHWH. De duisternis die Jah aan Mitzraijim/Egypte toonde was een verklaring
van Jah namelijk 'dat het gehele land in duisternis leefde' en Hem niet kende. In het
onbekende (geheimenissen) laat Jah zich kennen (Jov/Job 12:22). We kunnen de
aanwezigheid van JHWH ervaren maar toch nog ver van Hem afstaan.
ש. Duisternis maakt ons bang en maakt ons wanhopig. De getalswaarde van de  שis 300.
Het getal 300 staat voor JHWH en het eeuwige. Als JHWH iets in ons hart naar boven
brengt of als wij leven in duisternis en JHWH wijst dit aan dan kunnen we twee dingen
doen 'wegrennen' of 'de bron van de duisternis' erkennen.
 ךSlot Kaf de betekenis van de kaf verklaard ons dat Hem kunnen zien als wij de keuze
maken om teshoeva te doen. We kunnen bedekt zijn door onze eigen duisternis, maar als
Zijn aanwezigheid ons aanraakt kunnen wij een keuze maken. De keuze is om je te
koppelen aan de Kether en Torah of door te leven in de duisternis. De wil van Jah is
duidelijk Hij wil dat wij de Kether en Torah bereiken. Als wij naar Jisraeel kijken zullen
wij de waarheid vinden want daar was het licht te zien – Mashiach is het licht van de
wereld.
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''In hem was het leven en het leven is het licht van mensen. En dat licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het [licht] niet vertreden. (Jochanan/Johannes 1:4-5)''
Onze duisternis kan niet op tegen de duisternis van Jah! Hij wijst onze belemmeringen in
ons leven aan en laat ons het licht zien door het licht van de wereld Yeshua. In de Aramese
verzie van de K'toeba Kadisha (vernieuwde verbond) staat het volgende geschreven:
Nohra b'chashoka menar (Licht schijnt in de duisternis) dit is een directe afspiegeling van
het woord Menharnorah (Menorah), die de bevruchting van het licht van de wereld
(Yeshua) op Chanoeka onderstreept. 9 maanden na Chanoeka werd het feest Soekot
gevierd. Chanoeka was een tijd van duisternis. Het licht openbaarde zich juist in deze tijd.
Yeshu'a (verlossing) openbaarde zich door het licht en dat verdreef het rijk der duisternis.
Dus hou je ogen gericht op Mashiach Yeshua het licht van de wereld.
2. De rechterhand

 יvan JaH

“Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen. Een kunstig lied.
Wij hebben het, o Elohim, met eigen oren gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld,
wat U tot stand hebt gebracht in hun dagen, de dagen van toen: met eigen hand hebt U de volken
verjaagd en op hun plaats onze vaderen geplant; met eigen hand hebt U naties verdreven en onze
vaderen bevrijd. Want zij hebben het land niet door hun eigen zwaard geërfd, hun eigen arm redde
hen niet, dat deden uw arm en uw rechterhand, uw stralend gelaat, omdat U aan hen verknocht
was. U bent mijn Elohim en mijn koning, die Ja'akov de overwinning verleent. (Tehillim/Psalmen
44:1-5)”

De 10de plaag was de doorslaggevende plaag voor het volk Mitzraijim/Egypte. Voordat
deze plaag werd uitgevoerd gaf JHWH al aan dat dit de doorslaggevende plaag zou zijn
die de b'ney Jisraeel hun vrijheid zal geven. Elohim zegt in Shemot/Exodus 11:1:
''Ik zal de Farao en Mitzraijiem/Egypte met nog één plaag treffen , daarna zal hij jullie laten
gaan. Hij zal jullie zelfs het land uitjagen, niemand uitgezonderd.''

