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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Het is niet toevallig dat het Bijbelboek Exodus deze maanden op het Leesrooster is 
geplaatst. Vanaf vandaag tot en met Pasen horen wij de verhalen over de slavernij 
van het volk Israël in Egypte, over verzetshelden, over Mozes, over die grote strijd, 
die uiteindelijk leidde tot de bevrijding. In dit jaar van gedenken dat 75 jaar geleden 
het einde kwam aan die vreselijke Tweede Wereldoorlog, horen wij Exodus. En 
vandaag hoorden wij het begin, Exodus 1. 

Exodus betekent uittocht, het is de Griekse naam van het boek. De Hebreeuwse 
Bijbel noemt dit boek: ‘Namen’ of ‘En dit zijn de namen’, naar de woorden waarmee 
het boek begint. We horen namen, die van de ‘zonen Israëls’, de nakomelingen van 
Jakob, mannennamen. Jacob en zijn zonen, gekomen naar Egypte om Jozef, zoon 
en broer te hervinden. Jozef met zijn belangrijke positie aan het hof van Farao, 
onderkoning was hij geweest. Maar zijn naam begint in de vergetelheid te raken. Het 
is van alle tijden dat historisch besef weg-ebt. Er kwam een nieuwe farao, zijn naam 
horen we niet, maar wel dat hij Jozef niet gekend heeft. 



Wij horen ook dat hij zenuwachtig wordt over de gemeenschap die ontstaan is uit de 
gasten uit Israël, ze zijn wel heel vruchtbaar en met velen, ‘het wemelt van hen, ze 
zijn er in overvloed, ze worden zéér, zéér sterk, vol wordt het land van hen.’ Daar 
worden mensen zenuwachtig van, ze voelen zich bedreigd, ze beginnen angst te 
krijgen dat die gasten de overhand krijgen. Ze zouden een machtsblok kunnen 
vormen, een bedreiging van onze normen en waarden, een aanslag op onze religie. 

En wat doe je dan? Dan ga je kwaad over ze spreken, dan twitter je iets lelijks over 
Marokkanen bijvoorbeeld, of roept dat we daar minder van willen, zo begint het. 

En zo begint het: de farao begint tot zijn eigen volk te spreken, en zegt: ‘Laten wij 
wijs met dat volk handelen, anders groeit het nog meer’. 

Zo begint het: massa-beïnvloeding, kwaadsprekerij, maatregelen, houd ze in toom, 
zorg voor controle, ga boven ze staan, maak ze tot slaaf en beperk hun groei. 

Wat in het groot geldt, geldt ook in het klein. Zo kun je jezelf ook herkennen in het 
Exodusverhaal als individu, dat zich ging ontwikkelen, dat tot groei kwam, maar 
daarin beperkt werd door de cynische houding van de omgeving, die niet wilde dat je 
te zelfstandig werd en zo kunnen zich ook allerlei farao’s in jouw leven hebben 
voorgedaan, of doen ze zich nog voor. 

Dit maakt dit Bijbelboek ook zo toepasbaar op veel situaties
en patronen, die je overal terugziet. Ik zag het gisteravond
nog, samen met de filmcatechisanten, we zagen Les
Misérables, dat het verhaal vertelt van Miserabelen,
nietswaardigen, die ontmenselijkt zijn tot een nummer, die als
slaven geketend zijn, kleingehouden en vernederd. Totdat
iemand zegt: ‘Ik ben geen nummer, geen getal, ik heb een
naam, ik ben een mens!’. 

De situatie, het patroon van Exodus 1 is overal, overal waar
mensen hun medemensen niet meer willen kennen als
medemens. De nieuwe farao die Jozef niet gekend heeft.
Dan kun je ze behandelen als getal, als nummer, als slaaf,
dan kun je ze ontmenselijken en kwaad over ze spreken: die
Israëlieten,  die Joden, die Zigeuners, die Marokkanen, die
homo’s, die tokkies… Dan kun je ze klein gaan maken, vooral
als ze jou te machtig worden. 

Maar laten zij zich kleinmaken, die ontmenselijkte nakomelingen van Jacob, die 
zonen van Israël? Hoe harder ze onderdrukt worden, hoe meer slaaf ze worden en 
moeten sloven onder bruut geweld, hoe groter hun aantal wordt. Grijp in! Roep dit 
een halt toe. Dood de jongetjes! Roep de hulp van de vroedvrouwen in! 

