debijbelopen.nl
Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

2 Tim. 3: 1 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen
zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, grootsprekers …
3: 5 Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan
verloochenen zij.
3: 8 Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet,
zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid
3: 9 Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid
zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden
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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen

Openb.

1 water in bloed industriële revolutie - milieu, biodiversiteit

16: 4,6

2 kikvorsen

16: 13

seksuele revolutie

- relaties, lhbtiq

3 muggen uit stof
leven uit de dood
Gods vinger
Christus

Luk. 11: 20

= Heilige Geest
Als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf

Matth. 12: 28 Als ik door de Geest van God de demonen uitdrijf

tovenaars: Gods vinger

= menselijke geest (terrein van de Heilige Geest)

Rom. 8: 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest
dat wij kinderen van God zijn.
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1 water in bloed industriële revolutie - milieu, biodiversiteit

16: 4,6
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16: 13

3 muggen

psychische kwalen

- stress, drugs, mystiek

Gods vinger
Christus

Luk. 11: 20

= Heilige Geest
Als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf

Matth. 12: 28 Als ik door de Geest van God de demonen uitdrijf

tovenaars

Gods vinger

= menselijke geest (terrein van de Heilige Geest)

Rom. 8: 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest
dat wij kinderen van God zijn.
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Exodus 7 - 12

in de morgen

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

Israël lijdt mee

+

staf van Aäron

Openb.

1 water in bloed industriële revolutie - milieu, biodiversiteit

16: 4,6

2 kikvorsen

seksuele revolutie

- relaties, lhbtiq

16: 13

3 muggen

psychische kwalen

- stress, drugs, mystiek

in de morgen

Ex. 8: 22

Gen. 45: 4

Ik zal Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen

dichtbij

Kom toch dichter bij me!
Gen. 45: 10
U kunt in het land Gosen wonen.
Dan zult u dichtbij mij zijn, u,
uw kinderen en kleinkinderen,
uw kleinvee, uw runderen, en
alles wat u hebt.

Ex. 33: 16
Is het niet daardoor dat U met ons
meegaat? Daardoor zullen wij, ik
en Uw volk, afgezonderd zijn van
alle volken op de aarde.
Ps. 139: 14
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend
wonderlijk gemaakt ben;
afgezonderd, apart
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Exodus 7 - 12

in de morgen

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

Israël lijdt mee

+

staf van Aäron

Openb.

1 water in bloed industriële revolutie - milieu, biodiversiteit

16: 4,6

2 kikvorsen

seksuele revolutie

- relaties, lhbtiq

16: 13

3 muggen

psychische kwalen

- stress, drugs, mystiek

in de morgen

Ex. 8: 22
8: 23

Ik zal Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen
Ik zal Mijn volk bevrijden, en uw volk niet

dichtbij mij
apart gezet

de christen in de wereld

verlossing

Gal. 6: 14
het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie
voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld
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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
1 water in bloed “Laat trekken”
2 kikvorsen

,,

3 muggen

Farao verhardt zich
,,

staf Aäron

,,

in de morgen
4 steekvliegen

,,

,,

5 veepest

,,

,,

6 zweren

God verhardt farao

geen staf
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 20 - 32 4e plaag: steekvliegen

-> besmettingen
= mengeling, ongedierte

Hgl. 2: 15 Vang voor ons de vossen, de kleine vossen,
die de wijngaarden te gronde richten

Titus 3: 3

Ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam,
dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd,
in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend.

3: 4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van God,
onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden …

3: 8 ik wil dat je op deze dingen aandringt, opdat zij die in God
geloven, ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken.
“Laat Mijn volk gaan om Mij te dienen”
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digitaal

Exodus 8: 20 - 32 4e plaag: steekvliegen
farao

4 x compromis

Ex. 8: 25

in Egypte

Ex. 8: 28

niet te ver

Ex. 10: 10

zonder kinderen

Ex. 10: 24

zonder kudden

De plagen van Egypte
-> besmettingen
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 20 - 32 4e plaag: steekvliegen

-> besmettingen

farao

1e compromis

offer in Egypte

Mozes

offeren is voor Egyptenaar een gruwel
eten met Hebreeën

,,

Gen. 43: 32

schaapherder

,,

Gen. 46: 34
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 20 - 32 4e plaag: steekvliegen

-> besmettingen

farao

1e compromis

offer in Egypte

Mozes

offeren is voor Egyptenaar een gruwel
wij willen 3 dagreizen in de woestijn

dood en opstanding van Christus

Ex. 5: 3

niets aantrekkelijks

Spr. 21: 27
Het offeren der goddelozen is een gruwel;
hoeveel te meer als zij het met een schandelijk voornemen brengen
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 20 - 32 4e plaag: steekvliegen

-> besmettingen

farao

1e compromis

offer in Egypte

Mozes

offeren is voor Egyptenaar een gruwel
wij willen 3 dagreizen in de woestijn

farao

2e compromis

niet te ver weg Bidt voor mij

Mozes

laat farao niet doorgaan met bedriegen
spotten

Gal. 6: 7

Lot

Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten

niet te ver weg

Gen. 13: 12

zijn tenten tot bij Sodom

Gen. 14: 12

hij woonde in Sodom

Gen. 19: 1

hij zat in de poort van Sodom
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Exodus 9: 1 - 7
vee

digitaal
5e plaag: veepest

De plagen van Egypte
-> bezit als offer

ons bezit, beschikbaar voor de dienst van God
( van de Israëlieten stierf niet één stuk vee )

2 Kon. 5: 26 Ging niet mijn hart mee als die man zich omkeerde
van op zijn wagen, u tegemoet? Was het de tijd … ?

Ex. 5: 3

De God der Hebreeën heeft ons ontmoet:
na 3 dagreizen offeren in de woestijn

Rom. 12: 1
door de ontfermingen van God: stel uw lichamen tot een levende offerande,
heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst
logisch

