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Kijk eens daar in de verte! Daar
zijn duizenden witte vlekken tegen de
lage heuvels van de velden van
Dothan. Die witte vlekken zijn de
schapen van vader Jakob.
Vader Jakob is heel rijk. Hij heeft
twaalf zonen.Tien zonen passen op de
schapen.
Twee zijn er thuis in Jakobs tent. Dat
zijn de jongsten. Ze heten Jozef en
Benjamin. Jozef is de oudste van die
twee.Vader Jakob houdt heel veel van
die twee broers, véél meer dan van
zijn andere tien zonen.

De moeder van Jozef en Benjamin,
Rachel, is gestorven. Bij Bethlehem in
de velden van Efratha is haar graf.
Jakob hield veel van Rachel en daarom
houdt hij ook zo veel van haar zonen.
Het allermeest houdt hij van Jozef.
Daarom maakt hij een heel mooi
kleed voor Jozef, een rok met veel
kleuren. Die is toch mooi!
De tien broers zijn daar heel boos om.
„Hij krijgt een mooie rok”, zeggen ze,
„en wij niet.Vader trekt Jozef vóór. Hij
houdt veel meer van hem dan van
ons.” Ze zijn zó boos, dat ze Jozef
haten. Ze schelden hem uit, omdat
hun vader het meest van hem houdt.

Op een nacht heeft Jozef
gedroomd. Hij vertelt die droom aan
zijn broers. „Wij waren samen op het
korenveld bezig om de schoven op te
binden”, zegt hij. „Mijn schoof ging
rechtop staan en viel niet om. Maar
opeens kwamen jullie schoven alle-
maal rondom mijn schoof staan en
bogen zich heel diep voor mijn schoof
neer. Zien jullie wel dat ik de meeste

1 . IN D E V E L D E N VA N DOT H A N

ben? Jullie zullen eens voor mij bui-
gen.”
De broers kijken elkaar eens aan. „Die
jongen is onuitstaanbaar”, zeggen ze.
„Wat is hij hoogmoedig! Denkt hij nu
echt dat wij voor hem zullen buigen?”
En ze haten hem nog meer. Nu niet
alleen omdat hij zo’n mooie rok heeft,
maar ook omdat hij zulke vreemde
dromen heeft.

Een andere keer droomt Jozef
weer. „Luister eens”, zegt hij tegen zijn
vader en zijn broers, „ik droomde dat
ik een heel grote ster aan de hemel
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was. En toen kwamen de zon, de maan
en elf sterren en die bogen zich diep
voor mij neer. Echt waar, jullie zullen
allemaal eens voor mij buigen.”
Nu wordt het zelfs vader Jakob te erg.
Wat eigenlijk nooit gebeurt, doet
Jakob nu. Hij bestraft Jozef en zegt:
„Jongen toch, wat is dat voor een
droom? Zullen wij, je moeder, je
broers en ik, voor jou buigen?”
De broers hebben echt een hekel aan
hem en noemen hem spottend „mees-
ter dromer.”
Maar vader Jakob denkt er het zijne
van. Hij weet dat er niets zómaar
gebeurt. God bestuurt immers alle din-
gen? En als Jakob aan Gods verbond
denkt, voelt hij diep in zijn hart dat de
Heere wel zal zorgen. Dat heeft de
Heere beloofd en wat Hij belooft, dat
doet Hij ook. Heb je dat in je eigen
leven al eens gezien?

ZINGEN: Psalm 99 : 1

God, de HEER’ regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d’ aard’ bewege;
Hij is Isrels zege.

LEZEN: Genesis 37 : 1-11 en Spreuken
16 : 1-9

VRAGEN:

1. Waarom haten de broers Jozef?
2. Spreekt de Heere door dromen?

Geef voorbeelden uit de Bijbel!
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2 . JO Z E F D O O R Z I J N B RO E R S

V E R KO C H T

Het is al een tijdje geleden dat de
tien zonen van Jakob met de schapen
weggegaan zijn en ze zijn nog steeds
niet terug. Jakob wordt wat ongerust.
Als er maar niets ergs gebeurd is! 
„Jozef,” zegt hij, „ga jij eens kijken
waar je broers zijn en vraag hen hoe
het gaat. Kom dan gauw terug om het
mij te vertellen.”
Jozef gaat gehoorzaam op reis. Hij
heeft zijn veelkleurige rok aan en
loopt naar Sichem om zijn broers te
zoeken.
Hij zoekt overal, maar vindt zijn broers
niet.Tenslotte verdwaalt hij zelf.
Opeens komt er een man aan. „Wat
zoek je hier, jongen?” vraagt hij.
„Ik zoek mijn broers met hun scha-
pen. Hebt u ze niet gezien?” antwoordt
Jozef.
„Jawel, maar ze zijn al verder gegaan
naar de heuvels van Dothan”, vertelt
de man. Jozef loopt verder. Eindelijk
ziet hij heel in de verte zijn broers.
Wat wordt hij blij!

De broers zien Jozef al van ver
aankomen. „Kijk,” zeggen ze tegen
elkaar, „daar komt onze meester dro-
mer! En hij heeft zijn mooie rok weer
aan!”
„Weet je wat,” zegt er één, „we moe-
ten hem doodslaan. Dan komt er niets
van zijn mooie dromen terecht.”
Ruben, de oudste, vindt dat niet goed.
„Laten we geen broedermoord ple-
gen”, zegt hij, „maar laten we hem in
een kuil stoppen.” Hij denkt stilletjes:
„Als ze dat doen, laat ik hem er stie-
kem uit en dan kan hij vluchten.”

„Goed,” zeggen ze allemaal, „dat doen
we.We gooien hem in die diepe kuil,
daar verderop!”
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Jozef is nu vlak bij hen. O, wat kijken
ze weer boos!
Opeens springen ze op en met z’n
allen grijpen ze Jozef vast. Ze slepen
hem mee naar een kuil en daar zit
Jozef nu. Dúrven ze wel, met zijn tie-
nen tegen een jongen van zeventien
jaar?
Jozef roept en smeekt of zijn broers
hem er uit willen halen, maar ze luis-
teren niet eens!
Hij hoort hun spottende stemmen.
Niemand heeft medelijden met hem.

Als de broers hun brood zitten te
eten, zien ze op de grote weg een
groep kooplieden met kamelen aanko-
men, die op weg zijn naar Egypte om
daar hun handelswaren te verkopen.
„Ik heb een plan”, zegt Juda, één van
de broers. „Laten we Jozef aan die
Midianieten verkopen. Die weten wel
raad met hem en dan hoeven wij geen
moord te plegen om van hem af te
zijn.”
Dat vinden ze een goed plan. Ze halen
Jozef uit de put. Hij staat daar tussen
zijn broers en die kooplieden in en ze
onderhandelen over hem! Dan krijgen
de broers twintig zilverlingen en ze
geven Jozef aan die vreemde mannen.
Hij wordt met een touw achter een
kameel gebonden en moet mee.
Helemaal naar Egypte...Arme Jozef. Zal
hij zijn vader ooit terug zien?

Als het donker wordt, sluipt er een
man naar een kuil, daar in de velden
van Dothan. Het is Ruben, die zijn
broer Jozef wil bevrijden. Hij was er
niet bij, toen de anderen Jozef ver-
kochten. Hij schrikt als hij hoort wat
er gebeurd is. O, wat moet hij zijn
vader zeggen, als hij naar Jozef vraagt?
Maar ook daar weten de broers raad
op. Ze besmeuren Jozefs mooie rok

met bloed van een geitenbokje en
laten een knecht die naar vader Jakob
brengen.
Nu denkt vader dat Jozef door een
wild dier verscheurd is: „Toen scheur-
de Jakob zijn klederen en leide een
zak om zijn lenden; en hij bedreef
rouw over zijn zoon, vele dagen”
(Gen. 37 : 34).

Jozef loopt door de woestijn,
steeds verder weg, naar Egypte. Hij
voelt zich heel verdrietig. Maar hij bidt
tot God, of Hij hem helpen wil. En de
Heere ziet èn hoort Jozef.Want al heb-
ben de broers veel kwaad gedaan, de
Heere volvoert Zijn raad en zal alles
ten goede keren.

ZINGEN: Psalm 130 : 1

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, Die heil kunt zenden:
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ’k in mijn druk versmacht.

LEZEN: Genesis 37 : 12-36 en
Mattheüs 18 : 15-22

VRAGEN:

1. Waarom gooien de broers Jozef in
de kuil?

2. Jozef wordt wel een type van de
Heere Jezus genoemd. Dat bete-
kent dat hij lijkt op de Heere
Jezus. Laat dat met voorbeelden
zien.
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Eindelijk is de lange reis ten
einde. De karavaan van de Midianieten
is in Egypte aangekomen. Jozef loopt
nog steeds achter de kameel, waaraan
hij vastgebonden is. O, wat is hij moe!
En wat mist hij zijn vader en
Benjamin! Hij voelt zich diep ongeluk-
kig en zachtjes bidt hij tot de Heere,
of Hij voor hem zorgen wil.
De kamelen houden stil. Ze zijn nu op
een grote markt, waar de kooplieden
hun koopwaar aanbieden. En dan…
dan gaan ze Jozef óók verkopen.Als
slaaf wordt hij te koop aangeboden en
iedereen bekijkt hem. Hij klemt zijn
lippen op elkaar en zucht stilletjes tot
God. Dat kan niemand horen, maar hij
weet dat de Heere hem wèl hoort. En
dat troost hem, ondanks zijn verdriet.
Kijk, daar komt een soldaat aan. Het is
een Egyptisch officier, die Potifar heet.
Het is een voornaam heer, dat kun je
zo wel zien. Hij blijft vlak voor Jozef
staan. „Wat kost deze knaap?” vraagt
hij. De Midianieten onderhandelen
met de officier en dan worden ze het
eens. De officier koopt Jozef en neemt
hem mee naar huis. Jozef is nu de slaaf
van Potifar. Hij, de zoon van een rijk
herdersvorst, is slaaf in het huis van
een voorname man in Egypte!
Jozef begrijpt het allemaal niet, maar
hij weet dat de Heere voor hem zor-
gen zal en daarom probeert hij gedul-
dig te zijn en goed zijn best te doen.
In de Bijbel staat: „En de Heere was
met Jozef, zodat hij een voorspoedig
man was” (Gen. 39 : 2). Potifar ziet dat
Jozef zijn werk goed doet. „Dat is een
flinke jongen,” zegt hij, „die zit niet
moedeloos bij de pakken neer, maar
weet van aanpakken. Ik heb het best

getroffen met deze aankoop.”
Op een dag zegt hij: „Jozef, kom eens
hier. Jij doet zo goed je best! Ik geloof
ook dat ik jou wel vertrouwen kan.
Wees jij voortaan de baas over alles
wat ik heb.Al mijn slaven moeten jou
gehoorzamen.”

Op zekere dag gebeurt er iets heel
ergs. De vrouw van Potifar vindt Jozef
een aardige jongen. Ze wil heel lelijke
dingen doen met Jozef en zo haar man
bedriegen. Maar Jozef wil daar niet
aan meedoen. Hij zegt tegen haar: „Dat
is zonde tegen God en ik wil niet
tegen Hem zondigen. En ik wil ook
mijn goede meester niet bedriegen. Ik
denk er niet aan!” O, die vrouw wordt
toch boos! Ze grijpt Jozef bij zijn
kleed om hem tegen te houden, maar
Jozef rukt zich los en rent weg! Hij
wil niet zondigen en de Heere ver-
driet doen!

3 . EE N S L A A F I N EG Y P T E



De vrouw kijkt naar de mantel van
Jozef en lacht kwaadaardig.Wacht, nu
zal ze hem toch te pakken hebben, die
lelijke slaaf! Ze gaat zó hard schreeu-
wen, dat de andere slaven verschrikt
komen aanlopen. „Wat is er gebeurd?”
vragen ze angstig. „Gauw,” gebiedt ze,
„grijp snel Jozef, die Hebreeër! Hij
wilde zijn heer bedriegen met mij.
Hier heb ik zijn kleed als bewijs.” De
slaven grijpen Jozef beet en houden
hem vast tot Potifar thuis komt.

Dan vertelt zijn vrouw wat er volgens
haar gebeurd is. Maar ze liegt en ver-
telt juist alles andersom. Potifar
gelooft zijn vrouw en hij wordt heel
boos op Jozef. Hij vraagt niet eens aan
hem of het wel waar is, wat zijn
vrouw zegt. „Breng hem naar de

9
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gevangenis!” zegt hij tegen de andere
slaven. „Ik heb die knecht veel te veel
vertrouwd!”
Arme Jozef. Daar gaat hij naar de
gevangenis. En hij heeft niet eens
schuld! Ze stoppen hem ergens in een
donkere kerker. Daar zit hij. Helemaal
alleen… Nee, toch niet helemáál
alleen, want de Heere ziet hem. En
Jozef bedenkt dat de Heere ook weet
dat hij onschuldig is. Hij gaat bidden
tot God, omdat hij weet dat Hij hem
hoort en ziet, al is het nog zo donker
in deze vreselijke gevangenis.

Al gauw valt het de gevangenisbe-
waker op dat Jozef zo’n rustige, stille
jongen is. Hij mag Jozef wel. En daar-
om zegt hij op een keer tegen hem:
„Jozef, jij mag dat donkere hol uit en
mij voortaan helpen. Je mag vrij in de
gevangenis rondlopen. Maar denk
erom: je mag er niet uit!” O, wat is
Jozef blij dat hij weer wat meer vrij-
heid krijgt. „Zie je wel,” denkt hij, „de
Heere ziet mij en zorgt voor mij.Wat
is God goed voor mij! En als God met
mij is, waar zou ik dan voor moeten
vrezen?” Dat mag Jozef geloven. Ken je
dat geloof al in je hart? Dan hoef je
nergens bang voor te zijn.

ZINGEN: Psalm 105 : 10

Wie kan Gods wijs beleid doorgron-
den?
Een man werd voor hen heen gezon-
den:
De vrome Jozef, rijk in deugd,
Tot slaaf verkocht in zijne jeugd,
In ijz’ren boeien wreed gekneld,
Werd hun tot heil, in eer gesteld.

LEZEN: Genesis 39 en 1 Petrus 4 : 13-
19

VRAGEN:

1. Hoe gaat het met Jozef in het huis
van Potifar?

2. Waarom komt Jozef in zulke
moeilijke en ellendige omstandig-
heden?
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Op een dag gaan de deuren van
de gevangenis weer open. Er komen
twee gevangenen binnen. Het zijn
twee hovelingen van de koning van
Egypte. De ene man is de opperschen-
ker van de koning. Hij schonk altijd de
wijn in de beker van de koning. De
ander is de overste van de bakkers, die
het heerlijkste gebak maakte voor de
koninklijke maaltijden. Maar nu zitten
ze in de gevangenis, omdat ze iets ver-
keerds hebben gedaan en de koning
hen daarvoor straft.

Jozef moet ook voor deze twee
mannen zorgen.Vaak maakt hij een
praatje met hen. Zo komt hij ook te
weten wie ze zijn en wat er gebeurd
is.
Op een morgen, als Jozef hen weer
eten brengt, kijken ze heel bedroefd.
„Waarom zijn jullie zo bedroefd?”
vraagt Jozef. „O”, zeggen ze, „we heb-
ben allebei gedroomd en er is hier
niemand die ons de droom uit kan leg-
gen.Wij zijn gevangenen en kunnen
niet naar de tempel gaan om onze
tovenaars en wijzen de uitleg te vra-
gen.”
„Komt”, zegt Jozef, „zegt mij maar wat
u gedroomd hebt. Zijn de uitleggingen
niet van God? Ik zal Hem bidden of
Hij het mij bekend wil maken.Vertel
het maar gerust.”