Ze worden ‘baarhulp’ genoemd, ze helpen immers met baren, met het ter wereld 
brengen van nieuw leven. En ze krijgen een naam, te midden van het afschuwelijke 
decor van de slavendienst met miserabelen als getal, als nummer krijgen twee 
baarhulpen een naam: Sifra en Pua. Zij hebben ontzag voor de Eeuwige, horen we.
Daar is God, die zich in Exodus 3 bekend maakt met zíjn NAAM: IK-ZAL-ER-ZIJN. 



Maar waar was Hij? Waar was Hij tot nu toe in dit verhaal? Had Hij niet kunnen 
voorkomen dat die nieuwe farao aan de macht kwam, had Hij zijn volk niet wat 
eerder kunnen beschermen, had Hij al deze ellende niet kunnen voorkomen? Had Hij
de Holocaust niet kunnen voorkomen, de Sjoa, zíjn volk, de zes miljoen?!? 

Iemand zegt me: ‘Ik geloof niet dat God de ellende in mijn leven veroorzaakt heeft, 
dat God mijn moeder zo jong liet sterven, maar ik denk al mijn hele leven lang: 
waarom heeft Hij het niet voorkomen?’ 

Dat is een diep ingrijpende vraag, die je niet kunt wegvegen onder een tapijt, die 
vraag leeft en mag er zijn en moet er zijn, die moet je kunnen delen, zoals we dat 
afgelopen dinsdag ook deden bij het lezen van Exodus 1. 

Als we later horen dat God de baarhulpen zegent met kinderen, en ook zijn volk 
zegent met veel nakomelingen, krijg je toch de indruk dat God wel degelijk almachtig 
is en de regie heeft. En hoe zit het dan met mensen die geen kinderen kregen of 
zullen krijgen, zijn die dan ongezegend? Nogmaals, diep ingrijpende vragen, waar wij
het antwoord niet op krijgen, en waarvan we ook vermoeden dat God zo toch niet is 
of kan zijn. Het kan toch niet waar zijn dat God de één wel kinderen geeft en de 
anderen niet, het kan toch niet waar zijn dat God de vernietiging van ontelbaren 
veroorzaakt in oorlog na oorlog? Nee, dat kan niet waar zijn! 

Maar wat blijft er dan over van die God, waar is Hij dan wel? God licht op in de 
baarhulpen met hun naam: Sifra en Pua, zij zijn de ware verzetsheldinnen in het 
verhaal. Hún namen doen er toe en hun moedige daden houden niet alleen de 
toekomst open, maar breken de toekomst over. Exodus, dat verhaal van bevrijding, 
begint hier. Hier met deze twee vrouwen, die ongetwijfeld niet met z’n tweeën waren, 
maar bij wie het begon. 

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Zo dichtte Remco Campert.



Dat is ontzag voor de Eeuwige, dat je in verzet durft te komen, zelfs tegen de 
regeltjes, tegen de ijzeren wetten in, en zo breekt God toekomst open… In mensen 
die zijn instrument willen zijn, in mensen die er flauw van zijn hoe het altijd maar gaat
en zout gaan worden, die de boel op smaak brengen en pittig maken, en die hun licht
niet meer verbergen, maar laten schijnen. 

Wie zijn die mensen, die mensen van God? Van Israël zeggen we: dat is Gods volk. 
Christenen hebben zich dat ook eigen gemaakt en zeggen: wij zijn Gods volk. Gods 
volk zijn de mensen die Jezus net heeft zalig gesproken, de miserabelen, de 
ontmenselijkten. Zij vormen een volk van mensen die tegen de stroom inroeien, die 
het niet accepteren dat farao’s de mensengemeenschap tot Angstland maken. Ze 
heten Sifra en Pua, ze heten Martin Luther King, en Dorothee Sölle, ze heten met 
zovele namen van hen die instrument zijn van God. Instrument, stok en staf, niet om 
te slaan, maar om mee te gaan, en zo moest ik van de week, door allerlei bijzondere 
ontmoetingen individueel en in groepen steeds denken aan Psalm 23… 

Degene Die de leiding neemt in het dal van diepe duisternis, gaat niet ver voor de 
troepen uit, als een legeraanvoerder, maar Die gaat naast je, met zijn Naam: want Gij
bij mij, met zijn compassie. Je bent geen nummer, je hebt een naam en die fluistert 
Hij in je oor en Hij zegt: als jij het aandurft met Mij, dan kun je verder… dan word je 
zout en licht en ga jij meehelpen om Mijn toekomst tot een perspectief te maken, en 
daarin zul je vruchtbaar zijn. Dáárin zegen ik jou, dat je mijn baarhulp bent in deze 
wereld, baarhulp van een nieuw begin van bevrijding.

Amen


