
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3 Vertelschets - De HEERE is sterker dan Farao.  
 
Beginzin 
O, wat ziet ‘ie er tegenop … Daar in de verte het machtige paleis van de Farao, waar hij straks naar 
binnen moet. En hier staat hij zelf: een man die niet goed spreken kan en eigenlijk helemaal niet 
wil.  
 
De HEERE bemoedigt Mozes en vertelt hem wat zal volgen 

 Ik zal je Zelf de woorden in de mond geven, die je tot Farao spreken moet. 

 Je krijgt hulp van je broer Aäron. Jij hebt de leiding, maar hij zal het woord voor je doen. 

 Aäron zal de Farao zeggen, dat hij het volk Israël moet laten gaan. Farao zal niet naar jullie 
luisteren. Ikzelf maak het hart van Farao hard als een steen.  

 Er zullen eerst veel wondertekenen nodig zijn om Farao te laten gehoorzamen.  

 En toch Mozes, zal Ik uiteindelijk Mijn volk uit Egypte voeren. De Egyptenaren zullen weten, 
dat Ik de HEERE ben! 

 HEERE: dat is de verbondsnaam van de Heere Jezus. Deze naam betekent: “Ik zal zijn Die Ik zijn 
zal” of met andere woorden: “Ik ben er altijd bij”. Mag jij zo vertrouwen op de Heere Jezus? 

 Wanneer jij denkt, dat de Heere niet bij je is, mag je Hem erom bidden: “Heere, U zegt Zelf in de 
Bijbel, dat U altijd bij Uw kinderen zult zijn. Wilt U ook in mijn hart en leven komen? ” 

 
De staf verandert in een slang 

 Mozes en Aäron gehoorzamen de Heere.  

 Al eerder werd een staf gebruikt voor een wonder (water uit de rots). Opnieuw mag Mozes 
met een staf de almacht van de Heere laten zien. 

 Aäron gooit zijn staf voor de voeten van Farao op de grond. Op hetzelfde ogenblik kruipt op die 
plek een slang.  

 
Farao verstokt zijn hart 

 Farao is niet onder de indruk; dat kunnen zijn tovenaars ook! 

 Farao laat hiermee zien, dat hij een vijand is van de Heere. Wat de Heere kan, kan hij ook. Hij 
wil niet dat de Heere over hem heerst en machtiger is dan hij.  

 Is dat eigenlijk ook niet zo bij ons? Willen wij, dat Jezus Koning is over ons hart en leven? 
Denken wij ook niet vaak beter te weten dan de Heere wat goed voor ons is? 

 
De HEERE regeert! 

 Ook de Egyptische tovenaars veranderen hun staf in een slang. Dat gebeurt echter door de 
macht van de duivel.  

 De slang van Aäron eet de andere slangen op. De macht van de HEERE is sterker dan de macht 
van de duivel. De HEERE overwint en regeert! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotzin  
Uiteindelijk zal Farao voor de Heere moeten buigen. Nu misschien nog niet, maar de Heere belooft 
Mozes, dat die tijd komt! Mozes en het volk mogen daarop vertrouwen en daarnaar uitzien.  
 
 


