debijbelopen.nl
Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
1 water in bloed milieu, biodiversiteit

water

2 kikvorsen

relaties, lhbtiq

water

3 muggen

stress, drugs, mystiek aarde
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

ergernissen

water

5 veepest

bezittingen

aarde

6 zweren

hoogmoed

aarde

in de morgen
7 hagel

tijd van benauwdheid hemel

8 sprinkhanen

hemel

9 duisternis

hemel

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 milieu, biodiversiteit

water

2 kikvorsen

relaties, lhbtiq

water

3 muggen

stress, drugs, mystiek aarde

staf Aäron
voorbede Christus
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

ergernissen

water

5 veepest

bezittingen

aarde

6 zweren

hoogmoed

aarde

geen staf

in de morgen
7 hagel

tijd van benauwdheid hemel

8 sprinkhanen

hemel

staf Mozes

9 duisternis

hemel

macht van Christus
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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
staf Aäron

1 water in bloed milieu, biodiversiteit
2 kikvorsen

relaties, lhbtiq

wij verwachten Christus

3 muggen

stress, drugs, mystiek

(vrijmaking van de schepping)
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

ergernissen

5 veepest

bezittingen

wij lijken op Christus

6 zweren

hoogmoed

(voor de zonde dood houden)

in de morgen
7 hagel

staf Mozes

tijd van benauwdheid

8 sprinkhanen

wij lijken op God

9 duisternis

(genade in de huizen)
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte

Ex. 7: 3

Ik zal Mijn tekenen en wonderen talrijk maken in Egypte

10: 7
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind

Ex. 3: 13

… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Ex. 5: 2

Ex. 12: 26 Wanneer uw zonen u vragen: Wat betekent deze dienst voor u?
Ex. 13: 8

Op die dag zult u uw zoon uitleggen

Ex. 13: 14 Wanneer uw zoon u later zal vragen: Wat betekent dat?
Ps. 78: 4 - 8 onderwijs aan (klein)kinderen !
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

-> verarming

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind
… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Mozes -> farao

overal sprinkhanen

Joël 1: 2 - 4

jonge sprinkhaan

HSV

veldsprinkhaan
treksprinkhaan

Egypte

zwermsprinkhaan
Joël 2: 11

de Here verheft Zijn stem: Zijn leger is zeer groot

Ps. 78: 46

Hij gaf hun gewas aan de zwermsprinkhaan
aan de veldsprinkhaan hun opbrengst.

Ps. 105: 34

Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen,
treksprinkhanen, niet te tellen.

God neemt
welvaart van
Egypte weg

debijbelopen.nl

digitaal

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

De plagen van Egypte
-> verarming

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind
… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Mozes -> farao

overal sprinkhanen

dienaren -> farao

laat hen gaan; Egypte is verloren

Esther 6: 13 Zijn wijzen en zijn vrouw Zeres zeiden tegen hem:
Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het
geslacht van de Joden is, zult u niets tegen hem kunnen
uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen.
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digitaal

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

De plagen van Egypte
-> verarming

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind
… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Mozes -> farao

overal sprinkhanen

dienaren -> farao

laat hen gaan; Egypte is verloren

Mozes -> farao

onze jongeren en ouderen, ons kleinvee en runderen

Rachab
Jozua 2: 12
2: 13

zweer mij dat u goedertierenheid zult bewijzen aan het
huis van mijn vader en geef mij een teken van trouw
dat u mijn vader en moeder zult laten leven, en ook
mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

-> verarming

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind
… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Mozes -> farao

overal sprinkhanen

dienaren -> farao

laat hen gaan; Egypte is verloren

Mozes -> farao

onze jongeren en ouderen, ons kleinvee en runderen

farao -> Mozes

ga, maar zonder de kinderen !

Ex. 8: 25

in Egypte

1

Ex. 8: 28

niet te ver

2

3

Zeer sterke westenwind tilt de sprinkhanen op en werpt ze in de Schelfzee
Joël 2: 20

Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar
de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 10: 1 - 20 8e plaag: sprinkhanen
God -> Mozes

-> verarming

hart van farao en dienaren onvermurwbaar
Mijn tekenen in Egypte
vertel het jullie kind en kleinkind
… zodat jullie weten dat Ik de Here ben

Mozes -> farao

overal sprinkhanen

Joël 1: 2 - 4

jonge sprinkhaan

HSV

veldsprinkhaan
treksprinkhaan

Egypte

het volk van God

zwermsprinkhaan

Hand. 2: 16

Dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
Het zal gebeuren in de laatste dagen …

Ps. 78: 46

Hij gaf hun gewas aan de zwermsprinkhaan
aan de veldsprinkhaan hun opbrengst.

Joël 2: 28 - 32
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digitaal

Exodus 10: 21 - 29

9e plaag: duisternis

De plagen van Egypte
-> geen godsbesef

3 dagen dikke duisternis, zij zagen elkaar niet

Jes. 60: 2

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de
natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal
over u gezien worden.
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digitaal

Exodus 10: 21 - 29

De plagen van Egypte

9e plaag: duisternis

-> geen godsbesef

3 dagen dikke duisternis
licht in Israëls woongebieden

( het lam zorgt voor licht! )

Openb. 21: 23

Exodus 12 aansluitend pascha vieren op de 14e dag
12: 3 - 6 een lam in huis van de 10e tot de 14e dag

farao -> Mozes ga, maar zonder kleinvee en runderen!

4

Mozes -> farao geen hoef ontbreekt
wij weten niet waarmee wij de Here onze God zullen dienen
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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

de 10 plagen

in de morgen
staf Aäron

1 water in bloed milieu, biodiversiteit
2 kikvorsen

relaties, lhbtiq

wij verwachten Christus

3 muggen

stress, drugs, mystiek

(vrijmaking van de schepping)
niet in Gosen

in de morgen
4 steekvliegen

ergernissen

5 veepest

bezittingen

wij lijken op Christus

6 zweren

hoogmoed

(voor de zonde dood houden)

in de morgen
staf Mozes

7 hagel

tijd van benauwdheid

8 sprinkhanen

verarming

wij lijken op God

9 duisternis

geen godsbesef

(genade in de huizen)

imitators
Ef. 5: 1

weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen

Ef. 5: 8

wandelt als kinderen van het licht

