
ְׁשמֹו֙ת 
Egypte tot Sinaï.                                     18 hfdst. 
Israël bij de Sinaï.                                    59 hfdst. 
Sinaï tot aan de velden van Moab     26 hfdst. 
                                   



Israel groeit uit tot een groot volk  
Exodus 1:7 werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich 
overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat 
het land vol van hen werd. 

Angst bij Farao angst voor snelle groei. 

Exodus 1:10 Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders 
zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog 
uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen 
ons strijden en uit het land wegtrekken. 



Exodus 1:22 Toen gebood de farao heel zijn volk:  
Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl 
werpen,  
maar al de dochters mag u in leven laten. 



Deut. 32:17 Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; 
aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden 
gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. 

Openb 9:20 En de overige mensen, die niet door deze plagen 
werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun 
handen;  
zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, 
stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. 



Ook de Israëlieten hebben in Egypte afgoden gediend. 

Jozua 24:14 Nu dan, vrees de HEERE,  
dien Hem in oprechtheid en trouw,  
doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben  
aan de overzijde van de rivier en in Egypte,  
en dien de HEERE. 



Exodus 2:23 Het gebeurde vele dagen daarna,  
toen de koning van Egypte gestorven was,  
dat de Israëlieten zuchtten  
en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid.  
En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg 
omhoog tot God. 



Rom 6:22-23 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan 
God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging 

leidt, met als einde eeuwig leven. 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave 
van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.



Rom 15:4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze 
onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding 
en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 

1 Cor 10:11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden 
voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over 
wie het einde van de eeuwen gekomen is. 



Exodus 12:12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken 
en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot 
het vee.  En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren 
strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 



Exodus 4:3-5 Hij zei: Werp hem op de grond.  

En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. ָנָחׁש 
En Mozes vluchtte ervoor. 
Maar de HEERE zei tegen Mozes: Strek uw hand uit, en grijp hem bij 
zijn staart – toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast, en hij werd 
weer een staf in zijn hand – 
opdat zij geloven dat de HEERE aan u verschenen is,  
de God van hun vaderen,  
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. 



Exodus 7:9 Als de farao tot u spreekt: Doe voor uzelf een 
wonderteken, dan moet u tegen Aäron zeggen: Neem je staf en werp 
die neer voor de farao; en de staf zal tot een slang  ין  .worden ְלַתִּנֽ

h8577. ּתַּנִין ṯanin;    
land monster, zee slang, draak, zee-monster.



Psalm 74:13 Ú hebt door Uw macht de zee gespleten, 
U hebt de koppen van de zeemonsters(Tannin) in de wateren vermorzeld. 

Ezekiel 29:3 Spreek, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: 
Zie, Ik zál u, farao, koning van Egypte, grote draak,(ha’tanim) dat in het 
midden van zijn rivieren ligt, dat gezegd heeft: Mijn Nijl is van mij en ik heb die 
zelf voor mij gemaakt! 

Isaiah 51:9 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van de HEERE! 
Ontwaak als in de dagen van weleer, als bij de generaties van vroeger eeuwen! 
Bent u het niet die Rahab hebt neergehouwen, het zeemonster (tanim) 
doorboord? 



Afgod Hapi belichaamde de 
geest van de eeuwige wateren. 
Voorzag Egypte van voedsel, 
water en vruchtbaarheid

Exodus 7:17  
Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik 
de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in 

mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, 
en het zal in bloed veranderd worden.

Eerste plaag

https://www.egyptianrealms.com/hapi/


Tweede plaag 
Kikkers

Deze afgodin Heqet was 
een belangrijke 
beschermster bij de, in het 
Oude Egypte riskante, 
zwangerschap en 
geboorte.

Openbaring 16:13-14  
En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het 
beest en uit de mond van de valse profeet drie 
onreine geesten komen, als kikvorsen. 
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die 
tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de 
aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen 
voor de oorlog van de grote dag van de almachtige 
God. 



Tweede plaag 
Kikkers

Deze afgodin Heqet was 
een belangrijke 
beschermster bij de, in het 
Oude Egypte riskante, 
zwangerschap en 
geboorte.

