
  

Overwinning!



  

Samenvatting plagen!

Psalm 78: 44-53
44 Hij veranderde hun rivieren in bloed, uit geen waterstroom was 
meer te drinken. 45 Hij stuurde de steekvlieg die hen opvrat, en de 
kikvors die verderf bracht. 46 Hij gaf hun gewas aan de sprinkhaan, 
aan de kaalvreter hun oogst. 47 Hij doodde hun wijnstokken met 
hagel, hun vijgenbomen met ijzel. 48 Hij gaf hun vee aan de hagel 
prijs, hun kudden aan het vuur van de bliksem. 49 Hij liet zijn woede 
op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en 
onheil.  50 Hij baande een weg voor zijn toorn, hij behoedde hen 
niet voor de dood, gaf hun leven prijs aan de pest. 51 Hij doodde in 
Egypte elke oudste zoon, de eerstgeboren mannen in de tenten 
van Cham. 52 Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, hij 
voerde hen door de woestijn als schapen en geiten,  53 hij leidde 
hen veilig, zij hadden niets te vrezen,  het water van de zee had 
hun vijanden bedekt.



  

Niets of niemand sterker!

Exodus 12: 12

Ik zal die nacht rondgaan 
door Egypte, en ik zal 
daar alle eerstgeborenen 
doden, zowel van de 
mensen als van het vee, 

en ik zal alle Egyptische 
goden van hun voetstuk 
stoten,  

want ik ben de HEER.



  

Plagen 1-5

1. De Nijl en andere wateren veranderden in bloed.

Nijlgod Hapi onteerd; de Nijl was de bloedstroom van Osiris; Khnum was de bewaker 
van de bron.

2. Kikvorsen

Kikvorsgodin Heket kon plaag niet verhinderen.

3. Stof wordt tot muggen (NBG, NBV) of Luizen (SV)

Seb, de god van de aarde.

4. Steekvliegen in heel Egypte behalve in Gosen, waar Israël woonde.

Uatchit – De vliegen god van Egypte kon dit niet verhinderen.

5. Veepest

Noch de heilige koegodin Hathor noch Apis, de stier, kon deze  
plaag verhinderen



  

Plagen 6-10

6. Zweren.

Godheden der geneeskunde, Thot, Isis en Ptah, niet in staat te helpen.

7. Donder en hagel.

Onmacht van Resjpoe, de bliksembeheerser, en Thot, 
de god van regen en donder, aan de kaak gesteld.

8. Sprinkhanen.

Dit was een slag voor de vruchtbaarheidsgod Min, beschermer van het gewas.

9. Drie dagen duisternis.

Re, de hoogste zonnegod, en Horus, een zonnegod, onteerd.

10.Dood van de eerstgeborenen, ook die van Farao, die als een geïncarneerde god 
werd beschouwd. 

Re (Amon-Re), zonnegod en soms voorgesteld als een ram, kon deze plaag niet 
verhinderen.



  

Bevrijding!



  

Overwinning!

Kolossenzen 2: 13-15
13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, 
maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons 
al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met 
voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het 
vernietigd door het aan het kruis te 

nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de 

machten en krachten, hij heeft hen openlijk 

te schande gemaakt en in Christus over hen 

getriomfeerd.



  

Angst



  

Waarneming van een atheïst 

Parris getuigde er over dat de (Afrikaanse) Christenen die hij 
ontmoette 

“altijd anders waren. In plaats van de bekeerlingen geïntimideerd 
of opgesloten te hebben, heeft het geloof hen bevrijd en geholpen 
te ontspannen. Er was een levendigheid, een nieuwsgierigheid, 
een betrokkenheid met de wereld om hen heen, en een openheid 
in hun omgang met anderen. Dit alles leek te ontbreken in het 
traditionele Afrikaanse leven. Ze stonden met een rechte rug.”

Parris, M., As an atheist, I truly believe Africa needs God, (vertaling) J. Hofmann, Times Online, website 
(http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/matthew_parris/article5400568.ece, 2008), Downloadable 
pdf: http://www.rootedinjesus.net/docs/Parris.pdf and http://www.apologeet.nl/documents/Parris-As an atheist, I 
truly believe Africa needs God.pdf.



  

Angsten?

Misschien denken ze wel…Misschien denken ze wel…

Romeinen 8:31Romeinen 8:31

Wat moeten wij hier verder over Wat moeten wij hier verder over 
zeggen? Als God voor ons is, wie kan zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn?dan tegen ons zijn?

Wat als ik het niet haal?Wat als ik het niet haal?

Romeinen 8:38-39Romeinen 8:38-39

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 
hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan 
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 
machten noch krachten, heden noch toekomst, machten noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus, onze Heer.Christus Jezus, onze Heer.



  

D-day



  

Hernieuwde moed

Al gaat mijn weg door Al gaat mijn weg door 

een donker dal, ik vrees een donker dal, ik vrees 

geen gevaar, want Ugeen gevaar, want U

bent bij mij.bent bij mij.



  

Overwinning!

Psalm 18:29-33a

U bent het die mijn lamp doet

schijnen, HEER, mijn God, verlicht

mijn duisternis, met u storm

ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik 
de hoogste muur. Gods weg is volmaakt, het 
woord van de HEER is zuiver,een schild is hij voor 
allen die bij hem schuilen. Wie anders is God dan 
de HEER, wie anders een rots dan onze God? De 
God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een 
volmaakte weg […].


