
Preekschets voor de
Week van het Leven
n.a.v. Exodus 1, met name vs. 15-21

Doel:
Bouwstenen aanreiken voor een preek over opkomen voor het leven, zoals 
dat naar voren komt in het leven van de vroedvrouwen in Exodus 1.

Context en uitleg van de geschiedenis: 
 
- Vader Jakob was met zeventig mensen naar Egypte afgereisd om 

daar met Jozef, zijn dood-gewaande zoon, verenigd te worden (Ex. 
1:1-5). Het ging goed met het volk Israël in Egypte.

- Inmiddels is Jakob allang gestorven en leeft ook Jozef niet meer 
(Ex. 1:6). 

- In de eerste 200 jaar na Gods belofte aan Abraham was er weinig 
van te zien dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee en als de 
sterren aan de hemel (Gen. 35:11). Maar daarna gaat het hard. Het 
nageslacht van Jakob heeft zich enorm uitgebreid. Onder Gods 
zegen groeit Israël uit tot een talrijk en machtig volk (Ex. 1:7).

- De nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob zijn zich thuis gaan 
voelen in dat vreemde land; ze worden ‘bezitters’ in Gosen (Gen. 
47:27) in plaats van dat ze ernaar uit zien om terug te keren naar 
Kanaän. Dit in tegenstelling tot Jozef die op zijn sterfbed getuigde 
dat God Zijn beloften aan de voorvaders zou nakomen en dat de 
kinderen van Jakob zouden terugkeren. Ook liet hij zijn familie 
beloven dat ze later zijn beenderen zouden meenemen en daar 
begraven (Gen. 50:24-26).

- Er staat een nieuwe koning op die Jozef niet gekend had. De groei 
van het Joodse volk kan hij niet zien als een zegen; integendeel 
(Ex. 1:8,9). Je zou kunnen zeggen: hij is een Jodenhater. In ieder 
geval maakt hij zich grote zorgen. Stel je voor dat zijn volk wordt 
aangevallen door een buitenlandse mogendheid, dan zullen de 
Israëlieten misschien de kant van de aanvallers kiezen en zich 
tegen hem keren (Ex. 1:10). Hij gaat ze zien als potentiële verraders 
binnen de poort. 

- Zo komt Farao, de nieuwe koning, tot een duivels plan. Stapsgewijs 
wil hij de kracht van het volk Israël breken. Eerst onderwerpt hij ze 
aan zware slavendienst (Ex. 1:11). Hij wil ze niet kwijt, maar gebruikt 
ze als goedkope arbeidskrachten. Door dwangarbeid zullen ze 
bovendien uitgeput raken en geen energie overhouden om in 
opstand te komen. En daarom: werken zullen ze! 

- De nieuwe voorraadssteden, Pithom en Ramses genaamd, 
komen te liggen aan de oostgrens van Gosen, op een afstand 
van ongeveer 50 kilometer van elkaar. Zij moesten dienen als 
vestingwerken en als uitvalsbases voor de militaire veldtochten 
van de Egyptenaren. En de kracht van de Israeliëten zou langzaam 
maar zeker gebroken worden.

- Dat laatste gebeurt echter niet. Het volk groeit tegen de 



verdrukking in (Ex. 1:12). De opzet van Farao mislukt totaal. Zo komt 
hij tot zijn tweede plan. 

- Het volk van Israël moet gaan arbeiden in leem en tichelstenen. 
Daarnaast moeten zij aan het werk op het veld. Het herdersvolk 
dat niet gewend is aan zware klei, moet nu gaan zwoegen in de 
landbouw en irrigatie. Met schepraderen moeten zij water putten 
uit de Nijl en daarmee het land bevloeien. Hun leven wordt bitter 
gemaakt met harde dienst (Ex. 1:13-14).

