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7. Die tien plae en die instelling van 
die Pasga

Exodus 6 - 12

God is almagtig 
God se ewige krag word duidelik sigbaar.  Hy verlos sy volk deur magtige 
wonderdade.  Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

Die tweede ontmoeting met Farao

verslind die towenaars se slange.  Die Egiptiese towenaars se towerkuns is 
ondergeskik aan God se almag.

In Egipte is slange gesien as heilige diere en mag daarom nie doodgemaak 

Farao bly koppig.  Dit wat gebeur, maak geen indruk op hom.  Farao sal leer 
dat hy magteloos staan teenoor die God van Israel.  Die Here sal hom met 
tien plae tref voordat hy voor die God van Israel buig.

Die tien plae oor Egipte
1.  Water verander in bloed

dadelik verander dit in bloed.  Dit gebeur omdat Farao nie wil luister nie en 
sodat hy kan sien wie die Here is.  Die Egiptiese towenaars doen met hulle 
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towerkunste dieselfde met water in opgaarbakke.  Farao steur hom gevolglik 
nie veel aan die teken nie en gaan terug na sy paleis.  Sewe dae lank duur 
die plaag voort en die Egiptenaars moet putte grawe om water in die hande 
te kry.

2.  Paddas 

Moses gaan weer na Farao om hom te waarsku.  Farao moet die Israeliete 

sy staf oor die waterstrome uit en skielik wemel die hele Egipte van paddas.  
Die towenaars kan dit ook doen, maar hulle kan die paddas nie laat verdwyn 
nie.  Die Egiptenaars beskou paddas as simbole van vrugbaarheid en vereer 
hulle daarom.  Die godin van vrugbaarheid, Heket, word byvoorbeeld met 

wegneem.”  Die Egiptenaars beskou paddas as simbole van vrugbaarheid en 
vereer hulle daarom.  Die godin van vrugbaarheid, Heket, word byvoorbeeld 

sal die volgende dag verdwyn.  Hy voeg daarby: “Sodat u kan weet dat daar 
niemand is soos die Here onse God nie.”  Toe die paddas verdwyn, verhard 
Farao sy hart en weier om Israel te laat trek.

3.  Muskiete

dit van muskiete.  Die towenaars probeer die wonder nadoen, maar kry dit 

Farao bly hardkoppig.

4.  Steekvlieë

Farao se houding begin verander.  Hy sal Israel toelaat om te offer, maar 
dan in Egipte.  Moses wys Farao daarop dat dit nie sal werk nie, aangesien 
Israel se offerdiere, bulle en ramme, volgens die Egiptenaars heilig is.  
Moses herhaal dat Farao hulle drie dae ver die woestyn in moet laat trek om 
daar vir die Here te gaan offer.  Farao stem toe maar Israel mag nie te ver 

dag verdwyn, verander Farao van plan.  Hy verhard sy hart en laat die volk 
nie trek nie.
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5.  Pes onder die vee

Weer gaan Moses en waarsku Farao.  Die vee in Egipte sal op groot skaal 
doodgaan.  Net die Israeliete se vee sal nie vrek nie.  Die Here dui presies 
aan wanneer dit gaan gebeur, maar Farao steur hom nie daaraan nie.  Toe 
die vee begin vrek, stuur Farao manne om te gaan kyk of die Israeliete se 
vee ook vrek.  Hulle rapporteer dat dit nie die geval is nie.  Tog bly sy hart 
verhard.

6.  Swere aan mense en diere

Tot dusver het God se plae nie direk die mense aangetas nie, maar nou gaan 

aangetas.  Die towenaars is so vol swere dat hulle nie eens voor Moses kan 
staan nie.  Farao bly weier en laat die Israeliete nie trek nie.

7.  Hael

Moses waarsku weer vir Farao.  Geweldige haelbuie sal kom en alle mense 
en diere wat in die veld bly, gaan sterf.  Sommige Egiptenaars glo Moses 
se woorde en bring hul slawe en diere in veiligheid.  God is genadig vir wie 
Hom vrees.  Toe Moses sy staf na die hemel uitsteek, kom daar donder en 
hael wat groot verwoesting saai.  Net in Gosen hael dit nie.  Baie mense en 
diere in Egipte sterf.  Farao erken dat hy verkeerd is.  As die Here die hael 
laat ophou, sal hy die volk laat trek.  Moses strek sy hande uit na die hemel 
en die hael hou op, maar Farao hou nie sy woord nie.  Hy weier om die volk 
te laat trek.

8.  Sprinkane

Weer word Farao gewaarsku vir die volgende plaag.  Sy dienaars praat ook 
met hom en hy gee toestemming dat al die mans mag gaan om aan die Here 
te offer.  Die vroue en kinders moet egter in Egipte agterbly.  God laat Hom 
nie voorskryf nie!  Moses steek sy staf uit en swerms sprinkane word deur 

en vra om vergewing.  Op Moses se gebed laat die Here die wind omswaai 
en die sprinkane waai almal in  die Skelfsee.  Die plaag is verby en daarmee 
ook Farao se berou.  Hy weier steeds om die volk te laat trek.
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9.  Duisternis

Die Here beveel Moses om sy hand na die hemel uit te steek en vir drie dae 

daar lig.  Farao gee die volk toestemming om te gaan offer,  hulle moet net 

Die vee móét saamgaan.  Hy  eis selfs dat Farao offerdiere saamgee.  Farao 

hom weer sien.   Moses antwoord:  “U het reg gepraat, ek sal u aangesig nie 
weer sien nie.”