De schenker vertelt eerst. „Ik zag
een heel mooie wijnstok en daar
waren drie ranken aan. De knoppen
kwamen al bijna uit en zie, toen kwa-
men de bloesems en daarna zag ik de
druiventrossen hangen. Ik stond er bij
te kijken en de beker van de koning

was in mijn hand.Toen perste ik de
druiven uit in die beker en gaf hem
aan de koning.”
Jozef wordt heel blij en zegt:
„Mijnheer de schenker, ik zal u de uit-
leg van uw droom vertellen. Die drie
ranken zijn drie dagen. Over drie
dagen zult u weer, net als voorheen,
de opperste schenker van Farao zijn.”
De schenker wordt ook blij, als hij dat
hoort. Maar Jozef vraagt aan hem: „Als
u weer vrij bent, zult u mij dan niet
vergeten? Ik zit hier helemaal onschul-
dig in de gevangenis. Ik ben uit het
land van mijn vader weggehaald en
hier als slaaf verkocht. Zult u echt aan
mij denken?”

Dan zegt de bakker: „Ik zal ook
mijn droom vertellen. Er waren drie
getraliede korven, die ik boven op
mijn hoofd droeg. In de bovenste korf
was het lekkerste gebak dat men zich
denken kan.Alles was voor de koning.
Maar o wee, de vogels kwamen en
pikten alles uit die korf weg.Toen was
die bovenste korf helemaal leeg.”
Jozef kijkt heel somber naar de bak-
ker. „Mijnheer de bakker”, zegt hij
zachtjes, „ik zal ook uw droom uitleg-
gen. Die drie korven zijn ook drie
dagen. Nog drie dagen zal het duren
en dan zult u aan de galg gehangen
worden en de vogels zullen u oppik-
ken.”
Wat schrikt de bakker daarvan! Hij
kan nauwelijks geloven dat het waar
is, wat Jozef vertelt!

Drie dagen later is het groot feest
in Egypte. De koning is jarig. En op die
dag gebeurt, wat Jozef gezegd heeft.

4 . DE S C H E N K E R E N D E BA K K E R



De bakker wordt uit de gevangenis
gehaald. Daarna wordt hij aan de galg
gehangen…
De schenker wordt ook uit de gevan-
genis gehaald. Maar hij wordt naar de
koning gebracht en mag voortaan
diens beker weer vol schenken met
wijn.Wat een eer!
En Jozef? Jozef zit nog in de gevange-
nis en denkt: „Nu zal de schenker het
zeker aan de koning vertellen.” En
vaak kijkt hij naar de gesloten deuren.
Gaan ze nu nóg niet voor hem open?
Wat duurt het toch lang! Maar hoe hij
ook wacht, er gebeurt niets. Na lang
wachten snapt Jozef dat de schenker
hem vergeten heeft.Wat wordt hij
daar verdrietig van!
Maar… de Heere vergeet Jozef niet.
Hij geeft hem een geduldig hart. En
Jozef gelooft dat God aan hem denkt.
„Nooit zal Hij mij vergeten,” denkt
Jozef stil, „Hij zal wel weten wat Hij
doet. God zal voor mij zorgen.” En de
Heere zegent Jozef, ook in de gevange-
nis. Hij geeft hem een nederig hart. En
juist de nederigen wil de Heere ver-
troosten door Zijn genade te schen-
ken.

ZINGEN: Psalm 121 : 2

Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

LEZEN: Genesis 40 en Job 33 : 14-30

VRAGEN:

1. Vertel de droom van de bakker
met eigen woorden na.

2. Spreekt de Heere nu nog door
dromen? Kijk ook in de N.G.B.,
artikel 7.

13
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In Kanaän woont Jozefs vader,
Jakob. Hij is dikwijls heel moedeloos.
Zou God wel aan Zijn verbond geden-
ken? Als Jakob naar zijn zonen kijkt,
wordt het hem bang om het hart. Ze
zijn zo ruw en zo boos. En Jozef, ach,
zijn lieve Jozef is dood. Het is nu al
dertien jaar geleden, dat ze hem kwa-
men vertellen dat een wild dier zijn
lieve jongen verscheurd had. En ál die
jaren is er in Jakobs hart zo’n groot
verdriet en leeft er de bange vrees dat
God hem vergeten is. Maar Jozef leeft
en de Heere zorgt voor hem, zonder
dat Jakob het weet. En de Heere gaat
ook voor Jakob zorgen, op een won-
derlijke manier. Maar dát weet Jakob
nog helemaal niet!

En Jozef? Ach, die ondankbare
schenker is nu al twee jaar uit de
gevangenis. En Jozef zit er nog steeds
in. Hij probeert geduldig te zijn, maar
het valt niet altijd mee om te geloven
dat alles wat de Heere doet, goed is.
Maar de Heere denkt aan Jakob èn aan
Jozef èn aan Zijn verbond. Hij zal ver-
heerlijkt worden, Hij alleen. En om
Zijn raad te vervullen, gebruikt de
Heere regen en droogte, vruchtbare
en onvruchtbare jaren, koeien en
koren. Zelfs de boze broers van Jozef
en de machtige koning van Egypte
gebruikt de Heere om Zijn raad uit te
voeren. Luister maar hoe de Heere
werkt.

De gevangenisdeuren gaan open.
Mannen komen binnen gerend. „Waar
is die Hebreeuwse slaaf?” roepen ze
luid.Als ze Jozef vinden, nemen ze
hem snel mee. „Kom mee, vlug, je

5 . DE HE E R E W E R K T!

moet bij de koning komen!” schreeu-
wen ze. „Maar man, wat zie je er uit!
Wat heb je lange haren en je kleren
zijn vies! Nee, zó kan je niet voor de
koning verschijnen.” Snel knippen ze
de lange haren van Jozefs hoofd, was-
sen zijn voeten en trekken hem scho-
ne kleren aan. Zo, nu kan hij wel mee.
Gauw maar, want de koning is onge-
duldig! Vóór Jozef goed en wel beseft
wat er allemaal gebeurt, staat hij voor
de machtigste heerser van Egypte.
Toch is hij helemaal niet bang, want
hij voelt dat de Heere met hem is.
De koning zit op een mooie troon.
Wat heeft hij prachtige kleren aan! En
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wat schittert die kroon op zijn hoofd
mooi! In zijn hand heeft hij een scep-
ter. „Kom maar hier”, zegt de koning,
„en wees maar niet bang.”Wat klinkt
zijn stem vriendelijk!
Wat zou dit toch allemaal betekenen?
Dan gaat de koning vertellen. Hij had
gedroomd en voelde dat die droom
een betekenis heeft. Daarom liet hij al
de wijze tovenaars uit het land komen
om de droom uit te leggen. Maar nie-
mand wist wat de betekenis van de
droom was.Toen kwam opeens de
opperste schenker voor de troon van
de koning staan en zei dat hij iemand
wist, die dromen uit kon leggen. „U
weet wel, koning, toen u zo boos was
op mij en de bakker, dat wij in de
gevangenis moesten.Toen droomden
wij ook en daar was een Hebreeuwse
slaaf, Jozef heette hij, die ons de dro-
men uitlegde.”
Daarom heeft de koning Jozef meteen
laten halen. De koning vraagt aan
Jozef: „Bent u die wijze slaaf, die dro-
men kan uitleggen?” „Nee, mijnheer

de koning,” antwoordt Jozef eenvou-
dig, „bij mij is geen wijsheid. Maar
God, Die zal de uitlegging van uw dro-
men geven.” Jozef geeft God de eer.
Wij zouden geneigd zijn onszelf de
eer te geven. Jozef doet dat niet. Hij
weet Wie hem het verstand geeft om
de droom van Farao uit te leggen.
Geef de Heere de eer van alles wat je
doet en krijgt in je leven!

ZINGEN: Psalm 107 : 16

Laat zulken eer bewijzen
Aan ’s HEEREN gunst en macht,
En al Zijn wond’ren prijzen
Voor ’t menselijk geslacht.
En dankbaar, bij ’t gemeen
God hun Verlosser noemen
En bij ’s lands overheên
Zijn Naam en deugden roemen.

LEZEN: Genesis 41 : 1-16 en Spreuken
2 : 1-11

VRAGEN:
1. Waardoor herinnert de schenker

zich Jozef?
2. Welke wijsheid wordt bedoeld in

Spreuken 2?
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De koning Farao zit op zijn troon.
Voor hem staan de edelen en Jozef.
Dan vertelt de koning zijn dromen: „In
mijn droom zag ik zeven mooie, vette
koeien uit de rivier de Nijl komen, die
aan de oever gingen grazen. Even later
kwamen er uit de rivier zeven lelijke,
magere koeien. Zulke lelijke koeien
heb ik in mijn land nog nooit gezien.
Die magere koeien aten ineens die
vette koeien helemaal op. En ze ble-
ven even lelijk en mager als daarvoor.
Ik schrok er wakker van. Dat was een
vreemde droom! Even later sliep ik
weer verder en toen droomde ik nog
een droom, bijna precies hetzelfde als
die van de koeien.Weer stond ik aan
de oever van de Nijl. En daar schoten
ineens zomaar zeven vette aren op,
met heel dikke korrels erin. Maar daar-
na kwamen er zeven heel magere
korenaren groeien en die aten de
zeven vette aren op.Toen werd ik
weer wakker. En nu is er niemand van
mijn wijzen die mijn dromen kan uit-
leggen.”
Het is even heel stil. Dan vertelt Jozef
rustig wat de Heere hem in zijn hart
zegt: „Mijnheer de koning, die twee
dromen betekenen precies hetzelfde.
De zeven koeien en de zeven aren
betekenen steeds zeven jaren. Eerst
zullen er zeven jaren van overvloed
komen. Dan zal de Nijl overstromen
en goed en voedzaam slib achterlaten
en het koren zal groeien, rijk en goed.
Maar daarna zullen er zeven jaren
komen, waarin de Nijl niet buiten zijn
oevers zal treden. En als er geen
vruchtbaar slib zal zijn, zal het koren

niet goed groeien. De zon zal branden
op de velden en alles zal verdorren.
Dan zal er hongersnood komen in het
land.Weet u wat u moet doen? U
moet een wijs man benoemen, die
zorgen kan dat er in de jaren van over-
vloed koren verzameld wordt voor de
jaren van hongersnood.”
De koning is blij dat hij deze uitleg
hoort. Nu weet hij wat de dromen
betekenen. „Jozef,” zegt hij, „God heeft
u dat alles getoond.Welnu, er is in
heel Egypte nergens zo’n wijs man als
u bent. Daarom zal ik u onderkoning
maken. U bent, na mij, de machtigste
man van Egypte en u zult voor dat
koren gaan zorgen.”Alle wijze mannen
die er bij staan, zijn het met de koning
eens. Ja, Jozef moet onderkoning wor-
den!
Dan krijgt Jozef prachtige kleren aan.
Hij mag op een wagen gaan staan en
rijdt door het hele land, zodat ieder-
een kan zien wie de nieuwe onderko-
ning is. En iedereen noemt hem, zoals
de koning hem ook noemt: Zafnath-
Paäneah. Dat betekent: De redder van
het volk.
Daar staat Jozef. Hij is zomaar ineens
een belangrijk man geworden. Maar
hij is er niet trots op, omdat hij weet
dat God dit gedaan heeft. In zijn hart
klinkt stil een danklied tot Gods eer.
Niemand hoort dat, maar in de hemel
wordt het wèl gehoord. Zie je, dat
alles naar Gods raad geleid wordt?
Zoals Jozef het verteld heeft, gebeurt
het ook. Na zeven jaren overvloed,
komt er honger. Niet alleen in Egypte,
maar ook in de omringende landen.

6 . DE S L A A F WO R D T

O N D E R KO N I N G
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Voor de Egyptenaren is het niet zo
erg, want er is nog koren genoeg.
Jozef heeft in de zeven jaren van voor-
spoed gezorgd voor grote schuren,
waarin het koren opgeslagen ligt.
Daardoor is er nog volop eten in
Egypteland. De mensen uit de andere
landen komen naar Egypte om koren
te kopen. En Jozef stuurt niemand met
lege handen terug. Er is genoeg voor
iedereen.
Nog veel meer dan Jozef, heeft de
Heere voldoende rijkdom aan genade
voor iedereen, die tot Hem komt. De
Heere stuurt ook niemand met lege
handen terug. Daarom mag je altijd
naar Hem toe gaan en Hem vragen om
Zijn zegen. God rechtvaardigt goddelo-
zen door Zijn genade in Christus, de
Redder van Zijn volk. Ben je al zo’n
goddeloos mens geworden? Zo is
Jozef het beeld van de meerdere Jozef,
Christus.

ZINGEN: Psalm 113 : 4

Wie is aan onzen God gelijk?
Die armen opricht uit het slijk;
Nooddruftigen, van elk verstoten,
Goedgunstig opheft uit het stof,
En hen, verrijkt met eer en lof,
Naast prinsen plaatst en wereldgro-
ten?

LEZEN: Genesis 41 : 17-57 en Psalm
105 : 1-22

VRAGEN:

1. Wat betekenen de twee dromen
van Farao?

2. Leg uit dat Christus de meerdere
Jozef genoemd wordt.
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In de tenten van vader Jakob
sluipt de honger ook binnen. Dan zegt
Jakob tegen zijn zonen: „Jullie moeten
maar naar Egypte gaan en daar koren
kopen. Ik heb gehoord dat daar
genoeg is.” De jongens kijken elkaar
eens aan. Naar Egypte gaan…? Dat
herinnert hen aan het wrede hande-
len met hun broer, met Jozef… Maar
de honger wordt zó erg, dat ze op een
dag wel naar Egypte moeten, willen ze
niet omkomen van de honger.
Daar gaan ze, alle tien. Benjamin blijft
thuis, bij zijn vader.Als ze in Egypte
komen, worden ze bij de onderkoning
gebracht. Heel diep buigen ze voor die
voorname man neer.Wat zij echter
niet weten, is dat die onderkoning
hun broer Jozef is. Maar Jozef herkent
zijn broers wèl. En als ze voor hem
buigen, moet hij denken aan de dro-
men, die hij vroeger gehad heeft… O,
zou alles toch waar worden? 
Hij laat zijn broers niet merken dat hij
hen kent, maar doet net of hij ze niet
vertrouwt. „Jullie zeggen wel dat je
brood wilt kopen,” zegt hij nors, „maar
volgens mij zijn jullie verspieders.” De
broers schrikken ervan! „O nee, mijn-
heer, wij zijn heel vroom en wij allen
hebben één vader. Heus, wij komen
om koren te kopen, want er is honger
in ons land.”
„Nee,” spreekt Jozef streng, „ik zeg dat
jullie verspieders zijn!” De broers sid-
deren van angst. „Mijnheer, geloof ons
toch”, zeggen ze. „Wij hebben een
oude vader en nog een kleine broer
thuis en… ja, wij hebben nóg een
broer gehad, maar die is er niet meer.”
De onderkoning laat de broers drie
dagen opsluiten in de gevangenis. Dan

moeten ze weer bij hem komen. Ze
sidderen van angst.Wat is die onderko-
ning streng!
„Goed,” antwoordt Jozef kortaf, „als
het waar is wat jullie zeggen, dan gaan
jullie samen die jongste broer halen.
Eén van jullie blijft hier. En denk
erom, als jullie je jongste broer niet
meenemen, dan weet ik jullie te vin-
den!”
Simeon moet in Egypte blijven. Hij
gaat de gevangenis weer in. De broers
staan er verslagen bij. „Heb ik het jul-
lie niet gezegd?” zegt Ruben, de oud-
ste. „Dit gebeurt, omdat jullie Jozef
kwaad gedaan hebben. En nu komt
zijn bloed op ons hoofd.” Ze weten
niet dat Jozef erbij staat en alles hoort.
Ze denken dat hij hun taal niet
spreekt en dus niets verstaat van wat
ze zeggen.
De knechten van Jozef hebben zakken
gevuld met koren. De negen broers,
die naar hun vader terug gaan, laden
alles op de ezels en vertrekken. O, wat
is alles anders gelopen dan ze gedacht
hadden! Wat zal vader Jakob zeggen,
als hij ziet dat Simeon er niet bij is? En
krijgen ze Benjamin wel mee? Hun
vader is vast bang dat die jongen ook
wat overkomt!
Onderweg stoppen de broers even
om te eten en de ezels drinken te
geven.Als één van hen de korenzak
opent, ziet hij tot zijn schrik dat het
geld voor het koren bovenop het
koren ligt! O, wat is dát nu weer? Wat
gebeurt er toch allemaal!? Ze worden
zó bang… 
Als ze thuis komen, vertellen ze vader
Jakob alles. De oude man weent van
verdriet. „Jozef is er niet meer, nu is

7 . HO N G E R I N D E L A N D E N
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ZINGEN: Psalm 107 : 5

Dewijl Hij hen verzaadde,
Die dorstten, en met goed
Den honger, uit genade,
Vervuld’ in overvloed.
Daar z’ in die bitterheên
Den dood voor ogen zagen,
Van allen kant bestreên,
Deed God hun heillicht dagen.

