
De tien plagen

Shabbat 16 April 2022

1e Dag van de ongezuurde broden

Celebration – One New Man



De uittocht uit Egypte

Wat was het doel van de 10 plagen?



Verweven met de Egyptische maatschappij



➢ 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



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



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



-Hoge technologische of welvarende beschaving ≠ hoge moraal

-Verleiding is gevaarlijker dan dwang (verdrukking)

-Plagen of rampen zijn een noodzaak/gelegenheid om te veranderen

-Les van de plagen: loskomen van de heidense maatschappij

STELLINGEN



Plaag van de pest



Dan zal de hand des Heren zijn tegen uw vee, dat in het veld is, tegen de paarden, de ezels, de kamelen, 
de runderen en het kleinvee, een zeer zware pest. En de Here zal het vee van Israël afzonderen van het 
vee der Egyptenaren, zodat er geen stuk van het vee dat de Israëlieten bezitten, zal sterven 
(Exodus 9:3-4).



Egypte was de grootste supermacht in die tijd. 
Hun welvaart kwam echter door een Israëliet (Jozef). 
Bij deze plaag wordt de financiële infrastructuur neergehaald.

Les:
We moeten dankbaar voor de rijkdom die God 
ons geeft, maar het is geen doel op zich

De dieren werden ziek, waardoor de hele maatschappij 
instortte, een volledige inflatie. De Israëlieten hadden 
plotseling een economisch voordeel. De Egyptenaren moesten 
dieren kopen bij de Israëlieten anders hadden ze geen 
transport en communicatie





Plaag van de zweren



Toen namen zij roet uit een smeltoven, gingen voor Farao staan en Mozes strooide het in de 
lucht en er kwamen bij mens en dier zweren, die als puisten uitbraken (Exodus 9:10).



In Egypte draaide alles om uiterlijk vertoon en schoonheid
Rijke Egyptenaren hadden al hydraterende gezichtsmaskers, 
waxen met honing en suiker, oogschaduw
Make up had ook een spirituele betekenis

Les:
Niet alles draait om uiterlijk vertoon
Creëer geen mooier beeld van jezelf



Een derde van de vrouwen 
tot vijfendertig in de 
toekomst overweegt 
plastische ingreep te 
ondergaan.



Plaag van de hagel



En de Here zei tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er hagel over het gehele 
land Egypte kome, over mens en dier en over al het veldgewas in het land Egypte. Toen 
strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de Here liet het donderen en hagelen, vuur 
schoot naar de aarde, en de Here deed het hagelen over het land Egypte (Exodus 9:22-23).



Les:
Leren om jezelf te vernederen 
Leren om te zien naar een ander

Het Egyptische leven draaide om de individu. 
Het leven van een Israëliet (of naaste) was niets waard.
De hagel om het vuur symboliseerde de hardheid 
die de compassie en liefde voor de ander afschermde





Plaag van de sprinkhanen



Zij zullen de oppervlakte van het land bedekken, zodat men het land niet zal kunnen zien; 
zij zullen de rest, het overgeblevene, dat u nog uit de hagelbuien gespaard is, afvreten, ja, 
alle bomen die op uw veld groeien, afvreten (Exodus 10:5)



Les:
We moeten niet onverzadigbaar zijn voor wereldse 
zaken, maar verzadigd worden met Gods Woord en 
Zijn schepping

Egypte stond bekend om zijn overdaad en weelde 





Plaag van de duisternis



Daarna zei de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, 
opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten (Exodus 10:21)



Les:
We moeten Gods licht uitdragen in deze duistere 
wereld

Egypte was een land van geestelijke duisternis
Vol met afgoderij en onreinheid





Plaag van de eerstgeborene



En u zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering 
der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het 
bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, 
waarin men het eet (Exodus 12:6-7)

Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zei: Gaat, offert aan uw God in dit land. Maar 
Mozes zei: Het is onmogelijk zo te doen, wij zouden aan de Here, onze God, offeren, wat de 
gruwel van de Egyptenaren is. Wanneer wij datgene, wat de gruwel van de Egyptenaren is, 
voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan niet stenigen? (Exodus 8:26)



Les:
We moeten moed en lef krijgen om Gods geboden uit te 
volgen

Een lam of geitenbok was een afgod voor de Egyptenaren





En Mozes zei: Zo zegt de Here: te middernacht trek Ik door het midden van Egypte heen 

(Exodus 11:4)





En Mozes zei: Zo zegt de Here: te middernacht ga Ik door het midden van Egypte (Exodus 11:4)


