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Mosje en Aharon 

 
 
 
 
 

Rechter en 
woordvoerder 

 
 

In parsjat Wa-eera belooft God om de kinderen van Jisraeel van de 
slavernij in Egypte te bevrijden en hen naar het Beloofde Land te 
brengen. Als Mosje deze boodschap aan het joodse volk overbrengt, 
merkt hij dat zij veel te bang en te moe zijn om naar hem te 
luisteren. God zegt tegen Mosje: “Ga naar Farao en verzoek hem 
om het Joodse volk uit Egypte te laten vertrekken.” Mosje zegt bij 
zichzelf: “Als het mij niet eens lukt om mijn eigen volk te 
overtuigen, waarom zal Farao dan naar mij luisteren. Bovendien 
ben ik niet goed van de tongriem gesneden.”  
Omdat Mosje niet zo makkelijk in het openbaar spreekt, zegt de 
Eeuwige tegen Mosje: “Zie, Ik heb je aangesteld als rechter over 
Farao en je broer Aharon zal je woordvoerder zijn.” God geeft Mosje 
en Aharon de opdracht om met Farao te gaan praten. God vertelt 
hen echter ook dat Hij ervoor zal zorgen, dat Farao niet naar hen 
luistert en dat Hij het Joodse volk vervolgens onder zware straffen 
uit Egypte zal bevrijden. 

 

 
Zeven van de tien 

plagen: 
 

1. bloed 
 

2. kikkers 
 
 
 

3. zandvlooien 
 

4. wilde dieren 
 
 

 
5. veepest 

Als blijkt dat Farao het Joodse volk inderdaad niet uit Egypte wil 
laten vertrekken, komen er plagen over Egypte. Als eerste laat God 
het water van de Nijl in bloed veranderen, op het moment dat 
Aharon met de staf op het water slaat. Ook hierdoor verandert 
Farao niet van mening. Vervolgens hoeft Aharon maar naar het 
water te wijzen of God laat kikkers uit alle stromen, rivieren en 
meren in Egypte komen. Farao belooft de kinderen van Jisraeel te 
laten gaan, maar breekt zijn belofte als de plaag voorbij is. Dan 
volgt er een derde plaag. Aharon slaat met de stok op de grond en 
plotseling krioelt het van de zandvlooien. Ze zijn overal, behalve in 
de landstreek Gosjen. Toch laat Farao zich niet overtuigen. Hij 
weigert de kinderen van Jisraeel te laten gaan. Daarom laat God de 
vierde plaag over Egypte komen. Het hele land is vol van wilde 
dieren. Farao laat Mosje en Aharon bij zich komen en zegt: “Ik zal 
jullie laten gaan, zodat jullie in de woestijn kunnen offeren voor 
jullie God.” Als de plaag voorbij is, laat Farao het Joodse volk 
opnieuw niet gaan. Daarom stuurt God de volgende plaag, namelijk 
de ziekte ‘veepest’, waarvan alle dieren van de Egyptenaren ziek 
worden. Nog steeds laat Farao het joodse volk niet gaan.  

 

 
6. huidontstekingen 

 
7. hagelbuien 

 
 

Als Mosje in opdracht van God roet uit de oven in de lucht gooit, 
krijgen alle Egyptenaren last van huidontstekingen. Ook dit keer 
laat Farao zich niet overtuigen. Daarom heft Mosje zijn armen 
omhoog naar de hemel en God laat het hagelen in heel Egypte. De 
hagelbuien maken alles van de Egyptenaren stuk. Farao belooft het 
joodse volk te laten vertrekken. Als de donderslagen en de hagel 
ophouden, is Farao alweer van mening veranderd en laat hij het 
joodse volk weer niet gaan. 

 

  h¦TkM¦v±u o°hº©rm¦n ,Oc¦x ,©j©T¦n of§,¤t h¦,tmIv±u ¸v h°b£t k¥t¨r§G°h h̄bck r«n¡t ifk (u:u)
:ohk«s±D oh¦yp§JcU vº²hUy±b gIr±zC of§,¤t h¦Tk©t²d±u o·¨,̈s«cg¥n of§,¤t 

 

Sjemot  Wa-eera  Bo  Besjalach  Jitro  Misjpatiem  Teroema  Tetsawee  Ki Tisa  Wajakheel  Pekoedee 
 

(6:6) Daarom, zeg tegen de kinderen van Jisraeel: “Ik ben de Eeuwige, Ik 
zal jullie wegvoeren uit de Egyptische dwangarbeid, Ik zal jullie redden uit 
de slavernij en Ik zal jullie verlossen met uitgestrekte arm en met zware 
straffen.” 


