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FARAO’S STRATEGIEËN (2)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, faraö had bijzondere argumenten om te verhinderen dat hij het
volk van Israël moest laten gaan. Ook satan hanteert specifieke strategieën om te voorkomen dat wij Jezus aannemen en de wereld verlaten. Daarbij wil hij ook verhinderen dat wij
Jezus met hart en ziel dienen. In deze bijbelverkondiging zullen we de lessen van vorige
week besluiten.
4. Ondanks de plagen die God zond, was faraö bijzonder hardleers. Ook satan is bijzonder
onwillig. Het was pas na de vierde plaag, dat faraö zogenaamd iets begon toe te geven.
Zogenaamd! Want wat zei hij?
Ex. 8:25 – “Toen riep Faraö Mozes en Aäron, en zeide: Gaat heen, en offert uwen God in dit
land.”
Met andere woorden: “Oké Israël, dien jullie God dan maar, doch blijf in Egypte.” In geestelijk
overdrachtelijke zin: “Willen jullie Jezus dienen en offeren? Prima, dat mag! Geen probleem!
Maar, …….., blijf in de wereld.”
Herkent u de handelwijze van veel mensen, die deze leugens van satan hebben geloofd?
Oké, zij gaan met enige regelmaat naar de kerk, maar dat is voor hen ruim voldoende. Dat is
genoeg, zo denken zij. En voor de rest leven zij een leven in de wereld, maken er deel van
uit en zijn totaal niet te onderscheiden van de ongelovige mensen.
Broeders en zusters, satan heeft geen enkel probleem met het volgen van een uiterlijke
religie, maar wél met het beoefenen van een levende godsdienst, het met hart en ziel volgen
en dienen van de levende Zaligmaker Jezus Christus en het verheerlijken van Zijn heilige
Naam. Maar Gods Woord zegt: “Scheidt je af van de wereld!” (2 Cor. 6:17; Openb. 18:4).
Het tegenargument van Mozes lezen we in de verzen 26-27: “Mozes dan zeide: Het is niet
recht, dat men alzo doe; want wij zouden der Egyptenaren gruwel den HEERE, onzen God,
mogen offeren; zie, indien wij der Egyptenaren gruwel voor hun ogen offerden, zouden zij
ons niet stenigen? Laat ons den weg van drie dagen in de woestijn gaan, dat wij den HEERE
onzen God offeren, gelijk Hij tot ons zeggen zal.”
Mozes hield vol, dat Israël de weg van drie dagen moest gaan, dus de weg van dood en
Opstanding moest afleggen. Zoals gezegd, verwijst dit naar het aanvaarden van alles wat
Jezus voor ons heeft gedaan. Maar wat was eigenlijk Mozes’ argument?
Mozes beargumenteerde, dat het volk van Israël niet voor de ogen van de Egyptenaren hun
‘gruwel’ aan de Here God konden offeren. Dat zouden de Egyptenaren zeker niet accepteren. Wat was die gruwel? Wel, de Egyptenaren haatten schaapherders (Gen. 46:34), wat
de Israëlieten waren, én zij haatten het offeren van schapen en runderen. Die dieren waren
heilig in hun ogen.
De wereld haat de ware herders, die zich om zielen bekommeren en hen voor Jezus willen
redden, maar tóch is dat de opdracht van Jezus (Joh. 21:15-18). De wereld haat ook het
Offer van Gods Lam, Jezus Christus. Desondanks, vanwege Jezus’ kruis én Zijn opdracht
moeten wij ons van de wereld afscheiden.
5. En wat zei faraö toen? Wat zegt satan?
Ex. 8:28 – “Toen zeide Faraö: Ik zal u trekken laten, dat gijlieden den HEERE, uwen God,
offert in de woestijn; alleen, dat gijlieden in het gaan geenszins te verre trekt! Bidt vuriglijk
voor mij.”
Faraö zei: “Ga dan maar, maar ga niet te ver!” Met andere woorden: “Weest niet te fanatiek!”
Met de onuitgesproken gedachte: “Dan kan ik jullie gemakkelijk weer terughalen naar mijn
eigen domein.” Herkent u dit? Worden bijbelgetrouwe christenen in de wereld niet steeds
meer beschouwd als fanatici en extremisten? Bedenkt u, dat hierin de hand van satan te
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herkennen is. Door lauw te zijn in plaats van juist heet of zelfs koud berokkenen wij de zaak
van Christus grote schade (Openb. 3:14-22). Dan zal de wereld ons nog meer verachten.
