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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

Gisteren hebben we Exodus 9:8-12 gelezen. We lezen in dit gedeelte dat Mozes en Aäron in 

opdracht van de HEERE een handvol as uit een oven moesten halen. Vervolgens wierp 

Mozes de as bij Farao in de lucht. De as verspreidde over heel Egypte en kwam terecht op 

mensen en dieren. Alle mensen en dieren kregen hierdoor zweren. Ook kregen de 

Egyptische tovenaars zweren. De tovenaars konden niets doen. En wat gebeurde er met 

Farao? Zijn hart verhardde nog meer. Farao wilde niet voor de HEERE buigen. Hij wilde het 

volk Israël niet laten gaan.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 9:8 staat - Toen zeide de HEERE tot Mozes en tot Aäron: Neemt gijlieden uw 
vuisten vol as uit den oven; en Mozes strooie die naar den hemel voor de ogen van Farao. 
Mozes en Aäron moesten as uit de oven halen. De ovens werden gebruikt om voor Farao 

mooie piramiden te bouwen. Deze piramiden werden gebouwd tot eer van Farao en niet tot 

eer van de HEERE. Zie je hoe wijs hier de HEERE handelt? De ovens die eerst dienden tot 

eer van Farao dienen nu tot plaag voor Farao en het volk. Matthew Henry merkt hierbij op 

dat de Israëlieten onderdrukt werden bij deze steenovens. Nu wordt de as van deze ovens 

gebruikt tot verschrikking voor de Egyptische onderdrukkers. Met welk doel? Farao moet 

voor de HEERE buigen. Hij moet het volk Israël laten gaan. Het is opvallend hoe vaak de 

HEERE in deze geschiedenissen de menselijke hoogmoed op zijn diepst raakt. Water in 

bloed, de Nijl werd verafgood, nu weer die as uit de ovens voor de piramiden. Zo zie je dat 

genade alleen het hart kan breken. Als genade achter blijft, verharden we. Het is 

opmerkelijk dat niet bij alle plagen vooraf wordt gewaarschuwd. Calvijn schrijft bij de zesde 

plaag – Ook dreigt Hij Farao niet, maar dat nalatend, volvoert Hij het oordeel dat Hij 
besloten heeft, want Hij heeft nu meer dan genoeg ervaren dat de waarschuwingen bij hem 
niets uithaalden. Hoe vaak ben jij al gewaarschuwd? Vanaf onze prille kindse jaren zijn wij 

gewaarschuwd. Gewaarschuwd dat we een nieuw hart moeten krijgen. Daarna zijn we in de 

kerk en op school ook gewaarschuwd. Gewaarschuwd dat we verloren liggen en alleen 

maar gered kunnen worden door het geloof in het bloed van de Heere Jezus. Hebben al 

deze waarschuwingen uitgewerkt dat je nu de Heere Jezus mag kennen? Of is je hart alleen 

maar harder geworden? De HEERE kan ook nu onverwachts met een grote straf komen. Of 

zijn de woorden van Calvijn op jou van toepassing? Want Hij heeft nu meer dan genoeg 
ervaren dat de waarschuwingen bij hem niets uithaalden. Dit zal verschrikkelijk zijn. Bid 

vandaag nog tot de HEERE! Weet je niet wat je moet bidden? Bid dan in eenvoudige woorden 

tot de HEERE zoals verwoord in Klaagliederen 5:21- HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij 
bekeerd zijn. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 9:9 staat - En zij zal tot klein stof worden over het ganse Egypteland; en zij zal 
aan de mensen, en aan het vee worden tot zweren, uitbrekende met blaren, in het ganse 
Egypteland. Wanneer we Schrift met Schrift vergelijken dan lezen we in Deuteronomium 

28:27a – De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte. De kanttekening schrijft hierbij – Die 
God mensen en beesten in gans Egypteland toeschikte. De kanttekening verwijst vanuit 

Deuteronomium 28:27a naar ons Schriftgedeelte Exodus 9:9 - En zij zal tot klein stof 
worden over het ganse Egypteland; en zij zal aan de mensen, en aan het vee worden tot 
zweren, uitbrekende met blaren, in het ganse Egypteland. Wat leert dit gedeelte mij over de 

mens? Wat heeft de mens tegen de HEERE in te brengen? Niets! De mens is een nietig 



schepsel tegenover een groot en heilig God. We lezen in Jesaja 14:27 – Want de HEERE der 
heirscharen heeft het in Zijn raad besloten; wie zal het dan breken? En Zijn hand is 
uitgestrekt; wie zal ze dan keren? 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Exodus 9:12 lezen we - Doch de HEERE verstokte Farao's hart, dat hij naar hen niet 
hoorde, gelijk de HEERE tot Mozes gesproken had. Het gaat in dit vers over het hart van 

Farao dat door de HEERE werd verstokt. Een ander woord voor verstokt is verhard. 

