Why did God harden Pharaoh's heart and smite
Egypt with so many plagues? Why the gratuitous
show of power? Was their some divine point to the
all the frogs, hail, blood, and locusts?

Waarom heeft God het hart van Farao verhard en
Egypte met zoveel plagen geslagen? Waarom al dat
machtsvertoon? Was er iets goddelijks aan al die
kikkers, hagel, bloed en sprinkhanen?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Va'era ( | ואראI appeared)
 Torah: Exodus 6:2-9:35
 Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21
 Gospel: Matthew 12:1-14

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Va’era ( | ואראIk verscheen)
 Tora: Exodus 6:2-9:35
 Haftara: Ezechiël 28:25-29:21
 Evangelie: Mattheüs 12:1-14

A Matter of Reputation

Een kwestie van Reputatie

God did not arbitrarily or capriciously decide to
harden Pharaoh’s heart. From the outset, He
explained that He intended to make His contest
with the Egyptian pantheon into a public affair. He
said, “Against all the gods of Egypt I will execute
judgments—I am the LORD” (Exodus 12:12). He
intended to use Egypt as a theater in which He
could establish His name (i.e., His reputation) and
His identity in the eyes of His people Israel, in the
eyes of all Egypt, and in the eyes of the whole
world.

God besloot niet zomaar willekeurig om Farao's hart te
verharden. Vanaf het begin legde Hij uit dat hij van
plan was om zijn competitie met de Egyptische
godenwereld tot een publieke zaak te maken. Hij zei:
"Tegen alle goden van Egypte zal ik oordelen
uitvoeren - Ik ben de HEER" (Exodus 12:12). Hij was
van plan om Egypte te gebruiken als een theater
waarin Hij zijn naam (dat wil zeggen, Zijn reputatie) en
Zijn identiteit in de ogen van Zijn volk Israël, in de ogen
van heel Egypte, en in de ogen van de hele wereld
kon vastleggen.

The Egyptians shall know that I am the LORD,
when I stretch out My hand on Egypt and bring out
the sons of Israel from their midst. (Exodus 7:5)

onderkennen zullen ze, de Egyptenaren, dat ik het
ben, de Ene, als ik mijn hand uitstrek over Egypte, en
de zonen Israëls uitleid bij hen vandaan! (Ex. 7:5, NB)

In the Semitic sense, to declare one’s name means
to broadcast a person’s fame and reputation. To
declare God’s name means to reveal who God is,
i.e., to glorify Him. It has nothing to do with
pronouncing or not pronouncing the sacred name of
God; it has everything to do with revealing God’s
person and character to the world.

In het Semitisch betekent iemands naam verkondigen
iemands roem en reputatie verspreiden. Gods naam
verkondigen betekent onthullen wie God is, dat wil
zeggen, Hem verheerlijken. Het heeft niets te maken
met de heilige naam van God uitspreken of niet
uitspreken; het heeft alles te maken met Gods
persoon en karakter onthullen aan de wereld.

Consider the following passages from the exodus
narrative in which the Almighty explains His
motives for striking Egypt and delivering Israel:

Beschouw de volgende passages van het exodus
verhaal waarin de Almachtige Zijn motieven verklaart
voor het slaan van Egypte en het verlossen van Israël:










The Egyptians shall know I am the LORD.
(Exodus 7:5)
That you many know there is no one like the
LORD our God. (Exodus 8:10)
So that you will know that I, the LORD, am in
this land. (Exodus 8:22)
In order to show you My power and in order to
proclaim My name through all the earth.
(Exodus 9:16)
And that you may tell in the hearing of your
son, and of your grandson, how I made a
mockery of the Egyptians and how I performed
My signs among them, that you may know that
I am the LORD. (Exodus 10:2)
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onderkennen zullen ze, de Egyptenaren, dat ik
het ben, de Ene, (Exodus 7:5, Naardense)
opdat u weet dat er géén is als de Ene, onze
God (Exodus 8:6, Naardense)
opdat u weet dat ik ‘de Ene’ ben, midden op het
land. (Exodus 8:18, Naardense)
om u mijn kracht te laten zien en opdat men
mijn naam vertelt op al het land/aarde;
(Exodus 9:16, Naardense)
en met het doel dat je vertelt in de oren van je
zoon en je zoons zoon wat ik in Egypte heb
aangericht, én mijn tekenen die ik onder hen
heb gesteld; weten zult ge dat ik ben de Ene!
(Exodus 10:2, Naardense)






Against all the gods of Egypt I will execute
judgments--I am the LORD. (Exodus 12:12)
I will be honored through Pharaoh and all his
army, and the Egyptians will know that I am
the LORD. (Exodus 14:4)



The LORD used the plagues, the signs, the
wonders, and even the redemption of Israel to
show His power and to proclaim His name through
all the earth. He made His grand entrance onto the
stage of world history and sent a message to the
whole world: “I exist, I am God, there is none like
Me!” He sent a message to the false gods and the
idols, proving that He alone is God and there is
none other. Israel is the trophy of His victory.
The demonstration succeeded. The decimation of
Egypt made an impact on the world, and the name
of the LORD has never since been forgotten. In
Jericho, the Canaanites were still talking about
what God did in Egypt forty years later. The
Philistines were still talking about it two hundred
years later. We are still talking about it today.

en aan alle goden van Egypte voltrek ik gerichten,
ik, de Ene! (Exodus 12:12, Naardense)
dan zal ik gloriëren, door Farao en door heel zijn
legermacht, en zullen zij van Egypte weten dat ik
ben de Ene!. (Exodus 14:4, Naardense)

De Heer gebruikte de plagen, de tekenen, de wonderen,
en zelfs de verlossing van Israël om zijn macht te tonen
en om Zijn Naam te verkondigen aan de ganse aarde.
Hij maakte zijn grootse entree op het podium van de
wereldgeschiedenis en stuurde een boodschap aan de
hele wereld: "Ik besta, ik ben God, er is niemand gelijk
Mij" Hij stuurde een bericht naar de valse goden en
afgoden, waaruit blijkt dat hij alleen God is en er geen
ander is. Israël is de trofee van Zijn overwinning.
De demonstratie slaagde. De uitdunning van Egypte
had een impact op de wereld, en de naam van de
HEER werd sindsdien nooit meer vergeten. In Jericho
spraken de Kanaänieten veertig jaar later nog over
wat God in Egypte deed. De Filistijnen waren er
tweehonderd jaar later nog over aan het praten.
Vandaag spreken we er nog steeds over.
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