
7-10. Een rampzalige winter   Exodus 7-10 

Lees Exodus  7-10; Kort samengevat zou je kunnen zeggen: 

Er volgde een hele serie van verzoeken, steeds beantwoord met afwijzing daarvan en daarom 

gevolgd door steeds een nieuwe plaag.  

De eerste 2 plagen werden nagedaan door de tovenaars van de Farao; een lichte waarschuwing. 

De eerste 3 plagen troffen al de inwoners van Egypte maar ook de Israëlieten. 

De eerste 4 plagen waren onaangenaam maar niet  verwoestend; Egypte had kunnen herstellen. 

De vijfde plaag veroorzaakte de dood van het vee; Egypte had geen vlees en luxe meer. 

De zesde plaag veroorzaakte infecties bij de mensen en dieren; er was ziekte. 

De zevende plaag tastte de mensen, dieren, bomen en planten aan; Egypte werd geruïneerd. 

De achtste plaag vernietigde wat over gebleven was van de planten; Egypte had geen voedsel meer. 

De negende plaag bracht diepe duisternis voor 3 dagen: Egypte had geen licht. 

 

Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua 

inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (7:8-13) Mozes en Aäron gingen naar de Farao; ze toonden de kracht van JHWH aan de Farao.  

   B (v14-25)      1ste plaag: water wordt bloed; de vissen sterven in heel Egypte, 7 dagen lang. 

     C (8:1-15)     2de plaag: kikkers vervuilden het land in heel Egypte. 

        D (v16-19) 3de plaag: stof wordt tot muggen op mens en dier in heel Egypte. 

          E(v20-32) 4de plaag: steekvliegen over heel Egypte  maar niet in Gosen. 

Centrale as(9:1-7)5de plaag: de veestapel van Egypte getroffen door de pest op een  aangegeven 

tijdstip  maar niet in Gosen.           

          E (8-12)   6de plaag: as tot stof tot zweren over heel Egypte maar niet in Gosen. 

      D (v13-35)  7de plaag: dodelijke hagel over Farao en het volk, vee en land maar niet in Gosen. 

    C (10:1-20)   8ste plaag: sprinkhanen vernietigen de planten maar niet in Gosen. 

  B (v21-23)       9de plaag: 3 dagen duisternis over het land maar niet in Gosen. 

A (10:24-29)    Mozes en Aäron nemen afscheid van de Farao; hij wil ze niet meer zien. 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  De goden van de Farao werden door JHWH uitgedaagd via Mozes en Aäron. De 4 

belangrijkste goden, veelal vertaald als slangen werden door de slang van Mozes opgegeten. Maar 

waren het wel slangen? Het Hebreeuwse woord tannin betekend werkelijk krokodil! En de krokodil 

was één van de belangrijkste goden van Egypte omdat hij geassocieerd werd met de Nijl , 1 van de 



hoofdgoden. (men heeft mogelijk voor slang gekozen omdat in Exodus 4:3 wel over een slang wordt 

gesproken: nagas) 

Niveau B:  Bij de 1ste plaag werd de leven gevende god van de Nijl verslagen.  Bij de 9de plaag werd de 

zonnegod en de maan god verslagen; licht en leven doofden uit als het ware. De 3 dagen dikke 

duisternis verwijzen mogelijk profetisch naar de 3 uur dikke duisternis over het land ten tijde van de 

kruisiging van de Jesjoea en/of naar de 3 dagen in het graf na zijn sterven.  

Niveau C:  Bij de 2de plaag werd de god van de vruchtbaarheid verslagen- gepersonificeerd in heilige 

kikkers. Bij de 8ste  plaag werd de god van de rijke oogst verslagen. De overvloed van de baarmoeder 

en het veld werden als het ware afgenomen. 

Niveau D:  Bij de 3de plaag werden de priesters en het vee voor de godsdienstige offers aangedaan 

(bron mij onbekend) Hierdoor werd aanbidding van de goden verhindert. Mogelijk ging het niet om 

muggen maar om zandvlooien. De goden van de hemel en oogst bescherming werden verslagen door 

de hagel van de 7de plaag.  

Niveau E:  Bij de 4de plaag was mogelijk allerlei ongedierte betrokken waaronder ook schorpioenen; 

ongedierte brengt ziektes over. De 6de plaag die infectieuze ziektes bracht versloeg dan ook de goden 

van gezondheid en genezing. 

Centrale as:  De dood van de veestapel, de 5de plaag, was het 1ste grote oordeel  en een verschrik-

kelijke waarschuwing wat de gevolgen zijn van het niet willen buigen voor JHWH. Al de Egyptische 

goden werden verbeeld in dieren. We weten dat met name koeien en stieren als goden aanbeden 

werden in het oude Egypte. Met name stieren waren heilig en de dood van deze dieren betekende 

naast fysieke schade- gebrek aan vlees en melk bijvoorbeeld- ook een verlies van de (schijn)-

zekerheden die men aan de goden ontleende via deze dieren. Zonder de beoogde (offer)dieren 

konden de priesters hun goden niet meer gunstig stemmen en daarmee waren ze ‘onbeschermd’. 

Egypte werd dus afgescheiden van de goden waar ze op vertrouwden omdat de Farao het waagde op 

te staan tegen de enige ware Elohiem JHWH. 

 



Je zou de oordelen kunnen omschrijven als 9 opvoedkundige plagen. Deze 9 zijn verdeeld in groepen 

van 3:  

 Bij Plaag 1-3 bewees Elohiem wie Hij was: Exodus 7:17 Hieraan zult u weten dat Ik JHWH ben.  