LEZEN: Genesis 42/43 : 1-14 en
Johannes 10 : 11-18

VRAGEN:

1. Waarom zegt Jozef dat zijn broers
verspieders zijn?

2. Juda is borg voor Benjamin.
a  Wat is een borg?
b. Wie is de meerdere Borg? 

Zie Joh. 10 : 11-18 en Dordtse
b. leerregels H2 art. 2.

Simeon weg en moet dan straks
Benjamin ook nog van me afgenomen
worden? Dat nooit!” zegt hij bitter. „Al
deze dingen zijn tégen mij!” (Gen. 42 :
26). Dat is een ongelovige klacht van
vader Jakob. Maar hoewel het nu lijkt,
dat God tégen hem is, zal straks blij-
ken dat de Heere juist vóór hem is. Hij
zorgt voor Zijn kinderen, ook als ze
dat zelf niet kunnen zien.
Jakob en zijn huisgezin hebben weer
te eten. De broers spreken niet meer
met hun vader over Egypte. Ze durven
niet, omdat ze bang zijn dat Benjamin
niet mee mag. En dan mogen ze niet
bij de onderkoning komen. Maar het
eten raakt op en de honger begint
weer te knagen.
„Ga maar weer naar Egypte”, zegt
Jakob eindelijk tegen zijn zonen. Maar
Juda zegt: „Vader, wij durven niet in
Egypte te komen zonder Benjamin.
Geef hem maar mee. Ik zal borg voor
hem zijn. Ik zal zorgen dat hij weer bij
u terug komt.”
Dan geeft Jakob toe en hij geeft alles
over in de handen van de almachtige
God, Die voor een ieder zorgen zal.
Weet je al dat Zijn zorgende handen
over jou uitgestrekt zijn?
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Daar gaan de broers, naar Egypte.
Ze zijn weer met z’n tienen, want
Benjamin is er nu bij. In hun zakken
hebben ze dubbel geld en veel
geschenken voor de onderkoning. Na
een lange, bange reis komen ze in
Egypte aan. Maar wat valt dat mee! De
onderkoning is zó vriendelijk voor
hen! En Simeon komt ook weer bij
hen.Wat een blijdschap is er bij de
broers! De onderkoning vraagt naar
hun vader en als hij Benjamin ziet,
zegt hij: „Mijn zoon, God zij u gena-
dig.” Maar dan wordt het Jozef te veel.
Hij gaat snel naar een ander vertrek
en huilt van diepe ontroering en blijd-
schap.Toch zegt hij niet tegen zijn
broers wie hij is.Waarom niet? Omdat
hij weten wil of ze werkelijk veran-
derd zijn, sinds hij door hen verkocht
is.
De broers krijgen heerlijk eten in het
paleis van de onderkoning.Wat is het
allemaal vreemd! Eerst was de onder-
koning zo boos en nu is hij zo vrien-
delijk! En bovendien laat hij de broers
plaatsnemen aan tafel, precies op volg-
orde van leeftijd. Hoe kan dat? En als
ze gaan eten, krijgt Benjamin wel vijf
keer zoveel als de anderen. Maar de
broers zijn er niet jaloers op. Ze zijn
alleen heel erg verbaasd.

De volgende morgen worden de
ezels geladen en gaan de broers weer
op weg naar huis.Wat zal vader blij
zijn, dat Simeon en Benjamin allebei
gewoon mee terug komen! Wat is het
meegevallen! Opgewekt gaan ze op
weg. Maar opeens… hoor eens! Wat is
dat? Achter hen op de weg horen ze
het getrappel van paarden. Daar

komen soldaten aan! Wat rijden ze
snel! Bij de broers houden de paarden
stil. „Sta eens stil!”, roept de hoofdman
bulderend. „Waarom hebben jullie de
zilveren beker van de onderkoning
gestolen? Wat zijn jullie een stelletje
ondankbare dieven!”
Verschrikt staan de broers stil. Zij zou-
den de beker van de onderkoning
gestolen hebben…? O nee, ze weten
zeker dat dat absoluut niet waar is.
Dat moet een vergissing zijn! „Kijk
maar in onze zakken,” zeggen ze rus-
tig, „wij hebben niets gestolen. En als
u die beker wel in onze spullen vindt,
zijn wij allemaal uw slaven.”
De soldaten doorzoeken de zakken
van de broers. En dan… dan steekt
een soldaat ineens triomfantelijk de
beker omhoog. In de zak van
Benjamin zat hij verstopt. „Zie je wel?”
zegt de hoofdman boos, „jullie zijn
dieven. Ga onmiddellijk mee naar de
onderkoning, allemaal!” Met gebogen
hoofden en bevende harten volgen de
broers de soldaten. O, wat gebeurt er
toch allemaal? De broers kunnen ook
niet weten dat Jozef die beker stille-
tjes in Benjamins zak heeft laten stop-
pen. Ze kunnen ook niet weten dat hij
hen beproeven wil, of ze voor
Benjamin net zo slecht zijn, als vroe-
ger voor hem. O, ze weten niet eens
dat die boze onderkoning hun broer
is.Wat zijn ze bang!
Wat later staan ze bevend voor de
onderkoning. O, wat spreekt hij boos
tegen hen! En dan… dan zegt hij dat
Benjamin zijn slaaf moet worden.Want
hij heeft gestolen. De anderen mogen
naar huis, maar Benjamin moet hier
blijven.

8 . IK B E N JO Z E F
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Het is heel stil geworden in de zaal.
Maar opeens komt één van de broers
naar voren. Het is Juda. Heel zacht
gaat hij spreken. „Mijnheer de onder-
koning, neemt u mij als slaaf, in zijn
plaats. Ik heb mijn vader beloofd dat
ik borg voor hem zal staan.Als hij niet
thuis komt, zal mijn vader sterven van
verdriet…” Heel lang spreekt Juda. Hij
vertelt eerlijk wat er allemaal gebeurd
is en als hij uiteindelijk zwijgt, is het
nog stiller in die grote zaal van het
paleis.
Wat is Jozef blij! Hij weet nu dat zijn
broers anders geworden zijn. Ze zijn
niet meer zo wreed als vroeger.
Opeens zegt hij tegen zijn knechten
dat ze allemaal weg moeten gaan. Hij
wil alleen zijn met de elf broers.Als de
deur achter de knechten gesloten is,
kan Jozef zich niet meer beheersen.
„Ik ben Jozef!” roept hij uit. „Leeft
mijn vader nog?” (Gen. 45 : 3). Hij
weent zó luid, dat de Egyptenaren het
buiten de zaal kunnen horen.
De broers staan verbijsterd. Is dat
Jozef? Is die machtige heer hun broer?
O, dan zal nu ook zijn wraak komen!
Ze krimpen bijna in elkaar van angst
en vallen voor hem neer. Maar Jozef
zegt weer: „Ik ben Jozef.Wees maar
niet bang. Ik heb jullie vergeven wat
je gedaan hebt. God heeft mij hier-
heen gezonden om jullie in het leven
te behouden. God heeft Zijn belofte
waar gemaakt. En nu… ga maar gauw
naar huis en zeg tegen vader dat zijn
zoon nog leeft. Kom dan terug en
neem alles wat je hebt mee. Ik zal jul-
lie het beste deel van Egypte geven
om in te wonen. Maar schiet op en
breng mijn oude vader bij mij!”

De broers vallen elkaar snikkend om
de hals. O, wat zijn ze allemaal blij! Ze
krijgen paarden en wagens van Farao
mee om hun vader te halen. Er gaan
zelfs soldaten mee om hen te bescher-
men.
O, wat is deze terugtocht anders dan
de vorige! Wat zijn ze blij en verwon-
derd. Blij, omdat Jozef hen vergeven
heeft en verwonderd, omdat de Heere
zo wonderlijk zorgt. Hij denkt aan Zijn
verbond. Dat hebben de broers nu
ondervonden.
En zoals de Heere toen voor het volk
Israël zorgde, zo zorgt Hij ook nu nog,
voor jou en voor mij.

ZINGEN: Lofzang van Maria : 5

Die stout zijn op hun macht,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin Zijn Geest wil wonen.

LEZEN: Genesis 43 : 15-34/44/45 : 1-
15 en 1 Thes. 4 : 6-9

VRAGEN:

1. Hoe weet Jozef dat zijn broers
niet meer zo gemeen zijn als
vroeger?

2. Leg de tekst uit Genesis 45 : 7 met
eigen woorden uit!
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Er staat een oude man op de weg.
Met de hand boven zijn ogen tuurt hij
de weg af. Iedere dag weer staat hij
daar en telkens gaat hij teleurgesteld
weer naar zijn tent.Wie is die man en
waar wacht hij op? Het is Jakob, die
vol spanning op de terugkomst van
zijn zonen wacht. Maar het duurt zo
lang! Hij wordt er moedeloos van.
Misschien is er wel iets gebeurd! Hij
kan het in zijn tent ook niet uithou-
den en gaat maar weer de weg op om
te kijken of ze er al aankomen. Zo gaat
het al dagen en weken lang.
Maar dan… ziet hij het goed? Nadert
daar in de verte een stofwolk? Zouden
dat zijn jongens zijn? Als hij nog een
poosje staat te kijken, verdwijnt zijn
hoop weer als sneeuw voor de zon. O
nee, dat zijn ze niet. Hij ziet zwaarden
blinken in de zon en hij ziet paarden
en wagens naderen. Nee, dat zijn ze
weer niet. Uit zijn hart ontglipt een
moedeloze zucht tot God in de hemel.
„Heere, wanneer komen ze?”
Plotseling heft hij zijn hoofd op.Wat
hoort hij daar? Het zijn de stemmen
van zijn jongens.Wat roepen ze toch?
Al snel houden de paarden en wagens
stil bij de oude Jakob, die verbaasd
staat te kijken. Snel zoeken zijn oude
ogen naar de bekende gezichten tus-
sen al die soldaten… Eén, twee, vijf,
zeven, negen… elf! Ja, ze zijn er alle-
maal! Benjamin is er en Simeon is er
ook weer bij. Blijdschap laait op in
zijn oude hart.
Maar wat zijn ze opgewonden! Hoor,
wat ze roepen: „Vader, vader, luister
eens! Jozef leeft! En hij is die machti-
ge onderkoning van Egypte! Vader,
hoor eens, we gaan…” Jakob schudt

heftig zijn hoofd. Nee, nee, dat kán
niet… Jozef is dood.Verscheurd door
een wild dier. Dat hadden ze toch
gezegd, nu al zoveel jaren geleden? Als
hij de wagens ziet, móet de oude
Jakob het wel geloven: Jozef leeft nog.
O, wat is hij blij! Het is te heerlijk om
waar te zijn! 
Zijn oude, droevige hart wordt weer
helemaal warm van binnen. Hij zegt:
„Het is genoeg! Mijn zoon Jozef leeft
nog! Ik zal gaan en hem zien, eer ik
sterve” (Gen. 45 : 28). De Heere zorgt!
Dat mag hij nu weer weten. Zijn ogen
lichten op en voor het eerst sinds
lange tijd verschijnt er een blijde glim-
lach op zijn oude gezicht. Het is net of
de zon met zijn warme stralen dat
oude gezicht omstraalt, zó blij is die
oude Jakob opeens. Kijk, hij heft zijn
hoofd omhoog en zijn dankbare ogen
blikken naar boven. „O Heere, U hebt
aan Uw verbond gedacht. Nu is het
goed.Wat is Uw trouw groot!”
Hoor, daar klinkt zijn stem. Het is net
of die veel krachtiger is dan eerst.
„Jongens” zegt hij, „kom.We gaan naar
Egypte. Maak wat voort, want de reis
is ver en ik verlang zo naar Jozef!”
Iedereen is opgewonden en snel pak-
ken ze hun spullen.Alles wordt op de
wagens en ezels geladen en dan ver-
trekt Jakob met zijn huisgezin naar
Egypte, naar Jozef.

9 . BL I J D S C H A P NA V E R D R I E T
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Bij Berséba houden ze halt. Berséba
ligt dicht bij de grens. Daarachter ligt
het vreemde land. Maar Jakob wil,
vóór hij de grens overgaat, de HEERE,
de God van zijn vader Abraham en
Izak, offeren. Kijk, daarginds staat nog
een altaar, waar Izak op geofferd heeft.
Weldra branden de offers tot eer van
de HEERE, Die aan Zijn verbond
gedenkt. Hij heeft beloofd dat het land
Kanaän tot een eeuwige erfenis zal
zijn voor Abrahams zaad.
O, Jakob gaat dat land nu wel uit, maar
hij wil het niet verlaten, zonder dat hij
weten mag dat de Heere mèt hem is.
Daarom bidt hij hier, op de grens van
het land. En als Jakob daarna in zijn
tent gaat slapen, droomt hij. En in die
droom belooft de Heere dat Hij met
hem zal zijn, ook in Egypte. „Ga maar
gerust naar Egypte, Jakob,” zegt God,
„Ik zal u juist dáár tot een groot volk
maken. En Ik zal het volk ook weer
terugbrengen naar Kanaän.Wat Ik
beloofd heb, zal zeker gebeuren. De
mensen veranderen zo dikwijls, maar
Ik blijf altijd Dezelfde, Jakob. Daar mag
je op vertrouwen.”
Dan weet Jakob dat hij naar Jozef mag
gaan. Hij kan nu gerust het land
Kanaän verlaten en naar Egypte gaan.
Vol goede moed gaan ze de volgende
morgen weer verder. Net als Jakob,
mogen wij ook vertrouwen op de
Heere. Hij doet wat Hij beloofd heeft.
Geloof je dat?

ZINGEN: Psalm 105 : 13

Daarna toog Israël, gedreven,
Door nooddruft, tot behoud van ’t
leven,
Naar ’t rijk Egypte; Jakob kwam
Als vreemdeling in ’t land van
Cham.
Daar groeid’ en bloeide zijn geslacht,
En overtrof zijns vijands macht.

LEZEN: Genesis 45 : 16-28 / 46 : 1-7
en Hand. 7 : 9-15

VRAGEN:

1. Wat gebeurt er met Jakob, als hij
hoort dat Jozef nog leeft?

2. Waarom wil Jakob in Berséba
offeren?
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10. JA KO B O N T M O E T JO Z E F

Op een wagen van de Egyptische
Farao rijdt de oude Jakob Egypte bin-
nen. Hij lijkt zo wel een koning.
Voor hem uit rijdt Juda naar het paleis
van Jozef. Hij is de heraut, die de blij-
de boodschap brengt dat vader in aan-
tocht is. Hij haast zich om aan Jozef te
vertellen dat zijn vader eraan komt.
Als Jozef het hoort, laat hij meteen
een wagen gereed maken. Dan spoedt
hij zich naar zijn vader. Hij verlangt er
zo naar om hem te ontmoeten! Daar
heeft hij naar uitgezien, vanaf het
moment dat zijn broers vertrokken
om hun vader te gaan halen.Wat heeft
het lang geduurd, voor ze terug kwa-
men! Maar eindelijk is het dan zover.
Zijn vader komt en hij, Jozef, mag hier
in Egypte voor zijn vader en voor zijn
broers met hun gezinnen gaan zorgen.

