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Bij de lezing uit Exodus 1 

 
Overweging  
 

Er zijn wel eens mensen die zeggen dat ze met de verhalen uit het Oude of EersteTestament 
niet zoveel kunnen en dat ze liever de geschriften van het Nieuwe of Tweede Testament 
lezen. Ieder natuurlijk zijn of haar voorkeur, maar het zou ook kunnen zijn dat er in de kerk 
dikwijls te weinig aandacht is besteed aan de diepgang van de oude verhalen van Israel. Ze 
zijn namelijk van een uitzonderlijke schoonheid. En ze bevatten een wijsheid en waarheid die 
alle tijden en plaatsen overstijgt.  
Kijk naar Genesis, dat ons het verhaal vertelt van de geboorte van een familie op zoek naar 
bestemming, op zoek naar zegen. Te beginnen bij vader Abraham, overgaande in de 
geschiedenissen van Isaak, Jakob, Jozef. Mensen op zoek naar een land van belofte.  
En dan in Exodus, daarop volgend, treffen we die mensen in Egypte. Ooit zijn ze op de 
vlucht gegaan voor hongersnood. Het land van belofte hebben ze verlaten. Opgedroogd hun 
dromen, verdord hun verwachting zijn ze in den vreemde neergestreken en hebben als 
getolereerde gasten op vreemde grond gewoond en gewerkt. Maar hoe ijveriger en vlijtiger, 
hoe vruchtbaarder en succesvoller werden die mensen. Voor het eerst sinds Genesis 
worden ze volk genoemd: Am. 
En de tolerantie slaat om in minachting en uitbuiting. Zie hier, verbeeld in dit oude 
volksverhaal van Israel, het verhaal van zovelen uit de mensengeschiedenis. Overal en altijd 
zijn er de geschiedenissen van mensen op de vlucht, mensen die zich als allochtonen 
vestigen in een voor hen vreemd land, mensen die door de autochtonen met argwaan 
worden bekeken zodra zij in aantal en invloed groeien. Tijden komen, tijden gaan, er is niets 
nieuws onder de zon. 
Degenen die bang zijn dat hun invloed zal afnemen zijn altijd zeer creatief geweest in het 
onderdrukken van mensen die ze als bedreigend beschouwen. De Farao van Egypte 
probeert het via de weg van dwangarbeid.  
Van deze Farao wordt gezegd dat hij Jozef niet gekend heeft. En daarmee 
hoogstwaarschijnlijk ook de God van Jozef niet. Hij noemt zichzelf wijs, verstandig. Maar 
echte wijsheid heeft in de bijbel altijd te maken met Godvrezendheid. Farao’s wijsheid zal 
vooral wel eigenwijsheid zijn. Hij laat het volk, geboren uit de kinderen van Jakob, tichels 
maken voor de bouw van een paar voorraadsteden.   
Exodus, zou je kunnen zeggen, is een boek over de achterkant van de grote gebouwen en 
de geschiedenis van de groten. Iedereen kent de indrukwekkende pyramides, die 
tegenwoordig de toeristische trekpleister zijn van Egypte. Hier wordt verteld hoe dat soort 
bouwwerken tot stand zijn gekomen: met bloed en zweet en tranen. 
Als de dwangarbeid niet werkt, gaat Farao een stap verder. Hij voert het beleid van 
geboortebeperking in, om de groei van dat volk dat een potentieel gevaar levert voor de 
staatsveiligheid, tot staan te brengen. Een volk dat op den duur alleen maar uit vrouwen en 
grijsaards bestaat is immers geen bedreiging. Alle jongetjes die geboren worden moeten 
daarom gedood worden.  Tijdens de bevalling. Vroedvrouwen worden in geschakeld om de 
kinderen van Israël uit te schakelen. 
 
De koning van Egypte, die de kinderen wil laten doden, mag geen naam hebben. De 
vroedvrouwen echter wél:  Sifra en Pua – schoonheid en meisje- betekenen die namen. 
Vroede vrouwen zijn het, wijze vrouwen. Zij vrezen God, saboteren het vernietigingsplan van 
de koning van Egypte en helpen bij de geboorte van een volk.  
Het is overigens niet duidelijk of Sifra en Pua vrouwen van het Hebreeuwse volk zijn, of 
Egyptische vrouwen. Zoals het er in het Hebreeuws staat in het verhaal zou het allebei 
kunnen. Het is ook niet van belang: want waar misdaden tegen de menselijkheid worden 
gepleegd dondert het niet om welke nationaliteit het gaat, of welke godsdienst, of welk ras of 
welk wat dan ook. 



Een van de mijlpalen van het moderne internationale recht was het vonnis tegen nazi-
oorlogsmisdadigers in de Neurenbergprocessen van 1946. Daarin werd vastgesteld dat er 
misdrijven zijn waarbij de bewering “ik volgde een bevel op” geen geldig verweer is. Er zijn 
morele wetten, die boven de wetten van de staat uitgaan. Misdaden tegen de menselijkheid 
blijven misdaden, wat de wetten van het land of de orders van een regering ook mogen zijn. 
Er zijn instructies waarbij men moreel verplicht is om ze niet uit te voeren; er zijn tijden 
waarin burgerlijke ongehoorzaamheid de noodzakelijke reactie is. Dit inzicht is blijkbaar niet 
alleen maar van onze tijd. Sifra en Pua wisten er al van.  
En hoe konden ze dat weten? Het verhaal in Eoxdus vertelt dat ze het wisten doordat ze 
God vreesden. God vrezen heeft niets te maken met bang zijn voor de Eeuwige, het heeft te 
maken met ontzag hebben, eerbied hebben voor wat van God is. God vrezen heeft te maken 
met het kleine niet vernietigen, het leven eerbiedigen. Dat is echte wijsheid. Het heeft te 
maken met een duidelijke keuze voor het leven, ook al moet je de overheid daarmee 
weerstaan, burgerlijk ongehoorzaam zijn. Het leven kan alleen maar doorgaan als je niet de 
andere kant uitkijkt en doet alsof je niet ziet wat er gaande is. 
 
Als Farao’s macht het moet laten afweten tegen de wijsheid van de vroedvrouwen, gaat hij 
nog een stapje verder. “De plomp in”, zegt Farao, “gooi alle Hebreeuwse jongetje in de Nijl!” 
De levensader van Egypte, wordt voor Israël een doodsrivier. Tot ondergang gedoemd.  
Maar steeds weer, zo zullen ons de verhalen vertellen de komende 16 weken,, staan 
mensen op die daarin weigeren te berusten. Die dwars tegen de onderdrukking in zullen 
opstaan en uittrekken uit het land waar de angst regeert, naar het land van de belofte. Die 
doen wat ondenkbaar is. 
 
Dat gegeven, zo zullen we zien, loopt als een rode draad door het boek Exodus heen. Dat 
boek dat het “boek van de namen” heet….Het boek waarin mensen Gods Naam groot 
maken. Het boek waarin God zijn Naam Ik-zal-er-zijn, waarmaakt in mensen.  
Mensen van alle tijden en alle plaatsen. Mensen van toen en ooit. Mensen van hier en nu. 
Mensen als wij, hier rondom de Tafel, waar wij breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat 
ondenkbaar is, in naam van die ene mens die ons is voorgegaan op de weg van ondergaan 
en opstaan.  

 


