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DE DUISTERE MACHTEN GEBROKEN (1)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, de bijbel zegt dat satan niet wil dat zijn gevangenen vrij naar
huis terug gaan. Jes. 14:17 – “Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden
verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?” Hij is een hardvochtige,
onbarmhartige, strenge gevangenbewaarder. Hij jaagt op zielen en als hij ze te pakken heeft,
verslindt hij hen in geestelijke zin.
1 Petr. 5:8 – “Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een
briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;”
Joh. 10:10a – “De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve;………”
Maar Jezus daarentegen kwam om de mensen te behouden en de gevangenen los te laten.
Joh. 10:9-10b – “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en
hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden…….………………….Ik ben gekomen, opdat zij het
leven hebben, en overvloed hebben.”
Jes. 61:1 – “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft,
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te
verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den
gebondenen opening der gevangenis;”
Wie zijn eigenlijk de gevangenen van satan, broeders en zusters? Dat zijn alle mensen die
Jezus nog niet hebben aangenomen. Jezus wil hen vrij maken en dat is eigenlijk voor Hem
een eenvoudige zaak, welke Hij echter afhankelijk heeft gemaakt van hun geloof in Zijn Offer
aan het kruis. Wie gelooft, maakt Hij vrij! Op elk gebied! En wel zodanig, dat satan geen
enkele macht meer over hen kan uitoefenen. Want Hij is almachtig!
God is zo machtig, dat Hij het volk van Israël best in één klap uit de slavernij van Egypte had
kunnen verlossen. Hij had alle tegenstanders met één enkel machtig Woord van Zijn lippen
kunnen vernietigen. Maar Hij besloot, dat Hij hiervoor maar liefst tien plagen zou gebruiken.
Hij zou Egypte tien opdoffers geven. In het Hebreeuws spreekt men dan ook niet van de tien
plagen, maar van de tien slagen (“esser makot”).
Waarom deed God dit? Waarom juist tien plagen?
1. Onder andere omdat Hij aan de wereld een geweldige demonstratie van Zijn macht wilde
geven (Ex. 9:16), door satan en alle horden van demonen openlijk te kijk te zetten als zijnde
volkomen aan Hem onderworpen, aan Zijn goddelijke Superioriteit, Kracht en Almacht.
2. Mede ook om Israël tot besef te brengen, dat Hij een God is Die volkomen kan verlossen
én om ons te leren, dat Hij ons kan bevrijden uit de wereld en de grijpgrage klauwen van
satan. Israëls verlossing uit Egypte leert geweldige lessen.
3. Omdat tien sterke banden (beter gezegd negen, omdat de tiende plaag als het ware het
gevolg was van de negen voorgaande) Israël in Egypte vasthielden en ook ons in de wereld.
Egypte is voor Gods kinderen een schaduwbeeld van de wereld. Dit wordt eenvoudiger te
begrijpen, als wij bedenken dat God Israëls verlossing afhankelijk stelde van het geslachte
pascha-lam (Ex. 12:1 e.v.), hét typebeeld van Jezus als Gods Offerlam, stervend aan het
kruishout van Golgotha voor de verlossing der mensheid. Vervolgens werd Israël door de
Rode Zee als typebeeld van onze waterdoop naar de vrijheid geleid. Paulus schreef dan ook
in 1 Cor. 10:1-4,11 – “En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen
onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; En allen in Mozes gedoopt zijn
in de wolk en in de zee; En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots,
die volgde; en de steenrots was Christus ………………………………. En deze dingen alle
zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op
dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.”
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We mogen dus naar Israëls verlossing uit Egypte kijken, om beter te kunnen begrijpen wat
onze verlossing uit de wereld inhoudt. Wat vond er toen in Egypte plaats? Wat gebeurt er
onder andere bij de wedergeboorte?
