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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
1 water in bloed industriële revolutie - milieu, biodiversiteit
2 kikvorsen

seksuele revolutie

- relaties, lhbtiq

3 muggen

psychische kwalen

- stress, drugs, mystiek
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

ergernissen

- onderlinge omgang

5 veepest

bezittingen

- genot of God?

6 zweren

dichtbij
( de Heer )
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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
1 water in bloed
2 kikvorsen

3 muggen

uit stof
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen
5 veepest
6 zweren

uit stof ( stof uit as )

dichtbij
( de Heer )
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Exodus 9: 8 - 12

digitaal
6e plaag: zweren

De plagen van Egypte
-> hoogmoed

as uit de oven wordt in de lucht tot stof: zweren worden blaren
Gods oordeel ( het kruis )

hoogmoed

Kol. 2: 15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.

Ef. 2: 2

u was dood in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger
hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht
oordeel over hoogmoed

= basis voor genot van hoogste zegen
plaats van de as:

brandoffer vrijwillig uit dankbaarheid

Lev. 6: 10

naast het altaar

Lev. 4: 12

buiten het leger

Christus: aangenaam voor God
zondoffer

verplicht voor een zonde

Christus: rein in Gods ogen
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Exodus 9: 8 - 12

digitaal
6e plaag: zweren

De plagen van Egypte
-> hoogmoed

as uit de oven wordt in de lucht tot stof: zweren worden blaren
Gods oordeel ( het kruis )

hoogmoed

Kol. 2: 15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.

Ef. 2: 2

u was dood in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger
hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht
oordeel over hoogmoed

= basis voor genot van hoogste zegen

ontwikkeling in een gelovige:
Job
Abraham

Job 31: 19

Ik ben aan stof en as gelijk geworden

Job 42: 6

Ik doe boete in stof en as

Gen. 18: 27 Ik ben stof en as

zondoffer
brandoffer
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Exodus 9: 8 - 12

digitaal
6e plaag: zweren

De plagen van Egypte
-> hoogmoed

as uit de oven wordt in de lucht tot stof: zweren worden blaren
Gods oordeel ( het kruis )

hoogmoed

Kol. 2: 15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.

Ef. 2: 2

u was dood in uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger
hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht
oordeel over hoogmoed

= basis voor genot van hoogste zegen

openbaring van de tovenaars: vol zweren
2 Tim. 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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digitaal

Exodus 9: 8 - 12

6e plaag: zweren

De plagen van Egypte
-> hoogmoed

as uit de oven wordt in de lucht tot stof: zweren worden blaren
Gods oordeel

hoogmoed

God verhardt farao
Job 33: 14

33: 17

God spreekt één of twee keer …

… om de mens van zijn hoogmoed af te brengen.

Joh. 17: 12 niemand van hen is verloren gegaan dan
de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld werd.
Gods verharding heidenen

Rom. 1: 24 - 28

Israël

Rom. 11: 8, 25

naamchristendom

2 Thes. 2: 9 - 12

Geen
eeuwige
verwerping !

Hebr. 4: 7 Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet

Ps. 95: 8
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digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

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

,,

3 muggen

,,

staf Aäron

,,

voorbede Christus
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

,,

,,

5 veepest

,,

,,

6 zweren

geen staf

God verhardt farao

in de morgen
7 hagel

,,

8 sprinkhanen

,,

9 duisternis

( God )

,,
,,

staf Mozes

,,

macht van Christus
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digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
1 water in bloed

water

2 kikvorsen

water

3 muggen

aarde

wij verwachten Christus
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

water

5 veepest

aarde

6 zweren

aarde

wij lijken op Christus
stof naar de hemel

in de morgen
7 hagel

hemel

8 sprinkhanen

hemel

9 duisternis

hemel

10 eerstgeborene

hemel

wij lijken op God
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel
Job 38: 22

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

Hebt u de schatkamers van de hagel gezien,
die Ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid,
voor een dag van strijd en oorlog?
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digitaal

Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel
9: 14

Mijn plagen in uw hart

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid
“Wie is de Here?”

1 Kon. 8: 38 … omdat ieder de plaag van zijn eigen hart kent,
zodat hij zijn handen in dit huis uitbreidt …
8: 39 want U alleen kent het hart van alle mensenkinderen

Ex. 5: 2
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De plagen van Egypte

Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel
9: 14

Mijn plagen in uw hart

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

-> tijd van benauwdheid
“Wie is de Here?”

