
zondag 9 februari 2020 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 1 

Exodus 1 

1  Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar Egypte 
waren gekomen, ieder met zijn gezin: 

2  Ruben, Simeon, Levi, Juda, 
3  Issachar, Zebulon, Benjamin, 
4  Dan, Naftali, Gad en Aser. 
5  Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen zeventig personen die 

rechtstreeks van Jakob afstamden. 
6  Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, 
7  maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich 

steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. 
8  Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 
9  Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 
10  Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want 

stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen 
ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 

11  Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze 
moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 

12  Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze 
breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 

13  (13-14) Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met 
zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden 
voortdurend mishandeld. 

14  
15  Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, 

het volgende: 
16  ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht 

van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze 
blijven leven.’ 

17  Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van 
Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 

18  Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij 
hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ 

19  De vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan 
de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ 

20  God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. 
21  En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen 

nakomelingen. 
22  Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die 
geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven. 
 



lied Liedboek 42, 1.4.6. 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 
Matteus 5, 13-16 

13  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. 

14  Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven. 

15  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis 
is. 

16  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 
bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 
lied  Liedboek 838, 1. 2.    O grote God... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

 

---Genesis en Exodus--- 

 

We lezen een aantal weken uit Exodus.  

Het tweede boek van de Torah.  

 

Met het eerste boek in gedachten  

valt er meteen één ding op: de vruchtbaarheid.  

 

In het boek Genesis is kinderen krijgen altijd een probleem:  

Sara, Rebekka, Rachel. Het wil maar niet lukken.  

Grote beloftes aan de aartsvader  

over talrijk nageslacht,  

maar op het eind van je leven en  

nog niet één zoon gekregen.  

 

Nu zijn we in Exodus en nu lijkt het bijna vanzelf te gaan.  

 

Het is alsof de belofte uit Genesis nu ineens  

werkelijkheid gaat worden.  

 

De families van de broers van Jozef zijn vruchtbaar,  

ze worden talrijk,  

het wemelt er van de nakomelingen,  



het krioelt er van de mensen,  

ze vervullen het land.  

Mááár: het gebeurt allemaal in Egypte.  

 

De eerste die de nakomelingen van al deze stammen  

een volk gaat noemen is de farao,  

de koning van Egypte.  

 

Ze zijn een volk geworden, zo voelt de farao dat.  

 

De schrijver heeft het over de "zonen van Israel",  

zo worden ze vijf keer in Exodus 1 genoemd  

(NBV wegvertaald), in 1,13 voor de laatste keer  

en nu niet actief maar als lijdend voorwerp.  

Ze zijn een lijdend voorwerp geworden.  

Van de slavernij en de mishandeling... 

 

Want de farao meent dat het beter is  

dit vruchtbare volkje aan banden te leggen.  

 

Hij laat ze de voorraadsteden van Egypte bouwen.  

Hij wordt angstig en kiest voor mishandeling,  

dwang en verdrukking.  

 

Als ze zwaar werk moeten doen en geen vrije tijd hebben,  

dan zullen ze wel geen zin meer hebben  

om kinderen te verwekken, is de gedachte.  

 

In het boek Exodus worden er veel namen genoemd,  

het heet ook zo in het Hebreeuws:  

sjemot, namen.  

 

De twaalf stammen.  

Maar het begint er mee dat er eerst namen worden uitgewist.  

 

De jongens moeten worden omgebracht.  

Etnische zuivering... 

 

 

 

---achterdocht en vreemdelingen--- 

 

Want zoveel vruchtbaarheid wekt de achterdocht van de farao.  

 

Stel, de vreemdelingen bij ons gaan zich tegen ons keren  

als er oorlog komt.  



Wat kunnen de vreemdelingen allemaal  

voor erge dingen aanrichten?  

 

Ze kregen een afkeer van de "zonen van Israel" staat er.  

 

Ja, het gaat hier over omgaan met vreemdelingen.  

 

Ineens noemt iemand ze vreemdelingen,  

en voelt zich bedreigd.  

 

Een dreiging die er eigenlijk helemaal niet is,  

maar die nu wordt gemaakt.  

 

Er is geen reden om vijandschap te vermoeden,  

de zonen van Israel hebben goede dingen gedaan  

in Egypte.  

Waar komt de angst van de farao vandaan?  

 

Waarom denkt hij dat de Hebreeërs Egypte zullen schaden  

ipv helpen? Wonderlijk, dat ontstaan van angst... 

 

Exodus begint met een farao die het verhaal van Jozef niet kent.  

 

Deze farao weet niet wat Jozef voor Egypte heeft gedaan,  

hij weet niets van de verbondenheid  

van Egypte en Israel.  

Waar komt zijn angst vandaan?  

 

- je zou kunnen zeggen: grotendeels uit onwetendheid,  

uit gebrek aan kennis van de geschiedenis.  

 

Er is geen reden om de neiging tot een opstand te vermoeden,  

in tegendeel.  

Maar de grote aantallen laten in zijn hoofd schrikbeelden ontstaan,  

die ergens anders vandaan komen,  

niet van de "zonen van Israel".  

 

Grote getallen mensen, ineens valt het op dat ze  

in sommige dingen anders zijn,  

een andere cultuur hebben.  

De achterdocht is er ineens. Hoe kan dat?  

 

Waar zijn wij bang voor, als groepen mensen bij ons anders zijn?  

Waar komen de beelden vandaan  

die we dan bij ons bespeuren?  

Alleen van de aantallen?  

En als die angst er is, wat doen we er dan mee?  



 

 

Kijk, Farao is in de bijbel niet de belichaming van het kwaad,  

zoals Haman of Amalek.  

 

Farao gaat strategisch te werk,  

hij meent te moeten reageren op de ontwikkelingen,  

hij besluit tot onderdrukking omdat hij dat  

de politiek geboden manier vindt.  

