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Exodus 7 - 12

digitaal

De plagen van Egypte

overzicht van de 10 plagen

in de morgen

Israël lijdt mee

1 water in bloed

+

staf van Aäron

Openb.

farao verhardt zich

2 kikvorsen

,,

3 muggen

,,

in de morgen

Ex. 8: 22

16: 4,6
16: 13

Ik zal Gosen afzonderen

voor Egypte: plagen
voor Israël:

Ex. 12: 12

tekenen en wonderen

Ik zal aan alle goden van Egypte strafgerichten oefenen
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 7: 14 - 25 1e plaag: Nijlwater in bloed
staf van Mozes en staf van Aäron
- industriële revolutie belast het milieu

wordt ramp ná WO II

- Reveil: geestelijke opwekking

geïnfecteerd door welvaart

- tovenaars maakten het erger
- 7 volle dagen

Rom. 8: 19 De schepping verwacht reikhalzend
de openbaring van de zonen van God
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 zijn 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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digitaal

Exodus 8: 1 - 15
God

De plagen van Egypte

2e plaag: kikkers uit de Nijl

-> natuurlijke zegen

Zo zegt de Here: laat Mijn volk gaan om Mij te dienen
Zo niet, kikkers - in uw huis
- in uw slaapkamer
- in uw bed
- in uw ovens en baktroggen
in schepping huwelijk man & vrouw
ná zondeval kleding

zedeloosheid

Openb. 16: 12 - 16
- uit mond van draak, beest, valse profeet: 3 onreine geesten als kikkers
- koningen verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God
- kleding bewaren, niet naakt wandelen, schaamte niet zien

- plaats: Harmagedon ( = gebergte van Megiddo )
Richt. 5: 19 - 31

Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen,
één meisje of twee meisjes voor elke man?

Laten zij die Hem liefhebben, zijn als het opgaan van de zon in haar kracht.
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digitaal

Exodus 8: 1 - 15
God

De plagen van Egypte

2e plaag: kikkers uit de Nijl

-> natuurlijke zegen

Zo zegt de Here: laat Mijn volk gaan om Mij te dienen
Zo niet, kikkers - in uw huis
- in uw slaapkamer
- in uw bed
- in uw ovens en baktroggen
in schepping huwelijk man & vrouw
ná zondeval kleding

zedeloosheid

Openb. 16: 12 - 16
- uit mond van draak, beest, valse profeet: 3 onreine geesten als kikkers
- koningen verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God
- kleding bewaren, niet naakt wandelen, schaamte niet zien

- plaats: Harmagedon ( = gebergte van Megiddo )
Openb. 18: 2 het grote Babylon, het is een woonplaats van demonen
en een bewaarplaats van elke onreine geest …
?
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Exodus 8: 1 - 15
God

digitaal

De plagen van Egypte

2e plaag: kikkers uit de Nijl

-> natuurlijke zegen

Zo zegt de Here: laat Mijn volk gaan om Mij te dienen
Anders kikkers in - uw huis
- uw slaapkamer
- uw bed
- uw ovens en baktroggen

Ná industriële revolutie: de seksuele revolutie (vanaf ± 1960)
Ps. 78: 45 kikkers, die hen te gronde richtten (of: hen tot buit maakten)
God

zeg tegen Aäron: strek uw hand met uw staf uit

Job 31: 1

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?

Matth. 5: 28

Maar Ik zeg u, dat ieder die een vrouw aanziet om haar te
begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart.
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Exodus 8: 1 - 15
God

digitaal

De plagen van Egypte

2e plaag: kikkers uit de Nijl

-> natuurlijke zegen

Zo zegt de Here: laat Mijn volk gaan om Mij te dienen
Anders kikkers in - uw huis
- uw slaapkamer
- uw bed
- uw ovens en baktroggen

Ná industriële revolutie: de seksuele revolutie (vanaf ± 1960)
Ps. 78: 45 kikkers, die hen te gronde richtten (of: hen tot buit maakten)
God

zeg tegen Aäron: strek uw hand met uw staf uit

farao

Bidt vurig tot de Here

Mozes Houd tegenover mij de eer aan uzelf!
Dan. 3: 26

Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dienaren van de
allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier!

Joh. 19: 11 U zou geen enkele macht tegen Mij hebben,
als het u niet van boven gegeven was.
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Exodus 8: 1 - 15
God

digitaal

De plagen van Egypte

2e plaag: kikkers uit de Nijl

-> natuurlijke zegen

Zo zegt de Here: laat Mijn volk gaan om Mij te dienen
Anders kikkers in - uw huis
- uw slaapkamer
- uw bed
- uw ovens en baktroggen

Ná industriële revolutie: de seksuele revolutie (vanaf ± 1960)
Ps. 78: 45 kikkers, die hen te gronde richtten (of: hen tot buit maakten)
God

zeg tegen Aäron: strek uw hand met uw staf uit

farao

Bidt vurig tot de Here

Mozes Houd tegenover mij de eer aan uzelf!
- het land stonk

Ex. 7: 21

de Nijl stonk

- farao liet zijn hart niet vermurwen ( zoals de Here gezegd had )
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 16 - 19 3e plaag: muggen uit stof
dood
Gen. 3: 19

u zult tot stof terugkeren

Ps. 22: 16

U legt mij in het stof van de dood
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digitaal

De plagen van Egypte

Exodus 8: 16 - 19 3e plaag: muggen uit stof
Gods vinger

Luk. 11: 20

= Heilige Geest

leven uit de dood

Als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf

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

De plagen van Egypte

Exodus 8: 16 - 19 3e plaag: muggen uit stof
Gods vinger

= Heilige Geest

leven uit de dood

1) zegen

Rom. 8: 11

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden
opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij die Christus uit
de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken door zijn Geest die in u woont.

2) vloek
Job 5: 6 - 7 Want verdriet komt niet uit het stof voort,
en moeite komt niet op uit de aardbodem.
leven door
Maar de mens wordt voor de moeite geboren, oververhitting
zoals vonken uit het vuur omhoogvliegen.

industriële revolutie - seksuele revolutie - welvaartziektes
- geleerden konden het niet

( verder niet meer aktief )

- het hart van farao verhardde zich ( zoals de Here gezegd had )

