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Beste jongeren (en ook de ouderen onder ons), het is een groot voorrecht om weer te 

mogen luisteren naar de wekelijkse overdenking van Gods Woord. Deze week behandelen we 

de negende plaag, Éxodus 10:21-29: drie dagen dikke duisternis. Nog maar net is de achtste 

plaag verdwenen en zonder aankondiging/waarschuwing volgt de negende plaag! 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Dit gedeelte begint met een bevel van de HEERE tot Mozes, Éxodus 10:21: ‘Strek uw hand uit 

naar den hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal…’  

En dat gebeurt ook, lezen we in het volgende vers 22. Het gebeurt meteen. Zoals God sprak 

in de schepping: het was er direct. Zo is het hier: Zijn Goddelijk’ almacht spreekt, en ’t is er, 

Zijn wil gebiedt, en ’t wordt terstond, zingen we in Psalm 33 vers 5.  

 
Het is een vreselijke plaag: niet een beetje donker, maar een dikke duisternis, die te tasten 

was. Een bovennatuurlijk wonder. Geheel Egypte is in verwarring: ‘Zij zagen de een de ander 

niet; er stond ook niemand op zijn plaats, in drie dagen.’ Ze konden geen hand voor ogen zien. 

Het hele openbare leven ligt in een oogwenk volledig stil! Doet ons deze plaag niet denken 

aan veel momenten in de coronacrisis, waarbij het openbare leven wereldwijd grotendeels stil 

kwam te liggen? Denk bijvoorbeeld aan de avondklok. Vliegtuigen die aan de grond bleven. 

Gesloten winkels. Laat dat eens op je inwerken... denk je er nog wel eens aan, nu de meeste 

maatregelen zijn opgeheven?     

  

Maar in Éxodus 10:23 zien we nóg een wonder van God: ‘Maar bij al de kinderen Israëls was 

het licht in hun woningen’. De Egyptenaars zien daar helemaal niets van: in Egypte is het één 

zwarte nacht. Maar het land Gosen is tegen deze plaag beschermd. Want het is God, ‘Die 

macht heeft over deze plagen’, lees ik in Openbaring 16:9.  

 

Wat zegt dit gedeelte nog meer over God? Dat Hij de Bewaarder Israëls is. Paulus zegt 

daarvan in Romeinen 8: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ God waakt over Zijn volk. 

Hij is God en niemand meer. Egypte had vele afgoden. En de belangrijkste afgod was Ra,  

de zonnegod. Drie dagen is deze zonnegod nergens te bekennen.  

 

En dan het oordeel van God in vers 27: ‘Doch de HEERE verhardde Farao’s hart; en hij wilde 

hen niet laten trekken’. Het gaat zoals de HEERE al eerder heeft gezegd tegen Mozes.  

Maar Farao is niet onschuldig: hij verhardt zelf zijn hart, zo lezen we in de voorafgaande 

hoofdstukken. En: Gods hand bepaalt wat er gebeurt. Want nu is de maat vol gezondigd. En 

zó vaak gewaarschuwd. Deze negende plaag is de allerlaatste waarschuwing van de HEERE 

voor de tiende plaag, die hierna komt: de dood van alle eerstgeborenen in elk huisgezin.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We leren uit dit gedeelte hoe gevaarlijk het is om onbekeerd te zijn. Zie het voorbeeld van 

Farao. Hoe levensbedreigend het is om in hardnekkig ongeloof voort te leven. Hoeveel 

straffen zijn er nodig om een mens tot inkeer te brengen? Een goddeloos mens is tot alles in 

staat. En toch heeft Farao heel goed begrepen dat deze plaag van de HEERE komt.  

Want als de duisternis voorbij is, laat Farao opnieuw Mozes tot zich roepen (vers 24).  

Dus hij beseft dat het een straf van God is. 



Maar zien we nu een schuldbelijdenis bij Farao? Niets van dat alles. Jawel, bij de vorige 

plagen leek er soms enig besef van zonde te zijn. Maar zijn schuldbesef was maar kort.  

Het was een belijdenis van de mond, niet met het hart. Zodra de plagen voorbij zijn, is de 

schuldbelijdenis voorbij. Herken je dit ook bij jezelf? Met alles wat er is gebeurd in je leven? 

Misschien heb je te maken gehad met ziekte, een sterfgeval, verdriet of andere tegenslagen. 

Heb je hierin Gods roepstem gehoord? En heeft het lezen van Gods Woord in die 

omstandigheden jouw hart verbroken, zodat je in je nood tot Hem hebt leren vluchten? 

 

Na negen (!) plagen, na zoveel roepstemmen, is het hart van Farao steeds harder geworden. 

Hij is niet verbroken. Integendeel.  

 

Nee, net als in vers 10-11 gaat hij wéér onderhandelen, zo lezen we verder in vers 24.  

Farao wil het volk wel laten trekken (dat is: vertrekken), maar: ‘zonder uw schapen en uw 

runderen’. Dus het vee moet achterblijven als onderpand, zodat de koning verzekerd is van 

hun terugkeer. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die dieren moeten allemaal mee, zegt 

Mozes tot Farao in vers 25-26. Zodat het volk Israël straks de HEERE kan offeren, om Hem 

dank te bewijzen. God heeft recht op alles. Toen… nu ook. God heeft recht op jouw en mijn 

leven. Niet een stukje, niet driekwart, maar op héél ons leven. 