Dit was de eerste voorbereiding op de verlossing van de bney Jisraeel. Waarom is kwam
de verlossing pas na 9 plagen? JHWH had zijn plan al uitgedacht en het toevoegen van
een 10de plaag was cruciaal. De 10de letter van het Hebreeuwse alef beth is de ( יjod). Deze
letter heeft de betekenis van hand ( ידדJad). Het was de hand van Jah die toegevoegd werd
aan de finale waardoor de overwinning vast stond. Overal waar de jod wordt toegevoegd
is er een uitkomst van verlossing. De jod staat voor ( יההJah) dit is de naam van de Elohim
van Jisraeel. Je zou de jod de mystieke kracht van Elohim kunnen noemen' het is de hand
die schept!
Wij kennen deze mystieke kracht als de rechterhand. Tehillim/Psalmen 44:5 spreekt over
uw rechterhand  ימינךJ'minecka (Rechterhand) de rechterhand is verbonden aan JHWH.
Hij zet zijn rechterhand in tijdens tijden van de benauwdheid en als er geroepen wordt
naar verlossing. Tehillim/Psalmen 110:1-6 spreekt over de persoon achter de Rechterhand:
'' Op naam van David, een zangstuk. G-dsspraak van JHWH tot U mijn Adonai: ‘Ga zitten aan
mijn rechterhand en Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.’ JHWH zal uw macht
vanuit Tsion uitbreiden: zwaai de scepter over uw vijand. Op de dag van de strijd zal uw volk
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bereid zijn, uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen, als dauw uit de schoot van de
morgen. JHWH heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen: ‘Zoals Melchisedek bent
U kohén voor altijd.’ JHWH staat aan uw rechterhand, koningen verslaat Hij als zijn woede
ontvlamt. Zo vonnist Hij over de volken, overal in het rond liggen lijken: Hij verplettert hun
leiders overal op aarde. Hij drinkt uit een beek aan de juiste weg en trots heft hij het hoofd
omhoog.”

De B'rit haChadasha verklaard meerdere male dat Yeshua de rechterhand van Jah is. Hij is
de uitvoerende beschermde kracht van JHWH die verlossing brengt. Vanaf het begin is Hij
aangewezen als de gever van verlossing.
''Voor ons is de hoofdzaak van dit alles; de hogepriester zit rechts van de troon van de Grootsheid
in de hemel. En hij is de dienaar van de heilige plaats en de ware tabernakel, die door Elohim en
niet door mensen is gebouwd.(Ivriem/ Hebreeën 8:1-2)''

Verlossing is voor de grondlegging der wereld door Jah geschapen. De verlossing uit zich
enkel door Zijn Rechterhand. De joodse mystiek verklaard dat de beschermde kracht van
Jisraeel de Metaron is, we kunnen dit lezen in de zohar:
''Om de boom des levens te bewaken'' (Bereshiet/Genesis 3:24)
Wie is de weg naar de boom van het leven?
Dat is de grote Metatron, want hij is de weg naar de grote boom, naar die machtige boom van het leven.
Zoals er staat geschreven: '' De engel van Elohim, die steeds voor het leger van de Jisraëlieten uit was
gegaan, stelde zich nu achter hen op. '' (Shemot /Exodus14:19)
En de Metatron wordt de Engel van Elohim genoemd.
Kom en zie, daarover zegt R. Shimon.
De Heilige, gezegend is Hij, heeft voor Zichzelf een Tempel gemaakt, boven de hemelen, een heilige stad een
stad in de hemelen, genaamd Jeroeshalaijiem de heilige stad.
Ieder gebed die naar de Koning gebeden wordt, moet via de Metatron gaan.
Iedere boodschap en gebed van hier beneden moet eerst via de Metatron en van daar naar de Koning
gebracht worden. De Metatron is de bemiddelaar van alles wat van de hemel naar de aarde daalt, of wat
van de aarde omhoog naar de hemel gaat. En omdat hij de bemiddelaar is van alles , staat er geschreven.''
De engel van Elohim, die steeds voor het leger van de Jisraëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen
op. '' (Shemot/Exodus 14:19) Er staat 'geschreven 'voor' Jisraeel wat 'boven' betekend. Deze Engel is dezelfde
over wie geschreven staat: ''JHWH ging voor hen uit (Shemot/Exodus 13:21)' en hij ging (naar boven en
beneden) bij dag en bij nacht zo hebben onze ouden het uiteengezet. Wie er tot Mij wil spreken (zegt Elohim)
zal niet in staat dit te doen tenzij hij het laat weten aan de Metatron. Dus de Heillige, gezegend is Hij,
verklaart hiermee zijn grote liefde en genade die Hij heeft voor de gemeenschap van Jisraeel, en wijd haar
toe (de gemeenschap) aan de zorg van de Metatron. Wat zal ik voor hem (Metatron) doen? Ik gebied mijn
gehele huis in zijn handen, ect. Van voor jullie zal er een Beschermer zijn, zoals er geschreven staat''De
Beschermer van Jisraeel'' (Tehillim/Psalmen 121:4) – (Zohar; Vol. ii,, Exodus pagina 51, Amsterdam Editie)

