LES 3  GOD TREFT EGYPTE MET PLAGEN
EXODUS 7-10

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God prijzen en vertrouwen om Zijn ontzagwekkende kracht.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




De eerste negen plagen op te sommen.
Farao’s reactie op de plagen te beschrijven.
Het doel van de plagen te geven.

Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.

TOEPASSINGEN




Verhard je hart niet. Geef je over aan Gods grote kracht.
Vertrouw Gods ontzagwekkende plannen.
Vertel anderen over de grootheid van God.

VOLGENDE WEEK
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GOD STELT HET PASCHA IN
Lees Exodus 12-13
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Vierhonderd jaar voordat Mozes naar Egypte ging, had God aan Abraham kenbaar gemaakt dat Israël bevrijd
zou worden uit land van hun verdrukking (Gen.15:14). God stippelde de exodus van de Israëlieten op zo’n
manier uit dat het zowel een tijd van bevrijding voor Israël als een tijd van oordeel voor Egypte zou zijn. Israël
werd niet verkozen om bevrijding te ontvangen door hun goedheid. Ezechiël 20:7-8 toont ons dat Israël
doordrongen was van de afgoderij van Egypte. Zowel de Egyptenaren als de Israëlieten waren in vervoering
van de afschuwelijke afgodsaanbidding van de zon, maan, sterren, rivieren, katten, vee en zelfs insecten. Men
mag zich afvragen waarom God Egypte veroordeelde, maar Israël niet. Israël bezat geen eigenschap die haar
begerenswaardig maakte voor God. God bevrijdde Israël enkel vanwege Zijn belofte aan Abraham, Isaak en
Jakob (Deut.4:37).

Zowel de Egyptenaren als de Israëlieten waren van nature “kinderen van Gods toorn” (Ef.2:3) en verdienden
Gods oordeel. God zou rechtvaardig zijn als hij de gehele mensheid zou straffen, maar in plaats hiervan had Hij
genade voor de Israëlieten. God is rechtvaardig en kan genade schenken aan wie Hij maar wil; “Hij ontfermt
Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil” (Rom.9:18). Niemand kan fouten vinden bij God omdat
God het recht heeft om met de mens te doen wat Hij wil. Gerechtigheid zou onmiddellijke dood voor allen
betekenen. Maar God wil Zijn toorn openbaren en Zijn macht bekend maken door “de voorwerpen des toorns,
die ten verderve toebereid waren” (Rom.9:22) niet onmiddellijk te vernietigen. Liever dan degenen die Hij niet
heeft uitverkoren te vernietigen, laat Hij hen leven zodat Zijn karakter kenbaar kan worden gemaakt.

Op gelijkaardige manier had Farao de wijsheid kunnen inzien van het laten gaan van het volk van Israël. Het
zou verstandig zijn geweest om toe te geven aan Mozes’ eisen, meer lijden te voorkomen en te redden wat er
van Egypte overbleef. Maar God wou Zijn oordeel over de mensen van Egypte verwezenlijken (Ex.7:4) om Zijn
onbeperkte macht te tonen, Zijn naam over heel de aarde kenbaar te maken (Ex.9:16) en Zijn steun aan het
volk Israël te laten zien (Ex.8:22). God koos in Zijn soevereiniteit om geen berouw te schenken aan Farao. Hij
koos in plaats daarvan om het reeds geharde hart van Farao verder te verharden zodat Hij verheerlijkt zou
worden.
De eerste keer dat Mozes naar Farao ging, werden er geen tekenen verricht. De tweede keer dat Mozes ging,
vroeg Farao om een teken als bewijs van Mozes’ bevoegdheid om de vrijlating van Israël te eisen. Aäron wierp
de staf neer en deze werd een slang. Maar de Farao riep op zijn beurt de wijze mannen en de tovenaars bij
zich. Deze Egyptische magiërs waren in staat met hun toverkunsten hetzelfde te doen (Ex.7:11). De stokken
werden slangen! Maar God liet zich niet overtroeven. De staf van Aäron verslond hun slangen (7:12). Net
zoals God had voorspeld dat er ging gebeuren, verhardde het hart van de Farao (7:13). De overmacht van
Mozes was duidelijk maar Farao wou hier niet voor buigen. De plagen die volgden, toonde de overmacht van
God over de schepping en de onbeduidendheid van de Egyptische goden.
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Soms verhardt God onbekeerde mensen op zo’n manier dat Zijn macht, toorn en genade gezien kunnen
worden op een duidelijke manier. God verwijderde de teugels van genade en liet toe dat de harten van de
mensen hun zondigheid nog meer uitten. Israël aanvaardde bv. Jezus niet als de Messias ondanks dat de
verschillende wonderen die Jezus deed deze waarheid duidelijk verkondigden. Israël had geen berouw omdat
God “hun ogen verblind, hun hart ongevoelig gemaakt” had (Joh.12:37-40). De Israëlieten hadden Jezus
kunnen verwerpen door Hem simpelweg te negeren, maar ze kozen ervoor om Hem te vermoorden.
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Mozes en Aäron beefden na hun eerste bezoek aan de Farao. Zij hadden Gods gebod om Israël op een
driedaagse reis te laten vertrekken in de wildernis om te offeren, verkondigd (Ex.5:1-3). Farao reageerde
verontwaardigd door niet enkel te weigeren, maar ook door de Israëlieten meer te laten lijden (Ex.5:4-19).
Nadat Mozes door het volk bekritiseerd werd om zijn leiderschap, stelde hij de reden waarom hij gezonden
werd in vraag bij de Heer (Ex.5:22-23). De Heer bevestigde telkens weer opnieuw aan Mozes Zijn plan voor de
bevrijding van Israël (Ex.6:1-9). Hij maakte Zijn plan aan Mozes bekend: “Maar Ik zal het hart van Farao
verstokken, en Ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte, doch Farao zal naar u niet
luisteren” (Ex.7:3-4). God verhardde het hart van Farao zodat de plagen gezonden werden naar Egypte. De 10
plagen lieten de overmacht van de God van Israël, het gevaar om tegen God te opponeren en de zegen om
door God verkozen te worden, zien.