Als God ons bij onze wedergeboorte verlost uit de wereld en de macht van de zonden, dan
worden wij niet alleen uit water (Gods Woord) en Geest geboren om deelachtig te worden
aan de goddelijke natuur (Joh. 3:5; Jak. 1:18; 2 Petr. 1:4). God verlost ons ook uit de greep
van satan en de demonen. Hij verbreekt de macht, die zij voorheen op belangrijke aspecten
van ons leven hadden. Toen Jezus aan het kruis voor ons stierf, gebeurde er namelijk iets
ontzettend belangrijks, zoals we kunnen lezen in Col. 2:14-15 – “Uitgewist hebbende het
handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons
tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld
hebbende; En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het
openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.”
Jezus trok alle verborgen demonen en duivels uit hun duistere schuilhoeken te voorschijn en
Hij stelde hen ten toon met Zijn Licht en overwon hen glorieus. En nu verwacht God van ons,
dat we in het geloof in onze nieuwe vrijheid in Jezus gaan staan, vol vertrouwen in Hem.
Zo bond God ter verlossing van het volk van Israël uit Egypte eveneens de strijd aan met de
goden van Egypte (achter afgoden verscholen, demonische en duivelse machten). Egypte
kende wel haast voor elk belangrijk onderdeel van het leven een specifieke god. God openbaarde hen in hun feitelijke zwakheid. En zoals reeds opgemerkt, was Zijn strijd tegen de
goden van Egypte in feite een betoning van Zijn absolute Macht over satan als leider van die
demonische machten en als overste der duivels. Satan en zijn volgelingen zijn slechts
schepsels en totaliter niets vergeleken bij God. Als God gebiedt, dan moeten zij gehoorzamen of zij het nu willen of niet.
Met andere woorden, hoewel het lijkt dat God tegen de menselijke machthebbers van Egypte
streed, streed Hij in feite tegen de demonische machten.
Ex. 12:12 – “Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in
Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al
de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!”
Num. 33:4 – “Als de Egyptenaars begroeven degenen, welke de HEERE onder hen geslagen had, alle eerstgeborenen; ook had de HEERE gerichten geoefend aan hun goden.”
Elke plaag die God over Egypte voltrok, was gericht tegen een specifieke afgod en de zich
verschuilende demon. En we mogen hierin de vrijmaking ontdekken, die God verricht op elk
onderdeel van ons aan de wereld gebonden, zondige, oude en natuurlijke leven, zodra wij
wedergeboren worden.
De eerste plaag
De eerste plaag (slag) staat vermeld in Ex. 7:14-25. God veranderde het water van de rivier
de Nijl in bloed. De Nijl zorgde voor water en verfrissing in het verder zo droge Egypte, voor
welvaart in het land, voor een overvloed aan vis als voedsel en voor vruchtbaarheid van de
akkers. God trof daarmee in eerste instantie de god Hapi, die een zoon was van de god
Horus. Hapi moest de Nijl beschermen en zorgen voor jaarlijkse overstromingen, zodat de
akkers bevloeid konden worden, waarna vervolgens goede, rijke oogsten werden binnen
gehaald. Tevens trof God ook Egypte’s belangrijkste god, de koningsgod Osiris als god van
de vruchtbaarheid.
Ex. 7:19-21 – “Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw
hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun
poelen, en over alle vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het
ganse Egypteland, beide in houten en in stenen vaten. Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk
de HEERE geboden had; en hij hief den staf op, en sloeg het water, dat in de rivier was, voor
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de ogen van Faraö, en voor de ogen van zijn knechten; en al het water in de rivier werd in
bloed veranderd. En de vis, die in de rivier was, stierf; en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de rivier niet drinken konden; en er was bloed in het ganse Egypteland.”
Egypte’s belangrijkste waterbronnen werden door de plaag geraakt. Het water werd bloed.
En ook een belangrijke voedselbron als de visserij werd geraakt, want de vissen stierven.
Bloed wijst op dood en verderf. God leert ons hier dus, dat wij vrijgemaakt moeten worden
van ons misplaatste vertrouwen op de zogenaamde voorzienende bronnen van deze wereld.