6. Desondanks gaf faraö nog steeds niet toe. Zelfs niet na de vijfde, zesde en zevende
plaag. Maar toen riep hij Mozes en Aáron wederom bij zich en kwam met een ander voorwendsel.
Ex. 10:8 – “Toen werden Mozes en Aäron weder tot Faraö gebracht, en hij zeide tot hen:
Gaat henen, dient den HEERE, uw God! wie en wie zijn zij, die gaan zullen?
Faraö vroeg: “Met wie willen jullie eigenlijk gaan om de Heer, jullie God, te dienen?”
Mozes antwoordde als volgt (vers 9): “En Mozes zeide: Wij zullen gaan met onze jonge en
met onze oude lieden; met onze zonen en met onze dochteren, met onze schapen en met
onze runderen zullen wij gaan; want wij hebben een feest des HEEREN.”
Broeders en zusters, het is Gods bedoeling dat wij de Heer dienen met ons hele gezin, met
onze hele familie. Maar dat is tegen het zere been van satan. Want lees faraö’s reactie in:
Ex. 10:10-11 – “Toen zeide hij tot hen: De HEERE zij alzo met ulieden, gelijk ik u en uw
kleine kinderen zal trekken laten: ziet toe, want er is kwaad voor ulieder aangezicht! Niet alzo
gij, mannen, gaat nu heen, en dient den HEERE; want dat hebt gijlieden verzocht! En men
dreef hen uit van Farao’s aangezicht.”
De mannen mochten gaan, maar de vrouwen en de kinderen moesten blijven. Uiteraard
zouden de mannen dat beslist niet doen. Zij zouden hun vrouwen en kinderen zeker niet
achterlaten in Egypte en zelf weggaan. Dat was faraö’s strategie.
Helaas zien veel christengezinnen dit niet in de juiste proporties. Zo dient de man de Heer,
bezoekt de dienst en/of neemt een taak op zich, maar zijn vrouw blijft achter, want zij past op
de kinderen. Of andersom! Terwijl zij ook om beurten de diensten kunnen bezoeken en op
de kinderen passen. En dan hoort men sommige christenouders ook zeggen, dat zij hun
kinderen niet willen dwingen om naar de kerk te gaan. Neen, als zij volwassen zijn, mogen
ze zelf kiezen of ze Jezus wel of niet wensen te volgen. Dat zeggen zij terwijl die kinderen
notabene soms nog jong zijn! De bijbel zegt juist, dat wij Gods Woord bij de kinderen moeten
‘inscherpen’ (Deut. 6:7; Efez. 6:4).
Broeders en zusters, indien man en vrouw in geestelijk opzicht uit elkaar groeien, is dat een
groot gevaar voor hun huwelijksleven. En bedenk: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat
geldt ook voor de Gemeente, het Lichaam van Christus. Voedt uw kinderen op in de vreze
des Heren. Dit alles weet satan drommels goed, maar vele christenen nog steeds niet.
7. Faraö’s voorwendsel na de negende plaag!
Ex. 10:24 – “Toen riep Faraö, Mozes, en zeide: Gaat heen, dient den HEERE! alleen uw
schapen en uw runderen zullen vast blijven; ook zullen uw kinderkens met u gaan.”
Het volk mocht nu dus gaan, maar faraö wilde wél dat de schapen en de runderen, dus de
potentiële offerdieren, achter zouden blijven.
In geestelijke zin leren we dus, dat satan uiteindelijk wel kan instemmen met het dienen van
de Heer zolang dit dienen niet gepaard gaat met het brengen van offeranden aan de Heer,
waaraan bloed te pas komt. Maar wat is een bediening voor de Heer, zonder dat het ons wat
kost? Wat voor waarde heeft een bediening, als ons hartebloed niet vloeit? Het kostte Jezus
Zijn leven om ons vrij te kopen. Het kostte Zijn heilig Bloed. Zullen wij dan niet alles aan Hem
willen geven, zelfs als het ons grote moeite kost? Neen, broeders en zusters, als wij Hebr.
10:19-20 goed verstaan, dan is onze weg achter Jezus aan een Bloedweg: “Dewijl wij dan,
broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is,
door Zijn vlees;” Dit is de smalle Weg waarop de Heiland voortdurend Zijn reinigende
Bloed sprenkelt, omdat Hij ziet dat het ons volle ernst is om Hem te dienen en te volgen.
Omdat Hij ziet, dat ook wij bereid zijn om de weg van dood en opstanding te bewandelen.