Water wordt bloed (Ex.7:14-25)
Tijdens de eerste plaag veranderde water – zowel in de rivieren, stromen en vijvers als kannen en kruiken – in
bloed. De vissen in de rivieren stierven. Een ongelooflijke stank ontstond en het water was niet meer
drinkbaar. Deze situatie duurde zeven dagen. Het enige drinkwater werd gevonden na graven in de buurt van
de Nijl. Het effect van zulk een wonder op de psyche van de Egyptenaren moet verbijsterend zijn geweest. De
Nijl was op verschillende manieren verbonden met de Egyptische goden en de vissen werden door deze goden
beschermd. De hardheid van Farao’s hart werd zichtbaar toen hij zijn magiërs vroeg om hetzelfde staaltje te
laten zien. Het enige wat de magiërs konden doen was het nabootsen van wat God had gedaan; ze konden de
plaag niet omkeren.

Muggen (Ex.8:16-19)
Tijdens de derde plaag veranderde God al het stof van het land in muggen. De magiërs bleven hun macht
demonstreren, ook al betekende dat nog meer ellende, door ook te proberen zulk ongedierte te maken. Ze
slaagden er echter niet in en gaven toe aan Farao dat dit “de vinger van God” was. Maar omdat God het hart
van Farao verhardde, kreeg Farao geen berouw. Hij deed verder in zijn koppigheid, zelfs al leden al de mensen
hierdoor.

Veepest (Ex.9:1-7)
De plagen werden steeds heviger. Een onbekend epidemie doodde de gehele veestapel van de Egyptenaren.
(De Egyptenaren hadden hun veestapel nog in 9:19. Ofwel hadden ze vee bijgekocht of de vijfde plaag had
enkel het vee op het veld aangetast.) De dood van de veestapel moet een diepe indruk hebben gemaakt op de
Egyptenaren die stieren als een speciaal geheiligd dier aanschouwden. God maakte zich verder kenbaar als de
God van Israël. Geen enkel dier van een Israëliet stierf. Maar Farao’s hart was nog steeds verhard.
Zweren (Ex.9:8-12)
Voor de eerste keer werd de gezondheid van de mens rechtstreeks aangevallen door de plagen. Pijnlijke
wonden veroorzaakt door zweren braken uit op zowel mens als dier in geheel Egypte. De magiërs, die ondanks
hun falen blijkbaar nog steeds in de nabijheid van de Farao waren, konden niet meer blijven staan voor Mozes
(9:11). God vernederde Egypte, verlamde hun goden, veroorzaakte lichamelijke pijn en vernietigde hun
veestapel. De Heer bleef Farao’s hart verder verharden en hij wilde nog steeds geen berouw tonen.
Hagel (Ex.9:13-33)
Voor de plaag met hagel had God duidelijk gemaakt dat de plagen op Egypte en de Farao een praktische les
waren. God had zich boven Farao verheven zodat de gehele aarde de exclusiviteit van de God van Israël en de
omvang van Zijn macht kon zien. Maar God zei ook tegen Farao dat als Hij wou, Hij een epidemie kon sturen
die geheel Egypte van de aarde zou vegen (Ex.9:15). God is een “een genadig en barmhartig God, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” (Jona 4:2). God is lankmoedig met Egypte.
Hij gaf hun de tijd om tot berouw te komen. Voor de zevende plaag waarschuwde God de Egyptenaren om
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Steekvliegen (Ex.8:20-32)
De volgende plaag was nog erger. Zowel in de huizen als buiten op de grond was alles bedekt met vliegen,
misschien de bloedzuigende paardenvlieg of de ichneumon vlieg die haar eieren legt op levende wezens zodat
de larven zich kunnen voeden van de gastheer. Deze keer scheidde God het volk Israël en de Egyptenaren
zodat Egypte duidelijk zou zien dat de Heer de God van Israël was. Israël werd niet aangetast door de vliegen.
Farao trachtte een compromis te sluiten door Israël te laten offeren binnen de grenzen van Egypte. Toen dat
mislukte, beloofde hij om hun te laten gaan naar de wildernis. Mozes bad weer tot God, maar Farao
veranderde van gedachte toen de vliegen weg waren. Zelfs al had hij beloften gemaakt, bleef zijn hart zich
verzetten tegen overgave aan God.
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Kikkers (Ex.8:1-15)
De plaag van kikkers trof ook het hart van het Egyptisch afgodssysteem. De kikker was een heilig dier dat de
zegen van de Nijl symboliseerde. Maar God had laten zien dat het aanbidden van de goden van de Nijl een
futiliteit was en nu maakte Hij van een “zegen” een vloek. De kikkers bedekten de slaapkamers en keukens,
bedden en ovens, het volk en de heersers. Farao’s magiërs voegden in hun dwaasheid nog meer kikkers toe
aan de reeds door God gestuurde overstroom! Farao was bereid om het volk te laten offeren als Mozes aan
God vroeg om de kikkers te verwijderen. Maar nadat Mozes riep tot de Here vanwege de kikkers verhardde
het hart van Farao en weigerde hij om Israël te laten gaan.