In onze onbekeerde staat dachten we, dat wij voortdurend nieuw leven uit de wereld konden
putten, maar dat misplaatste vertrouwen heeft enkel de dood tot gevolg. Want we dienen
voor ons dagelijks voedsel en verder alles wat we nodig hebben op Jezus te vertrouwen, Die
ons in alles kan voorzien. Want Hij is het ware Leven (Joh. 11:25; 14:6). Daarom leert
1 Petr. 5:7 – “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” Leest u verder ook
Matt. 6:25-34 en Luk. 12:22-34.
Egypte’s water werd bloed als teken van dood en verderf. Maar de les is voorts, dat Jezus’
Bloed een Hoogweg heeft geopend tot Gods overvloedige zegening en voorziening. God
leert ons om niet op de wereld te vertrouwen, maar op Hem. Hij zal ons in alles voorzien. En
bij onze wedergeboorte verbreekt hij de macht van Hapi en Osiris, die zij in ons oude leven
konden uitoefenden. Daarom, broeders en zusters, stap in en vertrouw voortaan op Jezus!
De tweede plaag
De tweede plaag (slag) betrof een stroom van kikvorsen, die het land overspoelde. Ze
drongen overal naar binnen (Ex. 8:1-15). God trof nu de god Heqt. Heqt was als kikvorsgod
een specifieke gedaante van Hathor, de belangrijkste godin van Egypte, die in kracht
voorzag.
De kikvorsen zijn in de bijbel het beeld van onreinheid en wel in het bijzonder van de onreine
geesten (demonen), die achter die onreinheid schuilgaan. Dit lezen we zo duidelijk in het
zesde schalen-(fiolen-)oordeel, waarmee God aan het einde van de grote Verdrukking de
wereld zal treffen. Openb. 16:13-14a – “En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond
van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den
vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen,………………”
Niet enkel de huizen, maar ook de slaapkamers en de bedden, en zelfs ook de bakovens in
Egypte werden door de kikvorsen verontreinigd. Ex. 8:3-4 – “Dat de rivier van vorsen zal
krielen, die zullen opkomen, en in uw huis komen, en in uw slaapkamer, ja, op uw bed; ook
in de huizen uwer knechten, en op uw volk, en in uw bakovens, en in uw baktroggen. En de
vorsen zullen opkomen, op u, en op uw volk, en op al uw knechten.”
Wat een verwijzing naar de ongeremde uitbotting van sexuele lusten in de wereld. En de
kikvorsen zaten zelfs ook óp de mensen.
In verband met de verontreinigde keukens moet ik onwillekeurig aan hedendaagse praktijken
denken, dat men onder andere zelfs speciale gerechten bereid, die de potentie en de
vleselijke lusten zouden moeten stimuleren.
Zo worden de sexuele lusten tegenwoordig overal onbeschaamd gebotvierd en iedereen,
van jong tot oud en van arm tot rijk, wordt er mee verontreinigd. Via de televisieprogramma’s
die continue sexuele onreinheid tentoonstellen, worden de mensen als het ware ermee
gebombardeerd. De hele wereld is doordrongen van onreinheid, overspeligheid en hoererij.
En dan betreft het niet enkel hier en daar een individu. Neen, het betreft elk huis en gezin.
De mensen leven zich uit in eten, dinken en sex. Het ergste is daarom dat zij zo door
sexuele begeerten en wellusten worden beheerst, dat zij door en door onrein zijn geworden.
Tótdat het te laat is en Jezus uit de hemel terugkomt teneinde de mensen te oordelen.
Luk. 17:26-27 – “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de
dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten
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huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en
verdierf ze allen.”
God leert ons hier, dat Hij bij onze wedergeboorte en verlossing uit de wereld ook de macht
van de onreine afgod Heqt in ons leven verbreekt. En het is aan ons om in de vrijheid te
gaan staan. Als wij afhankelijk zijn van Jezus, hoeven we ons niet meer te laten binden.
De derde plaag
De derde plaag (slag) betrof een invasie van luizen (Ex. 8:16-19 Statenvertaling). Volgens J.
