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Uitleg over de tien plagen in Egypteland 
 
 
1 De Nijl en andere wateren veranderden in bloed.  
=>Nijlgod Hapi onteerd  
 

2 Kikvorsen  
=> Kikvorsgodin Heket kon plaag niet verhinderen  

 

3 Stof wordt tot muggen  
=>Thot, de heer van de magie, kon de Egyptische magiërs niet helpen.  

 

4 Steekvliegen in heel Egypte behalve in Gosen, waar Israël woonde  
=>Geen enkele god kon de plaag verhinderen: — zelfs niet Ptah, de schepper van 
het universum, of Thot, de heer van de magie  

 

5 Veepest  
=> Noch de heilige koegodin Hathor noch Apis, de stier, kon deze plaag verhinderen  

 

6 Zweren  
=> Godheden der geneeskunde, Thot, Isis en Ptah, niet in staat te helpen.  

 

7 Donder en hagel  
=> Onmacht van Resjpoe, de bliksembeheerser, en Thot, de god van regen en 
donder, aan de kaak gesteld  

 

8 Sprinkhanen  
=> Dit was een slag voor de vruchtbaarheidsgod Min, beschermer van het gewas  

 

9 Drie dagen duisternis  
=> Re, de hoogste zonnegod, en Horus, een zonnegod, onteerd  

 
10 Dood van de eerstgeborenen, ook die van Farao, die als een geïncarneerde god 
werd beschouwd.  
=>Re (Amon-Re), zonnegod en soms voorgesteld als een ram, kon deze plaag niet 
verhinderen  
 
Conclusie: Niet één (af)god kan heersen over de Schepper van hemel en aarde: 
JHWH  
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Hapy was een Egyptische god. Ook wordt hij wel eens gezien als een godin, omdat 
ze beide geslachtskenmerken heeft. Dit omdat ze/hij de "bron van het leven" is 
voor heel Egypte. 

Deze god zorgde er volgens de Egyptenaren voor dat de Nijl ieder jaar weer 
overstroomde en vruchtbaarheid bracht. Hij wordt hiervoor nauw geassocieerd met 
Noen. Egypte was voor haar landbouw afhankelijk van de overstromingen van de 
Nijl en hierdoor was de cultus van Hapy erg populair in de Nijlvallei. Er werden 
offergaven gegeven om ervoor te zorgen dat het wassen van de Nijl, ook wel de 
komst van Hapy genoemd, groot was. 

Hapy wordt meestal uitgebeeld als een man met hangende borsten en een bolle 
buik. Dit zijn tekenen van weldoorvoedheid. Hij houdt meestal Nijlvegetatie vast of 
er hangen planten op zijn hoofd. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hapy_(Nijlgod) 
 
 
Hapi de nijlgod van de overstroming en Osiris de god van de vruchtbaarheid. 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Osiris_(Egyptische_mythologie) 
 
De Nijl en alle wateren van Egypte in bloed veranderden in bloed: Door dit wonder 
leerden Farao en zijn volk dat Jehovah superieur was aan de Nijlgod Hapi.  
De dood van de vissen in de Nijl was eveneens een slag voor Egyptes religie, want 
bepaalde vissoorten werden vereerd. -  
 
 

 
 
  

 

Mythologische betekenis van de kikker 

Mythologisch gezien is de kikker een bijzonder dier. In het oude Egypte was de 
kikker heilig. Men dacht dat kikkers vanzelf uit de modder waren ontstaan en dus 
het geheim van het leven kenden. Oergoden werden dan ook vaak als mannen met 
een kikkerkop afgebeeld. Ook de geboortegodin Heket had de gestalte van een 
kikker. 

Een mogelijke relatie tussen de kikker en de geboorte is de houding van de kikker 
terwijl hij zit, die overeenkomt met de houding van de foetus in de baarmoeder. 
De grote hoeveelheden jonge kikkers die elk voorjaar verschenen waren het eerste 
teken van het wassen van de Nijl, en dus van de terugkeer van de vruchtbaarheid 
van het land en de natuur. 



 3 

De Egyptische godin Heket was in de Egyptische mythologie een godin die werd 
voorgesteld met kikkerkop en soms volledig afgebeeld als kikker. Zij was het 
vrouwelijk complement van Chnoem. Deze godin was een belangrijke beschermster 
bij de, in het Oude Egypte riskante, zwangerschap en geboorte. In verbinding met 
de oergoden Chnoem en Osiris was ze verantwoordelijk voor de schepping en het 
herboren worden van alle levende wezens en werd ook met het hiernamaals 
geassocieerd. 

De eerste melding van deze godin vinden we in de Piramide Tekst.[1] Haar verband 
met geboorte duikt voor het eerst op in het Middenrijk. Daar wordt vermeld dat 
Heket de geboorte bespoedigde van de drie koningen die de 5e dynastie inluidden. 
Ook de term dienares van Heket voor vroedvrouw zou vanaf die tijd in gebruik 
kunnen geraakt zijn. 

De afbeelding op tempelwanden is meestal die van een antropomorfe figuur met 
kikkerkop, terwijl amuletten (vooral in gebruik vanaf het Nieuwe Rijk) meestal 
zoömorf zijn. 