Zie, daar naderen beide stoeten
elkaar. Nu staan ze stil. De paarden
dampen van het harde lopen. Dan ont-
moeten die oude, grijze man en zijn
jonge zoon elkaar. Na zoveel jaren zien
ze elkaar weer. Snikkend vallen ze
elkaar om de hals. O, wat daar
gebeurt, is met geen woorden te
beschrijven! De oude Jakob weent en
weent, alsof hij nooit meer op zal hou-
den.
Eindelijk kijkt hij Jozef aan en zegt:
„Nu kan ik wel sterven. Nu weet ik
dat je leeft.” Jakob weet dat de Heere
aan Zijn verbond gedenkt. Nu is het
weer licht in het leven van die oude
man.Wat is de Heere toch goed! Jakob
voelt het: De Allerhoogste maakt het
goed, na het zure geeft Hij ’t zoet.
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De stoet gaat nu verder, naar het
paleis van Farao. De machtige heerser
van Egypte ontvangt Jakob vriendelijk.
Hij spreekt met de oude aartsvader en
geeft Jozef toestemming om het beste
deel van Egypte aan zijn familie te
geven. Daarom mag Jakob in het land
Gosen gaan wonen. Daar is weide en
water in overvloed voor hun vee,
want zij zijn immers een herdersvolk.
Er is daar geen honger of gebrek.
Wat zal Jakob gelukkig geweest zijn,
die laatste jaren van zijn leven! Hij
mag zijn zoon Jozef weer zien en zelfs
de kinderen van Jozef: Manasse en
Efraïm.
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Jakob is oud. Hij zal spoedig ster-
ven.Voor Jakob is het niet erg om te
sterven. Hij weet dat hij dan voor eeu-
wig bij de Heere mag zijn. Maar vóór
hij sterven zal, zegent hij zijn zonen.
En dan mag hij door het geloof zien
dat uit de stam van Juda eens de
Verlosser zal komen: het Licht der
wereld, de Heere Jezus. Zo laat de
Heere aan Jakob zien dat ook de belof-
te van de komende Zaligmaker waar-
gemaakt zal worden.
Wij weten dat de Heere Jezus geboren
is en dat Hij op de wereld gekomen is
om arme zondaren zalig te maken.Wat
Jakob door het geloof mocht zien,
heeft Simeon eeuwen later in de tem-
pel gezien. Hij mocht de beloofde
Zaligmaker in zijn armen houden.
En zo is het nóg met Gods volk.Wat
ze hier in het leven door het geloof
leren, zullen ze eenmaal, als ze bij de
Heere in de hemel zijn, zien.

Als Jakob gestorven is, trekt er een
droeve stoet van Egypte naar Kanaän.
Het zijn de zonen van Jakob, die hun
vader gaan begraven. Daar, in het land
Kanaän in het graf van Abraham en
Izak, wordt Jakobs lichaam begraven.
Daar rust het tot op de jongste dag.
Kun je ook zo sterven als Jakob stierf?
Kun je door het geloof ook je
Verlosser zien? Dat zijn wel belangrij-
ke vragen. Het moeten dé belangrijk-
ste vragen van je leven worden of
zijn!

ZINGEN: Lofzang van Simeon : 1

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar ’t woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zolang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

LEZEN: Genesis 46 : 28-34/49 en Lukas
2 : 25-32

VRAGEN:

1. Waarom was het voor Jakob niet
erg om te moeten sterven?

2. Vertel met eigen woorden wat er
staat in Genesis 49 : 10.
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In het paleis van de onderkoning
in Egypte is rouw. Jozef, de onderko-
ning, is gestorven. Hij wordt niet met
pracht en praal begraven, zoals bij het
sterven van een koning meestal
gebeurt. Nee, Jozef had tegen zijn
broers gezegd, dat ze zijn lichaam in
een kist moesten bewaren.Als het
volk Israël naar het beloofde land zal
trekken, moet het volk het lichaam
van Jozef meenemen en in Kanaän
begraven. Zo wilde Jozef het.
Daarom staat die kist ergens in
Egypte.Voor de Israëlieten is het een
teken, dat de Heere beloofd heeft dat
ze eens weer in het land Kanaän
mogen wonen. Had Jozef immers niet
gezegd, dat de Heere doet, wat Hij
belooft?

De jaren gaan voorbij. Het volk
Israël wordt groot en sterk. Er komen
hoe langer hoe meer koeien en scha-
pen. De mensen zijn gelukkig in
Egypte en God zegent hen. In de
Bijbel staat: „… en werden gans zeer
machtig, zodat het land met hen ver-
vuld werd” (Ex. 1 : 7b).

Eén is er, die niet gelukkig is. Dat
is de duivel. Hij ziet dat het volk in
voorspoed leeft en dat het steeds gro-
ter wordt. Hij weet dat eenmaal de
Verlosser uit dat volk zal voortkomen.
En dat wil hij niet. Dat mag niet
gebeuren! Daarom zal hij dat volk uit-
roeien, zodat de Zaligmaker nooit
geboren kan worden…

Op de troon van Farao zit een

11. I S R A Ë L S V E R D RU K K I N G

I N EG Y P T E
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andere koning. Hij heeft Jozef nooit
gekend. Dat was al zó lang geleden!
Deze koning is een slechte man. Hij
denkt: „Als Egypte eens aangevallen
wordt door de vijanden, zal het volk
Israël die vijanden gaan helpen en zo
de baas worden in Egypte.” En dat wil
die koning natuurlijk niet. Daarom
bedenkt hij samen met zijn raadshe-

ren een boos plan om het volk Israël
te onderdrukken. Dan hebben ze geen
kracht meer om tegen de Egyptenaren
te strijden.

De Israëlieten moeten voor de
Egyptenaren gaan werken. Ze moeten
stenen bakken van stro en klei. De
hele dag door moeten ze stenen bak-
ken, stenen dragen en stenen opstape-
len. Ze vragen zich af hoe dit toch alle-
maal kan gebeuren. De Heere zou
toch voor hen zorgen? Ze zouden
toch weer naar Kanaän teruggaan? Die
kist, met het lichaam van Jozef er in, is
toch het teken dat de Heere zal doen
wat Hij beloofde? 
En nu… nu worden ze zo zwaar
onderdrukt! De Egyptenaren slaan er
maar op los. De zon brandt zo en ze
zijn zo moe! Maar ze mogen niet rus-
ten. En de Egyptenaren slaan soms
zelfs mannen dood! Het lijkt wel of ze
het volk Israël helemaal willen uitroei-
en! En wat dan? Hoe kan dan de
beloofde Verlosser geboren worden?
O, de Israëlieten weten geen raad!

Maar hoe hard de Egyptenaren het
volk Israël ook onderdrukken, het volk
blijft groeien. De Egyptenaren worden
daar zó boos over, dat ze een ver-
schrikkelijk plan maken. Luister maar.
Ergens in een klein huisje van de
Israëlieten klinkt babygehuil. Er is een
kindje geboren. Maar ach, de vader en
moeder zijn helemaal niet blij! Ze zijn
zó bang! Waarom dan? Wel, het kindje
is een jongetje en de Farao heeft bevo-
len dat alle jongetjes die bij de
Israëlieten geboren worden, in de Nijl
gegooid moeten worden. En dat bete-
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kent dat zo’n kindje verdrinkt! De
moeder probeert haar kleine jongetje
stil te houden, maar hoor eens… daar
komen soldaten aan! Ze rukken het
kindje uit de armen van de bange, hui-
lende moeder. „Kom hier met dat
kind”, zeggen ze. „We nemen hem
mee. Jullie volk mag niet nóg groter
worden.” Dan gaat de deur achter hen
dicht en de arme moeder ziet haar
kindje nooit meer.

En de duivel lacht, omdat hij
denkt dat hij het winnen zal. Maar de
Heere ziet alles. Hij hoort het geroep
van het volk Israël wel. Hij maakt Zich
gereed om hen te verlossen. Maar dat
weten die arme vaders en moeders
niet. Zij roepen om hulp, maar het lijkt
wel of niemand hen hoort. De mees-
ten van hen worden boos op de
Heere. „Waarom helpt Hij ons niet?”
vragen ze opstandig. Ze vergeten dat
zij de Heere ook hebben verlaten door
de afgoden van Egypte te gaan dienen.
Maar de mensen die de Heere vrezen,
buigen hun knieën en smeken om uit-
komst. Zij klemmen zich vast aan
Gods belofte. „Houd maar moed,” zeg-
gen ze tegen elkaar, „wat God beloofd
heeft, doet Hij ook. De Heere zal ons
helpen.”
De Heere hoort het. Hoe harder de
koning raast, hoe dichter de Heere bij
Zijn volk komt. De duivel kan God
niet tegenhouden en de koning ook
niet. God zorgt. De Heere helpt Zijn
volk, omdat Hij Zijn belofte vervullen
zal. Dat gaat dwars door alles heen.

ZINGEN: Psalm 68 : 6

De koningen, hoe zeer geducht,
Zijn met hun heiren weggevlucht;
Zij vloden voor Uw ogen;
De buit van ’t overwonnen land
Viel zelfs de vrouwen in de hand,
Schoon niet mee uitgetogen.
Al laagt g’, o Isrel, als weleer,
Gebukt bij tichelstenen neer,
Toen gij uw juk moest dragen,
En zwart waart door uw dienstbaar-
heid,
U is een beter lot bereid;
Uw heilzon is aan ’t dagen.

LEZEN: Genesis 50 : 22-26 / Ex. 1 en
Ezechiël 20 : 1-10

VRAGEN:

1. Waarom worden de Israëlieten
door de Egyptenaren onderdrukt?

2. Op welk gedeelte uit Exodus 1 is
de uitspraak: „Men moet Gode
meer gehoorzaam zijn dan men-
sen” van toepassing?
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Hóór je dat? Daar klinken de
zware voetstappen van Egyptische sol-
daten door de straatjes van een dorpje
in het land Gosen. Scherp luisteren ze
aan de deuren van de huisjes, waar de
Israëlieten wonen… Als ze een kindje
horen huilen, stappen ze naar binnen.
Is het een meisje, dan gaan de solda-
ten weer verder, maar als het een jon-
getje is, o, dan… Dan nemen ze het
mee!
Bij een huisje staan ze stil. Het is het
huisje van Amram en Jochebed, uit de
stam van Levi. De soldaten luisteren
goed… Nee, hier is geen baby in huis.
Wel speelt er een jongetje, maar dat is
al drie jaar. Hij heet Aäron. En er is ook
een meisje, dat al veel groter is. Dat is
Mirjam. Nee, die twee kinderen laten
ze met rust. De soldaten gaan weer
verder. Moeder Jochebed haalt opge-
lucht adem… Weer is het goed
gegaan.Weer hebben ze haar kleine
kindje niet ontdekt. O, wat leven ze
telkens in angst, als de soldaten
komen! Wat moeten ze toch doen?
Straks wordt hun kindje groter en dan
kúnnen ze hem niet meer verborgen
houden. Dan zullen de soldaten hem
meenemen en verdrinken in de Nijl!

Moeder Jochebed heeft een plan
bedacht. Samen met Mirjam heeft ze
een kistje van biezen gevlochten. Dat
kistje heeft ze goed ingesmeerd met
pek, zodat er geen water in kan. Ze
slaat haar ogen op naar de hemel.
Daar woont de Heere, Die haar jonge-
tje ziet, ook als zij hem niet meer zien
kan. Een stil gebed stijgt uit haar hart
omhoog.
Wat gaat Jochebed doen? Ze gaat met

het kistje naar de rivier de Nijl.Tussen
het riet verbergt ze het kistje. Daar, in
het riet verborgen, zal niemand het
vinden. Niemand kan het kindje in het
biezen kistje zien. Maar Jochebed
weet dat God in de hemel het wèl kan
zien. Hij zal voor hun kleine jongetje
zorgen. Dat gelooft ze vast.
Mirjam moet vanuit de verte de wacht
houden. Zij moet opletten of er niets
met haar broertje gebeurt. Ze verstopt
zich goed, zodat niemand haar kan
zien.

12 . HE T B I E Z E N K I S T J E
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Opeens… wie komt daar aan? Dat
is de dochter van de Farao. De prinses
wil zich in de rivier gaan baden en
daarom komt ze juist naar dit stille
plekje toe. Haar dienstmeisjes zijn bij
haar. O, Mirjam beeft van schrik! De
prinses loopt recht op het biezen kist-
je af! Mirjams hart roept tot God om
hulp.
„Kijk eens,” zegt de prinses, „wat is dat
voor mandje, daar tussen het riet? Ga
het eens halen! Ik wil het zien.” Eén
van de hofdames gaat naar het kistje
toe en pakt het op. Och, hoor eens: er
klinkt kindergehuil uit het mandje. De
hofdame gaat snel naar de prinses en
opent het mandje. Daar ligt een klein
jongetje. Het huilt. „Ach,” zegt de prin-
ses vertederd, „wat lief!” „Maar het is
vast een jongetje van de Hebreeën,”
zegt een dienstmeisje. De prinses
heeft medelijden met het kindje. Daar
zorgt de Heere voor. „Ik zal dat jonge-
tje meenemen naar het paleis”, besluit
de prinses, „en dan moet hij mijn
zoon worden.”
Mirjam hoort hoe vriendelijk de prin-
ses over haar broertje spreekt. Nu
durft ze wel tevoorschijn te komen.
Ze gaat naar de prinses toe en vraagt:
„Zal ik een vrouw uit de Hebreïnnen
voor u zoeken, die dat jongetje voor u
groot kan brengen?”
„O, als je dat doen wilt,” zegt de prin-
ses, „heel graag.” Mirjam haast zich
naar haar moeder. „Moeder… moeder,
kom eens gauw!” Opgewonden vertelt
ze wat er gebeurd is. Samen gaan ze
snel naar de prinses. In het hart van
Jochebed rijst een dankgebed op tot
God, Die zo wonderlijk voor hen en
hun kindje zorgt. Met de prinses spre-

ken ze af, dat Jochebed voor het kind
zal zorgen. En als hij groot genoeg is,
moet hij naar het paleis gebracht wor-
den. Dan zal hij de zoon van de prin-
ses worden. Dan wordt hij een echte
prins.

Nu hoeven Amram en Jochebed
niet meer bang te zijn voor de solda-
ten.Als ze komen, mogen ze het kind
geen kwaad doen, want hij zal het
kind van de prinses worden. De prin-
ses heeft hem een mooie naam gege-
ven: Mozes. Dat betekent: „Uit het
water getogen”. Eigenlijk heeft de
Heere gezorgd dat het kindje de naam
Mozes krijgt. Die naam zal altijd herin-
neren aan de wonderen, die God doet.
De duivel wilde het jongetje verdrin-
ken, maar de Heere heeft gezegd:
„Nee, Ik haal hem eruit. Hij moet Mijn
volk verlossen.” En de duivel kan het
van God nooit winnen. Soms lijkt het
er wel op. Dan is het net of alles ver-
keerd gaat. Maar de Heere zorgt.Altijd.
Dat hebben Amram en Jochebed
geloofd.

De meeste Israëlieten mopperen. Zij
zijn boos op God. Zij denken dat de
Heere hen vergeet. Maar de Heere
zorgt juist voor het volk, wanneer zij
het niet verwachten.Terwijl de
Israëlieten zuchten onder de verdruk-
king van de Egyptenaren, heeft God
Mozes in het paleis gebracht.Wat
werkt de Heere toch wonderlijk, vind
je niet? Heb je dat in je eigen leven al
eens opgemerkt?
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ZINGEN: Psalm 100 : 4

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar
kracht
Tot in het laatste nageslacht.