- Dan komt het allerergste. Farao roept de vroedvrouwen 
(verloskundigen) bij zich en gebiedt hen om alle Hebreeuwse 
jongetjes onmiddellijk na hun geboorte te doden. Twee van hen 
worden hier bij name genoemd, namelijk Sifra en Pua. Er moeten er 
meer geweest zijn, maar wellicht woonden deze twee dichtbij het 
paleis en hadden zij de leiding. De verdrukking wordt nog zwaarder. 
Het Joodse volk is ten dode opgeschreven en wordt hier met totale 
uitroeiing bedreigd (Ex. 1:15-16).*

- De vroedvrouwen doen het niet. Ze zijn er diep van overtuigd: we 
moeten Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zelfs als zo’n 
mens de machtige koning van Egypte is (Ex. 1:17). En daarom zijn ze 
op een heilige manier ongehoorzaam aan het bevel van de Farao.

- Bijbel met uitleg 1:17-19: “Sifra en Pua vrezen God. Daarom voeren 
ze de opdracht van de Farao niet uit. Sifra en Pua spreken de 
waarheid niet, omdat zij vanwege hun geloof in God niet kunnen 
meewerken aan het duivelse plan van Farao. Wij lezen hier niet dat 
de Heere dit afkeurt. **

- Bijbel met uitleg 1:20-21: “God zegent Sifra en Pua vanwege hun 
weigering om de jongetjes te doden. De uitdrukking ‘Hij bouwde 
hun huizen’ betekent dat hun gezinnen werden gezegend met 
kinderen. Ook het aantal Israëlieten blijft toenemen.” ***

Overwegingen :

*  Niet alleen in de oudheid, maar ook nu wordt het prille menselijk 
leven bedreigd, ditmaal door middel van abortus. (Het aantal 
zwangerschapsafbrekingen in Nederland in 2017: 30.523. 
Omgerekend zijn dat er 117 per werkdag.) 
Eigenlijk is dat nog erger. Werden in Egypte Joodse kinderen door 
de Farao en zijn soldaten met de dood bedreigd, in het geval van 
abortus zijn het de eigen moeders of vaders die hun kind om het 
leven laten brengen. We lezen in Jesaja 49:15, “Kan ook een vrouw 
haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon 
van haar buik?” Hoe onnatuurlijk is dat! De rechtvaardige kent 
het leven van zijn beest; hij zorgt goed voor zijn dieren (Spreuken 
12:10). Is dan het leven van een kwetsbaar, ongeboren kind minder 
waardevol? Wat verschrikkelijk als kinderen worden weggerukt uit de 
baarmoeder en van het leven worden beroofd. 

**  Sifra en Pua vrezen God. Dat kun je zien in de oprechte liefde en 
gehoorzaamheid zoals een kind zijn vader liefheeft en  
gehoorzaam is. Dat betekent ook weleens “nee” zeggen tegen 
mensen, soms zelfs tegen hen die over ons gesteld zijn of met  
wie we nauw verbonden zijn. Dan kan pijn doen, en dat moet ook, 



maar als de Heere ons lief is geworden boven alles, dan is Hij de 
Eerste (1 Joh. 4:15).

 Sifra en Pua hebben voor een dilemma gestaan. Twee plichten 
botsten als het ware met elkaar. De ene plicht was: de waarheid 
spreken (denk aan het negende gebod). De andere plicht was: het 
leven van je medemens redden (ook een gebod van de Heere, denk 
bijv. aan Spreuken 24:11,12). In zo’n situatie geeft het liefdegebod de 
doorslag: God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf. Dat 
hebben deze vrouwen in praktijk gebracht, met gevaar voor eigen 
leven. Bij Abraham in Egypte was sprake van een noodleugen (Gen. 
12:12-13). Hij wilde zijn eigen hachje redden. Dat laatste kan van deze 
vrouwen bepaald niet worden gezegd. Als het hun om hun eigen 
behoud was gegaan, hadden ze gewoon gedaan wat de koning zei. 
Is er dan geen verzoening nodig door het bloed van Christus? Dat 
is bijna altijd het geval. Wie aan de kant blijft staan, maakt geen 
vuile handen. Wie handelend optreedt, doet dat dikwijls met een 
verscheurd hart. Hij (of zij) kan zich nooit met voldoening in zijn (of 
haar) handen wrijven.

*** Waarom doet de Heere hun goed? Niet omdat zij onwaarheid spreken 
bij de Farao, maar omdat zij God vrezen en de Joodse kinderen in het 
leven behouden. Kortom, omdat zij op God hun betrouwen stellen en 
barmhartigheid betrachten met verloochening van zichzelf. 