Haar voornaamste cultusplaats was Herwer (mogelijk het moderne Hur nabij el-
Ashmunein). Er zijn resten van een tempel voor deze godin gevonden in Qus. Maar 
zij komt eveneens voor in de tempels van andere godheden. In de tempel van 
Abydos staat zij afgebeeld terwijl ze een wijnplenging ontvangt van Seti I. Ook in 
een tombe van Petosiris (ca. 300 v. Chr.) in Tuna el-Gebel staat zij eveneens 
afgebeeld, wat erop wijst dat tot die tijd haar cultus nog erg in zwang was. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heket 

De kikvorsen waren geassocieerd met Heqt, een gedaante van Hathor, de 

belangrijkste godin van Egypte en de kikvorsenplaag toonde de superioriteit van 

Israëls God over Hathor. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hathor_(Godin) 

 

 
 
 
 
De derde plaag beschaamde de magie-beoefenende priesters, die niet in staat 
waren Jehovah's wonder, waarbij stof in muggen werd veranderd, na te bootsen. 
"Het is de vinger van God!", riepen zij uit. De Egyptische god Thot, aan wie men de 
uitvinding van magische kunsten toeschreef, was niet in staat die kwakzalvers te 
helpen. 
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thoth_(Egyptische_mythologie) 
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin) 
 
 
 
 
 



 4 

Tijdens de vierde plaag verwoestten steekvliegen het land, drongen huizen binnen 
en zwermden waarschijnlijk door de lucht, die zelf een voorwerp van aanbidding 
was, gepersonifieerd in de god Sjoe of in de godin Isis, koningin des hemels. Het 
Hebreeuwse woord voor dit insect is weergegeven met "steekvlieg", "hondsvlieg" en 
"kever" . 
 
Als het hier om de mestkever ging, werden de Egyptenaren lastig gevallen door 
insecten die zij als heilig beschouwden, en konden de mensen niet lopen zonder ze 
onder hun voeten te verpletteren.  
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjoe 
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin) 
 
 
 

 
 
 
De vijfde plaag was een pestilentie over het vee van Egypte. Deze slag onteerde 
Hathor, Apis en de hemelgodin Noet, die als een koe werd voorgesteld . 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hathor_(Godin) 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noet 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apis_(Egypte) 
 
 

 
 
 
De zesde plaag bracht zweren op mens en dier, en vernederde de godheden Thot, 
Isis en Ptah, aan wie ten onrechte genezende krachten werden toegeschreven.  
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_(godin) 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thoth_(Egyptische_mythologie) 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ptah 
 
 
 

 
 
 
De zevende plaag bestond uit zware hagel, terwijl er vuur door de hagelstenen 
heen flikkerde. Deze slag beschaamde de god Resjpoe, de zogenaamde heer over 
de bliksem, en Thot, van wie men zei dat hij regen en donder beheerste. 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thoth_(Egyptische_mythologie) 
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De achtste slag, een sprinkhanenplaag, liet zien dat Jehovah superieur was aan de 
vruchtbaarheidsgod Min, die men als de beschermer van het gewas bezag . 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Min_(mythologie) 
 
De sprinkhanenplaag was gericht tegen de god Serapis, de beschermgod tegen de 
sprinkhanen 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Serapis 
 
 
 

 
 
De negende slag, een drie dagen durende duisternis over Egypte, bracht schande 
over Egyptische godheden zoals de zonnegoden Ra (Re) en Horus.  
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Horus 
 
de plaag van de drie dagen duisternis was gericht tegen Amon-Ra of -Re, de 
zonnegod, of ook weer Osiris. 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(zonnegod) 
 
 

 
 
Tiende plaag : God brengt de dood over de eerstgeborenen (= erfgenamen) 
Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije (Gal. 
4:28-31) 
 
DJK : Israel was Gods aards verkoren bondsvolk, en deze zonen die het beloofde 
land Kanaan erfelijk zouden gaan bezitten, zijn uitgetogen door de weg van bloed 
en water. Gelijk het geestelijk verkoren bondsvolk Israel het hemelse Kanaan 
beërven zal door het bloed van het Lamme Gods door Wien zij erven als zonen. 
Door de kracht van Gods eerstgeboren zoon, zijn de verkorenen Gods als 
erfgenamen en zonen uit de kruisdood opgestaan tot een nieuw leven. God eiste de 
gerechtigheid op in Egypteland omtrent het vergoten bloed van de jonge Hebreeërs 
die door Farao in de Nijl waren geworpen. Het volk Israel droeg het beloofde 
Vrouwenzaad (= Christus) in haar schoot. Dit bloed was onschuldig vergoten, en 
werd nu door God gezocht. Zo eist God ook de gerechtigheid op in de harten van 
Zijn verkorenen wanneer Hij hen verlost door bloed en water uit hun diensthuis der 
zonden. Door schuld aan Gods heilige wet en vanwege hun ongeloof jegens Gods 
heilig Evangelie, gaan zij verloren als in een punt des tijds. Op deze wijze brengt 
God de dood over hun geestelijk diensthuis opdat de zoon der dienstbare geenszins 
zal erven met de zoon der vrije!! Ofwel, uit genade zijt gij zalig geworden, en niet 
uit de werken der wet, en dat uit vrije genade om niet, omwille van Lamme 
Gods….dat onschuldig geslacht werd, gestorven en begraven, nedergedaald ter 
helle, ten derde dage wederom opgestaan uit de doden, ten hemel gevaren, 
zittende ter rechterhand Gods vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden 
en de doden.  
 


