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Programma 
9 tot 12 jaar



Doel
De kinderen leren dat God het 
leven geeft. Daarom is het 
leven waardevol. Zo waar-
devol dat wij mensen niet 
zomaar met onze medemens 
kunnen doen wat we willen. 
Wij moeten het leven koste 
wat kost beschermen, zoals 
de verloskundigen deden.

Inleiding voor de leiding (Exodus 1: 8-21)
De tijd dat het volk Israël onder bescherming van Jozef en 
de goede Farao leefde, was voorbij. Zijn opvolger had Jozef 
niet gekend en ergerde zich aan dat volkje in Gosen, een 
herdersvolk. Hij begon hen te onderdrukken. Hij merkte ook 
dat dit volk hard groeide. Ze kregen meer kinderen dan de 
Egyptenaren. Stel dat dit volk machtig in aantal werd! Dat 
moest voorkomen worden. Dus maakte hij hen tot slaven. Ze 
moesten nieuwe voorraadsteden bouwen.

Zijn plan slaagde niet. Het volk bleef groeien onder de zegen van God. Macht-
hebbers worden razend als hun plannen mislukken. Nu probeerde hij de groei via 
de verloskundigen te beperken. Sifra en Pua kregen het bevel de jongetjes die 
geboren werden, te doden. Maar hoe zou een vroedvrouw dat kunnen doen? Zij, 
die iedere keer het wonder van het leven voor haar ogen ziet gebeuren. Zij, die de 
vrouwen door een moeizame bevalling helpt en de vreugde ziet over het nieuwe 
leven. Zij zou dat leven op een of andere manier moeten doden?! De verloskundi-
gen weigerden door hun daden. En de Farao merkte het. Zijn bevel werd gene-
geerd en hij riep hen beiden ter verantwoording. 

Van te voren zouden ze deze list bedacht hebben. Hun antwoord was ook een 
sneer naar de luxe van de Egyptische vrouwen. ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn niet 
als de Egyptische…!’ Je moet maar durven. Toch laat Farao hen gaan. En God 
zegende hen.
Maar de wreedaard kon niet stoppen. Hij zou ze klein krijgen, dat vreemde volk! 
Alle Egyptenaren mochten pasgeboren jongetjes in de Nijl gooien. Voer voor de 
krokodillen, die jochies.
Hoe vaak dit echt is gebeurd, staat niet in de Bijbel. Maar Farao heeft het volk 
niet kunnen vernietigen. Deze verloskundigen, die de Bijbel met name noemt, 
hebben in gehoorzaamheid, meegewerkt aan Gods plan met Zijn volk.
Voordat de wet aan Mozes gegeven werd wisten zij: Gij zult niet doden.

Vertelling 

‘Sifra, gauw! Het is voor Johanna.’ Er wordt op de deur gebonsd en Sifra schrikt 
wakker. Ze weet het al. Snel steekt ze de olielamp aan en slaat een mantel om. 
Daar gaan twee mensen door de donkere nacht. ‘Het gaat moeilijk,’ zegt het 
meisje. Snel lopen ze richting het huisje verderop, waar licht brandt. Daar wordt 
een kindje geboren en elke keer als er een kindje geboren wordt is Sifra erbij. Ze 
is vroedvrouw, verloskundige. Na een paar uur loopt Sifra terug naar haar huis. 
‘Dank u God,’ zegt ze, ‘alles is goed gegaan.’
Sifra en Pua werken al jaren als verloskundige in deze dorpjes van de Israëlie-
ten in Gosen, een deel van Egypte. De mensen hebben het moeilijk. Ze moeten 
keihard werken om steden te bouwen voor de Farao. Hij gebruikt hen als slaven. 
Maar ondanks al dat harde werk, worden er veel kinderen geboren. Zij en Pua 
hebben het druk.