De shomer Jisraeel voerde het oordeel uit in  לילהhalaila (middernacht) wederom
openbaarde de kracht van JHWH zich in het duister. De b'nee Jisraeel (b'nee haOr) hadden
zich voorbereid op hun verlossing door bloed van het lam aan de deurposten te smeren.
JHWH zei:
'' Laat ieder daarna een bos marjoraantakken nemen, die in de schaal met bloed dopen en het
bloed aan de bovendorpel en aan beide deurposten strijken. (Shemot?Exodus 12:22)''

Het bloed op de de bovendorpel en de deurposten vormde de letter  חchet. De  חchet ,
had in het oud hebreeuws de vorm van de rechtopstaand hek . Als je de bovenkant
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en de zijkanten zou besmeuren met bloed vormt het de moderne  חchet. Deze letter staat
voor  חיChaij (leven) en de achtste dag omdat de chet de 8ste letter van het alef beth is.
Ook heeft de  חchet de vorm van de hemelpoort. Met andere woorden het eeuwige leven.
Het bloed van het lam was toen al het teken van de verlossing en dit was de enige reden
van JHWH om voorbij te gaan (pasach) aan de bney Jisraeel. De 10de plaag bracht volledige
verlossing vanwege de '' יde rechterhand'' die toegevoegd werd, zijn naam is Yeshua.
Zonder de  יin ons leven zullen wij in duisternis blijven leven en het beest

aanbidden.
''En alle bewoners van de aarde zullen het aanbidden, van wie hun namen niet in het geschrift van
het leven staan geschreven, van het geslachte Lam vanaf de conceptie van de wereld.
(Gizajon/Openbaringen 13:8)''

Enkel het bloed van Mashiach 'de Hoge Priester' verlost ons. Yeshua is het onschuldige
Lam de Prins van genade.
Het is MoSheH (Messias) de Hoge Priester, geolied met olie, de bovennatuurlijke zalving , de
ware Messias , die vandaag komt , als we luisteren naar de stem van de Meester, van wie Zijn
naam in hem is, hij zal ons verlossen..... '' in al hun verdrukkingen was Hij verdrukt de engel van
zijn gezicht heeft hun verlost (Jesjajahoe/Jesaja 63:9) en '' de Roeach/Geest van JHWH zal op hem
rusten' (Jesjajahoe/Jesaja 11:2). Deze verzen en alle die daaraan gelijk zijn verwijzen door naar de
Metatron (aanwezigheid van Jah) , de prins van het gezicht...... het schaap , die het onschuldige
lam is – in alle eeuwigheid goed – , het is MoSheH (Mashiach) , de Prins van Genade. (Sefer
'Otzar Chaijim, in Moshe Idel, Messianic Mystics ,New Haven, CT: Yale University Press, 2000,
pp. 303, 304.)

 – ּשבל ת לשלוםShabbat Shalom,
Rabbi Daniël Prins