binnenshuis te blijven omdat eenieder op het veld zou sterven. Sommige Egyptenaren hadden geleerd om
Gods woord te vrezen en gehoorzaamden (Ex.9:20). De hagel en het vuur dat uit de hemel viel, verwoestte
Egypte compleet. Alle mensen en dieren die buiten waren, stierven. De bomen waren gebroken en vele
gewassen waren vernield. (God liet in Zijn genade toe dat er enkele gewassen overbleven.) Opnieuw toonde
Farao berouw en zei zelfs dat “de HERE is rechtvaardig” is. Maar toen de hagel en het vuur stopte verdween
Farao’s berouw en enkel de hardheid bleef over. (Israël werd ook van deze plaag gespaard.)

Duisternis (Ex.10:21-29)
Drie dagen lang kwam er een zware duisternis over Egypte, een duisternis die gevoeld kon worden. In geheel
Egypte was er enkel licht in de huizen van de Israëlieten. Ondanks dat we niet kunnen bepalen hoe deze
duisternis moet zijn geweest, moet de angst die de Egyptenaren hebben gevoeld verschrikkelijk zijn geweest.
Sinds het begin van de tijd is er altijd een zonsopgang geweest. Beeld je de verschrikking van de Egyptenaren
in toen zij beseften dat hun grote zonnegod, Ra, volledig machteloos was. Farao probeerde Mozes te
overhalen met een onvolledig gevolg aan Mozes eis. Hij boog nog steeds niet voor de Heer en zijn offer was
onaanvaardbaar. Als reactie op zijn hardheid stuurde God de allerergste plaag, de dood van zijn eerstgeboren
zoon.

Farao was ook een les voor Israël. God koos ervoor om Zichzelf te verheerlijken door de hardheid van Farao’s
hart. God heeft het grootste geduld gehad met hen die Hij wilde straffen en die de ondergang tegemoet
gingen (Rom.9:22). Farao liet tekenen van berouw zien; hij gaf toe dat hij gezondigd had, beleed de
rechtvaardigheid van God en beloofde om te gehoorzamen. Toen de plagen oncomfortabel waren smeekte hij
aan Mozes om tot God te bidden voor ontheffing van de plagen. Maar Farao was nog steeds een voorwerp van
Gods toorn. Israël bleef op haar beurt de macht van de enige ware God negeren en erkende de genade die
God had getoond niet. Ze hadden, net als Farao, harde harten; ze negeerden de duidelijke waarschuwingen
om berouw en haalden Gods toorn over zich. Ze misbruikten Gods geduld als een vrijgeleide om te zondigen.
Uiteindelijk zou God zichzelf verheerlijken door Israël te straffen voor hun hardheid.
Iedereen die beweert een christen te zijn, moet zijn hart doorzoeken naar gelijkaardige hardheid. Heeft hij, net
als Farao, gehoorzaamheid beloofd, maar dan weer snel zijn eigen weg vervolgd toen de moeilijkheden
verdwenen? Belijd hij zijn zonden, maar negeert hij Gods rechtvaardige standaard?
Water, kikkers, vliegen, muggen, sprinkhanen en hagel onderwierpen zich allemaal aan God. Enkel de mens
rebelleerde. Maar Exodus leert ons duidelijk dat de hardheid van Farao Gods besluit was. God zal Zichzelf
verheerlijken in alle mensen, zij het in onderdanigheid of in hardheid.
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God verhief Farao en deed zijn hart verharden zodat zijn hoogste gezag geopenbaard werd door de plagen. De
plagen maakten Gods ontzagwekkende macht over de gehele schepping kenbaar en Zijn excellentie boven
iedere door de mens ingebeelde god. De Israëlieten werden bevolen om hun kinderen te onderwijzen over de
macht van de God die zij dienden. De plagen zouden een voortdurende herinnering zijn aan de complete
macht van de enige ware God.
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Sprinkhanen (Ex.10:1-20)
De Heer zei tegen Mozes dat Farao’s hart verhard was zodat Mozes later aan zijn kinderen en kleinkinderen kon
vertellen met welke machtige wonderen Hij de Egyptenaren tot wanhoop had gebracht. Dan zouden zij weten
dat Hij de Heer was (Ex.10:2). Het volgende machtige ding dat de Heer deed was zo’n groot aantal sprinkhanen
sturen zodat Egypte er zwart van zag, de huizen er vol van zaten en al het eetbare dat na de hagel nog
overgebleven was, vernietigd werd. Farao’s dienaren smeekten Farao om te luisteren naar Mozes. Egypte was
ondertussen al vernietigd. Farao probeerde te onderhandelen met Mozes en zijn eisen te verminderen.
Uiteindelijk joeg hij Mozes en Aäron weg van hem. De sprinkhanen kwamen en ruïneerden alles wat er nog
overbleef van Egypte. Farao riep om vergeving, maar toen God antwoordde in Zijn betoog werd het hart van
Farao weer eens verhard en weigerde hij om Israël vrij te laten.

