
 

                                            ZONDAG 30 JANUARI 
In deze tijd van corona horen we het vaak: Geef niet op! Houd vol! Best lastig als het gewone 
leven al zo lang beperkt wordt door allerlei maatregelen. Zo’n pandemie als nu heb jij nog 
niet eerder meegemaakt. Toch is dit niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt. In de Bijbel 
komen ook vaak ziekten en plagen voor. In bijbelverhalen vragen mensen zich af: waar komt 
zo’n ziekte vandaan? Aan wie of wat heb ik dit te danken? Misschien probeert een vijand mij 
te saboteren. Misschien is het een straf van God, of van goden die ik niet ken. Of misschien 
zit er wel een wrede koning achter. 

Vandaag hoor je hoe Mozes zijn best moet doen om het volk Israël te bevrijden. Het volk 
leeft in ballingschap in Egypte. De mensen worden onderdrukt en moeten werken als slaven. 
God stuurt Mozes eropuit om de farao, de koning van Egypte, te waarschuwen: dit gaat er 
gebeuren als jij het volk niet laat gaan. Met hulp van God moet Mozes de farao overtuigen. 
Maar de farao laat zich niet zo gemakkelijk ompraten. Hij wil zijn slaven niet zomaar 
kwijtraken. Pas na 10 plagen laat hij het volk vrijuit gaan!  Ook het volk Israël had last van 
die plagen; maar zij wisten dat ze moesten volhouden. 

 

God weet dat de farao niet gemakkelijk te overtuigen zal zijn. Misschien is de 
farao wel zo onder de indruk van één grote plaag dat hij het volk van schrik zal 
laten gaan...maar die kans is niet groot. Een machtige en koppige koning is 
niet zo snel van zijn stuk gebracht! God moet dus steeds iets nieuws 
bedenken, wel 10 keer. 

Niet alleen de Egyptenaren zijn onder de indruk van de plagen, de Israëlieten 
ook. Maar voor hen zijn de plagen, die steeds erger worden, een teken van 
hoop. Een teken dat God nog steeds aan hen denkt en hen niet laat vallen. 
Het verhaal van de plagen wordt een verhaal dat van generatie op generatie 
verteld zal worden om te laten horen dat God een bevrijder is. 

Op de onderstaande link kun je het verhaal horen: 

https://schooltv.nl/video/verhalen-uit-de-schatkist-de-tien-plagen-van-
egypte/#q=mozes%20en%20de%20plagen 

 



In dit Bijbelverhaal weigert de farao Gods volk vrij te laten. God laat zijn macht keer op keer zien, 
maar de farao wil niet van gedachten veranderen. Voor Gods volk in slavernij lijkt het alsof het nooit 
meer goed zal komen.  

• Heb jij wel eens van die dagen waarop het lijkt alsof het nooit meer goed komt? Ga je dan bij 
de pakken neerzitten, of is er iets wat jou weer hoop en vertrouwen geeft? 

• Herken je dit: iets duurt nooit voor altijd. Situaties veranderen nu eenmaal – je hoeft er 
alleen maar op te wachten. Kun je zelf zo’n voorbeeld verzinnen?  

• Zijn er ook situaties die alleen maar veranderen als jij er iets aan doet? En stel je voor dat jij 
niet weet wat je moet doen, wie vraag je dan om hulp? 

• Denk je dat deze plagen echt gebeurd zijn? Is het verhaal nog steeds een mooi en belangrijk 
verhaal als het niet echt gebeurd zou zijn? 

• Waar denk je aan bij het getal 10?  

Knutsel zelf een mobiel: de plaag van de 
hagelstenen. 

Knip de plaatjes uit en kleur ze. 

Plak de hagelstenen tussen de koordjes en druk ze 
stevig vast.  

Plak de koordjes op de wolk en plak er kleine 
plukjes watten op. 

 

 

 

 

 

 

   

 De vliegenplaag: Knip beide vliegen uit en kleur ze ( zie volgende pagina).  

Plak ze op dun karton en knip dit weer uit. Plak 
alleen de rand tot de vleugels (alleen de rode 
lijn). Lijm niet de binnenkant. Als de vlieg droog 
is, duw dan voorzichtig het rietje in het lijfje. 
Blaas hard en  dan…………………                                                                             



 

 

 



 