LEZEN: Exodus 2 : 1-10, Hand. 7 : 17-
22 en Hebr. 11 : 23

VRAGEN:

1. Waarom legde moeder Jochebed
haar kleine kind in de rivier de
Nijl?

2. Leg de tekst uit Hebr. 11 : 23 met
eigen woorden uit!
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Wie gaat daar, in die prachtige kle-
ren, door het land van Egypte? Voor
wie buigen de Egyptenaren zo diep?
Dat is Mozes. Hij is nu al groot en
heeft veel geleerd. Hij is dus heel
knap. De Egyptenaren buigen voor
hem, omdat hij een prins is. Mozes is
vast heel gelukkig, denk je niet? Maar
nee, Mozes is níet gelukkig! Hoewel
hij rijk en voornaam is, is hij in zijn
hart een eenvoudige Israëliet. Hij ver-
geet de lessen van zijn ouders niet. Zij
hebben hem, toen hij nog bij hen was,
verteld van Gods beloften. Hij weet
dat zij geloven dat de Heere het volk
eens verlossen zal van de onderdruk-
king in Egypte. En als hij dan ziet hoe
dat volk geslagen en verdrukt wordt,
dan bruist zijn bloed. Dan zou hij die
arme mensen willen helpen!
Wat geeft hij om al die rijkdom, als hij
het volk zo hoort klagen en zuchten?
Hij hoort toch ook bij dat volk? Een
stil gebed tot de God van het volk
Israël stijgt uit zijn hart omhoog.
„Heere, God van mijn vaderen, U weet
dat ik liever met Uw volk onderdrukt
word, dan dat ik als prins in het
Egyptische paleis moet wonen.Wilt U
voor dat volk en voor mij zorgen? Wilt
U ons verlossen uit de hand van die
wrede, boze Farao?”
De Heere hoort dit stille gebed van
Mozes. En als Gods volk bidt, dan ver-
hoort de Heere ook. Maar dat ziet
Mozes niet. Hij zit verdrietig in het
koele paleis, terwijl de hete zon op de
zwetende lichamen van zijn broeders
brandt.
Op een dag komt Mozes bij een
bouwplaats waar hard gewerkt wordt.
In de Bijbel staat dat Mozes „uitging

om hun lasten te bezien” (Ex. 2 : 11).
Hij loopt naar de Israëlieten toe.
Vanuit de verte hoort hij het knallen
van de zwepen. Hij hoort het woeste
geschreeuw van de Egyptenaren.
Maar… hij hoort ook het gekerm van
zijn broeders, de Israëlieten. Mozes’
vuisten ballen zich samen. O, kón hij
ze maar helpen… 
Daar ziet hij een Israëliet tussen de
stenen staan. De man kán bijna niet
meer, zo moe is hij. Dan komt er een
Egyptenaar. Hij ziet de man staan en
meteen knalt de zweep over de rug
van de werker. Met een schreeuw van
pijn zakt de man in elkaar. Mozes ziet
het gebeuren. En dan… Dan kan hij
zich niet meer inhouden. Hij rent op
de Egyptenaar toe en grijpt hem beet.
„Hier,” schreeuwt hij woedend, terwijl
hij hem slaat. „Ik zál je! Hoe durf je
mijn volk zo te slaan?” Mozes slaat en
slaat. Dan zakt de Egyptenaar op de
grond. Hij is dood. Mozes kijkt verbijs-
terd naar de dode Egyptenaar. O, wat
heeft hij gedaan? Als de koning dat

13 . DE R I J K E P R I N S E N H E T
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hoort! Snel graaft hij een gat in de
grond en legt daar het lichaam van de
Egyptenaar in. Zo, een hoop zand ero-
ver en niemand zal het merken.
Opgelucht gaat Mozes weer naar het
paleis.

De volgende dag gaat hij toch
weer een kijkje nemen bij de
Israëlieten.Als hij tussen de steenho-
pen doorloopt, hoort hij schreeuwen
en schelden.Wat is dat? Is daar weer
een Egyptenaar, die een Israëliet slaat?
Mozes loopt er snel heen. Maar nee,
wat hij nu ziet, maakt hem niet boos,
maar heel verdrietig. Daar zijn twee
Israëlieten, twee broeders aan het
vechten. „Maar broeders,” zegt Mozes
tegen hen, „dat moeten jullie niet
doen. Is de ellende al niet groot
genoeg? Zo maken jullie het nog veel
erger.” Mozes steekt zijn handen naar
voren om ze uit elkaar te halen. Maar
dan zegt één van de mannen: „Wilt u
soms rechter over ons spelen? Waar
bemoeit u zich mee? Of wilt u mij ook
doodslaan, zoals u gisteren met die
Egyptenaar deed?”
Mozes schrikt ervan! O, als deze man-
nen het weten, zal de koning het vast

ook horen. Zijn eigen volk zal het
doorvertellen en dan… Mozes wordt
ineens zó bang! Hij moet hier weg!
Snel terug naar het paleis… Naar het
paleis? Nee, dat zal niet gaan.Als de
koning hoort wat er is gebeurd, zal hij
hem laten doden! Waar moet hij heen?

Daar gaat Mozes. Hij moet vluch-
ten voor zijn leven. Hij gaat het land
uit, de grens over en loopt maar door.
Steeds verder bij dat verschrikkelijke
Egypte vandaan. O, wat is hij moe! En
wat is hij opeens arm! Nu heeft hij
geen heerlijk eten en geen zacht bed
meer. Maar nu is hij ook niet meer bij
het volk van God. Hij is een vreemde-
ling, helemaal alleen in een ver land.
Waar moet hij heen? Mozes weet het
niet. Maar de Heere weet het wel. Hij
zorgt, dwars door alle moeilijkheden
heen.

ZINGEN: Psalm 84 : 5

O God, Die ons ten schilde zijt,
En ons voor alle ramp bevrijdt,
Aanschouw toch Uw gezalfden
Koning.
Eén dag is in Uw huis mij meer
Dan duizend, waar ik U ontbeer;
‘k Waar liever in mijn Bondsgods
woning
Een dorpelwachter, dan gewend
Aan d’ ijd’le vreugd’ in ’s bozen tent.

LEZEN: Exodus 2 : 11-15 en Mattheüs
5 : 1-12

VRAGEN:

1. Hoe kwam het dat Mozes in het
paleis niet gelukkig was?

2. Wanneer ben je pas echt rijk? 
3. Leg de tekst uit Hebr. 11 : 24-26

met eigen woorden uit! 
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Mozes komt uiteindelijk ver bij
Egypte vandaan in het land Midian. Hij
rust bij een waterput. Hij is zó ver-
schrikkelijk moe! Stilletjes zit hij bij
de put en denkt aan wat er allemaal
gebeurd is. Soms kijkt hij achter zich,
of hij geen paarden met soldaten ziet
naderen. Maar nee, hij is hier helemaal
alleen.

Opeens… wat is dat? Daar komen
mensen aan! Mozes schrikt, maar al
snel ziet hij dat hij niet bang hoeft te
zijn. Het zijn zeven meisjes, die met de
schapen van hun vader naar de put
komen om de dieren te laten drinken.
Bijna gelijk met de meisjes komen er
nog meer schaapherders aan. Zij moe-
ten ook water hebben voor hun scha-
pen. Die herders zijn gemene mannen.
Zij jagen de meisjes weg en willen het
eerst water putten. Dat is oneerlijk,
want de meisjes waren het eerst.
Mozes ziet het allemaal. Hij wordt
boos op die gemene herders. „Willen
jullie dat weleens laten?” roept hij.
„Schamen jullie je niet? Maak dat je
wegkomt!” Met opgeheven vuist komt
hij op de herders af. Die doen ver-
schrikt een stapje naar achteren. Oei,
wat is die vreemdeling boos!
„Kom maar”, zegt hij tegen hen, „ik

zal jullie helpen met het waterputten.
Dan is het gauw gebeurd.” Blij komen
ze naar voren.Wat fijn! Wat zal vader
opkijken! Snel helpen ze de vreemde-
ling. „Bedankt, hoor,” zeggen ze, als ze
met hun schapen weggaan. De andere
herders gaan nu mopperend naar de
put om hún schapen drinken te
geven.

De meisjes komen thuis. Hun vader,
Jethro, vraagt verbaasd: „Wat zijn jullie
vroeg, vandaag! Hoe komt dat?” Dan
vertellen ze opgewonden wat er bij de
waterput gebeurd is. „Die man, vader,
was een Egyptenaar”, zeggen ze. „Hij
heeft prachtige kleren aan en hij was
zó vriendelijk voor ons.”
Jethro luistert naar zijn dochters.
„Waar is die vriendelijke man nu?”
vraagt hij dan. De meisjes denken dat

14 . B I J D E WAT E R P U T I N
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hij nog wel bij de waterput zal zijn.
„Ga hem maar gauw halen” zegt
Jethro. „Misschien heeft hij geen huis
en geen eten. Dan mag hij onze gast
zijn.” De meisjes snellen weer naar de
waterput. Gelukkig zijn de andere her-
ders al vertrokken. De vreemdeling is
er nog wel. Hij zit daar, helemaal
alleen.
„Gaat u met ons mee?” nodigen de
meisjes. „Vader vraagt of u onze gast
wilt zijn.” Mozes wil dat wel. Hij gaat
met de meisjes mee naar Jethro. „Wil
je bij ons blijven?” vraagt Jethro. „Ja,

dat wil ik wel,” antwoordt Mozes. „Ik
heb geen thuis.”
Zo komt hij bij Jethro terecht. Hij mag
de schapen hoeden. De rijke prins
wordt een arme schaapherder.
Als Mozes met zijn schapen over de
stille velden van Midian gaat, denkt hij
vaak aan het arme volk in Egypte. „Nu
zal ik hen nooit kunnen helpen. Ik zal
altijd een schaapherder blijven”, denkt
hij verdrietig. In zijn hart is een stil
gebed tot de Heere. Hij weet dat de
Heere het volk wel ziet en voor hen
zorgen zal. „Heere, verlos toch mijn
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volk en gedenk aan Uw verbond” bidt
hij stil.

Mozes trouwt met Zippora, één
van de zeven meisjes. Ze krijgen een
zoon van de Heere. Mozes is nu niet
eenzaam meer, maar toch… toch is
zijn hart vaak in Gosen, bij dat lijden-
de volk. Dan voelt hij zich ellendig,
omdat hij hen helpen wil, maar niet
helpen kan. Dan bidt hij weer tot de
Heere, of Hij het volk verlossen wil. En
de Heere hoort het gebed van Mozes.
Hij hoort ook het geschreeuw en
gekerm van het volk in Egypte. Hij
gedenkt aan Zijn verbond en gaat voor
verlossing zorgen. Maar dat ziet Mozes
nog niet. En de Israëlieten zien het
ook nog niet. Zo ziet de Heere ook
onze ellende en ons verdriet.Vragen
we Hem om hulp en troost?

ZINGEN: Psalm 54 : 1

O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen Naam mijn leven;
Mijn rechtzaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed;
Neig tot mijn rede gunstig d’ oren,
En wil mijn bitt’re klacht verhoren;
Zo word’ ik uit den angst gered.

LEZEN: Exodus 2 : 16-25 en Psalm 54

VRAGEN:

1. Op welke manier helpt Mozes de
herderinnen bij de waterput in
Midian?

2. Waarom verloste de Heere het
volk Israël?

3. Wanneer kent de Heere je?
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Door de woestijn van Midian
dwaalt een herder met zijn schapen
eenzaam rond. Er is zó weinig gras te
vinden, dat hij elke dag verder van
huis moet om voldoende eten voor
zijn kudde te krijgen.
Die herder is Mozes. Dag in, dag uit
gaat hij met de schapen van zijn
schoonvader Jethro op pad. ’s Avonds
komt hij weer thuis. Mozes is vast wel
gelukkig, nu hij niet meer aan het
Egyptische hof woont. Denk je dat?
Nee, Mozes is helemaal niet gelukkig.
O, hij zou met het paleis niet meer
willen ruilen, maar hij wil zo graag
iets voor dat onderdrukte volk doen!
Als hij aan zijn onderdrukte volk
denkt, wordt hij zó verdrietig! Zo gaat
hij stilletjes zijn weg.

Op een dag is hij weer ver van
huis gedwaald. Op de helling van de
berg Sinaï zit hij in de schaduw van
wat struiken. Hij houdt de schapen
goed in de gaten. Ze mogen niet
afdwalen. Opeens schrikt hij op! Wat
ziet hij daar? Er staat een braamstruik
in brand! Maar wat vreemd! De struik
staat in lichterlaaie, maar de blaadjes
en de takken verbranden niet. Hoe
kan dat nu? Mozes komt overeind en
gaat een kijkje nemen.Als hij een paar
passen gedaan heeft, hoort hij ineens
een stem uit die brandende struik.
„Mozes, Mozes!” hoort hij roepen.
Verschrikt blijft hij staan. „Zie, hier
ben ik” zegt hij bevend. Ineens weet
hij dat het de stem van God is, Die
hem roept. Hoor maar, daar klinkt
Gods stem weer: „Kom niet dichterbij,

Mozes.Trek uw schoenen van uw voe-
ten, want de plaats waarop u nu staat,
is heilig land.” God komt tot Mozes!
Vol eerbied en vrees buigt Mozes zich
neer. Stil luistert hij naar wat de Heere
zegt. Mozes is blij en bang tegelijk.
„Mozes,” zegt de Heere, „Ik heb gezien
hoe Mijn volk in Egypte verdrukt
wordt. Ik heb hun geschrei gehoord
en nu ben Ik gekomen om hen te ver-
lossen. Ik wil hun het land geven, dat
Ik hun vaderen beloofd heb. U moet
naar Egypte gaan, Mozes, want u moet
dat grote werk voor Mij gaan doen. U
bent Mijn knecht. Ga naar Farao en
zeg hem, dat hij Mijn volk moet laten
gaan.”
Mozes heft bevend zijn hoofd op en
zegt: „Wie ben ik, dat ik tot Farao zou
gaan en hem Uw boodschap zou bren-
gen? O Heere, dát kan ik niet.” De
stem van de Heere klinkt vriendelijk:
„Ga maar gerust, Mozes, want Ik ga
Zelf met u mee. En Ik zal u dit teken
geven. Hier bij deze berg, zult u, mèt
het volk, Mij dienen.”
Hoe vriendelijk de Heere ook spreekt,
Mozes durft dit grote werk niet aan.
„Heere,” vraagt hij bedrukt, „wat moet
ik antwoorden, als het volk vraagt Wie
mij gezonden heeft?” De Heere ant-
woordt: „Zeg dan tegen hen, dat de
Jehova, de „Ik Zal Zijn, Die Ik Zijn Zal”
u gezonden heeft. Ik zal hen door Mijn
wonderen tonen dat Ik met hen ben.”
Mozes heeft zo weinig moed! Hij blijft
tegenstribbelen. Dan zegt de Heere:
„Toe Mozes, werp uw herdersstaf eens
op de grond.” Mozes doet het. Meteen
wordt de staf veranderd in een slang.

15 . DE B R A N D E N D E
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Ze kronkelt recht op Mozes af. Hij wil
weghollen, zó bang is hij! „Kom
Mozes, grijp haar bij de staart,” zegt
God. Mozes doet het bevend. Dan
wordt de slang weer zijn staf. „Ziet u,
Mozes, dat Ik wonderen kan doen?
Steek nu uw hand eens in uw boe-
zem.” Mozes gehoorzaamt en als hij
die hand er weer uit haalt, is ze hele-
maal wit. O, nu is Mozes melaats! Dat
is een erge ziekte! Maar de Heere
spreekt weer: „Doe uw hand maar
weer terug, Mozes en kijk maar wat er
gebeurt.” Mozes doet het en zijn hand
is weer gezond. „Zo zal Ik u leren
wonderen te doen, Mozes. Bent u nu
nog bang?” zegt de Heere.
Mozes is nog steeds bang om te gaan.
Hij vraagt of de Heere toch maar een
ander sturen zal. „Ik kan niet eens
goed spreken, Heere,” zegt hij. Dan
wordt de Heere boos op Mozes. „Zult
u niet gaan, als Ik het beveel?” klinkt
Gods stem boos. Mozes zwijgt
beschaamd. Hij vreest, omdat hij God
boos gemaakt heeft. Maar juist nu hij
vreest, maakt de Heere hem gewillig
om te gehoorzamen. En dan zegt de
Heere: „Ga nu, Mozes. Ik zal Aäron, uw
broer, die zo goed spreken kan, naar u
toe zenden. Hij zal u helpen.”