MOEILIJKE WOORDEN
Betoog
Excellentie
Futiliteit
Lankmoedig
Opponeren
Psyche
Ruïneren
Verheerlijken

Uiteenzetting, bewijsvoering.
Voortreffelijkheid, uitmuntendheid.
Iets volkomen onbelangrijks.
In staat veel te verdragen vóór boos te worden, geduldig.
Tegenwerpingen maken, zich verzetten.
Geest, ziel, innerlijk, binnenste.
Verwoesten, kapot maken.
Roemen, prijzen, loven.
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De sprinkhaan
Een van de meest gevreesde plagen is de komst van de sprinkhaan. Ze
komen en vreten alles kaal. Wil de bevolking van zo'n getroffen gebied
niet doodgaan, dan blijft er niets anders over dan het eten van de
sprinkhaan zelf. Zo lezen we ook de beschrijving van de achtste plaag,
de sprinkhaan (geen individuele sprinkhanen maar "de sprinkhaan" als
een collectivum) komt in zeer grote getale, zoals nog nooit eerder is
geweest (Ex. 10:14) dat wat nog van de vorige plagen is overgebleven
werd opgegeten, tot zelfs de bloeiende bomen toe (vs.15) en de
voedselvoorraden in de huizen (vs6). Alles wat eetbaar was, werd
geplunderd door de sprinkhaan. Was er al hongersnood ontstaan door
de vorige plagen, dan was deze nu volkomen. Farao verontschuldigde
zich voor de zoveelste keer bij Mozes ("Ik heb gezondigd." Vs.16). Echter
dan komt het grote verschil met vergelijkbare sprinkhaanplagen: Als
antwoord op Mozes' gebed liet de Here een westenwind opkomen zodat alle sprinkhanen werden
meegenomen naar de Schelfzee. De reeds hongerige Egyptenaren, konden zodoende zelfs de sprinkhanen niet
vangen en ze opeten. Zo waren de gevolgen van deze plaag dus een volkomen hongersnood voor de
Egyptenaren.
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INTERESSANTE WEETJES

BIJBELLES
INLEIDING
Het boek Exodus gaat over hoe God Israel voor Zichzelf verloste. Hij wilde een volk dat Hem wilde dienen en
aanbidden. Verlossen betekent iets kopen. Om Israël te ‘kopen’, moest God hen bevrijden. De plagen, Egypte
aangedaan, waren de bewerking die God gebruikte om het volk uit Egypte te bevrijden. Nadat de Israëlieten
vele jaren doorbrachten in slavernij, stuurde God plagen om Farao te oordelen en hem ervan te overtuigen om
Israël te laten gaan. God wilde Israël en de gehele wereld laten weten hoe machtig Hij is. Eens wanneer Israël
terugkeek op de plagen, zouden ze zich Gods liefde en macht herinneren. Kijk hoe in de les van vandaag God
zijn grote macht liet zien.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeeltes van Exodus 7-10.

Wat ging God doen bij de Egyptenaren?
Hij bracht grote oordelen over hen.



Waarom bracht God plagen over de Egyptenaren?
Farao wilde de Israëlieten niet laten gaan. God wilde zijn macht laten zien aan de Israëlieten, de
Egyptenaren en de wereld.



Wat was de eerste plaag? Wilde Farao luisteren?
Bij de eerste plaag veranderde het water in de rivieren, stromen, vijvers en in emmers en kannen in
bloed, de vissen in de rivier gingen dood, er kwam een verschrikkelijke stank, en het water was niet
meer drinkbaar. Deze situatie duurde zeven dagen. Het enige drinkbare water kon gevonden worden
wanneer men ging graven langs de rivier. Farao luisterde niet.



Wat was de tweede plaag?
Kikkers. De kikkerplaag trof ook het Egyptische systeem van goden. De kikker was een heilig dier dat de
zegen van de Nijl symboliseerde. Maar God had al de nietigheid van het aanbidden van de goden van
de Nijl laten zien en nu veranderde Hij de ‘zegen’ in een vloek. De kikkers bedekten slaapkamers en
keukens, bedden en ovens, mensen en heersers.



Wat deden de tovenaars van Farao?
In hun dwaasheid brachten de tovenaars van Farao meer kikkers! Farao was gewillig om het volk te
laten gaan en ze mochten offeren zoals Mozes had gevraagd, maar alleen als Mozes aan God wilde
vragen om de kikkers te verwijderen. Maar toen Mozes het uitriep naar God omwille van de kikkers,
was Farao’s hart verhard en weigerde hij.



