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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Voor deze week behandelen we Exodus 7:20-25. We hebben in Exodus 
7 inmiddels gelezen dat Mozes en Aaron naar Farao zijn gegaan zoals de HEERE hen 
opgedragen had. Ze wisten reeds dat Farao naar hen niet zou luisteren. Ook na het wonder 
van de staf van Aaron die in een slang veranderde en de staven van de Egyptische tovenaars 
opat bleef hij ongevoelig voor Gods woord. De aankondiging van de eerste plaag is geweest, 
dat lazen we afgelopen woensdag. Gister stond ons tekstgedeelte centraal. De uitvoering 
van de eerste plaag. Water wordt in bloed verandert.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Het lijkt zo’n open deur. Maar laten we beginnen met het feit dat God betrouwbaar is. Je 
kunt op Zijn Woord aan. Dat zien we in deze geschiedenis overduidelijk. God zegt toe Farao 
en het land te straffen door deze eerste plaag en Hij doet het ook daadwerkelijk. Dit is een 
belangrijk iets. Als God iets zegt, dan meent Hij dat ook werkelijk. Dan doet Hij ook naar wat 
Hij gezegd heeft. Het Woord van God is even eeuwig als God Zelf. Je hoeft dus daar niet bij 
te denken: Zou God dit werkelijk zo bedoelen? Of: Misschien valt het wel mee. Wij gaan zo 
vaak in onderhandeling met Gods Woord. We proberen het aan onze kant te krijgen. En als 
dat niet lukt zoals het er staat, dan geven we er wel een draai aan. Dan laten we de Bijbel 
buikspreken. Door bijvoorbeeld personen uit de Bijbel woorden in de mond te leggen die in 
de Bijbel niet opgetekend staan. Laten we hier uiterst voorzichtig mee om gaan. Het Woord 
van God is volmaakt. Daar hoeven wij niets toe of af te doen. Het is het Woord van de 
Levende God. Daarom is het ook het Levende Woord. Daarvoor moeten wij buigen. Wie niet 
buigt, ondergaat hetzelfde lot als Farao. Het wordt uiteindelijk je dood.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
We lezen in vers 21: ‘Mozes nu en Aaron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en hij hief 
den staf op en sloeg het water dat in de rivier was, voor de ogen van Farao en voor de ogen 
van zijn knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd.’ Ergens verwacht je 
dan een tekst als: En Farao beefde en vreesde voor deze straf en hij liet het volk van Israël 
gaan. Maar nee, dat lezen we niet. Maar wat lezen we wel? ‘Doch ook de Egyptische 
tovenaars deden alzo met hun bezweringen; zodat Farao’s hart verstokte en hij hoorde naar 
hen niet, gelijk als de HEERE gesproken had. En Farao keerde zich om en ging naar zijn huis, 
en hij zette zijn hart daar ook niet op.’ De kanttekening zegt het treffend: ‘Dat is, hij gaf er 
geen acht op, het ging hem niet ter harte.’ Het raakte hem niet, het deed hem niks, het 
interesseerde hem niet. Zo’n erge straf, toch ongevoelig. Tekent dit ons mensen niet? Ik 
bedoel het niet hard of vervelend, maar tel alle ernstige roepstemmen in je leven eens op? 
Ongelukken, sterfgevallen, noem maar op. Wat hebben ze met je gedaan? Hebben ze je 
gestopt op de brede weg naar het eeuwige verderf? Ja? En, brachten ze je ook op de smalle 
weg tot het eeuwige leven? Bracht het je op je knieën? Dat je je zonde en schuld van zoveel 
onbekeerlijkheid eerlijk voor de Heere hebt neergelegd? Heb je al vergeving ontvangen? 
Rust niet voordat je dat op goede gronden mag weten. Dat Gods Woord en Geest je dat 
bekend gemaakt hebben. Het is immers, naar Romeinen 8:16, Gods Geest die met onze 
geest getuigd dat wij kinderen van God zijn. Dan is de roepstem gezegend aan je hart.  
 



Maar, als je het nog niet beleden hebt, dan ben je onveranderd. Dan is Farao een 
geestverwant van jou, van mij. Dan ga je verder zoals de Egyptenaars alsof er niets gebeurd 
is, je werkt om de gevolgen van de zonde heen. Daarover lezen we in vers 24. ‘Doch alle 
Egyptenaars groeven rondom de rivier om water te drinken; want zij konden van het water 
der rivier niet drinken.’ Je zou kunnen zeggen, de roepstem hoor je (een geliefde sterft), de 
gevolgen merk je (het gemis) en je gaat weer verder. Het leidt verder nergens toe, dan dat je 
hart, zoals bij Farao, nog verder zal verharden. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Als er 
geen wonder gebeurt, dan is al die mest om onze levensboom tot verzwaring van ons 
oordeel. Dan geldt het voor ons: ‘En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; 
alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur 
geworpen.’ (Matth. 3:10)  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Wat mij verder opvalt in dit gedeelte zijn: ten eerste, de knechten van Farao konden wat 
Aaron deed nadoen. En, ten tweede: Gods zorg voor de Egyptenaars. Eerst het eerste punt. 
Wonderlijk eigenlijk. God liet het toe dat de tovenaars e.d. dit ook konden doen. Ze konden 
de plaag niet terugdraaien. God doet geen half werk. Ze konden wel tot de plaag toedoen. Er 
was blijkbaar nog water beschikbaar dat gezond was. Maar ook dat werd ziek na het werk 
van de tovenaars. Ironisch genoeg verzwaarden ze op deze wijze het oordeel over hun eigen 
volk. Voor Farao was deze tovenaarskunst voldoende reden om Mozes en Aaron niet serieus 
te nemen. Eerst met die staven die slangen werden, toen met het water. Het is hooguit 
toverkunst in zijn ogen. Geen daad van de HEERE, de God van Israël of een bewijs van Zijn 
bestaan.  
 
