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Exodus 7 vers 10 – 25 

 
Mozes en Aäron gingen naar de farao en deden wat de HEER hun had 

opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf 

op de grond, en de staf veranderde in een slang. De farao liet op zijn beurt de 

geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun 
toverformules hetzelfde. Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in 

een slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. Toch bleef de 

farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals 

de HEER gezegd had. 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten 

gaan. Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht 

hem daar op, aan de oever van de Nijl, met in je hand de staf die in een slang 

veranderde. Je moet het volgende tegen de farao zeggen: “De HEER, de God van 
de Hebreeën, heeft mij naar u toe gestuurd om te zeggen: ‘Laat mijn volk gaan 

om mij in de woestijn te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Daarom 

– zo zegt de HEER – zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het 

water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. De vissen gaan dood 
en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten nog van 

het water te drinken.”’ 

 

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven houdt 
boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en moerassen, boven elke 

plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed veranderen, tot 

in de houten en stenen waterbakken toe.’  

 
Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao en 

zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het 

water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed. De vissen gingen dood en de 

rivier stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in 

Egypte was bloed.  
Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Daarom 

bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals 

de HEER gezegd had. Ook dit teken bracht hem niet tot andere gedachten, hij 

keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. Omdat de Egyptenaren het water 
uit de Nijl niet meer konden drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar 

drinkwater graven. Zeven dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had 

getroffen. 

 

 

 

 

 

 



TIEN PLAGEN LANG 

Duiding 

“De coronacrisis confronteert ons met de pijnlijke waarheden van onze 

maatschappij. Welke lessen kunnen wij leren?” Aldus de vet aangezette titel van 

een bijlage bij mijn zaterdagkrant. De inleiding belooft scherpe analyses en 

heldere vergezichten. En eindigt met de oproep om deze bijlage goed te 

bewaren, ook als het wc-papier onverhoopt opraakt. Om dat laatste moet ik 

grinniken. De coronacrisis is heftig en doodserieus, tegelijk zie je ook dat mensen 

er grappen om kunnen maken. Humor die wat lucht en lichtheid in het geheel 

blaast zodat het vol te houden is. 

Vorige week toen alles nog anders was en ik ’s middags thee dronk in een 

restaurant dat een paar uur later gesloten werd op last van de regering, vorige 

week dus, toen de scholen nog niet dicht waren en bezoek in verpleeghuizen nog 

mocht, vorige week, stipte ik in de preek die ik niet meer hier kon houden, het 

prangende punt aan of we God aan het werk kunnen zien in de geschiedenis. De 

verhalenverteller van Exodus gelooft van wel. 

Kan ik dat geloven? En hoe doe je dat dan? Kan jij dat geloven? En hoe vinden 

we daarin onze weg? 

Met die vragen, hangend in de dreigende lucht, schreef ik vorige week ‘amen’. 

Gisteren was de lucht kraakhelder en de wind schraal, de terrassen leeg en het 

bos overbevolkt. En las ik allemaal hedendaagse profeten die na een week vol 

ingrijpende maatregelen al precies konden duiden hoe deze coronacrisis ons gaat 

helpen om het allemaal anders en vooral beter te doen. Een collega stuurde mij 

een column door van Karel Smouter. Die waarschuwt om niet geestelijk te 

hamsteren. In zijn ogen denken we veel te snel lessen te kunnen trekken uit wat 

er nu gebeurt en te weten hoe het anders en beter moet. Ik was het vorige 

week, toen alles nog anders was, al die profeten nog niet waren opgestaan, en 

Smouter zijn column nog niet bedacht had, al roerend met hem eens. 

God in de geschiedenis 

Exodus en corona maken voor mij de vraag acuut of en hoe God ingrijpt in de 

geschiedenis. En niet alleen de geschiedenis van vroeger, maar vooral ook in de 

geschiedenis van nu. Kunnen wij iets van God waarnemen in onze wereld? En zo 

ja waar dan en wat? Ik beloof u ook vandaag geen antwoord te geven op deze 

vragen. 

Sommigen van u hebben misschien de neiging om nu teleurgesteld weg te 

zappen naar een andere online kerkdienst. Maar ik nodig u en jullie uit om het 

nog een paar plagen vol te houden. Want je bent er niet zomaar. God had tien 

plagen nodig om zijn punt te maken in Egypte. 

Heeft God ook nu nog tien plagen nodig om tot ons door te dringen? 

Ik weet het niet. Ik hoop het niet. Ik weet niet eens of ik wel geloof dat God door 

deze coronaplaag spreekt. 



 

Ondertussen in de kerk 

Het grappige is dat al die profeten die nu orakelen over wat er anders en beter 

moet, buiten de kerk staan. En dat wij als kerken vooral aan het redderen zijn. 

Hoe zorgen we ervoor dat we in contact blijven met elkaar? Hoe helpen we de 

kwetsbare ouderen waar we er vrij veel van hebben. Hoewel dat ook relatief is. 

Want ik was deze week op bezoek bij een dame die vertelde dat ze toen het nog 

wel kon, ook niet zoveel deelnam aan activiteiten in het verpleeghuis. “Ik ga niet 

tussen al die oude mensen zitten”, zei ze met een knipoog, zelf dik in de 

negentig. 