Wat was de derde plaag?
God veranderde al het stof van het land in ‘muggen’. Al het stof van het land was veranderd in deze
vervelende plaag.



Hoe reageerden Farao en de tovenaars?
De tovenaars, toegewijd om hun macht te laten zien ook al voegde het nog meer ellende toe,
probeerden ook deze kleine plaag te creëren. Maar ze konden het niet! De tovenaars erkenden aan
Farao dat het de ‘hand van God’ was die dit gedaan had. Maar doordat God het hart van Farao
verhardde, wilde deze geen berouw tonen. Hij bleef volharden in zijn koppigheid, zelfs wanneer de
mensen als resultaat hiervan moesten lijden.



Wat was de vierde plaag?
Steekvliegen. Binnen in de huizen en buiten op de grond was alles bedekt met steekvliegen,
waarschijnlijk de bloedzuigende horzel.
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BEGELEIDENDE VRAGEN



Wat was de zesde plaag?
Zweren. Voor het eerst was de menselijke gezondheid het doel. Pijnlijke plekken, veroorzaakt door
zweren, braken uit bij zowel mens als dier doorheen het land Egypte. De tovenaars, die blijkbaar in de
nabijheid van Farao waren gebleven, konden zich niet langer aan Mozes vertonen (Ex. 9:11). God
bracht Egypte in vernedering, deed hun geloof in de goden verlammen, veroorzaakte lichamelijke pijn
en verwoeste hun veestapel. De Heer bleef Farao’s hart verharden en deze wilde geen berouw tonen.



Wat was de zevende plaag?
Hagel. De hagel en het vuur dat uit de hemel kwam, vernietigden Egypte. Elk mens of dier dat buiten
was, stierf. De bomen waren gebroken en veel van de gewassen werden verwoest. (Door zijn genade
liet God toe dat er gewassen overbleven.) Farao toonde opnieuw berouw, hij erkende zelfs dat ‘de Heer
het recht aan zijn kant’ had. Maar toen de hagel en het vuur stopten, verdween het berouw van Farao
en alleen de hardheid bleef over. (Israël bleef ook van deze plaag gespaard.)



Wat was de achtste plaag?
Sprinkhanen. De volgende machtige daad die God deed, was het sturen van sprinkhanen. Deze waren
zo talrijk dat de lucht zwart zag en de huizen gevuld waren en de sprinkhanen waren zo hongerig dat
er niets overbleef van wat er na de hagel was blijven staan. De dienaren van Farao smeekten hem om
acht te slaan op Mozes. Egypte was al verwoest. De sprinkhanen kwamen en verwoestten alles wat
nog over was. Farao schreeuwde het uit om vergeving, maar toen God zijn smeekbede beantwoordde,
was zijn hart alweer verhard en weigerde hij Israël te laten gaan.



Wat was de negende plaag?
Duisternis. Drie dagen lang kwam er een dikke duisternis over Egypte. Een duisternis die gevoeld kon
worden in heel Egypte, maar alleen in de huizen van de Israëlieten was er licht. Farao probeerde Mozes
over te halen met een incomplete onderwerping aan de bevelen van God. Hij was nog steeds niet
nederig naar God toe en zijn aanbod was niet acceptabel. Als reactie op zijn hardheid stuurde God de
laatste en ergste plaag , de dood van de eerstgeborenen.

SAMENVATTING
In Exodus 7-10 stuurde God negen verschillende plagen over Egypte. Van kikkers tot muggen, de plagen
maakten het leven van de Egyptenaren ellendig. Gedurende het hele proces verhardde God het hart van Farao.
(Dat betekent dat Hij niet de genade aan Farao gaf om berouw te tonen.) Farao wilde uiterlijk berouw tonen
om niet in moeilijkheden te geraken. God deed dit om steeds grotere tekenen en wonderen te kunnen laten
zien. Uiteindelijk wilde God de gehele wereld laten weten hoe machtig Hij was. Er zijn maar een paar
hoofdstukken in de Bijbel die Gods ontzagwekkende macht meer laten zien dan hier.
Vraag God om je vanbinnen te veranderen en om je hart zacht te houden. Iemand met een zacht hart verlangt
ernaar om te gehoorzamen en verlangt ernaar om zonden te belijden. Verhard je hart niet naar God toe. God
wil ook dat we anderen vertellen over Zijn grote macht. Vertel je vrienden over wat God heeft gedaan en wat
Hij nog steeds aan het doen is. Het tonen van Zijn glorie aan de natiën is één van Gods grootste verlangens.
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Wat was de vijfde plaag?
Veepest. De plagen namen toe in hevigheid. Een niet geïdentificeerde pestziekte doodde al het vee van
de Egyptenaren. (De Egyptenaren bezaten nog steeds vee in 9:19. Of ze kochten meer vee of de vijfde
plaag tastte alleen het vee in de velden aan.) Het sterven van de veestapel zou een diepe indruk
hebben achtergelaten, omdat vooral de stieren bijzondere, heilige beesten waren. God identificeerde
zichzelf verder als de God van Israël; niet een van de beesten van de Israëlieten gingen dood. Nog
steeds was het hart van Farao verhard.
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CRÈCHELES
Mozes en Aäron gingen naar de koning. De koning woonde in een groot paleis. Hij zat op een gouden stoel in
een heel mooie kamer en hij keek heel trots. En een heleboel knechten stonden bij hem. Maar Mozes en
Aäron waren niet bang. Want ze wisten dat God voor ze zorgen zou. Ze gingen voor de koning staan en zeiden:
“Zo zegt de Here: Laat mijn volk weggaan uit Egypte.” De koning keek boos. Hij zei: “Nee hoor, dat doe ik niet.
Het volk Israël blijft hier. Het moet voor mij werken.” “Maar de Here God heeft het zelf gezegd”, zeiden Mozes
en Aäron. “U moet God gehoorzamen!” Toen werd de koning nog bozer. Hij riep: “Ik ken de Here niet en ik
wil hem niet gehoorzamen! Ik heb niet met jullie God te maken. Ik ben de baas over het volk en ik zal het
blijven ook. En nu zal ik het volk nog veel harder laten werken. Als ze het werk niet af hebben, dan zal ik ze
nog veel harder laten slaan! Gaan jullie maar weg, Mozes en Aäron, ga ook maar aan het werk!”

