
 

Zondag KOM  Exodus 10:1-11 

Opnieuw krijgt Mozes de opdracht om ongevraagd tot de farao te gaan. Ook nu 

weer deelt God aan hem mee dat Hij het hart van de farao ‘zwaar’ heeft 

gemaakt. Het blijkt dat God hier, afgezien van het tonen van zijn macht aan de 

Egyptenaren en heel de wereld, nog een bedoeling mee had. Doordat Hij door 

middel van de tien plagen op allerlei manieren zijn macht liet zien, zou Gods 

majesteit vooral goed door moeten dringen tot de Israelieten zelf. Zoals we al 

eerder zagen hadden ook zij het blijkbaar nodig om van Gods grootheid 

doordrongen te worden. In het bijzonder wat de jeugdige Israelieten betreft 

draagt God aan Mozes op hen over Hem te vertellen: ‘Vertel in de oren van je 

zoon en van je zoons zoon wat Ik in Egypte heb aangericht’ (10:2). Daarmee 

gaat dit gedeelte over het grote belang van het doorgeven van het geloof aan de 

jeugd en doet het sterk denken aan bijvoorbeeld Psalm 78 (met name vers 4, 5 

en 6). Ook hier wordt het belang benadrukt van het doorgeven van het geloof 

aan de volgende generatie: ‘Wat onze vaderen ons hebben verteld, dat willen 

wij voor hun kinderen niet verbergen; wij willen vertellen aan het volgende 

geslacht de roemrijke daden van de HERE, zijn kracht en de wonderen die Hij 

gedaan heeft’ (Psalm 78:4). En inderdaad wordt in het verdere van deze Psalm 

benadrukt hoe de Here God door middel van de plagen langzaam maar zeker de 

kwade macht van de farao brak, en zijn volk Israel uitleidde uit Egypte. Tegelijk 

vertelt deze Psalm ook hoe hardleers veel Israelieten zelf waren en hoe nodig 

zij het hadden keer op keer over God te horen. Tegen deze achtergrond 

beklemtoont God tegenover Mozes dat het hard nodig is dat ook de nieuwe 

generatie nadrukkelijk hoort over Hem. De strijd gaat blijkbaar om de jeugd. 

Het is in dit opzicht ook veelzeggend dat de farao uiteindelijk bereid blijkt om 

een aantal Israelische mannen toestemming te geven om, zoals door Mozes 

gevraagd was, God te dienen in de woestijn, maar de kinderen in Egypte te 

willen laten. Dit was een zeer sluwe zet van de farao. Wanneer Mozes hier 

immers akkoord mee gegaan zou zijn, zou de eredienst enkel een zaak van de 

oudere generatie geworden zijn, waar de jeugd niet meer bij betrokken was. Die 

zou dan binnen de sfeer van de Egyptische cultuur en godsdienst gebleven zijn. 

Een en ander is overigens vergelijkbaar met de praktijk van de kerk van het 

Middeleeuwse Spanje. Toen immers in 1492 ten gevolge van de Grote 

Uitdrijving (waarbij alle Joden uit Spanje verdreven werden) 80.000 Joden hun 

toevlucht hadden gezocht in Portugal, droeg de Spaanse kerk de Portugese kerk 

op om alle volwassen Joden uit Portugal te verdrijven, maar de jeugd binnen de 

grenzen van de christelijke religie en cultuur te houden, opdat de toekomst van 

het Joodse geloof zo geknakt zou worden.i Door een dergelijk besluit riep de 

farao echter Gods toorn als nooit tevoren over zich af. Ditmaal zou een enorme 

sprinkhanenplaag de complete oogst vernietigen, een catastrofe zonder weerga. 

Want God is uit op een relatie met héél zijn volk. Mozes benadrukt het: sámen 

moeten zij Hem dienen, ‘met jong en oud’ (10:9). Met minder zal het niet gaan.



 

 

 

i Idem, p.114 

                                                           