Het tweede punt nog even kort. Vers 24 laat ons zien dat de HEERE nog wel vers water over 
liet voor de Egyptenaars. Al moesten zij er wel voor werken. Zo is er in het oordeel dat de 
HEERE over Egypte laat komen, toch nog enige verkwikking. Wie zal er de hand van de 
HEERE in opgemerkt hebben? Denk er niet lichtvaardig over, het was nogal wat, werkelijk 
geen kleinigheid. Water werd in bloed verandert, onleefbaar voor de waterdieren, die gaan 
dood. En dat terwijl de Egyptenaars volgens de kanttekening van vers 21, voornamelijk 
leefden van vis! Reken daarbij ook de zomerse temperaturen… 
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Hier zou ik willen volstaan met te verwijzen naar Openbaring 16:3 en 4. In de volgende vraag 
werk ik dat verder uit. Natuurlijk zou er nog te verwijzen zijn naar de nog komende plagen. 
Daarover hopen we de komende weken te lezen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Het een en ander is al gezegd met betrekking tot ons hart en leven. Daar wil ik doordenkend 
nog het volgende aan toevoegen. 
 
De plagen van Egypte werpen hun schaduw vooruit naar de eindtijd. De tijd tussen 
hemelvaart en wederkomst. Opvallend hierbij is de tekst uit Openbaring 16:3 en 4. Waar 
staat: En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en 
alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in 
de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.’ Een fiool is een schaal. In 
Openbaring 16 worden 7 fiolen van Gods toorn uitgegoten over de aarde. Verschillende van 



deze fiolen doen denken aan de plagen in Egypte: zweren (vers 2), bloed zoals reeds gezegd 
(vers 3 en 4) en duisternis (vers 10). Je zou ook nog vers 21 kunnen noemen, hagel. Hoe dit 
allemaal in de tijd zichtbaar zal worden laten we nu maar even rusten. Dat vraagt een hele 
diepe doordenking en nog veel meer woorden. Daar hebben we nu de ruimte niet voor. Wat 
we er echter in dit bestek wel van kunnen zeggen is dit. Gods oordelen over de ongelovigen 
in de laatste dagen zal niets anders dan vreselijk zijn. Hoe dit voor Gods kinderen in die 
dagen zal zijn, dat weten we niet. Het staat hier niet vermeld. De boodschap is denk ik wel 
duidelijk. Ben je voorbereid op deze toekomst? Wij leven in de eindtijd. Tja, zegt iemand dat 
doen we al bijna 2000 jaar. Dat klopt. Wat wil je daar mee zeggen? Net als de mensen in de 
tijd van Petrus? Het komt er niet meer van? Hoor dan wat Petrus zegt in zijn 2e brief, het 3e 
hoofdstuk:  
‘8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag. 
9 De Heere vertraagt de belofte (van zijn wederkomst, GHK) niet (gelijk enigen dat traagheid 
achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij 
allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met 
een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en 
de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en 
godzaligheid! 
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, 
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont.’ 
Hoor je dat… het is nog niet zover omdat… de Heere lankmoedig is over ons en niet wil dat 
er enigen verloren gaan, dat allen tot bekering komen. Dit is wat God wil! Zo geduldig, zo 
barmhartig, zo goed, zo genadig… en jij? Wat is jouw antwoord hierop? Bij een God die zo 
wijd Zijn armen uitbreidt tot een zondaarsvolk, is grote verwachting. Daar is leven, het leven. 
Daar is de zaligheid te verkrijgen, om niet! Aan allen die Hem daarom vragen, die gevlucht 
zijn tot Zijn genadetroon, beladen met zonde en schuld, geeft Hij waar ze om bidden: 
genade, verlossing, vernieuwing, eeuwige gerechtigheid, het eeuwige leven! Dit alles 
vanwege het volmaakte offer, de volmaakte betaling van die zonde en schuld door Jezus 
Christus. Johannes zegt van Hem… ‘Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en 
Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ 
(Openbaring 1:5b en 6) 
 
Dat was het voor deze keer. Ik zou willen zeggen ‘tot de volgende keer zo de Heere wil en wij 
leven zullen,’ ware het niet dat dit mijn laatste keer is. Ik zal vervangen worden door student 
Van der Schans. We wensen hem van harte Gods onmisbare Zegen en de leiding van de 
Heilige Geest toe in het onderzoeken van de Schriften en in het delen van de vruchten van 
dat onderzoek met jullie. We hopen dat jullie met hem en Roelof Mulder een hartelijke 
verbondenheid zullen ervaren in het levende Woord van de levende God. Tot eer en 
meerder glorie van Zijn Naam! Want…  
‘9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 



10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.’ 
(Filippenzen 2:9-11) 
 
 
 
 