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Eerst is al het water in Egypte in bloed veranderd. Toen hadden de mensen niets meer te drinken.
Toen kwamen er ineens een heleboel kikkers, wel honderdduizend miljoen. Die wipten de huizen binnen
en kwamen overal: in de kamers, in het eten, in de bedden. De mensen hadden nergens rust. Nu werd de
koning wel bang! Hij liet Mozes en Aäron roepen en zei: “Ik zal het volk Israël wel laten gaan, maar haal
dan eerst die vieze kikkers weg.” Mozes was blij. Hij bad tot de Here en alle kikkers gingen dood. De straf
was voorbij. Maar toen was de koning niet meer bang. Hij zei: “Ik heb wel beloofd dat ik het volk Israël
zou laten gaan, maar ik doe het toch niet! Het hele volk zal hier blijven.”
En daarom kwam er een nieuwe straf. Het stof veranderde in muggen. Die prikten de mensen en de
koning.
Toen kwamen er ook nog steekvliegen bij in grote zwermen. Die staken nog veel erger en de mensen
wisten niet waar ze heen zouden kruipen. En toen deed de koning weer zo vals. Hij beloofde dat hij het
volk zou laten gaan, maar toen de straf voorbij was, deed hij het weer niet.
Toen werd het nog hoe langer hoe erger en dat was zijn eigen schuld. Al de dieren werden ziek in Egypte.
De koeien en de schapen gingen dood. Maar de dieren van het volk Israël bleven allemaal gezond.
Ook de mensen in Egypte werden ziek. Ze kregen zweren op hun lichaam die vreselijk pijn deden.
En toen begon het te hagelen. Hagelstenen zo dik als de mensen nog nooit gezien hadden vielen uit de
hemel en sloegen alles kapot. Het koren werd platgeslagen. De bladeren scheurden van de bomen? De
bloemen knakten neer. En de mensen die buiten waren gingen dood door de hagelstenen. En nog wou de
koning niet gehoorzaam doen wat de Here gezegd had.
En daarom werd het nog erger. Er kwamen sprinkhanen. Dat waren maar kleine diertjes, maar ze kwamen
aanvliegen bij troepen, bij zwermen, bij wolken. Het werd er donker van, zoveel sprinkhanen waren er in
de lucht. En toen lieten ze zich allemaal vallen op de grond en op de bomen en ze aten alle blaadjes op en
alle bloemen en al het gras. Het land werd helemaal kaal gevreten. Maar nog gehoorzaamde de koning
niet.
Toen werd het ineens donker., heel donker. Je kon geen hand voor de ogen zien. Het was midden op de
dag, maar de zon scheen niet en het leek wel alsof het nacht was. Drie dagen duurde die duisternis. De
mensen zaten bang bij elkaar in huis en durfden niet naar buiten. En de koning zat bang in zijn paleis.
Maar gehoorzaam doen wat de Here zei, dat wilde hij nog niet.

Maar eens zou hij wel moeten gehoorzamen. God laat niet met Zich spotten!
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1.
2.
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Daar gingen ze toen, heel verdrietig. Nu was alles nog veel erger geworden. Als Mozes toen het volk had
moeten helpen, dan was het nooit uit Egypte gekomen! Maar Mozes moest verder niets doen, God zelf deed
het. Hij zorgde dat die trotse boze koning Hem toch gehoorzamen zou. Hij strafte hem omdat hij zo koppig en
ongehoorzaam was. Tien zware straffen stuurde God voor de koning en voor al die slechte Egyptenaren.

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak
en Jakob.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 1)?
Laat alle kinderen in een cirkel staan (of eventueel op een stoel zitten). Kies een kind uit en doe deze een
blinddoek voor. Laat hem met de vinger vooruit wijzend, ronddraaien in het midden van de cirkel. Daarbij moet
hij het memorievers opzeggen. Bij het laatste woord stopt hij met ronddraaien en degene naar wie hij wijst is
af. Ga zo door tot alle kinderen af zijn. Kies daarna een ander kind om in de cirkel te staan.