Dan is de brand in de braamstruik
ineens over. Mozes staat weer alleen
in de woestijn, met zijn schapen. Hij is
verwonderd over alles wat er gebeurd
is. Dat de Heere toch met Zijn volk wil
zijn, dat is een groot wonder voor
hem. Zo wil de Heere ook met ons
zijn, als we doen wat Hij wil dat we
zullen doen!

ZINGEN: Psalm 62 : 8

Eenmaal sprak God tot mij een
woord,
Tot tweemaal toe heb ik ’t gehoord:
„Dat ’s HEEREN zijn de sterkt’ en
krachten.”
Ook is bij U de goedheid, HEER;
Die heeft van U elk sterv’ling weer
Vergelding naar zijn werk te wach-
ten.

LEZEN: Exodus 3 en 4 : 1-17 en
Jesaja 41 : 9-16

VRAGEN:

1. Waarom durft Mozes niet weer
naar de Farao in Egypte te gaan?

2. Hoe komt het dat Mozes (maar
ook wij!) de Heere zo vaak niet
geloven?

3. We horen in gebeden wel eens de
uitdrukking: de God van de
braambos.Wat betekent deze uit-
drukking eigenlijk?
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Als Mozes ’s avonds thuis komt,
vertelt hij alles aan Jethro. Lang praten
ze samen over alles wat de Heere
gezegd heeft. Mozes is nu weer moe-
dig. Eindelijk zal het volk Israël verlost
worden uit de slavendienst van
Egypte. De Heere zal hem helpen. En
als de Heere helpt, gaat het altijd
goed. Dat gelooft Mozes vast. Hij hoeft
niet zelf met zijn vuisten te werken,
zoals hij eens in Egypte deed, maar de
Heere zal hem zeggen wat hij moet
doen. Dan is het goed.

Wat is Mozes blij! Nu zal het volk
toch verlost worden. En de Heere wil
hèm, Mozes, daarvoor gebruiken. Hij is
nu Gods knecht.
Maar… nu moet hij ook naar Egypte
terug. Dat heeft de Heere gezegd.
Mozes denkt aan de Egyptenaar, die
hij doodsloeg. Zullen de Israëlieten dat
nog weten? Zullen ze Mozes wel gelo-
ven, als hij zegt dat hij hen helpen zal?
Maar de Heere bemoedigt hem: „Want
al de mannen zijn dood, die uw ziel
zochten” (Ex. 4 : 19b).

Ach, Mozes weet niet hoe het alle-
maal gaan zal. Maar hij gelooft dat de
Heere doet, wat Hij belooft. Daarom
kan Mozes vol goede moed op reis
gaan. Daar gaat hij, zonder schapen.
Nu is hij geen schaapherder meer, in
dienst van zijn schoonvader Jethro,
maar toch is hij een herder. Een her-
der, in dienst van de almachtige God.
En de kudde is het volk van Israël, dat
hij uit Egypte zal leiden.

Moedig stapt hij voort door de
woestijn. Hij komt weer dicht langs de

plaats, waar God tot hem sprak. Dan
ziet hij ineens iemand hem tegemoet
komen. Mozes staat even stil. Met de
hand boven zijn ogen tuurt hij de weg
af.Wie zou dat zijn? Kent hij hem? De
ander komt nu dichterbij. En dan…
ziet Mozes wie het is, die hem tege-
moet komt. Dat is Aäron, zijn broer! O,
nu weet Mozes zéker dat de Heere
zorgt. God heeft Aäron naar Mozes
toegestuurd! Wat is God goed!
Mozes snelt naar Aäron toe en de man-
nen omhelzen elkaar.Wat zijn ze blij!
Mozes vertelt alles van de brandende
braamstruik en wat God gezegd heeft,
aan Aäron. Stil luistert Aäron. Zijn hart
stroomt vol van de liefde Gods.
Samen gaan ze nu naar Egypte.Wat
hebben ze elkaar veel te vertellen! En
weet je wat het mooiste is? Samen
mogen ze de Heere danken voor Zijn
trouwe zorg.

In Egypte zucht het volk nog
steeds onder de macht van Farao. Het
volk Israël wordt zwaar verdrukt. Maar
toch zie je op de gezichten van de
mensen een blijde glans.Als de kinde-
ren dat zien, vragen ze verwonderd:
„Vader, moeder, waarom kijkt u zo blij?
Wat is er aan de hand?” Dan vertelt
vader dat Mozes en Aäron een bood-
schap van God hebben gekregen. God
zal Zijn volk verlossen. Hij gedenkt
aan Zijn verbond. Nu zal hun slaven-
dienst snel ten einde zijn en dan…
mogen ze op reis naar het beloofde
land. In de Bijbel staat dat het volk
geloofde en daarom aanbaden ze de
Heere!
Vind je het een wonder, dat ze zo blij
zijn? Vind je het een wonder, dat de
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mensen nu hun knieën buigen en de
Heere danken, in plaats van boos op
Hem te zijn? En wij? De Heere staat
ook nu gereed om mensen te verlos-
sen! Geloof je al in Hem, of verhard je
je in je ongeloof?

ZINGEN: Psalm 31 : 19

Bemint den HEER, Gods gunstgeno-
ten,
Den HEER, Die vromen hoedt
En straft het trots gemoed.
Zijt sterk; Hij zal u niet verstoten;
Hun geeft Hij moed en krachten,
Die hopend op Hem wachten.

LEZEN: Exodus 4 : 18-31 en Jeremia
1 : 1-10

VRAGEN:

1. Waarom is Mozes toch nog een
herder, als hij terug gaat naar
Egypte om zijn volk te verlossen?

2. Vergelijk de roeping van de pro-
feet Jeremia (in hoofdstuk 1) met
de roeping van Mozes tot het
ambt.Welke overeenkomsten zie
je?

49
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Zie je die twee eenvoudige man-
nen het paleis van de koning van
Egypte binnengaan? Wie zijn dat? Dat
zijn Mozes en Aäron. Ze gaan naar de
koning om hem de boodschap van de
Heere te brengen. Die boodschap
luidt: „Laat het volk Israël trekken, dat
het voor Mij een feest houdt in de
woestijn.” Mozes en Aäron vrágen het
niet aan de koning, maar in de Naam
van Israëls God gebíeden ze het.
De koning luistert met toegeknepen
ogen. In die ogen vlamt de boosheid
op.Woedend staat hij op van zijn
troon, als Mozes en Aäron zwijgen.
„Wie is de Heere,Wiens stem ik
gehoorzaam zou zijn om Israël te laten
trekken?” schreeuwt hij boos. „Ik ken
die God niet, van Wie u spreekt en ik
heb niets met Hem te maken. Ik zal
het volk niet laten gaan. Hoort u dat?”
Mozes en Aäron zijn echter niet bang.
„Denk er om, koning,” zeggen ze, „de
God van Israël heeft ons opgedragen
deze boodschap aan u te brengen.Als
u niet wilt horen, zal Hij u dwingen.
Dan móet u wel naar Hem luisteren.”
„Wat?!” brult de koning woedend,
„Weet je wat ik zal doen? Ik zal dat
brutale volk nóg harder laten werken.
Vanaf nu krijgen ze geen stro meer
om de stenen te bakken. Ze moeten
zelf voor het stro zorgen. En er mag
geen steen minder gebakken worden!
Ik zal jullie leren!”
De knechten van Farao doen wat hij
zegt. Ze laten het volk zelf stro halen.
O, wat moeten die arme Israëlieten
hard werken! En ze zijn al zo moe! De
mensen worden boos op Mozes en

Aäron. „Wat doen jullie hier?” vragen
ze. „Was weg gebleven, dan hadden
we het niet zo zwaar als nu!”
Mozes’ hart krimpt ineen als hij het
volk hoort mopperen en als hij ziet
hoe hard ze moeten werken en hoe
moeilijk ze het hebben. Kon hij ze
maar helpen! In zijn hart is een stille
bede tot God in de hemel, voor dit
arme volk.

En Mozes? Mozes keert met zijn
verdriet naar de Heere. „Heere, help
toch!” smeekt hij. „U ziet toch óók dat
het volk zo lijdt? U hebt mij toch
gezonden? Waarom verlost u het volk
dan niet?” Dan komt de Heere tot
Mozes. „Mozes, Ik ben de Heere, de
Verbondsgod.Wat Ik beloofd heb, zal
Ik ook doen. Ik zal Mijn Naam ver-
heerlijken. Ik zal Israël leren vertrou-
wen op Mij en Ik zal Farao laten zien
dat Ik de Almachtige ben. Ga weer
naar Farao, Mozes. Ik zal zeggen wat u
spreken moet.”
Daar staan Mozes en Aäron weer voor
Farao. Farao wil niet naar hen luiste-
ren. Dan gooit Aäron zijn staf op de
grond. Farao schrikt… de staf is een
gevaarlijke slang geworden! Hij roept
snel zijn tovenaars. Kunnen zij dat
ook? Alle tovenaars gooien ook hun
staf op de grond en dan is de grond
ineens vol slangen. Farao lacht spot-
tend. Zie je wel, dat die God van Israël
helemaal niet zo machtig is? Zijn tove-
naars kunnen precies hetzelfde. Maar
dan… dan verdwijnt de spotlach van
zijn gezicht. De slang van Aäron eet al
die andere slangen op! Dat is toch wel
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een bewijs, dat de Heere de almachti-
ge God is! Maar Farao sluit
zijn hart daarvoor. Hij wíl
niet naar de Heere lui-
steren. Nors stuurt hij
Mozes en Aäron weg.
Hij laat het volk
Israël niet vrij!

Bij de rivier de
Nijl is het druk. Een
deftig gezel-
schap staat
aan de

oever van het
water. Het is
de koning,
die met
zijn hofhou-
ding gaat baden. Het is nog heel vroeg
in de morgen.
Maar opeens ziet hij twee mannen
aankomen. Het zijn Mozes en Aäron.
„Alwéér die twee…” denkt de koning
ontstemd. „Wat moeten ze toch?”
Mozes en Aäron komen rustig aanwan-
delen. Ze hoeven niet bang te zijn,
want ze komen in de Naam des
Heeren. Daarom durven ze gerust naar
de koning te gaan. „Koning,” zeggen
ze, „laat ons volk trekken! Als u het
niet doet, zal de Heere al het water in
bloed veranderen.” De koning lacht
minachtend. Nee, hij laat het volk niet
gaan!
Dan strekt Aäron zijn hand uit en met
zijn staf slaat hij op het water van de
Nijl. Opeens is al het water in bloed
veranderd! Dat is erg! De vissen gaan
dood en komen boven drijven. De

waterbakken in
de huizen van de 

mensen zijn vol
bloed. Dat gaat stinken!

De mensen gaan diep in de
grond graven, op zoek naar vers

water. Farao roept zijn tovenaars. Zij
kunnen wel water in bloed verande-
ren, maar bloed weer in water veran-
deren, kunnen zij niet.Toch blijft Farao
zijn hart verharden. Hij wil niet luiste-
ren naar de Heere.
Denkt hij dat hij het winnen kan van
God? Dat kan nooit! God gaat door
met het werk, waar Hij mee bezig is.
Als de Heere het plan heeft om Israël

te verlossen, kan niemand dat tegen-
houden. Denk je daar weleens aan?

ZINGEN: Psalm 9 : 18

Nooddruftigen vergeet God niet,
Noch laat hen eind’loos in ’t verdriet;
’t Ellendig volk mag op Hem wach-
ten;
Hij zal hun hoop niet steeds verach-
ten.

LEZEN: Exodus 5 en 7 en Psalm 52

VRAGEN:

1. Door wie konden de tovenaars
dezelfde wonderen doen als
Mozes en Aäron?

2. Waaraan kun je zien dat de
Heere sterker is dan de tovenaars
van Farao?

3. Waarom verlost de Heere het volk
niet meteen?

4. Het volk Israël was ongelovig,
Farao geloofde niet in God en
Mozes twijfelde. Geloven wij God
wel?
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Na zeven dagen staan Mozes en Aäron
weer voor Farao. Het water in de
rivier is weer gewoon water.Alle vis-
sen zijn dood, maar Farao luistert niet.
Dringend zeggen ze: „Koning, laat het
volk toch trekken! Verzet u toch niet
tegen de Heere, de God van Israël!”
Maar Farao luistert niet. Dan strekt
Aäron zijn staf weer uit en er komen
allemaal kikvorsen in het land. Dat is
vreselijk! Overal zijn kikvorsen. In de
huizen van de mensen, maar ook in
het paleis van de koning. Met miljoe-
nen tegelijk komen ze uit het water
op het land. De mensen weten zich
geen raad! Zelfs de koning weet niet
wat hij moet doen. Zijn tovenaars kun-
nen wel kikvorsen op het land maken,
maar ze kunnen ze niet weg laten
gaan. Dat kan de Heere alleen.
„Roep Mozes en Aäron,” beveelt de
koning, ten einde raad. De twee man-
nen komen meteen. „Bidt tot uw God,
of Hij de kikvorsen weg wil nemen.
Dan zal ik het volk laten gaan,” belooft
de koning. „Wanneer moet de plaag
ophouden?” vraagt Mozes beleefd.
„Morgen,” antwoordt de koning. Mozes
bidt tot God en de volgende morgen
is er geen levende kikvors meer in
heel Egypteland te bekennen, dan
alleen in de rivier.Wel liggen overal
dode kikvorsen, die heel erg gaan stin-
ken. Het volk gooit ze allemaal op
grote hopen. O, wat een vreselijke
lucht is het!
Maar nu mag het volk Israël zeker
gaan? Welnee! De kikvorsen zijn nog
niet eens helemaal opgeruimd, of de
koning is zijn angst alweer vergeten.
Hij laat het volk niet gaan. Hij denkt
dat hij macht heeft over het volk

18. DE HE E R E I S A L M AC H T I G

Israël, maar de Heere in de hemel ziet
wat er gebeurt. Hij is de Almachtige.
Hij zal tonen dat Farao niet winnen
kan.

Mozes en Aäron gaan weer naar
Farao. De koning weet wel waarom ze
komen. Hij heeft zijn belofte niet
gehouden. Maar hij stoort zich daar
niet aan. Hij gaat gewoon zijn gang.Als
Mozes en Aäron in Gods Naam gebie-
den dat hij het volk moet laten gaan,
lacht hij spottend. Dan strekt Aäron
zijn staf weer uit.Wat gebeurt daar? Al
het stof, dat op de grond ligt, komt tot
leven! Het worden allemaal kleine
beestjes. Het worden luizen! O, dat is
vreselijk! Waar je ook kijkt, overal zie
je mensen die last hebben van die lui-
zen. In het kleinste huisje zijn luizen.
In de beestenstallen zijn luizen. Zelfs
in het paleis van de koning zijn luizen.
Maar in het land Gosen zijn geen lui-
zen. Daar zorgt de Heere voor.
De tovenaars van Farao proberen ook
luizen te maken.Wat ze ook doen, het
lukt hen niet. Dan gaan ze naar de
koning en zeggen: „Koning, dit is Gods
vinger!” Daar schrikt Farao zeker wel
van? O nee. Hij verhardt zich en wil
zelfs naar zijn tovenaars niet luisteren.
Wat is die koning een harde, boze
man, vind je niet? Maar als wij niet
naar de Heere luisteren, zijn wij dan
niet precies hetzelfde?

Uiteindelijk kan de koning het niet
meer uithouden.Verschrikkelijk is het
om overal luizen te hebben! Hij laat
snel Mozes en Aäron roepen. Ze
komen meteen. „Bidt de Heere of Hij
deze plaag doet ophouden,” zegt de
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koning, „dan mag het volk feest gaan
vieren, maar wel in Egypteland.” „Nee,”
zegt Mozes, „dat kan niet. Uw koeien
en schapen zijn voor uw volk heilig
en men zou ons doden, als wij die die-
ren offeren aan onze God. Ik zal de
Heere bidden of Hij de plaag laat
ophouden, maar dan moet u ons niet
weer bedriegen, koning.”
De Heere luistert naar Mozes’ gebed.
De plaag houdt op. En de koning? Hij
blijft dezelfde. „Wie is de Heere, dat ik
Hem gehoorzamen zou?” roept hij uit-
dagend.

