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Richteren 16-18
De Plagen
Denk eens even terug aan wat ons geleerd werd over de plagen. Wat werd ons geleerd dat
het doel van elk daarvan was? Mij werd altijd verteld dat het was om oordeel over Egypte
te brengen, omdat ze het volk van Israel in hun land tot slaven hadden gemaakt. Dit
oordeel zou hun uiteindelijk de ogen openen voor hun zonden en dan zouden ze het volk
te laten gaan. Maar zou het kunnen dat de plagen niet om Egypte gingen, maar veeleer
een doel in het leven van de Hebreeën diende?
Laten we eerst terugkeren naar de Torah portie van vorige week, naar Exodus 1:6-7.
Dat vers zegt dat “Het Land” gevuld raakte met de Hebreeën. Hoe definiëren we hier het
“Land”? Is dit het Land van Goshen of het hele land Egypte? Ik zou eventjes dat laatste
in aanmerking willen nemen. Herinner je van vorige week, dat toen Jacob eerst naar
Egypte kwam, hij en zijn familie herders waren, afstotelijk in de ogen van het volk van
Egypte. Zou het kunnen, dat in de jaren na zijn en Jozefs dood, het volk zijn levenswijze
begon te veranderen in de hoop door de Egyptenaren aanvaard te worden?
Dat ze allengs niet langer een bijzonder volk waren, geroepen om anders te zijn en zich
van het leven in Egypte afzijdig te houden, maar dat zichzelf nu toegelaten had zich met
de wegen van Egypte te vermengen? Zou het kunnen dat allengs sommigen zelfs uit het
land van Goshen verhuisd waren om over heel Egypte te gaan wonen en werken? Voor
mij tenminste, lijkt dit scenario niet enkel aannemelijk, maar in feite zeer waarschijnlijk.
Laten we vanuit deze visie nu het verslag van Mozes bekijken, die Egypte binnenkomt
als de bevrijder. Niet alleen heeft hij de taak om het volk uit Egypte te leiden om hen van
de macht van Farao te bevrijden, maar eerst moet hij hen vanuit de vier hoeken van
Egypte terug naar Goshen brengen. Zij die zichzelf hadden toegelaten om totaal in de
wegen van Egypte opgezogen te raken, moesten eerst een stap in geloof doen door terug
naar Goshen te gaan. Om dit te verwezenlijken gaat Yah eerst hun ogen openen voor wat
ze gedaan hebben en hen ziek maken van het leven dat ze gekozen hebben. Het is

interessant om te zien dat de eerste plaag die over het land kwam is dat de rivier in bloed
veranderde. Zou het doel hiervan kunnen zijn hun ogen te openen voor wat zij geworden
waren? Hadden zij in hun verhuis naar Egypte zichzelf toegelaten in Egypte te
verwateren en moesten ze eerst naar de bloedlijn terugkomen waarvan hun leven en
roeping kwam? Konden de daaropvolgende plagen gediend hebben om hen zo ziek te
maken van waar ze waren, dat ze niet anders konden dat naar Goshen terugkeren, zodat
ze van daaruit konden bevrijd worden?
Vandaag wordt er veel over gesproken dat het volk van Israel uit onze verstrooiing naar
de vier hoeken van de wereld verlost zal worden. Ik moet je echter zeggen, dat van wat ik
gezien heb er veel meer gepraat wordt vanuit het hoofd dan vanuit het hart. De meesten
van ons kunnen een goed gesprek hebben over “ Naar Huis gaan,” maar bewijst ons leven
werkelijk onze woorden? Terwijl we spreken over die grote exodus die voor ons ligt,
gaan we verder met de wortels van ons leven dieper en dieper in de grond van ons
verstrooit leven en levensstijl te sturen. We hebben, zoals de oude Hebreeën Goshen
verlaten en hebben het gewaagd heel Egypte ons thuis te maken. Het echte probleem hier
is, dat we hier zolang geleefd hebben dat het ons hier niet alleen bevalt, de meesten weten
zelfs niet wat ze gedaan hebben. De meesten realiseren zich niet hoe ver in Egypte we
ons gewaagd hebben en hoeveel van Egypte we hebben toegelaten zich in ons te wagen.
Wij zijn, geloof ik, opnieuw getuigen van het beginnen van de plagen. Ze komen, precies
zoals Yeshua het ons zegde en de profeten en zelfs Paulus in zijn brieven aan Timoteüs
Laten we echter niet denken dat wat er allemaal gebeurt enkel te maken heeft met oordeel
over die slechte mensen rondom ons. Laten we ons inplaats daarvan realiseren dat elke
daling in de economie, elke verhoging van de olieprijs, elke wet die rechten wegneemt,
enz. zich niet zozeer als een oordeel tegen Egypte keert, maar inplaats daarvan bestemd is
om onze harten weg te drijven van het systeem dat we toelieten in ons leven. De plagen
dienen om ons zo ziek te maken van wat we geworden zijn en waar we ons naartoe lieten
gaan, opdat onze ogen zouden open gaan om het vuile water te zien dat door ons vloeit en
ons te herinneren aan het bloed dat ons nogmaals roept om terug te keren naar Goshen
voor onze uiteindelijke bevrijding.
Vergeet niet dat bevrijding eerst een kwestie van het hart moet zijn. Het is veel te
gemakkelijk om onze spullen bij elkaar te pakken en naar een plaats te verhuizen
waarvan we geloven dat het ons Goshen is, denkend dat we een grote taak hebben
volbracht, terwijl we ons nog steeds niet realiseren dat alles wat we deden was onze
lichamen te verplaatsen, maar niet onze harten.
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