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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

Gisteren hebben we Exodus 1:15-22 gelezen. Op een zekere dag moeten Sifra en Pua, de 

Israëlitische vroedvrouwen, bij farao komen. Farao geeft de opdracht: Als een Israëlitische 

vrouw een baby krijgt dan moet jullie goed opletten of het een jongetje of meisje is. Jullie 

moet de jongetjes doden en de meisjes laten leven. Maar de vroedvrouwen luisteren niet 

naar de farao. Ze laten de jongetjes leven. De vroedvrouwen vrezen de HEERE. De farao laat 

de vroedvrouwen opnieuw bij hem komen en vraagt: Waarom doen jullie niet wat ik wil? 

Waarom laten jullie de jongetjes leven? De vroedvrouwen antwoorden dat de Israëlitische 

vrouwen anders zijn dan de Egyptische vrouwen. De Israëlitische vrouwen zijn sterk, ze 

krijgen hun kind al voordat wij erbij zijn. Zo komen er steeds meer Israëlieten, maar farao 

wordt steeds grimmiger en wil dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl geworpen worden.   

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 1:21 staat - En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde 
Hij haar huizen. Dit betekent dat de HEERE de Israëlieten zegende omdat de vroedvrouwen 

de HEERE vreesden. Calvijn verklaart hierbij – De Israëlieten vermeerderen en groeien 
zeer. En omdat de vroedvrouwen God vreesden, heeft Hij hun huizen gebouwd, namelijk van 
de Israëlieten; alsof er staat; dat zij door de vroomheid der vrouwen een gezegende 
voortplanting verkregen. De HEERE zegent omdat de vroedvrouwen Hem vrezen en 

gehoorzaam zijn. In Deuteronomium 5:33 lezen we ook zo mooi – In al den weg dien de 
HEERE uw God u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft en dat u welga, en gij de dagen 
verlengt in het land dat gij erven zult. De HEERE wil dat wij Hem gehoorzamen en vrezen. 

De HEERE wil dat belonen! Dat zien we ook bij deze vroedvrouwen - En het geschiedde, 
dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen. Ik las bij een 

commentaar dat het Hebreeuws hier laat zien dat hier ook de vrouwen persoonlijk 

gezegend werden met een huis(houden) en gezinnen. We zien in dit gedeelte Wie de HEERE 

is! Farao wil de gezinnen verkleinen, maar God keert het bevel van de machtige farao om in 

een rijke zegen voor het volk. De HEERE dienen en vrezen is een rijk leven. Niet alleen rijk 

voor Gods kind zelf, maar ook voor de omgeving. We lezen dat ook zo treffend in Genesis 

39:5. Jozef is in het huis van Potifar en de HEERE zegende om Jozef het huis van Potifar. We 

lezen - En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was 
gesteld had, dat de HEERE des Egyptenaars huis zegende, om Jozefs wil; ja, de zegen des 
HEEREN was in alles wat hij had, in het huis en in het veld.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 1:15 en 16 lezen we - Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de 
vroedvrouwen der Hebreïnnen, welker ener naam Sifra, en de naam der andere Pua was, 
en zeide: Wanneer gij de Hebreïnnen in het baren helpt, en ziet haar op de stoelen; is het 
een zoon, zo doodt hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven!  In de tekst lezen we 

over een selectie. De meisjes mogen blijven leven, de jongetjes moeten vermoord worden. 

Wie denkt er nu niet aan de abortussen? Jaarlijks worden er plus / minus 30.000 kinderen 

in Nederland vermoord. Ook dan worden er selecties gemaakt. Een baby die ongewenst is 

moet maar vermoord worden. Een baby met een ‘afwijking’ is veel te lastig en moet maar 

vermoord worden. Een baby van ouders met te weinig geld moet maar vermoord worden. 

Een baby van ouders met geen geschikte woonruimte moet maar vermoord worden. Een 

baby waarvan één van de beide ouders het kind niet accepteert moet maar vermoord 

worden. Zie je hoe de mens meent te regeren over leven en dood? De mens meent te 



bepalen wie er leven mag en wie niet. Tegelijkertijd voel ik aan dat dit een gevoelig 

onderwerp is. Nu zijn er ook meisjes en vrouwen waarbij dit alles erg gevoelig ligt. Meisjes 

en vrouwen die worstelen met een ‘ongewenste’ zwangerschap. Het is doorgaans een 

eenzame strijd. Een onbegrepen strijd. Zoek hierin hulp bij de HEERE. Hij is de Schepper en 

onderhouder van het leven. Probeer daarnaast echt hulp te zoeken. Blijf niet alleen door 

tobben. Neem contact op met iemand die je vertrouwd. Dit kan je vriendin zijn, of 

bijvoorbeeld een pastoraal medewerker van de kerk.  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Exodus 1:22 staat - Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: Alle zonen, die geboren 
worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. Het gaat in 

dit vers over ‘leven en dood’. In dit vers ligt het dicht bij elkaar. Ben je een meisje? Je mag 

blijven leven! Ben je een jongetje? Je moet sterven. Dood en leven ligt dicht bij elkaar. Ook 

nu. Wereldwijd sterven er dagelijks 150.000 mensen. Het kan zijn dat je vandaag nog leeft 

en dat je vannacht er niet meer bent. Het gaat erom dat we dan van dood – levend zijn 

gemaakt. In geestelijke zin is de mens dood. De mens moet van dood – levend gemaakt 

worden! In Kolosenzen 2:13 staat zo treffend geschreven over iemand die dood was, maar 

levend is geworden. We lezen – En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden (…),mede 
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. In deze tekst wordt het levend 

gemaakt zijn én de vergeving van zonden met elkaar verbonden. Leg je hart eens naast 

deze tekst. Ben je van dood – levend gemaakt? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 1:19 en 20 staat – En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: Omdat de Hebreïnnen niet 
zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot haar komt, zo 
hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk 
vermeerderde, en het werd zeer machtig. Wanneer we deze verzen op ons laten inwerken, 

dan denk je wellicht: Je mag dus een beetje liegen? Calvijn is hierover glashelder. Hij zegt – 