Dasbergs bijbelvertaling waren het zandvlooien. God veranderde al het aardse stof in luizen,
dan wel zandvlooien, en bezorgde daarmee alle mensen en dieren een gigantische jeuk.
Ex. 8:17 – “En zij deden alzo; want Aäron strekte zijn hand uit met zijn staf, en sloeg het stof
der aarde, en er werden vele luizen aan de mensen, en aan het vee; al het stof der aarde
werd luizen, in het ganse Egypteland.”
God trof nu de god Chepre, de insektengod. Chepre was een scarabee-kever (een soort
mestkever) en was een gestalte van de zonnegod in z’n eerste fase (de vroege morgen).
Broeders en zusters, God schiep ons lichaam uit het stof der aarde en maakte ons tot een
levende ziel door Zijn adem, d.w.z. Zijn Geest in ons te blazen (Gen. 2:7). Hij schiep ons
lichaam tot een heilige tempel, opdat Hij in ons hart zou kunnen wonen. God schiep ons
lichaam óók, om Hem daarmee te verheerlijken. 1 Cor. 6:18-20 – “Vliedt de hoererij. Alle
zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn
eigen lichaam. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest,
Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo
verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.”
Na de zondeval kwam de mens echter in de greep van satan en zijn demonen, waarmee er
tevens een vreselijk aftakelingsproces in de mens begon. God kon geen gemeenschap meer
met de mens hebben en niet meer in hem wonen. De mens was nu immers een speelbal van
satan geworden. Voortaan ongeschikt om God te verheerlijken, ja, uitsluitend nog geschikt
om zichzelf te verheerlijken en zichzelf te behagen met allerlei pleziertjes en dergelijke.
Met de luizenplaag oordeelde God de lichamen van de mensen, die ooit bestemd waren om
Hem te verheerlijken, maar die zij zwaar hadden verontreinigd met zonde en afgodendienst.
1 Cor. 3:16-17 – “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig,
welke gij zijt.”
Maar als we Jezus aannemen en wedergeboren worden, verbreekt God de macht van satan
en de demonen in ons leven. Voortaan mogen we onszelf volkomen naar lichaam, ziel en
geest aan de Heer geven en Hem dienen. We hoeven niet meer onszelf te behagen. Opdat
de Heilige Geest in ons kan wonen en de Here God wordt verheerlijkt. Rom. 12:1-2 – “Ik bid
u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer
wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij
moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.”
De vierde plaag
De vierde plaag (slag) betrof een gigantische zwerm van klein ongedierte (Ex. 8:20-32).
Volgens sommigen muggen en steekvliegen, volgens anderen waarschijnlijke giftige, bloedzuigende vliegen. Deze plaag was volgens sommige bijbeluitleggers gericht tegen de godin
Isis, de vrouw van Osiris. Wellicht omdat zij in de moerassen van Chemmis vertoefde, met
z’n zwermen stekende muggen en vliegen, en daar haar zoon Horus grootbracht. Anderen
zeggen dat deze plaag opnieuw tegen Chepre was gericht. Volgens weer anderen was de
plaag gericht tegen Beëlzebul, de god der vliegen, waarbij opgemerkt moet worden dat deze
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geen Egyptische god was. Wat de exacte naam van de afgod was, is echer niet zo relevant.
Van belang is, dat God de betreffende kwaadaardige demon uitschakelde.
De plaag was zo verschrikkelijk, dat niemand meer op het land wilde werken. Het hele land
werd bedorven door dit ongedierte, ja, ook de huizen van de Egyptenaren zaten er vol mee.
De arbeiders verlieten de velden. Ze wilden er niet meer werken. Waarbij we bedenken, dat
dé belangrijkste welvaartsbron van de vroegere economieën juist de landbouw was.
Ex. 8:24 – “En de HEERE deed alzo; en er kwam een zware vermenging van ongedierte in
het huis van Faraö, en in de huizen van zijn knechten, en over het ganse Egypteland; het
land werd verdorven van deze vermenging.”
De streek Gozen, waar de Israëlieten woonden, werd echter niet getroffen (Ex. 8:22).
