
 

 

 Ongehoorzaamheid en de 10 plagen  

Thema  Ongehoorzaamheid 
Zonde en straf 

Onderbouw 
Bovenbouw  

Bijbelverhaal Ongehoorzaamheid en de 10 plagen 

Bijbelgedeelte Exodus 7-12 

Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 

Exodus 7: 13 
 
Exodus 7: 20 
 
Exodus 8: 8 
 

 
 

Exodus 12: 33 
 
 
Exodus 12: 41 

Deze tekst en vergelijkbare teksten in het vervolg laten de hardheid van 
Farao zien. Hij is ongehoorzaam aan de Heere en onderdrukt het volk. 
Telkens moet Mozes in dit vers en in het vervolg zijn staf uitstrekken en roept 
hij de straf af over het volk van Egypte.  
Het lijkt of Farao berouw heeft, maar zodra datgene er is wat hij wil (namelijk 
dat de straf ophoudt), dan verhard hij zich weer. Aan de gevolg is te zien of 

het bij iemand menens is of niet. Dit komt in meerder verzen terug in de 
hoofdstukken. 

De Egyptenaren drijven het volk van Israël uit het land. Pas bij de zwaarste 
plaag mogen ze gaan. Al kom Farao later weer op zijn besluit terug en 
probeert hij ze terug te halen. 
Het recht zegeviert en de kinderen Israëls mogen uit Egypte trekken door de 
hand des Heeren. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 40 gaat over het gebod van het 
doodslaan. Maar hierbij gaat het ook over elkaar niet kwetsen, haten en over 
het zorgen voor elkaar. Dit gaat in tegen het gedrag dat Farao liet zien. 

Psalm / Lied Psalm 78: 21-27 

Psalm 105: 14-20 
Psalm 136: 10-15 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

 Het verdrukken van iemand kan nooit goed aflopen, wat ook blijkt uit 
deze geschiedenis. Ook al ben je koning, zoals Farao die veel macht 
had. 

 Alleen maar iets met woorden zeggen, is vaak niet krachtig genoeg. 

Farao zei ook met zijn woorden dat het volk mocht trekken als de 
plaag ophield, maar zijn daad bleef uit.  

 God geeft Farao vaak de kans om alsnog Zijn volk te laten trekken. 
Hij is menselijk gesproken erg geduldig met Farao. Dat heeft ons ook 
wat te zeggen. Aan de ene kant iemand genoeg kansen geven om het 
te verbeteren, maar aan de andere kant ook dat het op een gegeven 
moment klaar is. 

 