Sommige mensen vinden dat deze vorm van leugen, die zij een noodleugen noemen, niet 
afgekeurd moet worden, maar ik beweer dat wat strijdig met de natuur van God, zonde is. 
God heeft deze zonde, die Hij naar recht zou kunnen veroordelen, in hen verdragen, omdat 
zij toch in de zaak zelf dapper en verstandig gehandeld hadden. Conclusie is: Mag je liegen? 

Nee! Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk 

bijvoorbeeld aan Genesis 27 waar we lezen dat Jacob, die in opdracht van zijn moeder, zijn 

vader Izak bedriegt. Calvijn verklaart hierbij - Zij is door het geloof gedrongen geweest het 
eerstgeboorterecht over te brengen op haar zoon Jacob. Het was voorwaar een vrome 
begeerte en een lofwaardig plan om zich krachtig in te spannen voor de verwerkelijking van 
de voorzegging, maar toch zullen we de sluwheid en de list niet prijzen. Wat kunnen we 

hieruit leren? Met eerbied gesproken; de Tien Geboden zijn niet van elastiek. Je kunt het niet 

naar eigen inzicht en tot je eigen voordeel wat uitrekken. In het negende gebod staat – Gij 
zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Je kent wellicht de uitspraak: Een 
leugentje om eigen bestwil moet kunnen. Vertel jij altijd de volledige waarheid? Bijvoorbeeld 

wanneer je je verslapen hebt? Zeg je dan – “Ik heb me verslapen” of zeg je: “Het zat me 

allemaal wat tegen vanmorgen”? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 1:17 lezen we - Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de 
koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. De 

vroedvrouwen waren de HEERE meer gehoorzaam dan de mensen. Hoe is dat in onze tijd? 

Ook jij kunt in de maatschappij, nu of straks, voor moeilijke beslissingen komen te staan. 



Wil je graag trouwambtenaar worden? Maar wat doe je wanneer je gevraagd wordt om een 

homohuwelijk te sluiten? Wil je graag iets in de ouderenzorg? Wat doe je wanneer je 

assistentie wordt gevraagd bij het levensverkortend handelen? Wil je graag in een 

supermarkt werken? Maar wat doe je als je op zondag moet werken? Ik denk bij deze tekst 

aan John Dobby. John is vader van acht kinderen en werkt op een belastingkantoor. In die 

dagen was het gewoon om ook op zaterdag te werken. Omdat het zo druk was, werkten de 

werknemers ook zelfs op zaterdagavond. John had geen keus, maar het was een plicht. Op 

een zaterdagavond wordt gezien dat het werk niet afkomt. Vanuit de directie komt de 

opdracht om ’s nachts door te werken. John waagt het om op te merken: “Om twaalf uur is 

het zondag, meneer”. De directie heeft begrip voor de vermoeidheid maar niet voor John’s 

opmerking. “We stoppen om twaalf uur en ik verwacht u morgen allen om 10:00 uur terug”. 

John werkt die avond door en gaat met een bezwaard hart naar huis. Hij heeft een strijd in 

zijn hart. Morgen niet naar het werk betekent ontslag. Morgen wel naar het werk betekent 

dat hij de HEERE verdriet doet. Hij zegt immers de Sabbat te heiligen en geen werk te doen! 

De volgende morgen is de beslissing nog niet gevallen. John verkeert in een hevige strijd. 

Wat moet hij doen? Ineens valt met kracht in zijn ziel – In het houden van Gods geboden is 
groot loon. Dan is zijn besluit genomen. Hij gaat naar de kerk en niet naar het werk. De 

volgende morgen gaat John met een kloppend hart naar het werk. Zal hij vandaag ontslag 

krijgen? Zal vanaf vandaag alles anders worden? Armoede en tegenspoed in het gezin? 

Maar wat ziet hij? Zijn plek is niet door een ander ingenomen. Geen collega maakt een 

opmerking over zijn afwezigheid. Ze doen allemaal gewoon tegen hem. Vanuit de directie 

hoort hij geen lelijk woord. Een aantal maanden later moet John bij de directie komen. John 

wordt een andere functie aangeboden. En, met het salaris zal John er in ruime mate op 

vooruit gaan! John is verbaasd! “Meent u dat echt?”, zegt hij. “Ja, ik heb je leren kennen als 

een ijverig man met een vaste overtuiging. Een overtuiging die ik niet deel, maar waarvoor 

ik groot respect heb.” Na kantoortijd gaat John naar huis en fluistert – “Dank U, HEERE!”  

 

In Exodus 1 waren de vroedvrouwen de HEERE meer gehoorzaam dan de mensen. En wat 

lezen we? Zo bouwde Hij haar huizen. John Dobby was de HEERE ook meer gehoorzaam 

dan de mensen. En wat lezen we? John krijgt een andere functie met een hoger salaris! Tot 

zegen van hemzelf, zijn vrouw en zijn nakomelingen! 

 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 