10.  Die aankondiging van die dood van die eersgeborenes

Farao sal nou die toorn en almag van die Here in al sy grootheid ondergaan.  
Al die eersgeborenes sal sterf, ook Farao se eersgeborene.  Dan sal Farao 
Israel laat trek, selfs wegdryf.  Na alles wat gebeur het, het die Egiptenaars 
ontsag vir Moses.  Hulle besef dat hy deur God gestuur is. 

Wanneer Moses met Farao praat, tree hy op as instrument in God se hande.  

plaag van God sal Farao dwing om voor God te buig.

Die Israeliete moet gereed maak om te trek.  Moses vertel hulle wat hulle 

sonder enige vergoeding vir die Egiptenaars slawewerk verrig.  Nou moet 
hulle van die Egiptenaars silwer, goud en klere eis.  Dit dien as vergoeding, 
soos die Here lank tevore aan Abraham beloof het.28  Met hierdie materiale 
en skatte sal hulle later die tabernakel bou.29

die engel wat by die huise van die Israeliete verbygaan en hul eersgeborenes 
spaar.  Die Here gee presiese opdragte hoe hulle die maaltyd moet vier.  Die 

28 Gen. 15: 14  Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en 
daarna sal hulle uittrek met baie goed. 

29
is in sy hart, dit bring, die offergawe van die HERE: goud en silwer en koper; 
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Pasga in Egipte
By die instelling van die Pasga ontvang die Israeliete die volgende opdragte:

Op die tiende dag van die maand Abib (later Nisan genoem) moet die hoof van elke 

Die Pasga later

dat die maand waarin die dag val, die begin van die Joodse godsdienstige 

lank en nie 365 dae soos ons dit ken nie.  Dit beteken dat die Israeliete se 

Na Pasga vier die Israeliete die fees van die ongesuurde brode.  Die fees 
duur van die 14de Abib tot die aand van die 21ste Abib.  Op die eerste dag 
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en op die laaste dag word weer tot eer van die Here feesgevier. Die Israeliete 
mag dan nie werk nie.

Gedurende die sewe dae wat die fees duur, mag die Israeliete geen suurdeeg 

teken van sonde.  Net soos suurdeeg deur die hele deeg trek, so besmet 
sonde die hele lewe.  Die doel van die fees is nie net om die Israeliete aan die 
uittog uit Egipte te herinner nie, maar ook om hulle teen sonde te waarsku.

Die betekenis van die Pasga
Die Pasga het ten doel om Israel voortdurend te herinner aan die verlossing 
uit Egipte.  Daarom moet ouers elke keer wanneer die Pasga gevier word 
aan hul kinders vertel hoe God hulle uit Egipte uitgelei het.

vir die Jode nie, maar vir almal wat in God glo.  Dit beeld onder meer die 
volgende uit:

30 daarvan mag die 

31

Christus het by sy laaste Pasga die nagmaal ingestel. Pasga is in die 
kruisdood van Christus vervul. By die nagmaal herdink ons die dood van die 
Here en sy opstanding. Dit wys ons ook op die gemeenskap waarin ons met 
Hom en met mekaar as gemeente leef.32

30

naamlik Christus. 
31 Joh. 19: 33  maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene 

nie gebreek nie. 
32 Mark. 14: 22 En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy 
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Die laaste plaag

beveel het.  Daarna berei hulle die Pasga voor.  Wanneer die Israeliete die 

hulle uit Egipte sal verlos.  Middernag breek aan.  Die gehuil van ouers wie 
se kinders gesterf het, verbreek die stilte van die nag.  Die Here het sy straf 
uitgevoer.  In elke Egiptiese huis sterf die eergeborene.

Selfs die eersgeborenes van hul diere vrek.  Farao se oudste seun, die 

dadelik Egipte te verlaat.  Die Israeliete mag al hul besittings saamneem.  

dring by Farao daarop aan dat die trek so gou as moontlik moet geskied.  
Hulle is bang dat as die Israeliete langer bly, hulle ook sal sterf.  Die silwer, 
goud en klere wat die Israeliete van hulle eis, gee hulle gewillig.  Hulle is 
maar net te bly dat die Israeliete trek.33

Die Israeliete vertrek so haastig dat daar nie eens geleentheid is om padkos 
te maak nie.  Daar is ook nie tyd om die deeg in te suur nie.  Hulle neem 
die deeg net so saam.  Later bak hulle  ongesuurde koeke daarvan.  Die 

word.  Hulle hou hul voorouers se belofte aan Josef34 en neem sy bene met 
hulle saam sodat dit in Kanaan begrawe kan word.  Eeue later sal ook Jesus 

35

33 Ps. 105: 38  Egipte was bly toe hulle uittrek, want vrees vir hulle het op hulle geval. 
34

ag sal gee—bring dan my gebeente hiervandaan op. 
35 Matt. 2: 15  En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word 

wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het Ek my Seun 
geroep.
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