Op een dag komt er een boodschapper in het dorp, een Egyptenaar. Hij vraagt 
waar de verloskundigen wonen. Wat moet die man bij verloskundigen? Hij heeft 
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een brief bij zich. ‘Bevel van de Farao,’ zegt hij en hij overhandigt de brief aan 
Sifra. Sifra schrikt. Wat heeft de Farao haar te zeggen? Ze loopt gauw met de 
brief naar Pua. Samen lezen ze de verschrikkelijke boodschap. Ze kunnen het 
niet geloven. Zij, de verloskundigen, moeten de jongetjes die geboren worden, 
doden?! De brief trilt in hun handen. Dit is te erg voor woorden. Ze kijken elkaar 
aan. Dit kan niet! Maar wie gaat er tegen het bevel van de Farao in?

‘Weet je,’ zegt Pua eindelijk, ‘God is groter dan de Farao. God zal ons helpen.’ 
‘Dit doen wij niet, echt niet,’ zegt Sifra. Maar ze weten allebei dat het gevaarlijk is. 
Ze blijven alle moeders helpen, zoals altijd. Natuurlijk horen de mensen ook van 
dit bericht. Ook zij zijn bang, bang dat ze een jongetje krijgen. Maar ze vertrou-
wen de verloskundigen wel. Nee, die zullen hun kindje niet doden. 

Natuurlijk hoort de Farao na verloop van tijd dat er geen jongetjes gedood wor-
den in het land Gosen. De bevolking groeit nog steeds.
Hij is boos. Hij moet dat volk eronder krijgen, het groeit gewoon te hard. En als 
het groot en sterk wordt dan grijpt het misschien wel de macht. 

Er komt weer een Egyptische boodschapper van de Farao in het dorp. ‘Waar wo-
nen de verloskundigen?’ vraagt hij. De mensen wijzen hun huis aan. Ze zijn thuis. 
‘Meekomen naar de Farao,’ is het bevel. Pua en Sifra schrikken enorm, wat nu?! 
Mee naar de Farao. 
‘O, God help ons,’ bidden ze. Ze hebben samen wel eens overlegd. Hoe moeten 
ze zich verantwoorden als Egyptenaren zien dat er toch veel kleine jongetjes 
rondlopen in de dorpen. Sifra en Pua hebben er wel over nagedacht wat ze dan 
zouden zeggen. Maar nu is het zover. Zullen ze dat durven zeggen, als ze voor de 
Farao staan?

Het paleis is zó groot. Overal tuinen met de mooiste planten. Er lopen prachtig 
geklede dienaren. Alles glimt en blinkt. Wat een rijkdom! Ze zijn ervan onder de 
indruk. Maar dan fluistert Pua: ‘En toch is onze God groter!’ Sifra knikt. Ze zijn wel 
bang, maar ook heel vastberaden: ze gaan niet beloven aan de Farao dat ze zijn 
bevel zullen uitvoeren. Ze zullen géén baby’s doden.

De zaal waar de Farao op zijn troon zit, is mogelijk nog schitterender dan de 
buitenkant van het paleis. Ze moeten voor hem buigen, met hun gezicht op de 
grond. Eindelijk staan ze voor hem. 
Zijn ogen staan boos. Een dienaar kondigt hen aan: ‘Sifra en Pua, de verloskundi-
gen van het volk Israël uit Gosen!’ 
‘Wat heeft dit te betekenen!’ dondert zijn stem door de zaal. ‘Waarom laat u de 
jongens in leven?’ Sifra recht haar rug en zegt duidelijk: ‘De vrouwen van mijn volk 
zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze het kind al op de wereld 
gezet hebben, voor de vroedvrouw er is.’ 
Farao kijkt hen aan. Hij gelooft maar half wat ze zeggen, maar er is iets waardoor hij 
niet zegt: ‘Sluit die vrouwen op.’ Waarom? Hij kon dat toch makkelijk doen? Ze heb-
ben zijn bevel overtreden en nu komen ze met een smoes. Maar, hij laat hen gaan.

Als ze buiten staan moeten Sifra en Pua zich even in hun arm knijpen: is dit 
waar? Hebben zij deze ontmoeting overleefd? Ze hadden ook gevoeld dat God bij 
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hen was. Ze waren heel bang, maar voelden zich ook heel sterk. Ze gaan vrijuit! 
Dit heeft God gedaan!
Een paar jaar later: hetzelfde dorp, dezelfde vrouwen, maar kijk: Sifra en Pua 
hebben nu zelf kindjes!
Zij waren God meer gehoorzaam dan de Farao en God heeft hen gezegend. Hij 
gaf hen een gezin. Dat staat in de Bijbel. 