 

We zien een totale verharding bij Farao. En alsof dat niet genoeg is: nu jaagt hij Mozes weg. 

Lees vers 28-29. Zó boos is de koning op Mozes. Het is de laatste keer dat die twee elkaar 

hebben gezien. Nooit meer klinkt de oproep tot bekering. Zó gevaarlijk is het om onbekeerd 

door te leven.    

  

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

De HEERE is almachtig. Dat is het kernwoord waar ik aan denk. Hij is álmachtig. Hij spreekt en 

er ís duisternis, of er ís licht. Dat deed God in de schepping. ook in deze negende plaag. Dat 

doet Hij elke 24 uur in de afwisseling van nacht en dag. Dus wij worden er dagelijks aan 

herinnerd Wie God is. Dat staat ook in Jesaja 45:5-7: ‘Ik ben de HEERE, en niemand meer, 

buiten Mij is er geen God; (…). Ik formeer het licht en schep de duisternis, (…) Ik, de HEERE, doe 

al deze dingen.’   

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Deze ontzagwekkende gebeurtenis, deze negende plaag in Egypte brengt ons in gedachten 

ook op de kruisheuvel Golgotha: ‘En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele 

aarde, tot de negende ure toe’ (Matthéüs 27 vers 45). De kanttekening wijst erop dat het hier 

gaat om hetzelfde bovennatuurlijke wonder van God: zoals de duisternis in Egypte. Het gaat 

ons verstand ver te boven. Daarom hoeven wij ook geen natuurkundige verklaring te geven 

voor die duisternis. Want een wonder is met ons verstand niet te beredeneren of te verklaren. 

Een wonder is alleen te bewonderen en te aanbidden.  

 

En wat is hét wonder van de kruisheuvel Golgotha? Die drie-urige duisternis leert ons dat het 

écht licht kan worden in jouw donkere hart. Hoe kan dat? Alleen omdat de Heere Jezus, het 

Licht der wereld, in die drie-urige duisternis uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten?’  Hij kan jou verlossen uit de macht van die duistere, zwarte zonde. Dat is een 

wonder van genade. Het wonder van alle wonderen. 

 



Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In deze negende plaag ligt een geestelijk beeld. Het is donker of het is licht in jouw en mijn 

hart. Die dikke duisternis is een beeld van de blindheid van het hart. Zó blind, zó donker, dat 

we hét Licht der wereld (Christus) niet zien. Is dat de pijn in jouw leven? Dat je Hem niet kent 

en Hem niet ziet? Maar als het Woord van God, door de kracht van de Heilige Geest werkelijk 

open mag gaan voor je hart, dan zal het Licht schijnen in je hart, wat Paulus beschrijft in  

2 Korinthe 4:6. Zoals het ‘bij al de kinderen Israëls licht was in hun woningen’.  

Zo kan het ook licht zijn of worden in jouw hart, om alle duisternis van zonde, vijandschap, 

ongeloof en het onbekeerd zijn te laten verdwijnen. Zelfs al ben je zo hard als Farao.  

Heeft het Licht van God in Christus, de Blinkende Morgenster, de Zon der Gerechtigheid al zó 

geschenen in jouw hart en in jouw leven?   

 

Daarom was Paulus geroepen, zegt hij in Handelingen 26:18: ‘Om hun ogen te openen, 

en hen te bekeren van de duisternis tot het licht...’  En die boodschap komt nu ook tot jou. 

Heel persoonlijk. Elke keer als het Woord geopend wordt. De HEERE roept nu net zo ernstig, 

liefdevol, indringend en welmenend als toen. Maar: er komt een laatste dag, zoals bij Farao. 

Wie weet hoe spoedig. Dan zal de oproep tot bekering en de stem van Gods knechten niet 

meer gehoord worden. Farao is ons vandaag tot een voorbeeld hoe het afloopt met ieder 

onbekeerd mens. Zul je dat niet vergeten?  

 

Maar daartegenover: ‘Gods kinderen wandelen in het Licht, als anderen eindeloos in een dikke 

duisternis ronddwalen’, schrijft Matthew Henry. Jawel, Mozes is weggejaagd en met de dood 

bedreigd door Farao (vs.28). Maar straks, na de tiende plaag zal Mozes, zoals Hebreeën 11:28 

zegt, ‘door het geloof Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings; want hij hield zich 

vast, als ziende den Onzienlijke’. De onzichtbare God was zijn almachtige Verdediger. Zo is 

het voor alle kinderen van de Heere. Ze mogen straks ingaan, door ‘t Goddelijk Licht geleid, 

in de hemelse gewesten: het Beloofde Land, met een hoofdletter.  

En ‘aldaar zal geen nacht zijn’ (Openbaring 21:25, 22:5). Wat een wonder!  

 

Weet jij niet van dit wonder? Hij roept nog vanuit Jesaja 55:6 (en lees daarbij de 

kanttekening): ‘Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is’. 

 

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer. 