 Bij plaag 4-6 demonstreerde Elohiem dat Hij midden in Egypte JHWH was: Exodus 8:22 opdat 

u zult weten dat Ik, JHWH, in het midden van het land aanwezig ben. (vanaf nu bleef Gosen 

buiten schot) 

 Bij plaag 7-9 toonde Elohiem dat niemand in de hele wereld Hem kan evenaren: Exodus 9:14 

zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik. 

In een periode van waarschijnlijk ruim een half jaar, van de zomer tot het daarop volgende voorjaar, 

werd Egypte getroffen door de 10 plagen. Water-licht-vruchtbaarheid-aanbidding-gunstig weer, 

schone omgeving en gezondheid.. Egypte, of liever gezegd, vooral de hogere elite, had op afgoden 

vertrouwd  voor deze belangrijke zaken, maar deze goden bleken krachteloos. Hun heilige symbolen 

werden hen tot vloek. De Egyptische priesters en het eenvoudige volk zagen dit wel in na een aantal 

plagen, maar het hart van de Farao was zó verhard dat hij er niet toe kon komen om Israël te laten 

gaan, al was het maar om zijn eigen volk tegemoed te komen. Hij was dus zelf (demonisch) gebonden 

aan waardeloze afgoden. De plagen brachten dus bevrijding aan Israël maar paradoxaal ook aan 

Egypte zelf! 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10. 

Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even 

later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de 

woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog 

wat Schriftplaatsen langs gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande 

suggesties bestudeert. 

In het laatst der dagen zullen we vanwege de profetische lading van deze geschiedenis niet verbaast 

moeten staan als in de aanloop naar de wederkomst van de Messias de fundamentele 

benodigdheden om te leven op aarde zwaar onder druk zullen komen te staan door plagen die de 

ontzagwekkende kracht van  de Elohiem van Abraham, Izak en Jakob demonstreren. In het boek 

Openbaring lezen we daarover als schalen die worden uitgegoten en bazuinen die een en ander 

inluiden. Deze plagen zullen de moderne goden vernietigen waaronder mogelijk de vele vormen van 

technologie waar wij zo sterk op leunen. Maar ook valse godsdiensten, de economie, de energie 

voorziening etc? De anti-christ zal net als de Farao de Messias- die spreekt en handelt namens JHWH 

blijven weerstaan en zelfs in staat zijn een deel van de tekenen en wonderen na te bootsen. Hij zal 

geen vrees/ontzag krijgen voor JHWH en zal de geheiligden belasteren en bedreigen: Daniël 11:21 

e.v.  beschrijft de gruwelijke daden van Antiochus Epifanus (175-64vC) maar het kan zomaar zijn dat 

deze profetie zich opnieuw gaat vervullen! Ook Daniël 12:1 spreekt over een benauwde tijd die de 

eindtijd geheiligden nog te wachten staat maar er zal bijstand zijn van de aartsengel Michaël. 



De geheiligden zullen beschermd worden voor de plagen, zoals Israël veilig was in Gosen, maar 

moeten er op een bepaalde manier wel uit weg trekken of er voor weg vluchten: Daniël 12:1; Marcus 

13: 14-23; Openbaring 12:14-16; 18:4 

De reactie van Farao 

Bij elke plaag verharde de Farao zijn hart of Elohiem verhardde zijn hart. Paulus geeft commentaar 

op dit proces in Romeinen 9:6-29. Dat de zonde van de mens het is  die de hardheid in zijn hart 

veroorzaakt wordt ook op niet mis te verstane wijze beschreven in  Romeinen 1:18-32 

Met de plagen demonstreerde JHWH Zijn barmhartigheid aan de Farao zodat hij misschien nog tot 

inkeer zou komen. Tegelijkertijd rekende JHWH wel af met de ongerechtigheid van de afgoderij in 

Egypte. Op het zelfde moment dat het oordeel van Elohiem over  de demonen die Egypte heerste, 

werd Israël echter onverdiende genade geschonken. Alles wat JHWH doet is om Zijn eigen 

heerlijkheid te demonstreren omdat de zondige mens het ziet en zich zal bekeren.  

Beide onderstreepte kernwoorden zien we terug in de bediening van Jesjoea! Hij kwam als Lam van 

Elohiem om genade voor ons te bewerkstellingen en zal terug komen als Leeuw van Juda om 

opnieuw de demonische machten te bestraffen: Handelingen 10:38-43; Mattheüs 9:1-8 en 

Kolossenzen 2:3,15 

 

Ezechiël 28:25-29:21 is thematisch sterk verbonden met het Torah gedeelte omdat er enerzijds een 

oordeel over Egypte wordt geveld  en anderzijds Israël , dat ook nu verspreid is over de wereld, de 

belofte krijgt dat het teruggebracht zal worden naar het land, net als bij de uittocht uit Egypte. En 

wel op zó’n manier dat alle volken van de wereld zullen weten dat JHWH de enige Elohiem is. 

Exodus 7:1 en 2 zijn een prachtige hint naar de Messias; we lezen hier over de aanstelling van een 

profeet. Elohiem sprak tot nu toe tot- en door de Aartsvaders, maar nu zal er gesproken worden 

namens Elohiem door een profeet. Als je vervolgens Deuteronomium 18:18,19 leest en we al weten 

dat Mozes een typebeeld is van de Messias, dan ga je begrijpen dat Jesjoea ook daadwerkelijk dé 

profeet is waar naar geluisterd moet worden. In Johannes 1:19-22 refereren de Schriftgeleerden aan 

het gedeelte uit Deuteronomium. Johannes verwijst naar de Messias en ook Hebreeën 1:1,2 spreken 

duidelijk over de rol van de Messias als profeet. 

 

 

 


