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EN DIT ZIJN DE NAMEN van Israëls zonen,
de gekomenen naar Egypte,
mee met Jakob kwamen zij, ieder met zijn huis:
Ruben,
Simeon,
Levi,
Juda,
Issakar,
Zebulon,
Benjamin,
Dan,
Naftali,
Gad
en Aser.
En het geschiedde:
alle zielen voortgekomen uit de heup van Jakob,
zeventig zielen Jozef was al in Egypte.
Jozef stierf, en al zijn broeders,
dat hele geslacht.
De kinderen van Israël waren vruchtbaar,
zij vloeiden over,
zij werden talrijk, zij werden zeer zeer sterk,
het land raakte vol van hen.
Een nieuwe koning stond op over Egypte
die Jozef niet gekend had.
Hij sprak tot zijn volk:
Zie, het volk van de kinderen van Israël
is ons te talrijk en te sterk.
Kom, laten wij het dan te slim af zijn
dat het niet nog talrijker wordt
en het geschieden zal, komt er oorlog,
dat het zich voegt bij hen die ons haten
en tegen ons strijdt
en opwaarts gaat, weg uit het land.
Zij stelden opzichters aan die het onderhorig maakten,
die het vernederden met zware lasten:
het bouwde voorraadsteden voor Farao, Pitom en Raämses.
En zoals zij het vernederden,
zo talrijk werd het,
zo brak het door zij walgden van de kinderen van Israël.
Die van Egypte maakten de kinderen van Israël tot slaven
meedogenloos,
zij verbitterden hun leven tot harde dienst,
tot pek en baksteen,
tot alle dienst op het veld alle dienst waarmee zij hen meedogenloos tot slaven maakten.
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De koning van Egypte sprak tot de vroedvrouwen van de vrouwen der
hebreeën
- de naam van de eerste was Sifra,
de naam van de tweede was Pua -,
hij sprak:
Als je de vrouwen der hebreeën helpt baren,
kijk dan of je de twee stenen ziet:
is het een zoon, laat hem sterven,
is het een dochter, laat je haar leven.
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God
en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken en gezegd
had:
ze lieten de kinderen leven.
De koning van Egypte riep de vroedvrouwen en sprak tot hen:
Waarom doen jullie dit
en laat je de kinderen leven?
De vroedvrouwen spraken tot Farao:
Daarom: de vrouwen der hebreeën zijn niet als de Egyptische
vrouwen,
ze zijn als dieren in het wild;
voordat de vroedvrouw bij hen is gekomen,
hebben zij al gebaard.
En God was goed voor de vroedvrouwen
en het volk werd talrijk en zeer sterk.
En het geschiedde:
omdat de vroedvrouwen ontzag hadden voor God,
maakte hij huizen voor hen.
Toen gaf Farao opdracht aan heel zijn volk en sprak:
Elke zoon die wordt geboren, gooi hem in de Rivier,
elke dochter laat maar leven.
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