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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Angst is een slechte raadgever, een uitdrukking in onze taal. Een slechte raadgever, 
zo zeggen we het dan om elkaar als het ware te waarschuwen. Laat je niet leiden 10 
door je angst. Laat je angst niet een te grote rol spelen bij het nemen van 
beslissingen. Zo waarschuwen we elkaar. En toch heeft angst wel degelijk een rol bij 
het nemen van beslissingen. Op dit moment is er de angst voor het coronavirus en 
een mogelijke uitbraak ook hier in Nederland. En die angst is ook terecht, al kan ik 
niet inschatten hoe groot de kans is dat het echt tot een uitbraak komt. Die angst is  15 
terecht en terecht probeert men voorzorgsmaatregelen te nemen. Angst is een 
slechte raadgever, maar niet altijd slecht. Ik heb me laten vertellen dat mensen met 
angst gemiddeld wat langer leven dan mensen die nergens bang voor zijn en ook 
geen hoogtevrees hebben.  
Angst als raadgever dus, en soms echt een slechte. Het verhaal uit Exodus 1, de 20 
eerste lezing van vanmorgen, is een verhaal met angst. Het is ook een heftig 
verhaal, niet alleen met angst maar ook met achterdocht. En een verhaal waarin de 
geschiedenis vergeten is. In Egypte gebeurt er van alles. Daar woont het nageslacht 
van Jacob. Jacob is naar Egypte getrokken om aan een hongersnood te ontkomen 
en op dat moment is het allemaal redelijk goed. Maar het nageslacht groeit 25 
behoorlijk, er komt een andere farao die van de voorgeschiedenis weinig weet en 
niet weet hoe één en ander zo gekomen is en deze farao wordt bang voor het volk, 
voor Israël, omdat het steeds maar groeit. Deze farao is bang voor de macht van het 
volk, de veronderstelde macht van het volk. Deze farao is bang voor de 
veronderstelde macht van dat andere volk, dat andere volk dat geen onderdeel is 30 
van Egypte. Stel dat ze in oorlogstijd partij kiezen voor anderen dan voor ons?? Dat 
is zijn angst. En hoe komt hij op dat idee? Ik zou het niet weten. Maar zijn angst 
bepaalt zijn besluit. Het volk moet worden onderdrukt. In het Hebreeuws is er 
overigens een link tussen de naam Egypte en het woord onderdrukking en dat is 
natuurlijk verbonden met dit verhaal. Het volk moet worden onderdrukt en als dat niet 35 
helpt, dan worden de maatregelen steeds heftiger. Tot moord aan toe. Alle 
pasgeboren jongetjes moeten worden gedood, desnoods door ze in de rivier de Nijl 
te gooien. Afschuwelijk, een afschuwelijk verhaal. En het lijkt een oud verhaal te zijn 
van meer dan duizend jaar voor Christus, maar wie de geschiedenis van bijvoorbeeld 
de 20e eeuw kent en weet wat er bijvoorbeeld in Auschwitz gebeurd is, die kan 40 
eenvoudig parallellen vinden. Een oud verhaal, maar helaas veel te dichtbij in de tijd. 
En dan in onze tijd…..als er Marokkanen zijn die in burger mensen controleren op 
hun plaatsbewijs in de trein, dan roept dat blijkbaar angst op. Angst voor een ander 
volk misschien, angst voor degene die anders is, er iets anders uit ziet. En waar komt 
die angst vandaan? Is die angst een goede raadgever of juist niet?  45 
Jaren geleden zat ik in de trein van Amsterdam naar Parijs. In die tijd waren de 
grenzen tussen de Benelux en Frankrijk nog niet open en dus was er bij de grens 
tussen België en Frankrijk controle. Ik weet nog dat in de hele treincoupé er maar 
één persoon echt werd gecontroleerd en dat was iemand met een donkere 



huidskleur. Was dat vanuit angst of ervaring? Uit een vooroordeel? Even dacht 50 
ik….moet ik hier iets over zeggen, moet ik protest aantekenen? Ik heb het niet 
gedaan, ik denk ook dat ik het niet durfde. Angst was toen een raadgever voor mij en 
ik laat in het midden of het een goede raadgever was.  
Maar de angst van de farao in Exodus is een slechte raadgever. Zijn angst leidt er 
toe dat hij laat doden, zijn angst drijft hem tot vernietiging van een volk en dat kan 55 
nooit maar dan ook nooit een goede raadgever zijn.  