Leven wordt gegeven door God. Leven is kostbaar. Een mens heeft niet het recht 
het leven van Gods mens te nemen. Niet als die mens groot is en ook niet als die 
mens klein is. Lang voordat God de Tien Geboden aan Mozes gaf, wisten de men-
sen het al: je mag niet doden. Want voor God is elk leven - geboren of nog niet 
geboren - gewild en kostbaar.

Gespreksvragen

1. Waarom is het dapper van de verloskundigen dat ze tegen het bevel van de 
Farao ingingen?

2. Wie geeft jou en mij het leven? Lees samen Psalm 139:13 -16. 
3. Stel dat jij iets heel moois gemaakt hebt waar je erg trots op bent. Daarna 

komt er iemand die alles kapot maakt. Hoe voel jij je dan? 
4. Als God ons leven zo mooi gemaakt heeft en het zo kostbaar vindt, hoe 

moeten wij er dan mee omgaan?
5. God heeft jouw lichaam met zorg gemaakt. Waaraan kun je dat zien? Wat 

vind jij mooi aan je lichaam?
6. Stel: je bent 17 en je hoort dat een klasgenootje in verwachting is. Wat vind 

je daar dan van? Hoe reageer je?

Objectles – Tellen maar…!
(Naar idee uit: ‘100 instant praatjes voor kinderen’ Sue Relf. Uitgave: Merweboek)

Nodig: 
• twee stoelen op het podium
• twee kinderen
• twee helpers

Verteller:
‘Ik heb twee kinderen nodig die heel erg goed in rekenen zijn. Wie van jullie wil 
hier komen? Ik heb een moeilijke opdracht voor jullie. Ook als je goed in rekenen 
bent, wil dat nog niet zeggen dat je deze opdracht kunt uitvoeren. Durven jullie de 
uitdaging aan? Ja? Goed zo.
Dan heb ik nog twee helpers nodig. De helpers mogen op de stoel gaan zitten.’ 

‘Nu de opdracht. 
Luister goed. De opdracht is: tel alle haren van hun hoofd! Begin maar…- na een 
poosje - Is dat te moeilijk?’ 
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Na een poosje, niet te lang, vertel je verder.
‘Moeilijk hè. Eigenlijk onmogelijk.’ 

‘Toch staat er in de Bijbel, dat God de haren van ons hoofd heeft geteld! Wil dat 
zeggen dat God ook 1,2,3,4 en zo geteld heeft? Dat denk ik niet. 
Maar wat God ons wil zeggen is: Ik weet alles, van jou. Ik weet precies hoe je 
bent, want Ik heb je gemaakt. Ik ken jouw lichaam, ik ken elke cel. Ik weet wat je 
denkt en wat je doet. En Ik houd van je. Jij bent heel kostbaar in mijn ogen. En zo 
kostbaar is elk mens, groot of klein.’

Verwerking

Praat met de kinderen over het wonder van het leven. Betrek hierbij het omgaan 
met opdrachten die in strijd zijn God met hoe God vraagt hoe we naar anderen 
mogen kijken in liefde (zie bijlage 6).
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Als we in Nederland praten over ‘het verzet’, dan denken we aan de  

De Nederlanders verzetten zich tegen de  

De 2 vroedvrouwen verzetten zich tegen de bevelen van  

Ons gezond verstand zegt: Wie niet sterk is moet   zijn. 

Ook nu nog zijn er landen waar kinderen niet veilig zijn. Noem er twee:   

     en  

Zijn alle kinderen veilig in Nederland?  

Praat hier samen over door. 
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Verzet - Exodus 1

Bijlage 6
Verzet

Bij de woordpuzzel

Bij elk uur van de klok horen 2 letters. Vul nu de 
woorden aan in de puzzel en gebruik daarvoor de 
letters die bij de aangegeven getallen horen. 

5:29
2
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