Hiermee hebben we de kernwoorden ‘verstokt’ of ‘verhard’. Verharding wil zeggen dat je 

steeds harder wordt. Als je blijft weigeren naar Zijn waarschuwingen te luisteren dan word 

je hart harder en harder. Telkens wanneer je uit de Bijbel leest of wanneer je een preek 

hoort dan gebeurt er iets met je. Je gaat nooit hetzelfde de kerk uit als dat je erin gekomen 

bent. Je hart is harder geworden óf het is door Zijn Geest vernederd en verbrijzeld. Een 

ander woord voor verbrijzelen is vermorzelen, iets helemaal aan kleine stukjes slaan, van 

iets blijft niets meer over. Wanneer de mens door Zijn Geest wordt verbrijzeld dan blijft in 

geestelijk opzicht niets meer van je over, niets blijft overeind. Doorzoek je hart eens? Is je 

hart door het persoonlijk Bijbellezen harder geworden óf door Zijn Geest vernederd en 

verbrijzeld? Is je hart na een kerkdienst harder geworden óf door Zijn Geest vernederd en 

verbrijzeld? Is je hart na een catechisatie les harder geworden óf door Zijn Geest vernederd 

en verbrijzeld? Dit laatste is zó noodzakelijk. Want dán krijg je een Heelmeester nodig. Door 

Zijn Geest drijft de HEERE je dan uit naar Christus dé Heelmeester! Hij kan je verbrijzelde 

hart weer helen! Weet je, Jesaja 53:5 wordt dan waar in je hart - Maar Hij is om onze 
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den 
vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zie je, de 

Heere Jezus is verbrijzeld geworden om genezing te schenken. Voor wie? Voor verloren 

zondaren met een verbrijzeld hart. De HEERE verbrijzelt de zondaar door de Wet en daarna 

komt Hij met de balsem van het Evangelie. (Voor een breder uitleg hierover verwijs ik graag 

naar het boekje: De Gezonde Gelovige van Thomas Shepard. Daarin lezen we over de 1e daad 

van Christus kracht: 1- Overtuiging van zonde, 2- Verbrijzeling van hart, 3- Verootmoediging 

, 4- Het geloof). Een verbrijzelde Christus en een verbrijzeld zondaarshart passen in elkaar. 

Dan komt de Heere Jezus in je hart wonen. Ken jij dit gelukkige leven? Mag jij door genade 

‘amen’ zeggen op Jesaja 53:5? Dit doet me denken aan Augustinus. Moeder Monica weet 

geen raad meer. Ze gelooft dat er niets van haar jongen terecht komt. Monica meent dat ál 

haar bidden te vergeefs is. Augustinus luistert niet naar de waarschuwingen van zijn 

moeder. Hij leeft voort in de zonde. Hij leeft zich uit. Zijn hart wordt harder en harder. 

Augustinus krijgt een baan als leraar in de welsprekendheid. Hij was er blij mee. Nu zal hij 

vast beroemd worden! Augustinus studeert hard en luistert ook naar andere redenaars. Zo 

komt hij onder het gehoor van Ambrosius. Augustinus is onder de indruk van zijn preken. 

Nee, niet direct om de inhoud, maar om zijn preekstijl. De HEERE gebruikt de preken van 

Ambrosius en Augustinus ontdekt de waarheid van Gods Woord. De HEERE overtuigt hem 

van zonde. Zijn hart wordt verbroken en verbrijzeld. In geestelijk opzicht blijft er niets meer 

van Augustinus over. De HEERE laat hem zien: ‘Verlaat toch de zonde en geloof in de Heere 

Jezus Christus. Hij kwam en stortte Zijn bloed voor verloren zondaren’. Dat is voor 

Augustinus een groot wonder! “Ook voor mij”! Er komt vrede in het hart van Augustinus, een 

rust, die hij daarvoor nooit gekend had. De 4 V’s zijn bij Augustinus waar geworden. Verhard 