Spr. 16: 4

De Here heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf,
ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.

Rom. 9: 14

is God onrechtvaardig? Nee!

Mozes

God erbarmt Zich over wie Hij wil

farao

God verhardt wie Hij wil

Rom. 9: 19

wat heeft Hij dan nog aan te merken?

vaten tot toorn
Rom. 9: 22

tot verderf toebereid

met veel lankmoedigheid heeft verdragen

Ex. 5: 2
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De plagen van Egypte

Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel
9: 14

Mijn plagen in uw hart

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

-> tijd van benauwdheid
“Wie is de Here?”

Spr. 16: 4

De Here heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf,
ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.

Rom. 9: 14

is God onrechtvaardig? Nee!

Ex. 5: 2

Mozes

God erbarmt Zich over wie Hij wil

stam Levi komt eerst

farao

God verhardt wie Hij wil

farao verhardt zich eerst

Rom. 9: 19

wat heeft Hij dan nog aan te merken?

vaten tot toorn

tot verderf toebereid

vaten der barmhartigheid

tevoren tot heerlijkheid bereid
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

9: 14

Mijn plagen in uw hart

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

9: 20

redding voor wie het woord des Heren vreest

9: 22

Mozes’ hand (staf) naar de hemel

9: 23

donder en het regende hagel

Amos 3: 7

“Wie is de Here?”

Ex. 5: 2

altijd genade !

vuur wandelde op de aarde

Voorzeker, de Here Here doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis
heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Openb. 10: 5

De engel … hief zijn rechterhand op naar de hemel

Openb. 16: 21 grote hagelstenen, elk ongeveer een talent zwaar,
vielen uit de hemel op de mensen neer
20 á 40 kg
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

9: 14

Mijn plagen in uw hart

“Wie is de Here?”

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

9: 20

redding voor wie het woord des Heren vreest

9: 22

Mozes’ hand (staf) naar de hemel

9: 23

donder en het regende hagel

9: 26

in Gosen geen hagel

Ex. 5: 2

altijd genade !

vuur wandelde op de aarde

1 Joh. 4: 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt
(opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel),
dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld.

debijbelopen.nl
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

9: 14

Mijn plagen in uw hart

“Wie is de Here?”

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

9: 20

redding voor wie het woord des Heren vreest

9: 22

Mozes’ hand (staf) naar de hemel

9: 23

donder en het regende hagel

9: 26

in Gosen geen hagel

9: 29

Mozes zal buiten de stad beide handen uitbreiden

Ex. 5: 2

altijd genade !

vuur wandelde op de aarde
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

9: 14

Mijn plagen in uw hart

“Wie is de Here?”

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

9: 20

redding voor wie het woord des Heren vreest

9: 22

Mozes’ hand (staf) naar de hemel

9: 23

donder en het regende hagel

9: 26

in Gosen geen hagel

9: 29

Mozes zal buiten de stad beide handen uitbreiden

9: 32

de tarwe en de spelt komen later

Ex. 5: 2

altijd genade !

vuur wandelde op de aarde

Joh. 12: 24

Joh. 12: 27

als de tarwekorrel sterft
draagt zij veel vrucht

Vader, verlos Mij uit dit uur?

Joh. 12: 29
12: 30

De menigte dan die daar stond en dit had gehoord,
zei dat er een donderslag was geweest.
niet om Mij is deze stem er geweest, maar om u.
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Exodus 9: 13 - 35 7e plaag: hagel

De plagen van Egypte
-> tijd van benauwdheid

9: 14

Mijn plagen in uw hart

“Wie is de Here?”

9: 16

Ik zal u Mijn macht betonen

9: 20

redding voor wie het woord des Heren vreest

9: 22

Mozes’ hand (staf) naar de hemel

9: 23

donder en het regende hagel

9: 26

in Gosen geen hagel

9: 29

Mozes zal buiten de stad beide handen uitbreiden

9: 32

de tarwe en de spelt komen later

Ex. 5: 2

altijd genade !

vuur wandelde op de aarde

Joh. 12: 24

1 Joh. 4: 17

als de tarwekorrel sterft
draagt zij veel vrucht

zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld

Hij is één met ons, NU !

1 Joh. 3: 2
Wij weten dat als Hij geopenbaard zal
zijn, wij Hem gelijk zullen zijn.