We horen en lezen geen naam van de farao, wel lezen we de namen van de zonen 
van Jacob aan het begin van het boek Exodus. Dit boek heet in het Hebreeuws ook 
“de namen”. Het begint met namen dus, maar de naam van de farao blijft 
ongenoemd. Wel klinken de namen van twee vroedvrouwen. Sifra en Pua, zo klinken 60 
hun namen en Sifra betekent “schoonheid”,  Pua betekent “meisje”. Samen zijn het 
twee prachtvrouwen. Misschien ook omdat ze knap waren om te zien, dat weet ik 
niet, maar zeker zijn het twee prachtvrouwen vanwege hun schoonheid van binnen. 
Zij weerstaan namelijk het bevel van de farao om pasgeboren jongetjes van 
Hebreeuwse afkomt direct na de geboorte om te brengen. Zij hebben ontzag voor 65 
God en kiezen dus voor het leven van kinderen, het leven van alle kinderen. Zij laten 
zich niet leiden door angst voor een farao of wie dan ook, zij laten zich leiden door 
ontzag voor God, de vreze des Heren, een vrees die geen angst is, maar ontzag en 
respect. Ontzag voor God gaat op geen enkele manier samen met vernietiging van 
een volk. Ontzag voor God gaat altijd gepaard met eerbied voor het leven en voor de 70 
kansen dat een leven heeft. En zo zijn het dus prachtvrouwen. Zij vertellen een 
gigantische smoes en dat mag blijkbaar want ze worden gezegend met leven en 
daarmee met toekomst. Als het gaat om het leven, mag zelfs de waarheid onvermeld 
blijven.  
Maar de dreiging blijft, de dreiging van de dood van pasgeboren jongetjes, de 75 
dreiging van rivierwater dan de Nijl. Er is geen sprake van eind goed al goed op dit 
moment.  
De vroedvrouwen lijken in dit verhaal op de leerlingen van Jesus zoals ze worden 
toegesproken. Zout van de aarde en licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de 
aarde, jullie zijn het licht van de wereld, stevige uitspraken gericht tot de leerlingen 80 
maar met terugwerkende kracht gericht tot de vroedvrouwen en naar de 
toekomstgericht gericht tot ons, leerlingen van Jesus en kinderen van God van deze 
tijd. Zout van de aarde……zout dat smaak versterkt, zout dat bederf weert, zout dat 
prikt in een wond en daarmee zuivert, zout dat corrigeert dus. Zoals de 
vroedvrouwen in hun kracht de farao corrigeerden, zo corrigeert zout op een 85 
zuiverende manier. Niet altijd leuk, nee, een prikkende wond is niet leuk, maar 
ja….soms kan het niet anders. En licht van de wereld laat zien wat is en wat kan zijn. 
Een stad op een berg kan niet verborgen blijven, en misschien bedoelde Jesus daar 
Jeruzalem mee, misschien bedoelde hij daarmee de tempel als huis van God, de 
tempel die op het moment dat Matteüs dit schrijft al voor een groot deel verwoest is 90 
maar nog wel aanwezig als klaagmuur, als plaats van gebed, als herinnering ook aan 
wat was en in de herinnering aanwezig.  
Een stad op een berg kan niet verborgen blijven, het leven is aanwezig, het leven in 
Gods ogen. Zout van de aarde, licht van de wereld, vroedvrouwen, leerlingen van 
Jesus en wij dus, wij zoals wij zijn.  95 
Angst is een raadgever, angst is soms een slechte raadgever. In ieder geval zal 
angst ons niet regeren, in ieder geval zullen angstige leiders ons niet regeren in die 
zin dat wij de wegen gaan zonder ontzag voor God. Wij zullen geen angstige leiders 



zijn, maar het leven respecteren en kiezen voor het leven, niet voor de dood van de 
angst, niet voor de vernietiging door de angst.  100 
Ontzag voor God, daarmee begint het en daarmee eindigt het, in een ontzag voor 
wat het leven geeft en daarmee bevrijding geeft, bevrijding van angst zeker als die 
onterecht is. Kijk maar, kijk maar met open ogen, naar al het goede dat er is, ook in 
de medemens als zout van de aarde en licht van de wereld. En wie weet, zie je in die 
medemens het gezicht van God, wie weet zie je als in een spiegel je eigen gezicht. 105 
Amen.  