Exodus 8:6  
Toen strekte Aäron zijn hand uit  

over de wateren van Egypte,  
en er klommen kikkers uit  

en zij bedekten het land Egypte.



Derde plaag 
Muggen

Geb is in de Egyptische 
mythologie de god van 
de aarde

Psalms 22:16 U legt mij in het stof van de dood. 
Genesis 3:19 want stof bent u en u zult tot stof 
terugkeren. 

Exodus 8:16  
Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg 
tegen Aäron: Strek je staf uit en sla het 
stof van de aarde, zodat het tot muggen 

wordt in heel het land Egypte.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_mythologie


Vierde plaag 
Vermenging van  

ongedierte 

Selket 
beschermde de 
mensen op 
aarde tegen 
giftige beten

Exodus 8:21 (Statenvertaling) 
Want zo gij Mijn volk niet laat trekken, zie, zo 
zal Ik een vermenging van ongedierte zenden 
op u, en op uw knechten, en op uw volk, en in 
uw huizen; alzo dat de huizen der Egyptenaren 

met deze vermenging zullen vervuld worden, en 
ook het aardrijk, waarop zij zijn.



Vijfde plaag 
Veepest

De Apis is een Egyptische godheid, 
voorgesteld als een stier met een 
zonneschijf tussen de horens.
In de vroege geschiedenis 
werd de stier beschouwd als 
vruchtbaarheidssymbool. 

Exodus 9:6  
En de HEERE deed deze zaak 
de volgende dag. Al het vee 
van de Egyptenaren stierf, 

maar van het vee van de 
Israëlieten stierf niet één dier.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(rundvee)


Zesde plaag 
Zweren

Imhotep, de 
schutspatroon van de 
geneeskunde,

Exodus 9:8-9 (HSV) 
Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen 
Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as 
uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen 

van de farao hemelwaarts uitstrooien. 
Dan zal het over heel het land Egypte 
worden tot stof en bij de mensen en de 

dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, 
die als puisten openbreken.



Zevende plaag 
Hagel

Isis de 
beschermgodin van 
de Nijldelta en de 
gewassen

Exodus 9:23 (HSV) 
Toen strekte Mozes zijn staf 
naar de hemel, en de HEERE 

gaf donder en hagel. Vuur 
schoot naar de aarde, en de 

HEERE liet hagel neerkomen 
op het land Egypte.



Achtste plaag 
Sprinkhanen.

Isis de 
beschermgodin van 
de Nijldelta en de 
gewassen

Exodus 10:13  
1Toen strekte Mozes zijn staf uit over het 
land Egypte, en de HEERE bracht die hele 
dag en die hele nacht een oostenwind in het 

land. En het gebeurde, toen het morgen 
geworden was, dat de oostenwind de 

sprinkhanen meevoerde.



Negende plaag 
Duisternis.

Amon-Ra zonnegod
heerser van de hemel. 

Exodus 10:22-23 Toen Mozes zijn hand 
uitstrekte naar de hemel,  
kwam er een dikke duisternis in heel het 
land Egypte, drie dagen lang. 
Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang 
stond niemand op van zijn plaats.  
Voor alle Israëlieten echter was het licht in 
hun woongebieden. 



Exodus 10:22-23  
Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel,  
kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte,  
drie dagen lang. 
Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn 
plaats.  
Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. 

openb 21:23 staat: En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om 
haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  
en het Lam is haar lamp. 



Exodus 6:5-7 Zeg daarom tegen de Israëlieten:  
Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren.  
Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door 
zware strafgerichten.       
Ik zal u tot Mijn volk aannemen en  Ik zal u tot een God zijn.  
Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben,  
Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 
Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb,  
dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou.  
Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. 
Exodus 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. 



Ezekiel 36:23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de 
heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan 
zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere 
HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 
Ezekiel 36:24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen 
bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 
Ezekiel 36:28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, 
u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. 
Ezekiel 36:36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven 
zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en 
beplant wat verwoest is.  
Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. 



Exodus 2:23-25 Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van 
Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden 
vanwege de slavenarbeid.  
En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. 
Toen hoorde God hun gekerm, en God  
dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. 
En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. 

Ezekiel 36:37 Zo zegt de Heere HEERE:  
Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden  
om dit voor hen te doen.  
Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen. 