Toepassing:

- Exodus 1 is een aangrijpend hoofdstuk. Wat hier gebeurd is niet 
alleen onmenselijk, maar ook duivels. Farao denkt slim te zijn en 
te handelen uit strategische overwegingen, maar daarachter zit de 
satan. Heeft de Heere niet gezegd: “Ik zal vijandschap zetten tussen 
u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad…” (Gen. 
3:15)? Zou de Messias niet uit het Joodse volk worden geboren? Het 
is duidelijk waar het de duivel om te doen is. Hij wil het behoud van 
verloren zondaren voorkomen en daarmee ook de verheerlijking van 
Gods Naam. 

- Daar blijft de vorst der duisternis mee bezig, zelfs nadat de Heere 
Jezus is geboren. Denk maar aan Herodes, de Farao van het Nieuwe 
Testament in Bethlehem. Het is precies zoals Johannes het zag 
in Openbaring 12. De strijd gaat door, ook nu. Christus heeft het 
gezegd voor Zijn heengaan: “Indien u de wereld haat, zo weet dat zij 
Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de 
wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, 
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld” 
(Joh. 15:18-19). Weten wij persoonlijk van deze strijd? Of worden wij 
met rust gelaten? Dat zou geen best teken zijn. Dat zou erop kunnen 
wijzen dat wij al zo geassimileerd dat de duivel van ons niet bang 
hoeft te zijn. Dan zijn we hem niet eens de moeite waard.

- Ook vandaag is de duivel actief. Wat zou hij graag de kerk 
verwoesten. Dan heeft hij het met name op de jeugd gemunt, op de 
jonge mensen en de kinderen van de gemeente en daarbuiten. Hij 
richt zich altijd weer op het jonge leven.

- De Wachter Israëls slaapt of sluimert niet (Ps. 121:4). Wat ben je goed 
af als je Hem als Koning hebt. Ken je Hem nog niet? Zoek Hem dan 
terwijl Hij te vinden is. Hij waakt over Zijn kerk. Laten wij dat dan 



ook doen: waken en bidden, heenwijzen naar Jezus Christus en 
barmhartigheid bewijzen. Het gaat erom dat wij geen dode maar 
levende leden van de kerk zijn. Wedergeboorte (opnieuw geboren 
worden) is voor ons allen nodig (Joh.3:3).

- De strijd gaat door, en zal heviger worden naarmate het einde 
van de wereld nadert. Maar voor Gods kinderen geldt: het beste 
komt nog. Straks komt Christus weer, als de Rechter van hemel en 
aarde, en als de bruidegom van Zijn gemeente uit Jood en heiden. 
Daar zal geen Farao meer zijn, geen zonde, strijd, duisternis, en 
ongeloof. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn 
waarop gerechtigheid woont.  

Oproep tot gebed:

• Voor vrouwen en meisjes die zwanger zijn en op het punt staan 
een (verkeerde) keuze te maken

• Voor de moedige mannen en vrouwen die waken bij 
abortusklinieken en die proberen hen op andere gedachten te 
brengen en hulp te bieden 

• Voor hen die al voor een abortus hebben gekozen

• Voor hen die, misschien onder druk van een partner of ouders, die 
stap hebben gezet

• Voor hen die spijt hebben en met deze ondraaglijke last door het 
leven gaan

• Heenwijzend naar Hem Die genade wil schenken aan 
boetvaardige zondaren en zondaressen, om het bloed van 
Christus

• Voor ware bekering en levend geloof wat in het dagelijks leven tot 
uiting komt 

• Voor verzoening en vernieuwing voor ons land en volk 

• Voor christenen die als arts, verloskundige, verpleegkundige, of 
op andere wijze in de gezondheidszorg werken

• Voor moed en kracht voor ons allemaal om voor het leven op te 
komen

Oproep tot actief opkomen voor het leven:

• Met raad en daad hen bijstaan die ervoor kiezen hun kindje te 
houden

• De organisaties steunen die zich hiervoor met liefde en toewijding 
inzetten

• Onze stem geven aan politici die zich onvoorwaardelijk inzetten 
voor het ongeboren leven


