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Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de
Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze
klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God.
God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat
hij met Abraham, Isaak en Jakob had gesloten.
Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.
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Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde
stam.
Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een
mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang.
Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te
houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek
en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet
langs de oever van de Nijl.
De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te
zien wat er met hem zou gebeuren.
Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te
baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer
liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door
een van haar slavinnen halen.
Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het
jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een
Hebreeuws kind zijn.’
Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de
Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind
voor u te voeden?’
‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao,
waarop het meisje de moeder van het kind ging halen.
De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind
mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw
nam het kind mee en voedde het.
Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter
van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze
noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water
gehaald.’
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Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de
mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze
verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, een volksgenoot
van hem, door een Egyptenaar werd geslagen.
Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt
was sloeg hij de Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand.
De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op
de vuist gingen. ‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg
hij aan de man die begonnen was.
Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons
aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die
Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch bekend
geworden!
Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom
vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht, en
daar ging hij bij een put zitten.
De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water
putten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun
vader te drinken te geven.
Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop
schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken.
Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze
die dag zo snel terug waren.
‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’
antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water voor ons geput en de dieren
te drinken gegeven.’
‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die
man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’
Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven,
en deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw.
Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde
hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een
vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik
niet ken.’