In de kerk zijn we bezig om kerkdiensten toch gaande te houden. Zoals vandaag. 

En denken we na over hoe het nu met Pasen moet als er dan misschien wel een 

100% ophokplicht is. 

Kerkelijke kopstukken hoor ik hetzelfde zeggen als onze koning. Namelijk dat 

deze crisis ons allemaal raakt, dat we dankbaar en blij zijn met alle vitale 

beroepen. En dat we het vooral samen moeten doen en oog voor elkaar moeten 

houden. Predikanten keken overigens begin deze week een beetje sip want zij 

stonden niet op het lijstje van vitale beroepen. Gelukkig zijn we daar met nog 

een heleboel andere beroepen alsnog aan toegevoegd. Ook wij willen wel een 

beetje meetellen natuurlijk. 

Maar ik heb eigenlijk nog geen gelovige profeet gehoord die roeptoetert dat God 

ons met corona om de oren slaat. Durven we dat niet? Of zijn we beducht om te 

snel te zijn met conclusies? Smouter zegt: “Houd die beduchtheid vast”.  

Hink-stap-sprong 

Exodus begint met een lange aanloop naar de bevrijding. En ook de bevrijding 

zelf neemt veel tijd in beslag. Tien verschrikkelijke plagen lang. 

Velen kennen ze van jongs af aan als spannende verhalen. Waarin God natuurlijk 

de good guy was en de farao de bad guy. 

Maar wat moet je als volwassen gelovige Anno Nu met bloederig water, kikkers, 

muggen, steekvliegen, veepest, zweren en puisten, hagel, sprinkhanen, 

duisternis en dood? 

De roostermakers die de Exodus-serie opzetten, dachten dat misschien ook wel. 

Want vandaag hoorden we de eerste plaag voorbijkomen en volgende week 

wordt de zevende al geserveerd, een stevige portie hagel. En de week daarna 

dient de tiende zich al aan. 

Ja, maar je kunt toch ook niet tien weken preken over plagen? 

Ik geef toe dat dat een uitdaging zou zijn, maar je zou dan in elk geval wel de 

tijd nemen om tot je door te laten dringen wat er gebeurt. 

 

 



 

Strijd voor menselijkheid 

In de commentaren op de tekst las ik allerlei pogingen om te verklaren waardoor 

deze plagen nu precies veroorzaakt werden. Ik denk dat de verhalerverteller van 

Exodus daarover zijn wenkbrauwen zou fronsen. Het gaat toch niet om wat die 

plagen nu precies zijn, maar om waar die plagen voor worden ingezet. Voor een 

gevecht. Voor een strijd van God tegen god, het goddelijke systeem van Egypte. 

Met als inzet de mens, de menselijkheid. De plagen zijn er in mijn ogen niet om 

God te laten schitteren als een bovennatuurlijke grootmacht, maar om 

onderdrukte mensen vrij te krijgen. 

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat is een lang en pijnlijk proces, omdat het 

onrecht en de ongelijkheid diepgeworteld zat. 

Ik waag het om hier een parallel te zien met de huidige crisis. Deze week kregen 

de werkers in de zorg en al die anderen die Nederland draaiend houden veel lof 

toegezwaaid en applaus. Maar van lof en applaus kan je niet eten. Juist beroepen 

die nu als vitaal worden aangemerkt zijn in de afgelopen jaren structureel 

ondergewaardeerd geweest, zowel in aanzien als beloning. 

Er zijn er die nu roepen dat dit na corona anders zal worden. Ik moet het nog 

zien. De farao beloofde ook elke keer dat hij het anders zou doen en het volk zou 

laten gaan, maar zodra een plaag over was, verhardde zijn hart weer.  

Nu roepen premier en koning op tot saamhorigheid en beloven ze er alles aan te 

doen om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. En dat is mooi. Laten 

we hopen dat die toon blijft als straks het virus geveld is en het gewone weer 

terugkeert. 

Lange adem 

Over dat verhardde hart en de rol die God daar wel of niet bij speelde, zou ik 

makkelijk de rest van deze zonovergoten zondag kunnen preken. Maar ik zal het 

niet doen, want dan zapt u zeker weg. 

Wat blijft er dan over? Vandaag hoorden we de eerste plaag. Egypte werd hard 

getroffen. Water is een eerste levensbehoefte en de Nijl was de bron van de 

economie. 

De verteller laat God een stevig begin maken met de bevrijding. Maar de weg is 

nog lang voordat die bevrijding werkelijkheid wordt. En ook dan is de weg door 

de woestijn nog ver voordat beloofd land bereikt wordt. 

We weten niet hoelang de coronacrisis gaat duren en wat ons allemaal nog boven 

het hoofd hangt. Het is inderdaad nog veel te vroeg om te profeteren hoe het nu 

precies verder moet, anders en beter. 

Maar in de kerk kunnen we er wel van zingen. Van die bevrijdingsbeweging van 

God. Van het gevecht dat Hij aangaat voor menselijkheid. Zingen om de droom 

levend te houden tot de morgen dauwt. De morgen van nieuw leven. De morgen 

van opstanding. De morgen van Pasen. 