IJSBREKERTJES

Hard hart
Neem een kei, een droge spons en een kleine emmer met water mee naar de les. Laat de kinderen om de beurt
aan de kei en de spons voelen. Vraag welke harder is. Dat is de kei natuurlijk. Leg daarna de kei en de spons in
het water en haal ze er dan weer uit. Wring de spons uit. Laat een paar kinderen de twee dingen vergelijken.
Vraag welke zachter is. De kei is nog steeds harder. Wanneer je de kei in het water legt, wordt het niet zachter;
maar wanneer je de spons erin doet, wordt deze wel zachter. Wanneer iemand Gods Woord hoort, Gods macht
ziet en niet luistert en niet gehoorzaamt, heeft deze een hard hart. Wat maakt ons hart hard naar God toe?
Naar anderen toe? Hoe kunnen wij een zacht hart behouden? Wat laten we soms zien wanneer we ‘nee’ tegen
God zeggen? Wanneer iemand bereid is om Gods Woord te horen en het te gehoorzamen, is hij zoals een
spons. We kunnen zeggen dat hij een zacht hart heeft. Laat de kei en de spons nog eens zien en vertel dat in de
les van vandaag de kinderen zullen zien of Farao een hard hart had.
Duisternis voelen
Leg aan de kinderen uit dat ze vandaag negen van de tien plagen in Egypte zullen leren. Een daarvan was
‘duisternis die gevoeld wordt’. Vraag aan de kinderen hoe ze denken dat dat geweest moet zijn. Laat een aantal
kinderen blinddoeken en laat hen rondlopen. Vraag hoe donker het is en moedig hen aan om zich de duisternis
voor te stellen.
Favoriet speelgoed
Start de les door aan de kinderen te vertellen wat (vroeger) je favoriete speelgoed was. Je kan eventueel iets
meenemen. Vraag de kinderen wat hun favoriete speelgoed is. Is het te koop? Voor hoeveel willen ze het wel
verkopen? Wat willen ze ervoor doen om het te behouden? Zouden ze het weg willen geven wanneer God dit
zou vragen? Vandaag leren we over iemand die mensen als bezit had. Mensen in bezit hebben is verkeerd.
Deze persoon wilde zijn slaven niet laten gaan, wat God ook deed.

EXODUS LES 3  GOD TREFT EGYPTE MET PLAGEN

Plagen
Neem boeken of platen mee met grote afbeeldingen van kikkers, (steek)vliegen, en sprinkhanen. Laat hen deze
bekijken en vraag hoe het zou geweest zijn wanneer het hele lokaal gevuld was met deze dieren. Vertel dat in
de les van vandaag ze zullen leren over negen plagen in Egypte en dat deze dieren het hele land bedekten. De
afbeeldingen op het blad ‘Tien plagen’ kunnen hierbij een hulp zijn.
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Egyptoloog
Neem edities van National Geographic mee, bibliotheekboeken of iets van het internet om de kinderen plaatjes
van Egypte te laten zien – Farao’s, piramides, de rivier de Nijl, sfinxen, etc. Mozes zou deze dingen gezien
hebben. Vertel van de goden die de Egyptenaren aanbaden. In de les vandaag zullen de kinderen leren over
hoe de Heer bewees dat deze goden bedrog waren.

Vertel alle volken
Een van de redenen dat God zulke grote tekenen in Egypte deed, was om Zijn macht bekend te maken over de
gehele aarde. Dit is wat zendelingen ook doen. Zij gaan naar plaatsen waar de mensen Jezus Christus en Zijn
grote macht over de zonde niet kennen. Spreek met de kinderen aan wie zij over Gods grote macht kunnen
vertellen. Moedig hen aan om dit aan hun vrienden, familie en buren te vertellen.

KNUTSELWERKJES

Koele kikkers
Geef elk kind een kopie van het blad ‘Koele Kikkers’. Laat hen kikkers maken door de stukken uit te knippen en
op te plakken op een leeg vel papier. Plak eventueel oogjes erbij. Kleuren kan ook.
Laat je hart niet hard worden
Nodig: hart met verzen, halve A4 vellen in de kleuren rood en zwart, 12 cm garen of lint voor elk kind,
dubbelzijdig plakband, gekleurde steentjes (zand). Laat de kinderen de rode en zwarte vellen papier in de helft
vouwen. Knip een hart uit op de vouw. Knip het hart uit met het vers erin en plak dit op het rode hart. Vouw
het stuk garen dubbel en plak dit met plakband aan de binnenkant van het rode hart. bedek het zwarte hart
met lijm en besprenkel dit met het gekleurde zand. Laat dit drogen en schud het overige zand eraf. Wat doen
we om ons hart hard te laten worden naar God toe? Naar anderen? Hoe kunnen we een zacht hart behouden?

