18. Geen ontsnapping
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 11:1a.


Heb je wel eens de kracht van beukende golven gezien? Of van een bulderend vuur? Voelde
jij je toen niet compleet machteloos?



Wat zeg jij tegen iemand van wie je weet dat hij heel machtig is?



Wanneer werd je herinnerd aan Gods kracht in de afgelopen week? Door de zee? Vuur? Een
gebed dat God verhoorde? Iets anders, misschien?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Keer op keer vroegen Mozes en Aäron aan de farao van Egypte om zijn Hebreeuwse slaven vrij te
laten. Hij zei ‘nee’. Keer op keer deed God onvoorstelbare (maar verschrikkelijke) dingen: de Nijl
veranderde in bloed, er kwamen overal kikkers – die dood gingen en begonnen te rotten. Stof
veranderde in muggen, er kwamen steekvliegen, veepest. Mensen en dieren kregen zweren, de
verschrikkelijkste hagelstorm ooit trok over het land. Een sprinkhanenplaag teisterde de oogst, drie
dagen was er geen licht, maar de farao bleef Mozes’ verzoek weigeren: ‘Ga weg en blijf weg!’
Lees nu samen Exodus 11.

Wat er daarna gebeurde…
God zei tegen Mozes en Aäron dat iedereen zich klaar moest maken om Egypte te verlaten. Ze
moesten een speciale maaltijd eten van geroosterd vlees, kruiden en brood zonder gist. De Hebreeën
moesten hun deurposten met bloed besmeren om te laten zien waar ze woonden zodat de laatste
plaag aan die huizen voorbij zou gaan. Mozes zei tegen de farao wat er ging gebeuren: elke oudste
zoon van een familie en elk eerstgeboren mannetje van de dieren zou sterven.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 30 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Wonderen God gaf Mozes de kracht om drie wonderen te doen in Egypte. Zijn staf veranderde in een
slang, zijn hand zat onder de witte uitslag en werd weer gezond, en het water van de rivier de Nijl

veranderde in bloed. Mozes deed al deze wonderen voor de ogen van de farao om hem Gods kracht
te laten zien. Hij wilde de farao ervan overtuigen om de Israëlieten te laten gaan. Toen de farao nog
steeds weigerde, had God een ander plan.
Plagen Omdat de farao de Israëlieten niet wilde laten gaan, stuurde God tekenen of beter gezegd:
plagen. Veel van deze plagen waren natuurrampen die wel vaker gebeurden in Egypte. Maar God liet
zijn kracht zien en bepaalde wanneer en hoe de rampen gebeurden. Het waren verschrikkelijke
gebeurtenissen, maar de farao had geen ontzag voor de macht van God en hij liet zijn slaven niet
gaan.
Tien Er waren tien plagen: de Nijl veranderde in bloed, kikkers, muggen, steekvliegen, veepest,
zweren, hagel, sprinkhanen, duisternis, dood van alle eerstgeborenen. Na de laatste plaag wilde de
farao de slaven wel laten gaan. Kijk naar de tekening op pagina 27 en 28 van het boek
‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. Kan jij alle tien plagen vinden?

Probeer het uit
In dit bijbelverhaal weigert de farao Gods volk te bevrijden. God laat zijn macht keer op keer zien,
maar de farao wil niet van gedachten veranderen. Voor Gods volk in slavernij lijkt het alsof het nooit
meer goed zal komen.
Heb jij wel eens van die dagen waarop het lijkt alsof het nooit meer goed komt?
Hier heb je wat ideeën voor dat soort dagen.
Herinner je eraan dat iets nooit voor altijd duurt. Situaties veranderen nu eenmaal – je hoeft er alleen
maar op te wachten.
In moeilijke tijden mag je het uitroepen naar God. En wacht geduldig op zijn antwoord. Je krijgt de
kans om meer te leren vertrouwen op Hem.
Zoek naar Gods beloftes in de Bijbel. Onthoud ze. Vertel God dat je wacht op het moment dat Hij zijn
belofte waarmaakt.
Praat met een volwassene of een vriend(in) die je vertrouwt. Als je die niet hebt, vraag God dan om
iemand en blijf Hem daar naar vragen totdat Hij iemand stuurt.
Dank God voor de goede dingen. Maak er een gewoonte van om te kijken naar wat God doet – dat is
altijd goed!

Praten met God
Heb je een groot probleem of iets waar je bang voor bent? God is sterker dan dat probleem. Praat
erover met Hem.