Niet alleen Mozes en Aäron horen dit,
maar de Heere in de hemel hoort
deze spottende woorden ook. Hij zal
tonen dat Hij de almachtige is, Die
niet met Zich laat spotten. Daarom
laat Hij Mozes en Aäron weer naar het
paleis van de koning gaan om hem te
gebieden het volk te laten gaan. De
koning luistert niet. Dan zendt de
Heere een ziekte onder het vee.
Overal in het land sterven koeien,
schapen, kamelen, ezels en paarden.
De tovenaars van de koning staan
machteloos. Zij kunnen dit onheil niet
keren. „Ga eens kijken, of bij de
Israëlieten het vee ook sterft,” gebiedt
de koning grimmig. Zijn knechten
gaan naar het land Gosen.Wat zien ze
daar? Al het vee loopt rustig in het
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veld te grazen! Hoe kan dat? O, die
knechten voelen wel dat hier iets bij-
zonders aan de hand is. Met bevende
harten gaan ze terug naar de koning.
„Het vee van de Israëlieten is nog net
zo gezond als eerst,” vertellen ze. De
koning wordt boos. Zijn de goden van
Egypte dan toch niet sterker dan die
God van Israël? Maar hij wíl niet luis-
teren! Hij móet en hij zál winnen! 
Het volk van Egypte kermt onder de
plagen, die hen treffen. Houdt het dan
nooit eens op? Jawel, als de koning
het volk Israël maar laat gaan, zullen
de plagen ophouden. Maar de koning
is zo hard! Hij luistert niet.
En wij? Luisteren wij altijd naar de
Heere? Wij gaan ook zo vaak onze
eigen gang. Denk je dat dat goed is?
De Heere ziet en hoort immers alles?

ZINGEN: Psalm 105 : 17

Ook deed God uit de waterstromen
Een machtig heir van vorsen komen,
Dat doordrong tot in ’s konings hof.
De luizen kwamen voort uit stof;
God sprak, en een ontelb’re drom
Van ongedierte zweefd’ alom.

LEZEN: Exodus 8 en Openbaring 16

VRAGEN:

1. Welke plagen zijn tot nu toe ver-
teld?

2. Waarom zijn die plagen zo erg
voor de Egyptenaren?

3. Wanneer heb je een verhard hart,
net als Farao?
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„Mozes,” spreekt de Heere uit de
hemel, „ga weer naar Farao en zeg
hem dat hij Mijn volk moet laten gaan.
Luistert hij niet, dan zal er weer een
plaag komen.” Mozes gaat, samen met
Aäron. Hij spreekt de Heere niet
tegen, want ook Mozes ziet door al
deze plagen dat God de Almachtige is.
Farao luistert naar de beide mannen.
„Het volk laten gaan?” buldert hij, „Ik
denk er niet over!” Dan bukt Mozes
zich en grijpt handen vol as van de
grond. Hij gooit het voor de ogen van
de koning in de lucht. Met ontzetting
kijken de Egyptenaren toe.Wat is dat?
De as wordt een grote wolk.
Langzaam beweegt die wolk zich
voort en komt over het hele land. En
waar de wolk komt, daar worden de
mensen en de dieren ziek. Ze krijgen
grote zweren op hun lichaam. O, wat
doet dat pijn! De mensen trappelen
van ellende. Er komen blaren op de
zweren. Het volk is ten einde raad.
Kijk eens naar de tovenaars! Zij kun-
nen niet eens Mozes na doen, zó ziek
zijn ze van de zweren. Heel veel men-
sen en dieren sterven aan deze ver-
schrikkelijke plaag.
En het volk Israël? In het land Gosen
zijn geen zweren. Daar leven de men-
sen gewoon zonder zweren.
Nú, nú zal Farao toch wel luisteren? O
nee! Zie hem maar eens zitten op zijn
troon. Nee, hij zal het volk ook nu niet
laten gaan.

Voor de zevende keer moet Mozes
naar Farao gaan. „Koning,” zegt hij
dringend, „zo zegt de Heere, de God
van de Hebreën: Laat Mijn volk trek-
ken. Ik weet dat u zich verhardt,

koning. Maar de Heere zal tonen dat
Hij de Almachtige is. Zijn Naam zal
vermeld worden over de hele aarde.
Morgen, om deze tijd, zal het gaan
hagelen in Egypte. Zó erg, als u nog
nooit hebt meegemaakt. Nu dan, zorg
dat al uw knechten en uw vee mor-
gen binnen zijn, als deze hagel komt.”
Daar staat een knecht van Farao. Hij
beeft en siddert bij alles wat hij hoort.
Zal het zó erg worden morgen? Hij
gelooft dat de God van Israël machtig
is om te doen, wat Mozes vertelt. Snel
gaat hij naar zijn huis en haalt al zijn
vee en zijn kinderen en knechten bin-
nen. Niemand mag de deur meer uit.
Een andere knecht van Farao lacht er
om. Kom nou, zou dat waar zijn? Wie
kan nu zien of er morgen werkelijk
zulk slecht weer komt? Nee, Mozes
dreigt wel, maar dít zal wel meevallen!
Hij laat alles bij het oude en gaat rus-
tig zijn gang.
En Farao? Hij lacht spottend. Mozes
moet goed weten dat hij het niet win-
nen kan. Farao gaat rustig slapen.
Morgen ziet hij wel weer.

De volgende morgen kijken de
Egyptenaren naar de lucht. Zal Mozes
toch gelijk hebben? Maar nee, alles
ziet er net zo rustig uit als anders. Dan
strekt Mozes zijn staf uit naar de
hemel en opeens is de lucht donker!
Het gaat hagelen en onweren! Zoiets
hebben de Egyptenaren nog nooit
meegemaakt. Heel de gersteoogst en
het vlas dat op het land staat, wordt
verpletterd door de hagel.Alle mensen
en dieren, die nog buiten zijn, sterven
in dit noodweer.
En in het land Gosen? Daar hagelt het

19 . DE P L AG E N G A A N D O O R



56



57

niet. De mensen zijn aan het werk. Zij
weten niet wat er gebeurt. Zij horen
er later wel van. Dan zeggen ze tegen
elkaar: „De Heere strijdt voor ons!
Houd maar moed!”

Farao zit doodsbang in zijn paleis.
„Laat Mozes komen!” beveelt hij
bevend. Mozes komt meteen. „Mozes,
ik heb mij verzondigd. De Heere is
rechtvaardig.Wij, mijn volk en ik, zijn
goddelozen! Toe, bid tot de Heere dat
dit vreselijke noodweer op zal hou-
den. Dan zal ik u laten gaan.” Nu is
Mozes zeker wel blij? Nee, want
Mozes heeft van de Heere gehoord dat
Farao tóch niet zal luisteren. Hoor
maar, wat hij zegt: „Ik zal de stad uit-
gaan en mijn handen uitbreiden voor
de Heere. Dan zal deze hagel ophou-
den, zodat u weet dat ook de aarde
van de Heere is. Maar… wat u en uw
knechten betreft, weet ik dat u voor
het aangezicht van God niet vrezen
zult.” Mozes keert zich om en gaat de
stad uit. Daar breidt hij zijn handen uit
voor de Heere en de hagel houdt op.
Farao haalt opgelucht adem. Maar het
volk laten trekken? O nee, dat nooit!
Hij blijft wie hij is, ondanks al de pla-
gen.

ZINGEN: Psalm 147 : 3

Zeer groot is onze HEER, vol krach-
ten;
Onpeilbaar diep zijn Gods gedach-
ten;
Daar Zijn verstand, nooit af te
meten,
Ver overtreft al wat wij weten.
Zachtmoedigen wil Hij bewaren;

Hij houdt ze staand’ in hun gevaren;
Maar goddelozen doet Hij bukken,
Bezwijken onder d’ ongelukken.

LEZEN: Exodus 9 : 8-35 en 2 Tim. 3 :
1-9

VRAGEN:

1. Welke plagen worden in dit ver-
haal verteld?

2. Kun je uit het Nieuwe Testament
mensen noemen, die ook een ver-
hard hart hadden?

3. Wat zei de Heere Jezus van hen,
in Mattheüs 23?
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Voor het paleis van Farao staan
twee eenvoudige mannen. Het zijn
Mozes en Aäron.Als de knechten van
de koning hen zien, worden ze bang.
Snel laten ze hen binnen en brengen
hen bij de koning. „Wat heb je nu
weer te vertellen?” vraagt de koning
nors. „Farao,” zeggen Mozes en Aäron
beleefd, „de Heere zegt dat u ons volk
moet laten trekken. Luistert u niet, dan
zullen er grote sprinkhanen komen,
die alles wat na de hagel nog op het
veld staat, opeten.”
Farao denkt even na. „Gá dan maar uw
God dienen,” zegt hij plotseling. „Wie
zullen er allemaal gaan?” Mozes ant-
woordt: „Wij gaan allemaal. Zowel de
jonge als de oude mensen en ons vee.
Want het is een feest voor de Heere.”
„O nee,” zegt Farao beslist, „dat
gebeurt niet. De mannen mogen gaan,
maar de kleine kinderen en de vrou-
wen blijven hier. Zo zal het gebeuren,
want dat hebben jullie gevraagd.”

Zwijgend strekt Mozes zijn hand
uit over Egypteland. Dan komt er een
sterke oostenwind. Het waait de hele
dag en de hele nacht en de wind
neemt allemaal sprinkhanen mee.
Overal in het land wemelt het van de
sprinkhanen. Op de velden, in de
bomen, in de huizen.Waar je maar
kijkt, zie je sprinkhanen. De sprinkha-
nen eten alles op, wat ze kunnen vin-
den. Er blijft niets over van het eten
van de Egyptenaren.
De knechten van Farao gaan een kijkje
nemen bij de Israëlieten. Daar zijn
geen sprinkhanen! „Zie je wel, dat de
God van Israël de Almachtige is?” zeg-

gen ze angstig tegen elkaar. Ze snellen
terug naar het paleis en vertellen de
koning wat ze gezien hebben.Weer
laat hij Mozes halen. „Ik heb gezon-
digd tegen de Heere, uw God.Vergeef
mij toch mijn zonde en bid tot uw
God, of die vreselijke sprinkhanen
mogen weggaan.” Farao noemt de
sprinkhanenplaag zelfs een „dood”,
omdat hij weet dat er honger in het
land komt, als er niets te eten is.
Mozes gaat weer weg en bidt tot God.
De Heere laat nu een westenwind
komen. Die neemt de sprinkhanen
weer mee en werpt ze in de
Schelfzee. Er blijft niet één sprinkhaan
over in Egypte.
Maar weer breekt Farao zijn woord:
„Doch de Heere verstokte Farao’s
hart, dat hij de kinderen Israëls niet
liet trekken” (Ex. 10 : 20).
Daarna zegt de Heere tegen Mozes:
„Strek nu uw hand uit naar de hemel.
Dan zal het donker worden. Zó don-
ker, dat de mensen op de tast moeten
lopen.” Mozes gehoorzaamt en het
wordt aardedonker in heel
Egypteland. Overal? Nee, toch niet. Bij
de Israëlieten is het licht. Daar kunnen
de mensen elkaar gewoon zien. Maar
in Egypte is het zó donker, dat de
mensen niet van hun plaats weg dur-
ven. Iedereen blijft waar hij is, drie
dagen lang.
Dan wordt het weer licht in Egypte.
Farao roept Mozes bij zich. „Ga dan
maar heen om de Heere te dienen!
Alle kinderen mogen ook mee, maar
het vee moet hier blijven.” Hij denkt
natuurlijk: „Als hun vee hier blijft, zul-
len ze wel weer terugkomen.” Maar
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Mozes antwoordt rustig: „Nee koning,
ons vee moet ook mee. Er mag niets
achterblijven. En u zult bovendien
slachtoffers en brandoffers meegeven,
zodat we de Heere, onze God, kunnen
offeren.”
Farao wordt woedend. „Ga weg hier!”
schreeuwt hij tegen Mozes en Aäron.
„Ik wil jullie hier nooit meer zien. Op
de dag, dat jullie mij zullen zien, zul je
sterven!” Mozes schrikt er niet eens
van. Kalm antwoordt hij: „Dat hebt u
juist gesproken. Ik zal u niet meer
zien.”
Hoe weet Mozes dit zo zeker? Wel,
omdat de Heere tegen hem gezegd
heeft dat Hij nog één plaag over
Egypteland zal brengen. Daarna zal
Farao het volk moeten laten trekken.
Dan zal hij het volk niet zomaar laten
gaan, maar hij zal ze zelfs dwingen
weg te gaan.

ZINGEN: Psalm 14 : 5

Daar valt de vrees hen aan, en
breekt hun kracht,
En pijnigt hen met dodelijke nepen;
Zij worden door vervaardheid aan-
gegrepen;
Want God is bij ’t rechtvaardige
geslacht,
Dat op Hem wacht.

LEZEN: Exodus 10 en Psalm 78 : 1-12

VRAGEN:

1. Waarom noemt Farao de sprink-
hanenplaag „deze dood”? (Ex. 10 :
17)

2. Wanneer was het op aarde óók
duisternis (zie Mattheüs 27)?

3. Wie kan de duisternis in ons hart
tot licht maken?
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Met een blijde boodschap komt Mozes
bij het volk Israël. „Luister,” zegt hij,
„nog vier dagen en dan zult u vrij zijn.
God heeft dat gezegd.” Er stijgt een
juichkreet op uit het land Gosen. De
mensen geloven wat Mozes zegt.Wat
is God goed!
„Hoor nu wat de Heere zegt,” gaat
Mozes verder. „Elk huisgezin moet een
lam zonder een enkel gebrek nemen
en dat slachten. Het bloed van dat lam
moet u aan de deurposten van uw
huizen strijken. Luister naar wat de
Heere zegt, want in de vierde nacht
zal er een engel rondgaan door heel
Egypteland. Overal waar die engel
komt, zal hij de eerstgeborene doden.
Maar als hij het bloed aan de deurpost
zal zien, zal hij dat huis voorbijgaan.”
Het volk luistert naar wat Mozes zegt.
„In die nacht moet u dat geslachte lam
eten met ongezuurde broden erbij. U
moet het staande eten, met de staf in
uw hand, alsof u klaar staat om te ver-
trekken. Zorg dat u klaar bent, want
als de dag komt, zullen we Egypte ver-
laten.”
Vol ontzag gaan de Israëlieten aan de
slag. Ze maken alles gereed, zoals
Mozes bevolen heeft. Nee, zoals de
Heere bevolen heeft. Het volk voelt
dat het God is, Die spreken zal.
Gehoorzaam strijken de vaders het
bloed van het geslachte lammetje aan
de deurposten van hun huis. Dan gaan
ze het huis weer binnen en wachten
in spanning af.

Het is nacht. Overal in Egypte is
het stil.Alleen in de huizen van de
Israëlieten zijn de mensen nog wak-
ker. Zij eten het geslachte lam en het

ongezuurde brood. Zij staan gereed
voor vertrek.
Opeens… Wat is dat voor rumoer?
Hoor eens! Daar huilen mensen! Wat
verschrikkelijk! In de huizen van de
Egyptenaren is verdriet. Hoe komt dat?
In ieder huis, zelfs in het paleis, is
iemand gestorven! Al de eerstgebore-
nen, al de oudste kinderen, zijn gestor-
ven.Van het kleinste huisje tot aan het
paleis toe, is er rouw over een dode.
Zelfs in de stallen liggen al de eerstge-
boren dieren dood… Wat een ver-
driet!
Dan komen de knechten van Farao
naar Mozes. „De Farao beveelt dat jul-
lie direct moeten vertrekken. „Neem
alles mee, wat je mee wilt nemen,
maar gá! Ga weg, voordat wij allemaal
sterven!”
Mozes roept het volk Israël bijeen.
Kijk, daar gaan ze naar de
Egyptenaren. Ze eisen hun goud en
zilver en hun sieraden.