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Mozes’ standvastige, vastberaden antwoord lezen we in Ex. 10:25-26 – “Doch Mozes zeide:
Ook zult gij slachtofferen en brandofferen in onze handen geven, die wij den HEERE, onzen
God, doen mogen; En ons vee zal ook met ons gaan, er zal niet een klauw achterblijven;
want van hetzelve zullen wij nemen, om den HEERE, onzen God, te dienen; want wij weten
niet, waarmede wij den HEERE, onzen God, dienen zullen, totdat wij daar komen.”
8. In de volgende verzen lezen we dat faraö toch weigerde om het volk Israël te laten
vertrekken. En ten laatste bedreigde hij nu Mozes met de dood.
Ex. 10:27-29 – “Doch de HEERE verhardde Faraö’s hart; en hij wilde hen niet laten trekken.
Maar Faraö zeide tot hem: Ga van mij! wacht u, dat gij niet meer mijn aangezicht ziet; want
op welken dag gij mijn aangezicht zult zien, zult gij sterven! Mozes nu zeide: Gij hebt recht
gesproken; ik zal niet meer uw aangezicht zien!”
Als alle pogingen van satan mislukken, dan rest hem nog één ding, namelijk de keiharde
leugen: “Als je niet doet wat ik zeg, zul je sterven.” Als jij jezelf met hart en ziel aan de Heer
geeft, dan is je leven ten einde.
Dit geloven sommigen inderdaad: “Wat voor vreugd is er nog als je Jezus dient? Wat voor
zin heeft het leven dan nog? Wat valt er dan nog te genieten?”
Maar, broeders en zusters, als we Jezus met ons hele hart dienen, dan ontvangen wij juist
nú reeds het eeuwige leven, dat vol vrede en blijdschap is. Als het gaat om de dood, hoeven
wij satan niet te vrezen. Dan behoren we enkel God te vrezen, Die niet alleen ons lichaam
kan doden, maar ons ook in de hel kan werpen (Luk. 12:4-5).
Faraö dreigde met de dood. Maar wat gebeurde er toen in Egypte? In de nacht ging de
verderfengel langs álle huizen in Egypte en hij doodde alle eerstgeborenen. Ook de
eerstgeborene van faraö. In de Egyptische huizen heerstte de dood. Maar in de huizen van
het volk van Israël heerstte er rust en vrede. Daar heerstte het leven! Want zij hadden een
lam geslacht. Zij hadden het bloed aan hun deurposten gestreken en van het gebraden vlees
gegeten. En de doodsengel was hen voorbij gegaan en had hen gespaard.
In het feit dat de eerstgeborenen van Egypte allen stierven, terwijl de eerstgeborenen van
Israël bleven leven, zien wij in geestelijk overdrachtelijke zin de wedergeboorte tot kinderen
Gods. Wie eet van het Lam Gods en Zijn Bloed aan het hart strijkt, gereed om uit de wereld
te gaan, die wordt uit genade opnieuw geboren als Gods eigen kind en is het eeuwige leven
binnengegaan (Joh. 1:12).
Broeders en zusters, ziet u hoe de satan u en mij wil verhinderen om Jezus van heel dichtbij
te volgen en te dienen?
1. Hij wil verhinderen dat u tijd vrijmaakt voor Jezus door het leven financieël zodanig
zwaar te maken, dat u hard moet werken om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Zonodig zal satan uw leven zo zwaar proberen te maken, dat u geen tijd meer kunt
vrijmaken om te werken aan uw wedergeboorte en aandacht te besteden aan uw vrouw
en uw kinderen.
3. Zonodig wil hij er ook nog voor zorgen, dat uw harde werken zo succesvol wordt, dat uw
hartegesteldheid in gevaar komt. Hoogmoed en trots zouden er kunnen postvatten.
4. Voor degenen die desondanks in hun hart toch nog de drang voelen om de Heer te
zoeken, heeft satan de zogenaamde oplossing om dan alleen op zondag een uiterlijke
christen te zijn, maar verder gewoon een werelds leven te blijven leiden.
5. Willen wij tóch nog Jezus dichter volgen? Oké, maar dan niet te ver, niet te fanatiek!
6. Als dat ook niet helpt, probeert satan te bewerkstelligen dat alleen wijzelf Jezus dienen,
maar ons gezin, onze man, onze vrouw, onze kinderen achterlaten.
7. Satan kan als het niet anders ook nog wel instemmen met een bloedloze godsdienst.
8. Tenslotte probeert hij u te overtuigen, dat door het volgen van Jezus het leven nu doelloos
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en zinloos is geworden.
Geliefde broeders en zusters, een gewaarschuwd man of vrouw telt voor twee. Herken de
pogingen van satan en leef dicht bij Jezus in geloof en vol vertrouwen.
Moge onze Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.

