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BINNENKORT



De uittocht uit Egypte

Wat was het doel van de 10 plagen?



❑ Egypte straffen
❑ Farao overtuigen
❑ Israelieten bevrijden
❑ De afgoden vernederen
❑ ?

Wat was het doel van de 10 plagen?



400 jaar



Verweven met de Egyptische maatschappij



Toen begrepen de Israëlitische opzichters, hoe erg het met hen gesteld was, daar men zei: Gij 
moogt het aantal tichelstenen, uw vastgestelde taak voor elke dag, niet verminderen. Bij hun 
vertrek van Farao ontmoetten zij Mozes en Aaron, die op hen stonden te wachten,
En zij zeiden tot hen: De Here zie op u en oordele, omdat gij ons bij Farao en zijn knechten in 
een kwade reuk gebracht hebt, waarmee gij hun een zwaard in handen hebt gegeven, om ons 
te doden. Toen keerde Mozes terug tot de Here en zei: Here, waarom behandelt Gij dit volk zo 
hard? Waarom hebt Gij mij gezonden? Want van het ogenblik af, dat ik bij Farao gekomen 
ben, om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld, en Gij hebt uw volk 
geenszins gered. Maar de Here zei tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want 
door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja door een sterke hand hen uit zijn land drijven. 

Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem: Ik ben de Here.
Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, 
maar met mijn naam Here ben Ik hun niet bekend geweest (Exodus 5:19-6:2).



Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De 
God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat 
moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: 
Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden







➢ De Israelieten moesten niet alleen uit Egypte, Egypte moest ook uit de Israelieten

➢ Parallel met de bevrijding van de individu (heden en toekomst)

➢ De ultieme verlossing zal gelijk zijn aan de eerste verlossing

➢ Volgens Rashi werd iedere plaag gedurende drie weken aangekondigd en duurde de plaag een week





Plaag van het bloed



Exodus 7:15-19
Ga in de morgen tot Farao; zie, hij is gewoon naar het water te gaan, u zult hem opwachten aan de oever van de 
Nijl en de staf, die in een slang veranderd is geweest, in uw hand nemen.

Zo zegt de Here: hieraan zult gij weten, dat Ik de Here ben: zie, ik zal met de staf die in mijn hand is, op het water 
in de Nijl slaan; het zal in bloed veranderd worden, En de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken; dan 
zullen de Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. Toen zei de Here tot Mozes: Zeg tot Aaron: neem
uw staf en strek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al 
hun verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden, en er zal bloed zijn in het gehele land Egypte, zelfs in 
het houten en stenen vaatwerk.

Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, zodat het hart van Farao verhardde en hij 
naar hen niet luisterde, zoals de Here gezegd had.

Zo verliepen zeven volle dagen, nadat de Here de Nijl geslagen had.





Egypte kreeg zijn voeding uit de Nijl.
De rivier gaf continu voorzienigheid aan het land.
De Nijl werd daarom aanbeden als afgod.

Les:
God voorziet in het leven en niet de afgoden.
De levensreis met God is soms onvoorspelbaar





Plaag van de kikkers



Exodus 8:3-6
De Nijl zal wemelen van kikvorsen, zij zullen komen opzetten en in uw huis en slaapkamer binnendringen,
ja, op uw bed, en in de huizen van uw dienaren en onder uw volk, ja, in uw bakovens en baktroggen.
Tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de kikvorsen opkomen. Voorts zei de Here tot Mozes: Zeg tot 
Aaron: strek uw hand met uw staf uit over de stromen, de kanalen en de poelen, en doe kikvorsen 
opkomen over het land Egypte. Toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en de 
kikvorsen kwamen opzetten en bedekten het land Egypte.



De kikkers ging in de huizen en in het voedsel. 
Egypte stond bekend om het overdadige eten en plezier
Ze hadden meer passie voor hun afgoden dan voor God

Les:
We moeten gepassioneerd voor God
en niet het wereldse vermaak





Plaag van de luizen



Exodus 8:16-18
En de Here zei tot Mozes: Zeg tot Aaron: strek uw staf uit en sla het stof der aarde; het zal tot
muggen worden in het gehele land Egypte. Toen deden zij aldus; Aaron strekte zijn hand uit met zijn 
staf en sloeg het stof der aarde, en de muggen kwamen op mens en dier. Alle stof der aarde werd 
muggen in het gehele land Egypte. Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de 
muggen te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier.

Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen te voorschijn te brengen;
maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier. Toen zeiden de geleerden tot 
Farao: Dit is Gods vinger.



Luizen zijn het beeld van iets dat alleen maar neemt en niet geeft. 
Beeld van spirituele hygiëne. 
(alles voor lief aannemen, geen behoefte om iets bij te dragen). 
De Egyptenaren werden luizen en geloofden dat ze zelf God waren.

Les:
We moeten niet alleen voor onszelf leven, 
maar ook voor onze naaste





Plaag van de wilde dieren



Maar op die dag zal Ik het land Goshen, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen, dat
daar geen steekvliegen voorkomen; opdat gij weet, dat Ik, de Here, in het land ben.
Want Ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Morgen zal dit teken geschieden.
De Here deed alzo; en er kwamen steekvliegen in zwermen in het huis van Farao en van
zijn dienaren en in het gehele land Egypte; het land werd geteisterd door de steekvliegen
(Exodus 8:22-24).



In het Egyptische denken moest ieder hetzelfde zijn 
alle grenzen moeten verdwijnen, een nieuwe wereldorde.
Beeld van de seksuele vrijheid. 
Maar God maakte een verlossend onderscheid!

Les:
We moeten leven als apart gezet volk
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