debijbelopen.nl
Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk

Handelingen 7: 23 het kwam in zijn hart op zijn broeders te bezoeken
herder: doodt vijand
vrede in de kudde
Handelingen 7: 25 hij meende dat zij zouden beseffen dat God hun door zijn
hand behoudenis zou geven, maar zij beseften het niet
Opmerkingen / vragen naar wim@debijbelopen.nl

debijbelopen.nl
Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk
Hebreeën 11: 27

verlaat Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen

(door het geloof)
- soms vluchten

afgodendienst

1 Korinthe 6: 8

hoererij

1 Korinthe 10: 14

begeerten jeugd (hoogmoed) 2 Timotheüs 2: 22
- soms weerstaan

de duivel zal vluchten

Jakobus 4: 7

geef de duivel geen plaats

Efeze 4: 27
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Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk
Hebreeën 11: 27
Heer Jezus

verlaat Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen

Hij deed geen zonde

1 Petrus 2: 22

Hij kende de zonde niet

2 Korinthe 5: 21

in Hem is geen zonde

1 Johannes 3: 6

Johannes 8: 59 Jezus verborg Zich en ging uit de tempel

Johannes 12: 36

Johannes 1: 11 Hij kwam tot het Zijne,
en de zijnen hebben Hem niet aangenomen
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Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk; naar Midian
herder
- aan de bron (Jakob) Genesis 29: 1 - 14
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Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk; naar Midian
herder; huwelijk met Zippora
‘vogeltje’
zoon Gersom
‘vreemdeling aldaar’

Opmerkingen / vragen naar wim@debijbelopen.nl
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Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk; naar Midian
herder; huwelijk met Zippora
Handelingen 7: 30

vergelijking met Jozef :

40 jaar vervuld

mooi voor zijn vader
verworpen door zijn broers
verdrukkingen / gevangenschap

geroepen (tot onderkoning)
huwelijk met Asnath, vrouw uit volken
dochter van een priester
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Exodus 2

digitaal

De plagen van Egypte

opleiding van Mozes

0 – 40 jaar opvoeding thuis (max. 3 jaar)
onderwijs aan het hof

Handelingen 7: 23

40 jaar vervuld
opleiding tot dienaar

40 – 80 jaar verworpen door zijn volk; naar Midian
herder; huwelijk met Zippora
Handelingen 7: 30

40 jaar vervuld

80 – 120 jaar roeping
leider van het volk tot aan het beloofde land

Hebreeën 3: 5 Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis
van wat gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over zijn huis.
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

na lange tijd Israël schreeuwt het uit
hun geroep stijgt op tot God:
- God hoort hun klacht
- God gedenkt Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob
- God kijkt naar de Israëlieten om (aandachtig)
- God ontfermt Zich over hen

‘Ik ken hun smarten’ 3: 7

letterlijk: kennen

Genesis 21: 17

God hoorde de stem van de jongen

Handelingen 9: 11

Zie, hij bidt
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

na lange tijd Israël schreeuwt het uit
hun geroep stijgt op tot God:
- God hoort hun klacht
- God gedenkt Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob
- God kijkt naar de Israëlieten om (aandachtig)
- God ontfermt Zich over hen

‘Ik ken hun smarten’ 3: 7

Jozef Psalm 105 : 19 tot de tijd dat Zijn woord uitkwam,
heeft de belofte van de Heer hem gelouterd
(HSV)
bij de komst van Christus
Lukas 1: 54

Hij heeft Zich Zijn knecht Israël aangetrokken

Lukas 1: 72

te gedenken aan Zijn heilig verbond, de eed aan Abraham
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

na lange tijd Israël schreeuwt het uit
hun geroep stijgt op tot God:
- God hoort hun klacht
- God gedenkt Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob
- God kijkt naar de Israëlieten om (aandachtig)
- God ontfermt Zich over hen

‘Ik ken hun smarten’ 3: 7

Jozef Psalm 105 : 19 tot de tijd dat Zijn woord uitkwam,
heeft de belofte van de Heer hem gelouterd
(HSV)
bij de wederkomst van Christus
Romeinen 8: 28

Hun die God liefhebben, werken alle dingen mee ten goede

gelijkvormig aan Zijn Zoon
Opmerkingen / vragen naar wim@debijbelopen.nl
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Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

de berg Gods, Horeb
1) Genesis 22

De plagen van Egypte
door God Zélf

2)

berg des Heren, Moria

3) Daniël 9: 20 de heilige berg van mijn God, Sion

debijbelopen.nl
Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
door God Zélf

de berg Gods, Horeb
de Engel des Heren

wijst op de Heer Jezus

- boodschapper
- God Zélf 3: 4, 7

Johannes 1: 1

- het Woord was bij God
- het Woord was God

debijbelopen.nl
Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
door God Zélf

de berg Gods, Horeb
de Engel des Heren

wijst op de Heer Jezus

brandende doornstruik wijst op Israël

Deuteronomium 4: 20 terwijl de Here u genomen en uit de ijzeroven,
uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot een eigen volk
Jesaja 63: 9 In al hun benauwdheid was Hij benauwd;
de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost.

Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd;
Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer.
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

door God Zélf

de berg Gods, Horeb
de Engel des Heren

wijst op de Heer Jezus

brandende doornstruik wijst op Israël

Mozes, Mozes
Abraham, Abraham
Jakob, Jakob
Samuël, Samuël
Martha, Martha
Simon, Simon
Saul, Saul
Mijn God, Mijn God

Genesis 22: 11
Genesis 46: 2
1 Samuël 3: 10
Lukas 10: 41
Lukas 22: 31
Handelingen 9: 4
Mattheüs 27: 46