– Verbrijzeld – Vergeving – Vrede. 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 9:11 lezen we - Alzo dat de tovenaars voor Mozes niet staan konden, vanwege de 



zweren; want aan de tovenaars waren zweren, en aan al de Egyptenaren. We lezen dat ook 

de tovenaars zweren hebben gekregen. Dit was een vernedering voor de tovenaars. Het is 

opmerkelijk dat de tovenaars zich daarna niet meer aan Mozes hebben vertoond. We zien 

hierin Gods leiding. De HEERE heeft ervoor gezorgd dat hun dwaasheid openbaar zou 

komen. Hij heeft de tovenaars stap voor stap gestraft. In de voorafgaande twee 

hoofdstukken lezen we dat de HEERE toeliet dat de staven van de tovenaars ook 

veranderde in slangen, maar de slang van Aäron eet de andere slangen op. Wat zal dit als 

een nederlaag ervaren zijn. Daarna kwam de nederlaag dat ze probeerden luizen voort te 

brengen. Maar dit konden ze niet. In alle andere plagen zien we de onmacht van de 

tovenaars. De tovenaars moesten in Éxodus 8:19 zelfs tot Farao zeggen: dit is Gods vinger. 

Doch Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen (zijn eigen tovenaars) niet hoorde. In de 

zesde plaag werden de tovenaars zo aangetast dat ze voor Mozes en Aäron niet staan 

konden. Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In 2 

Timotheus 3:9 lezen we – Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal 
allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. De kanttekening verklaart 

hierbij – Namelijk van de Egyptische tovenaars, tevoren genoemd. De tovenaars die door de 

Egyptenaren gezien werden als heilige mannen, werden in één adem genoemd met alle 

Egyptenaren. Ze kregen dezelfde kwaal als alle Egyptenaren. De HEERE zette de tovenaars 

op gelijke hoogte met het volk. Hun dwaasheid moest openbaar komen. Stap voor stap heeft 

de HEERE ze vernederd. 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 9:10 staat - En zij namen as uit den oven, en stonden voor Farao's aangezicht; en 
Mozes strooide die naar den hemel; toen werden er zweren, uitbrekende met blaren, aan de 
mensen en aan het vee.  Farao krijgt bij deze plaag geen waarschuwing. We lezen - En zij 
namen as uit den oven, en stonden voor Farao's aangezicht; en Mozes strooide die naar den 
hemel; toen werden er zweren, uitbrekende met blaren, aan de mensen en aan het vee. 
Hierin ligt een les voor persoonlijk hart en leven. De vorige plaag was de veepest. Het vee 

van de Egyptenaren stierf. De zesde plaag betrof niet alleen de dieren maar ook de mensen. 

Ligt hierin niet een ernstige waarschuwing? De vijfde plaag betrof eerst de dieren. 

Uiteindelijk op lange termijn ook de mensen want vee was; voedselvoorziening. De zesde 

plaag betrof direct de dieren én de mensen. De HEERE brengt de plaag dichterbij de mens. 

Eerst de dieren. Daarna de dieren én mensen. En hoe is dit in onze tijd? In 2001 was er de 

Mond en Klauwzeer (MKZ) crisis. Er zijn vele honderdduizenden dieren gedood. Dit had een 

enorme impact op onze samenleving en in het bijzonder binnen de agrarische sector. Naast 

de zieke dieren werden ook veel gezonde dieren zoals schapen, herten, reeën, runderen, 

geiten en varkens gedood, afgevoerd en vernietigd. Met welk doel? Om het virus tegen te 

gaan. En nu hebben we het coronavirus dat de mensen treft. De HEERE brengt met het 

corona-virus de plagen dichterbij. Eerst de dieren in 2001 en nu de mens door het corona-

virus. Dit betekent niet dat we mogen zeggen dat we met het corona-virus in de fase zitten 

overeenkomstig de zesde plaag in Egypte. Het gaat om de overeenkomsten. De ene keer 

betreft het de dieren. De andere keer betreft het de mens. En weer een andere keer beide. 

Het is een teken van de eindtijd. De HEERE wisselt de plagen telkens af. Met welk doel? Met 

het doel waartoe de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen. We lezen in Markus 2:17 – En 
Jezus dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van 
node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars 
tot bekering. Mag jij ‘amen’ zeggen op dit vers? Is Hij jouw Medicijnmeester geworden? Heeft 

Hij jouw verbrijzeld hart genezen? 

Beste jongelui, ouderen, er is haast! Matthew Henry verklaart en waarschuwt bij dit vers – 

Wanneer kleinere oordelen niet helpen, zal God grotere zenden. Wat leert dit gedeelte mij 



persoonlijk voor hart en leven? 

 
Zo zij ontheiligen, wat Ik heb voorgeschreven, 
Dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven. 
(Psalm 89:13) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


