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Shemot/Exodus 10:1 – 13:16 
 
Deze week, aan het slot van de plagen, worden we herinnerd aan het feit dat ze waren bedoeld 
om de onmacht van vele goden van Egypte te tonen, terwijl tegelijkertijd de suprematie van 
hwhy uit te stallen, de Elohim van de Israëlieten. Elke plaag is ontworpen om hun vertrouwen 
in een bepaalde god weg te nemen: 
 

1. Hapi - de god van de rivier (plaag van bloed) 
2. Heqt - de godin met het kikkergezicht (plaag van de kikkers) 
3. Seb - de aarde god (plaag van luizen) 
4. Khepfi - de god van de insecten (plaag van zwermen van vliegen) 
5. Hathor - de godin met het koeiengezicht (vee geslagen) 
6. Imhotep - de god van de geneeskunde (plaag van steenpuisten) 
7. Nut - de hemelgodin (plaag van de hagel en vuur) 
8. Seth - de beschermer van de velden en gewassen (plaag van sprinkhanen) 
9. Horus/Ra - de zonnegod (plaag van de duisternis) 
10. Amon-Ra - de schepper god (de dood van de eerstgeborene) 
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de
 god, Amon-Ra, werd de focus van het meest 

complexe theologie systeem in het oude Egypte. De 
naam Amon betekent "de verborgene" of "de 
geheime". Van Amon werd gezegd zichzelf gemaakt 
te hebben, zonder moeder of vader. Als "verborgene", 
was hij verbonden aan de lucht, die een onzichtbare 
bron is. Volgens de Egyptische mythologie waren zijn 
echte naam en zijn fysieke verschijning onbekend, 
aldus zijn onkenbaar wezen aangevend. Hij werd 
omschreven als "heer der waarheid, de vader van de 
goden, maker van de mensen, de schepper van alle 
dieren, heer van bestaande dingen, schepper van de 
staf van het leven." 
De theologie van toen aanzag Amon-Ra als de fysieke 
vader van de Farao. De farao en Amon-Ra genoten een 
symbiotische relatie, met de farao die macht van 
Amon-Ra ontleende; en in ruil promootte de farao de 
tempels en de verering van de godheid.  
Men veronderstelde zelfs dat Amon-Ra de vorm van 
de farao kon aannemen om de koninklijke vrouw te 
bevruchten. Rechts is een bas-reliëf van Amon-Ra als Farao afgebeeld. Zo begrijpen we de 
betekenis van het doden van de eerstegeboren zoon van Egypte die ook als een zoon van 
Amon-Ra zou aanzien geweest zijn! 
De twee gebouwde tempels toegewijd aan Amon-Ra waren te Luxor en Karnak. Voor zover 
ik weet door mijn on-line onderzoek vonden er jaarlijks feesten plaats ten tijde van de 

slavernij van de Israëlieten in Egypte. De 
feesten moesten het menselijke aspect van 
de heerser met het goddelijke ambt met 
elkaar te verzoenen. De reis naar Thebe 
werd door de koninklijke familie via de 
rivier de Nijl gemaakt. Grote menigten 
begeleidde de boot door langs de oevers 
van de rivier te wandelen. Eenmaal bij de 
tempel, betraden de farao en zijn priesters 
de achterkamers. Daar werden de farao en 
zijn ka (de goddelijke essentie van elke 
Farao, bij zijn geboorte gemaakt) 
samengevoegd - de farao wordt veranderd 



in een goddelijk wezen. De menigte buiten, gespannen de getransformeerde Farao 
opwachtend, zou wild juichen bij zijn opnieuw verschijnen. Dit gaf het ritueel vaste vorm en 
maakte de farao tot een god. Het feest was de ruggengraat van Farao's regeren. Dit betekende 
dat iemand van dezelfde bloedlijn de volgende heerser over Egypte moest worden.... d.w.z. de 
eerstgeborene ... precies die welke door de laatste plaag gedood is! 
 

Stel je nu de scène voor ten tijde van het eerste 
Pascha. Vanuit Egyptisch standpunt - het lam ... 
bekend als het heilige dier door Amon-Ra 
gebruikt om de Farao te beschermen, werd 
geslacht, diens bloed rond de deuropeningen van 
de Israëlitische huizen geschilderd. 
Het aroma van deze geroosterde lammeren moet 
in de omringende Egyptische gemeenschap intens 
zijn geweest in de aanloop naar het bezoek van de 
engel der vernietiging! Binnenkort de 
eerstgeboren zoon van de farao ... van Amon-Ra 
zelf ... dood! Hwhy heeft zijn punt gemaakt! 
 

Jeremia 46:25 hwhy der heerscharen, de Elohim 

van Israël, zegt: "Zie, Ik breng straf op Amon 

(Hebreeuws) van No [Strong H4996 - נא - Van 

Egyptische oorsprong; no (d.w.z., Thebes), de 

hoofdstad van Opper Egypte], en Farao en 

Egypte, met hun goden en hun koningen - Pharao 

en degenen die in hem vertrouwen. 
 

Nu, vanuit Israël gezien –het vereiste geloof om de instructies van de Almachtige op te 
volgen. Het heilige dier van Amon-Ra doden kon zeker geleid hebben tot hun dood. In feite 
was het, volgens Ezechiël, zeer waarschijnlijk dat veel Israëli's zelfs intiem bij de Amon-Ra 
verering betrokken waren. Zo ja, dan zouden ze moeten kiezen tussen Amon-Ra en hwhy! 
 

Ezechiël 20:7 "Toen zei Ik tegen hen: 'Gooi ieder van u, de gruwelen die voor zijn 
ogen zijn weg, en verontreinig jezelf niet met de afgoden van Egypte. Ik ben hwhy uw 
Elohim." 

 
De Vader is nog steeds gedreven om 
Zijn volk te zuiveren van alles wat met 
heidense aanbidding te maken heeft. 
Heiligheid en gehoorzaamheid moet 
worden betracht! 
 
Shabbat Shalom! 
Ardelle 
 
Laan die leidt naar de Lexor tempel, 
gewijd aan Amon-Ra, beschermd door 
sfinxen met koppen van rammen. 
 