Tien plagen
Laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat een speelgoedkikker rondgaan. Wanneer je ‘stop’ roept, moet het
kind dat de kikker in handen heeft een plaag opnoemen. Je kan eventueel plaatjes laten zien van de
betreffende plaag om de kinderen te helpen herinneren.
Race tegen de plagen
Schrijf de tien plagen apart op papier. (Gebruik evt. de afbeeldingen van het blad ‘De tien plagen’.) Vorm twee
groepen. Geef elk kind 30 seconden om de plagen in de juiste volgorde te leggen. Een fluitje geeft aan dat het
volgende kind uit de groep mag proberen de plagen in de juiste volgorde te leggen. De eerste groep die het
juist heeft, wint. Controleer of de volgorde correct is. De volgorde van de plagen is: 1. Water wordt bloed. 2.
Kikkers. 3. Muggen. 4. Steekvliegen. 5. Veepest. 6. Zweren. 7. Hagel. 8. Sprinkhanen. 9. Duisternis. 10. Dood van
de eerstgeborenen.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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Muurschildering
Hang een groot stuk papier op de muur en maak een wandschildering waar de Israëlieten aan een kant staan
en de Egyptenaren aan de andere kant. Kleur en knip mensen, dieren en landschappen uit. Teken de rivier de
Nijl langs de onderkant van het papier en teken Mozes, Aaron en Farao bovenaan. Creëer twee aparte scènes,
één van de Israëlieten en één van de Egyptenaren. Maak het zo realistisch mogelijk. Herhaal dat de Israëlieten
naar Egypte kwamen om te vluchten voor de hongersnood en dat ze daar 400 jaar bleven. Ze werden toen
slaven van Farao en schreeuwden tot God voor bevrijding. Gebruik de muurschildering tijdens de les om de tien
plagen te illustreren. Kleur en knip meerdere afbeeldingen van kikkers, vliegen en sprinkhanen uit om te
gebruiken op de muurschildering. De andere plagen kunnen geïllustreerd worden door ze te tekenen, of door
te krassen, of plaatjes te verwijderen van dieren of mensen. De muurschildering kan de volgende les ook
gebruikt worden bij de les over de tiende plaag.
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Memoriespel
Maak een kopie van het blad ‘Memoriespel’, liefst op wat dikker papier. Knip de figuurtjes uit zodat je
uiteindelijk 18 kaartjes hebt. De kaartjes vormen negen paren die elk een plaag beschrijven. Draai de kaartjes
om zodat de afbeeldingen niet gezien kunnen worden. Laat nu ieder kind om de beurt (jongste mag beginnen)
twee kaartjes nemen. Als ze een paar vormen mag het kind ze houden en nog eens kiezen. Het kind met de
meeste paartjes wint.
Overal insecten
Leg een aantal knopen en pijpenragers (Chenille draad) op de tafel. Laat de kinderen insecten maken. In de les
vandaag laat God Zijn macht zien door plagen te sturen van muggen en steekvliegen.

Het derde gebod
Als je besloten hebt om de tien geboden te memoriseren, kun je vandaag het derde gebod uit Exodus 20:7
nemen. Gods naam ijdel gebruiken is op een onwaardige manier over God spreken. Sommige mensen
gebruiken Gods naam als een slecht woord. Wij mogen niet op die manier Gods naam gebruiken. We laten dan
blijken dat God gewoon is, zoals een alledaags voorwerp. Maar de Heer is alles behalve gewoon. Waarom gaf
God dit gebod? God is niet gewoon of klein.
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Het hart
Geef elk kind een kopie van het blad met het hart in het midden, zie blad ‘Het Hart’. Laat hen dit individueel, in
groep of thuis invullen.
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Egypte
Knip piramides, palmbomen en een rivier uit papier. Laat de kinderen deze stukken op een vel zwart papier
plakken en een Egyptisch landschap maken tijdens de negende plaag. Plak aan de onderkant van het blad het
vers uit Ex.9:16, “Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam
bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.”
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MEMORIESPEL
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KOELE KIKKERS
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NIET HARD

WORDEN”

(Heb.3:8a)

“LAAT JE HART
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LAAT JE HART NIET HARD WORDEN

“LAAT JE HART
NIET HARD
WORDEN”
(Heb.3:8a)
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HET HART
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DE PLAGEN
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DE PLAGEN
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DE TIEN PLAGEN
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GOD TREFT EGYPTE MET PLAGEN
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 7-10

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met
Abraham, Isaak en Jakob.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



De reden waarom God de Israëlieten uit Egypte leidde was om te laten

 Rangschik de plagen in de juiste volgorde. De plagen zijn sprinkhanen,
kikkers, bloed, hagel, steekvliegen, duisternis, veepest, muggen en
zweren.
1__________

2__________

3__________

4__________

5__________

6__________

7__________

8__________

9__________
 Na iedere plaag was Farao’s hart _______________________________ .

 De duisternis die God deed komen over Egypte was zo donker dat ze
________________________________________ kon worden (Ex.10:21).
 Door de plagen liet God zien dat hij Al __________________________ is.
 Waarom is het belangrijk God te gehoorzamen?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Waarheid of leugen. Farao liet de Israëlieten gaan na de 9de plaag.
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zien dat Hij de _______________________________________ is (Ex.7:5).
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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