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Exodus 4, 7 staf
staf van Mozes

De plagen van Egypte

= gezag, autoriteit

voor de ogen van het volk
wordt slang - herinnert aan zondeval - gezag naar satan
wordt staf

- gezag terug naar Mozes

-> Christus

Matth. 28: 18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

staf van Aäron

voor de ogen van farao
wordt draak - wijst op wereldmacht - tovenaars imiteren
gebonden Christus
gebonden Paulus

gebed

Openb. 8

Openb. 13

reukwerk

beest uit zee
beest uit aarde
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2 Tim. 3: 8
Jannes & Jambres

Hebr. 4: 16 Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot
de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid
ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd.
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in de morgen

digitaal

De plagen van Egypte

overzicht van de 10 plagen

Israël lijdt mee

+

staf van Aäron

1 water in bloed Hapy (Nijlgod)

Openb.

farao verhardt zich

2 kikvorsen

Heh (oergoden kikkerhoofd)

,,

3 muggen

Geb (aardegod)

,,

in de morgen

Ex. 8: 22

4 steekvliegen

Selket (schorpioenhoofd)

,,

5 veepest

Apis (stiergod)

,,

6 zweren

Imhotep (genezing)

16: 4,6
16: 13

Ik zal Gosen afzonderen

God verhardt farao

16: 2

in de morgen
7 hagel

Isis (landbouwgodin)

,,

16: 21

8 sprinkhanen

Serapis (vruchtbaarheid)

,,

9: 3

9 duisternis

Ra (zonnegod)

,,

16: 10

10 eerstgeborene Osiris (dood en leven)
Ex. 12: 12

farao buigt voor God

Ik zal aan alle goden van Egypte strafgerichten oefenen
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De plagen van Egypte

Exodus 7: 14 - 25 1e plaag: Nijlwater in bloed
Nijl = levensader van Egypte
God

( als god vereerd ) farao neemt bad Ex. 2: 5

- de Here, de God der Hebreeën

Wie is de Here?

Ex. 5: 2

- hieraan zult u weten dat Ik de Here ben :
Nijl, stromen, kanalen, poelen, watervoorraad (houten-stenen vaten) -> bloed
hoop, vertrouwen
Deut. 11: 10
11: 11
Hand. 14: 17

in Egypte, na het zaaien kunstmatig (= met de voet) drenken
maar jullie land drinkt water van de regen des hemels
door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en
uw harten te vervullen met voedsel en vreugde
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in Egypte, na het zaaien kunstmatig (= met de voet) drenken
maar jullie land drinkt water van de regen des hemels

industriële revolutie welvaart

Reveil geestelijke opwekking

- ‘oppompen’ van olie, gas

- regen van de hemel

- vakman doodgedrukt -> fabriek

- in dienst van de Heer

- ontbossing, biodiversiteit verdwijnt

- zicht op komst van de Heer

- internet: individualisering, passiviteit

- gemeente-zijn

- ontspanning -> spanning
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Joh. 4: 13
4: 28

ieder die van dit water drinkt zal weer dorst hebben
de vrouw verliet haar watervat en ging heen in de stad

Rom. 8: 20 schepping is aan vruchteloosheid onderworpen – niet vrijwillig
8: 22

wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht

8: 23

ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van zoonschap:
de verlossing van ons lichaam

8: 26

de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen

8: 34

Christus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is,
die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt.