Met andere woorden, nu werd de band tussen het land en de bevolking getroffen. Er kon
door het ongedierte niet meer op het land, hun geliefde geboortegrond, worden gewerkt.
De mens dient echter niet te vertrouwen op het aardse vaderland en zijn toekomst er niet op
te baseren. Hij doet er beter aan om op de Here God en Zijn beloften te bouwen.
Waarmee we begrijpen, dat God met deze plaag wilde leren, dat we behoren uit te zien naar
een beter vaderland (de hemel) en naar een betere stad (het Nieuwe Jeruzalem). God
beloofde een beter, hemels land. Dit land mogen we verwachten. Leest u Hebr. 11:10,13-16.
Maar als wij deze geloofsstap durven te nemen, zullen wij beslist in conflict met de wereld
komen. Faraö vond het immers goed om de Here God te offeren en te dienen (Ex. 8:28).
“Alléén”, zo zei hij, “trek niet te ver”. Met andere woorden, wees niet te fanatiek, maak het
niet te bont, doe het kalmpjes aan!
De vernedering van deze afgod betekent, dat God ons bij onze wedergeboorte vrijmaakt van
demonische machten, die ons dwingen om te vertrouwen op het aardse vaderland met z’n
vergankelijke welvaart. Hij heeft een beter vaderland voor ons. Daarom roept Hij ons op om
in gedachten niet steeds maar bezig te zijn met het aardse, maar juist met het hemelse.
Col. 3:1-2 – “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet
die op de aarde zijn.”
De vijfde plaag
Met de vijfde plaag (slag) trof God de god Apis, het heilige stierkalf van Memphis, alsmede
de als heilige koe vereerde godin Hathor, de moeder van de zonnegod. Apis gold overigens
als de heraut van de god Ptah, zodat ook deze werd getroffen.
Gods plaag bestond uit veepest (Ex. 9:1-7). Zowel de paarden, als de ezels, de kamelen, de
runderen en het kleinvee werden getroffen door een zeer zware, dodelijke pestilentie. Al het
vee stierf. Ex. 9:3,6 – “Zie, de hand des HEEREN zal zijn over uw vee, dat in het veld is, over
de paarden, over de ezelen, over de kemelen, over de runderen, en over het klein vee, door
een zeer zware pestilentie. …………………………………… En de HEERE deed deze zaak
des anderen daags; en al het vee der Egyptenaren stierf; maar van het vee der kinderen
Israëls stierf niet een.”
God trof Egypte met deze plaag in het hart, want de rijkdom van vroegere volken werd met
name bepaald door de grootte van de veestapel die men bezat. Ook nu is dat bij sommige
volkeren in Afrika nog steeds het geval. Maar als wij ons hart op aardse rijkdom zetten,
roepen wij het geestelijke onheil over ons af (Pred. 5:12; 1 Tim. 6:9-10). God vraagt ons in
Zijn Woord om een keuze te maken. Matt. 6:24 – “Niemand kan twee heren dienen; want of
hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den
anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon (NB, de afgod van het geld).”
Het vee van het volk Israël bleef echter gespaard.
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We leren derhalve van deze plaag, dat God ons bij onze wedergeboorte vrijmaakt van de
macht, die het geld en alle aardse rijkdom op ons willen uitoefenen. Als wij in het geloof
durven in te stappen in Gods weg, zullen we de vrijmaking ervaren. Dan bouwen we
voortaan op de levende God (1 Tim. 6:6-8,17). Maar uiteraard hangt onze vrijmaking wel af
van de keuze, die wij maken en van ons vertrouwen op Hem.
Geliefde broeders en zusters, is Jezus niet geweldig? Hij gaf Zijn eigen Bloed, opdat wij niet
verloren hoefden te gaan en Gods kinderen konden worden. Maar teneinde ons ook de
mogelijkheid te geven om voortaan in vrijheid te leven, versloeg en verbrak Hij ook de boze
machten, die voorheen ons leven beïnvloedden en bepaalden. Hij is zo goed.
De resterende plagen zullen volgende week aan de orde komen.
Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