Mozes spoort het volk aan. „Kom
allemaal mee,” zegt hij, „we gaan weg,
naar het beloofde land!” Daar gaan ze!
Het hele volk, met hun eigendommen
en hun vee, verlaat het land, waar het
zo verdrukt werd. Ze prijzen de
Heere, Die zo goed voor hen zorgde
en zorgt! 
Vooraan gaat Mozes. Hij heeft een staf
in de hand.Wat is hij blij! In zijn hart
dankt hij de Heere. Hij weet niet waar
hij heen moet, maar hij gelooft dat de
Heere hem de weg wel zal wijzen.
Voor het volk uit drijft een grote wolk-
kolom. Die moeten ze volgen.

Denk je dat het volk die gedenk-
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waardige nacht in Egypte ooit is ver-
geten? Nee, hoor.Want de Heere heeft
gezegd dat ze ieder jaar het Paasfeest
moeten vieren. Pasen betekent „voor-
bijgang”. Ze noemden het zo, omdat
God de huizen waar bloed aan de
deurpost was gestreken in die nacht
voorbijging.Achter het bloed waren
ze veilig. Degenen die de Heere vrees-
den, wisten dat het bloed van dat lam-
metje heenwees naar de beloofde
Messias, Die ook Zijn bloed zou geven
voor Zijn volk.

Dat is gebeurd op Goede Vrijdag. En
op Pasen is de Heere Jezus opgestaan.
Daarom kan je nu nog een nieuw hart
krijgen.Achter het bloed van de Heere
Jezus ben je veilig. Net zo veilig, als
het volk toen in Egypte.

ZINGEN: Psalm 29 : 6

Looft den HEER, Die wond’ren werkt;
Israël, Zijn volk, versterkt;
Hem, Die Jakobs heilig kroost
Zeeg’nen zal met vreed’ en troost.

LEZEN: Exodus 12 en Joh. 19 : 31-37

VRAGEN:

1. Wat gebeurde erin de laatste
nacht die de Israëlieten in Egypte
beleefden?

2. Waar wees het bloed van de lam-
meren heen?

3. Waarom was het nodig dat de
Heere Jezus Zijn bloed stortte?
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ANTWOORDEN
1. In de velden van

Dothan
1. Omdat Jakob Jozef voor-

trekt en hem een mooi
kleed geeft. Ook denkt
Jozef door de dromen dat
hij meer is dan zijn broers.
Ze zijn dus jaloers.

2. Ja, in de tijd dat de aartsva-
ders en het volk Israel het
geschreven Woord nog niet
hadden, openbaarde de
Heere Zich regelmatig
door dromen. Maar ook in
de tijd daarna deed de
Heere het wel.
Voorbeelden uit de Bijbel:
Jakobs droom in Beth-El,
de dromen van de Farao,
de dromen van
Nebukadnezar, de droom
van Salomo, enzovoort

2. Jozef door zijn broers
verkocht

1. Ze willen met hem afreke-
nen. Ze stellen zelfs voor
hem te doden. Maar dat
gaat Ruben te ver. Hij stelt
voor Jozef in een kuil (een
lijmput) te gooien om te
overleggen wat ze met
hem gaan doen,

2. De Heere Jezus is net als
Jozef onschuldig verne-
derd, maar na Zijn vernede-
ring (Hij is zelfs de dood
gestorven) ook verhoogd.
Jozef is in Egypte ook ver-
hoogd:
hij werd daar immers
onderkoning. Net als Jozef
werd ook de Heere Jezus
voor een gering bedrag
(slavenloon) verkocht.

3. Een slaaf in Egypte
1. Eerst goed: hij valt op door

zijn ijver en goede manie-
ren en daarom wordt hij
het hoofd van de slaven.
Later wordt hij door de
vrouw van Potifar vals
beschuldigd van een vrese-
lijke zonde en komt hij in
de gevangenis.

2. Omdat door zijn ellende
en vernedering zijn verho-
ging nog beter te zien zal
zijn.
De Heere laat hem zien dat
hij in alles op hem moet
vertrouwen.Als alle men-
sen wegvallen en van men-
sen geen hulp meer te ver-
wachten is, kunnen we het
alleen nog maar van de
Heere verwachten. De
Heere wil Jozef ook loute-
ren: dat betekent dat alles
van de mens gezuiverd
moet worden. Dan blijft
alleen het geloof in de
Heere nog over.

4. De schenker en de 
bakker

1. Op het hoofd van de bak-
ker waren drie korven met
brood en gebak. Maar de
vogels pikten alles weg en
toen had de bakker niets
meer over.

2. Wij hebben nu het Woord
van God. Daarin openbaart
God Zich aan de mensen.
Voor het geloof is dat
genoeg. Het gevaar bestaat
als wij waarde gaan hech-
ten aan dromen dat we
deze ervaringen boven
Gods Woord gaan stellen.
Toch is de Heere machtig
genoeg om ook nu door
dromen mensen iets te
openbaren. Je kunt daar in
levensbeschrijvingen van
Gods kinderen wel eens
iets over lezen.

5. De HEERE werkt
1. Omdat de koning

gedroomd heeft en de uit-
leg van de droom niet
weet. De schenker had ook
gedroomd, maar Jozef had
hem de juiste uitleg ver-
teld.

2. De hemelse wijsheid (vs. 6:
Want de HEERE geeft wijs-
heid). Dat is de beste wijs-
heid voor jonge mensen

die wat willen leren (vs. 2).
Deze wijsheid redt een
mens van zijn kwade weg
(vs. 12), van zijn zonden
dus.

6. De slaaf wordt 
onderkoning

1. Deze dromen betekenen
precies hetzelfde: ze laten
zien dat er in Egypte zeven
jaren van overvloed (goede
oogsten) zullen komen
gevolgd door zeven jaren
van tekort (misoogsten en
honger).

2. Jozef is net als de Heere
Jezus verhoogd uit de
diepe vernedering.Als in
Jozefs schuren in Egypte
koren ligt voor hongerige
mensen, dan is dat een
beeld van de schuren van
Christus waar het levende
Brood te vinden is voor
geestelijk hongerige men-
sen.Alle mensen die bij
Jozef kwamen en die hon-
ger hadden, kregen brood.
Zo is het ook bij Christus!

7. Honger in de landen
1. Hij wil hen beproeven of

ze nog net zo slecht en
gemeen zijn als toen ze
Jozef in de put gooiden en
als slaaf naar Egypte ver-
kochten.

2a. Een borg is iemand die
zich garant stelt voor een
ander. Hij treedt als het
ware in de plaats van de
ander. Met zijn geld of zelfs
zijn leven staat hij voor de
ander in.

b. Dat is de Heere Jezus. Hij
geeft Zijn leven voor Zijn
schapen. Hij is voor Zijn
volk Borg geworden en
heeft zo de zonde en ver-
vloeking van ons op Zich 
genomen door aan het
kruis te lijden en te ster-
ven.
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8. Ik ben Jozef
1. Ze gedragen zich onderda-

nig en ootmoedig. Ze trek-
ken zich elkaars lot aan
(Simeon en Benjamin) en
ze laten Benjamin niet val-
len als bij hem de zilveren
beker wordt gevonden.

2. De Heere heeft het zo
bestuurd dat ik (Jozef) nu
hier onderkoning ben
geworden om u (het
geslacht Israel) in het
leven te behouden. Zo
komt Gods verbond toch
uit. De Heere gebruikt dus
onmogelijke wegen (zonde
van Jozefs broers) om Zijn 
raadsplan uit te voeren.

9. Blijdschap na verdriet
1. Hij wil het van blijdschap

eerst niet geloven, maar als
hij dan de bewijzen ziet,
komt er een geweldige
geestdrift over hem en
gaat hij direct aanstalten
maken om naar Egypte te
reizen. Ook is hij dankbaar
aan de Heere en wil hij nu
wel sterven, omdat hij
weet dat het met Jozef
goed gekomen is.

2. Berseba ligt op de grens
van het land Kanaan.
Kanaan is het beloofde
land. Jakob wil van de
Heere weten of het Zijn
wil is dat hij dit land ver-
laat. Daarom vraagt hij
door middel van een offer
of de Heere wil antwoor-
den. Het offer is ook een
dankoffer voor de goede
zorgen van de Heere.

10. Jakob ontmoet Jozef
1. Hij wist dat hij een Borg

voor zijn schuld had. Hij
wist dat zijn zonden verge-
ven waren door het bloed
van de Heere Jezus.

2. Juda is de uitverkoren
zoon: uit zijn geslacht zal
de Messias, de Verlosser
geboren worden (het
koningshuis van later
David zal blijven). Dat zal
gebeuren tot de Silo, de
Rustaanbrenger, de Heere

Jezus komen zal.Vanaf dat
moment zal het Evangelie
aan alle volken worden
verkondigd en niet meer
alleen voorbehouden zijn
aan het volk Israel.

11. Israels verdrukking in
Egypte

1. Het volk is machtig in
getal en rijkdom gewor-
den. De Egyptenaren zijn
bang dat als er oorlog
komt het volk de kant van
de vijand zal kiezen. Dan
hebben ze een vijand bin-
nen het eigen land en dat
kan gevaar opleveren.

2. Op het verhaal van de
vrouwvrouwen (verloskun-
digen). Zij moeten het god-
deloze bevel van de Farao
uitvoeren om de jongetjes
van het volk Israel te
doden, maar ze deden het
niet. God heeft immers het
doden van mensen verbo-
den?

12. Het biezen kistje
1. Ze wilde het jongetje spa-

ren voor de dood. Ieder
jongetje moest immers in
de rivier worden gegooid? 

2. De ouders van Mozes heb-
ben hem door het geloof
(!) (dat de Heere schenkt)
drie maanden verborgen.
Zij waren niet bang voor
het gebod van de Farao.
Zij zagen dat het kind
“schoon” was. Daarmee
wordt niet bedoeld mooi
naar het lichaam. Zagen ze
door het geloof dat de
Heere Zijn plan met Mozes
had? Dat Mozes het volk
Israel uit Egypte zal leiden?
(zie ook kanttekeningen).

13. De rijke prins en het
arme volk

1. Hij zag de ellende van zijn
(!) volk Israel en hij leed
mee.

2. Als je de Christus in je hart
kent als je Verlosser en
Zaligmaker en als je weet
dat je zonden door Zijn
bloed zijn vergeven.

3. Toen Mozes volwassen
werd wilde hij geen zoon
van Farao’s dochter zijn,
maar liever de verdrukking
van zijn volk mee lijden.
Hij wist door het geloof
dat God met het volk
Israel was en niet met
Egypte. Mozes koos voor
de schatten van de Heere
en niet voor de schatten
van de wereld. Mozes keek
ook verder, want hij zag op
de het einde: de wereld is
de dood; de Heere is het
leven.

14. Bij de waterput in
Midian

1. Hij jaagt de opdringerige
herders die voor willen
dringen bij het waterput-
ten, weg.

2. Omdat Hij Zijn belofte van
verlossing en verbond
waar wil maken (“God is
geen God dat Hij liegen
zou”). Uit het volk Israel
moest de Verlosser, de
Messias geboren worden.

3. De Heere weet wie ieder-
een is.Als zodanig kent hij
ons allemaal.Alleen als je
tot Zijn volk hoort, als je
een nieuw hart hebt, als je
wedergeboren bent, dan
kent de Heere je werkelijk.
En dan ken je ook de
Heere, nadat je jezelf hebt
leren kennen en je
Verlosser de Heere Jezus
Christus. Dat  kennen is
dus wederzijds: het komt
van twee kanten en is op
elkaar gericht.

15. De brandende braams-
truik

1. Hij is bang dat de Farao
hem zal herkennen en
hem alsnog zal straffen
voor de dood van de
Egyptenaar (zie verhaal
13).

2. Dat komt door ons onge-
loof.We vertrouwen de
Heere op Zijn Woord niet
en denken het zelf beter te
weten.Wij willen ons niet
onvoorwaardelijk aan het
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bestuur van de Heere over-
geven, want dat kost ons
onszelf.

3. Dat is de God van het
Verbond. De God die als Ik
Zal Zijn Die Ik Zijn Zal
beloofd heeft dat Hij ver-
lossen zal en het dus ook
zal doen.

16. Mozes en Aaron
1. Hij gaat net als een herder

die de schapen leidt, zijn
volk Israel leiden. Zij moe-
ten uit Egypte geleid wor-
den naar het land Kanaan.

2. Jeremia en Mozes probe-
ren zich allebei achter hun
onmacht te verschuilen (ik
kan niet spreken of ik ben
jong). Beiden worden ze
door de kracht van de
Heere zo versterkt dat ze
hun ambt zonder verder
tegenspreken op zich
nemen.

17. Mozes en Aaron bij
Farao

1. Door de macht die ze van
de satan, de duivel ontvan-
gen hadden. De duivel
werkt alleen onder Gods
toelating. God is de
Machtigste Die alles in Zijn
hand heeft.

2. De slang (draak) die uit
Aarons staf ontstaan was,
verslindt al de slangen
(draken) van de heidense
profeten en duivelskunste-
naars.

3. De Heere wil het volk
beproeven en Zijn wonde-
ren van verlossing groot
maken door Farao te laten
zien wie eigenlijk de
Machtige is (zie Ex. 5 : 24).

4. Van onszelf geloven wij
God nooit.Wij geloven
alleen onszelf en wij gelo-
ven in onze eigen moge-
lijkheden en kennis.Als de
Heere ons het geloof
schenkt, dan zien we wie
we zelf zijn en wie de
Heere voor ons is. Door
het geloof mogen we Gods
weldaden (die de Heere
Jezus voor ons heeft ver-

diend) aannemen. Dan
worden we een kind van
de Heere.

18. De Heere is Almachtig
1. water in bloed veranderd;

kikvorsen; luizen; ongedier-
te; sterfte onder het vee
(veepest).

2. Ze treffen alle Egyptenaren
van oud tot jong in hun
goden. De Egyptenaren
geloven in de natuurgoden
van de rivier en het vee en
deze worden nu verontrei-
nigd of vernietigd. De
Heere laat daardoor zien
dat Hij sterker is dan alle
menselijke afgoden,

3. Als je bewust en tegen
beter weten in je blijft ver-
zetten tegen de Heere.

19. De plagen gaan door
1. zweren aan mensen en

dieren en hagel.
2. Herodes, de

Schriftgeleerden en de
Farizeen, Saulus (voor zijn
bekering) en alle
leugenachtige mensen uit
Romeine 3.

3. Ze zijn geveinsden, leugen-
achtig en denken het beter
te weten dan God Zelf
door hun eigen strenge
wetten en regels.Van bui-
ten lijkt alles wel mooi,
maar van binnen is het zo
dor als in een graf.

20. Farao blijft zich verhar-
den

1. De sprinkhanen aten het
laatste voedsel weg dat
nog op de velden stond. Er
zou dus een hongersnood
uitbreken en dat betekent
de dood voor veel men-
sen.

2. Bij de kruisiging en het
sterven van de Heere
Jezus.

3. Dat kan alleen de Heere
Jezus Christus: Hij is Zelf
het Licht dat in de duister-
nis schijnt om de donker-
heid van de zonde op te
klaren.

21. De laatste plaag

1. De Israelieten moesten het
pascha vieren. Dat bete-
kent dat ze reisvaardig het
geslachte paaslam moesten
eten achter de met bloed
bestreken deurposten.
Alleen dan waren ze veilig
voor de verderfengel die
door Egypte (en ook door
Gosen!) ging om de laatste
plaag van de Heere uit te
voeren. Deze laatste plaag
was een verschrikkelijke
plaag: alle eerstgeboren
jongens en meisjes moes-
ten sterven. Dat gold zelfs
voor de dieren.

2. Het bloed wees heen op
de Heere Jezus. Hij is als
een Lam ter slachtbank
geleid en heeft Zichzelf
opgeofferd voor Zijn volk
(lees Jesaja 53).

3. “Zonder bloedstorting is er
geen vergeving”. Jezus
moest lijden en sterven
om aan Gods gerechtig-
heid te kunnen voldoen.
God de Vader was alleen
tevreden met een volko-
men opoffering.Alleen
God de Zoon, de Heere
Jezus, kon dat lijden vol-
brengen.
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