 

Waarschijnlijk gaat het om behoud van macht,  

oftewel angst die te verliezen.  

 

Heel voorzichtig laat de Tora signalen zien  

van een politiek die niet op macht is gebaseerd,  

maar op verbond.  

Wat verbindt? Wat houdt bijeen?  

 

 

 

---Shifra en Pua--- 

 

De farao besluit tot onderdrukking.  

Daarna tot etnische zuivering.  

Laat de meisjes leven, zorg dat er geen jongens komen.  

 

De redding komt van twee vrouwen,  

zij komen in verzet.  

 

Hun enige kenmerkende onderscheid: ontzag voor God.  

Voor "het goddelijke" zou je misschien moeten vertalen,  

want hier staat niet de naam van de God van Israel,  

maar een soortnaam, zeg maar.  

 

De kraamverzorgers krijgen dus de opdracht  

het tegenovergestelde te doen van  

waar ze er voor zijn: leven geboren doen worden.  

 

De farao geeft aan de helpers van het leven  

het bevel de brengers van de dood te zijn.  

 

Ze komen in verzet.  

Zij zijn de eerste vrouwen die tegen de farao in verzet komen,  

ontzag voor God, maar straks zullen er  

meer vrouwen komen, tot de eigen dochter  

van de farao aan toe.  

Je vraagt nogal wat als je opdracht geeft te doden. 



 

We hebben in het evangelie gehoord over zout en licht.  

 

Nou, dit zijn dus twee vrouwen als licht van de wereld,  

zout van de aarde.  

 

En deze twee vrouwen hebben een naam,  

hun namen betekenen "schoonheid" en "glans" of "meisje".  

De farao heeft geen naam.  

 

Het is een farao die Jozef niet gekend heeft,  

en dat zegt al heel wat.  

Want wie kent nou de naam Jozef niet?  

 

Jozef door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte,  

onderkoning van Egypte geworden  

omdat hij het land had gered van de ondergang.  

 

Het is zo belangrijk je geschiedenis te kennen,  

het behoedt je voor ondoordachte maatregelen. 

 

Sinds de processen van Neurenberg is  

in het internationaal recht verankerd  

dat er instructies van een overheid kunnen zijn  

waarbij je moreel verplicht bent  

om die niet uit te voeren.  

Je kunt niet volstaan met het verweer 

dat je alleen maar bevelen van hogerhand  

hebt opgevolgd. 

 

Een overheid mag niet alles vragen.  

Je mag niet van de hoeders van het beginnende leven  

vragen de dood te brengen.  

 

En als het wordt gevraagd dan moet je het niet doen.  

Je bent dan zout en licht voor de wereld.  

 

Het werkt niet, merkt de farao.  

 

Je kan niet op medewerking van kraamverzorgers rekenen  

bij etnische zuivering. Dat versterkt farao's angst:  

dan maar alle jongens in de Nijl gooien!  

 

De Nijl is de levensader van Egypte.  

Geen vruchtbaarheid, geen leven in Egypte  

zonder de Nijl.  

 



Het symbool van vruchtbaarheid en leven wordt  

tot de rivier van de dood. 

 

 

 

---vrouwen en mannen--- 

 

Straks gaat Mozes geboren worden.  

En ook hij zal gered worden door vrouwen.  

De redders van Mozes zijn straks allemaal vrouwen:  

Sifra, Pua, Moze's moeder Jochebed, Mirjam zijn zus,  

de dochter van de farao,  

en later de zeven dochters van Jetro.  

Allemaal vrouwen.  

 

Maar farao laat de jongens vermoorden.  

 

Hij is niet goed wijs, zou wel eens de boodschap  

van de schrijver kunnen zijn.  

Als je doeltreffend wil zijn moet je de meisjes vermoorden,  

want die krijgen de kinderen nu eenmaal.  

Farao is niet goed bij zijn hoofd. 

 

 

 

---zout en licht--- 

 

Jullie zijn het zout van de aarde.  

Jullie zijn het licht voor de wereld.  

Zei Jezus. Jullie zijn!  

 

Niet: jullie moeten worden of je best doen om het te zijn.  

 

De woorden van Jezus zijn geen oproep,  

het is een beschrijving.  

 

Alleen al dat ze er zijn, de mensen van Jezus,  

de vrouwen met ontzag voor God  

is licht, is zout.  

Maakt deze wereld leefbaar en de moeite waard,  

ondanks de gekke en onzinnige bevelen  

van de machtigen.  

 

Jullie zijn het. Sifra en Pua zijn het.  

 



Ze doen niet meer dan van hen verwacht mag worden:  

vroedvrouwen dienen het leven  

en niet de dood.  

 

Ze zijn betrouwbaar, want ze doen waar ze er voor zijn.  

Zij moeten het leven de kans geven  

en niet de dood brengen.  

Dat is alles.  

Ze hoeven niet eens bijzonder tegendraads te zijn. 

Ze hoeven niet hun best doen om licht en zout te zijn. 

 

God steekt zijn volk een hart onder de riem 

in deze twee vrouwen 

en misschien wel zonder het te weten 

zijn ze zout en licht in donker Egypte.  

 

Het land waar je niet ademen kunt, het land van de benauwdheid,  

zoals het in de Tora altijd heet.  

 

Als je doet waar je voor staat 

als je doet waar je er voor bent 

betrouwbaar bent als mens van God 

ben je licht en zout 

en gaat de naam van God oplichten over anderen, 

ben je een hart onder de riem  

voor mensen in uitzichtloze situaties. 

 

Maak je dat mensen de hoop niet verliezen  

in beroerde omstandigheden. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 848   Al wat een mens te kennen zoekt... 
 
 


