The Women Who Saved Moses

De vrouwen die Mozes redden

The Brave Women Who Reared Moses
One of the remarkable things about the biography of
Moses is the crucial role played by dynamic women
in his life. His mother, Jochebed, and his sister,
Miriam, saved his life by placing him in a basket in the
Nile. The daughter of Pharaoh discovered him and
adopted him as her own son. Zipporah protected him
when he sought refuge in the Land of Midian. It is
truly amazing that such an ancient story gives such
prominence to these powerful women.

De moedige vrouwen die Mozes grootbrachten
Een van de opmerkelijke dingen in de biografie van Mozes
is de cruciale rol die dynamische vrouwen in zijn leven
speelden. Zijn moeder, Jochebed, en zijn zuster, Miriam,
redden zijn leven door hem in een mand in de Nijl te leggen.
De dochter van Farao ontdekte hem en adopteerde hem als
haar eigen zoon. Zippora beschermde hem toen hij zijn
toevlucht zocht in het Land van Midian. Het is werkelijk
verbazingwekkend dat in zo'n oud verhaal deze machtige
vrouwen zo'n prominente plaats innemen.

The Quiet Rebellion of the Midwives
But we are forgetting about two unsung female
heroes: Shiphrah and Puah, the two midwives who
defied Pharaoh’s edict to kill all Hebrew baby boys
(Exodus 1:15). Like many great figures in the Bible,
they were willing to sacrifice their own lives to save
countless others. By sparing Moses’s life, they saved
the future of the Jewish people. Why did they do it?

De stille opstand van de vroedvrouwen
Maar we vergeten twee onbezongen vrouwelijke helden:
Shiphrah en Puah, de twee vroedvrouwen die Farao's edict
trotseerden om alle Hebreeuwse babyjongens te doden
(Exodus 1:15). Zoals vele grote figuren in de Bijbel, waren zij
bereid hun eigen leven op te offeren om ontelbare anderen
te redden. Door Mozes' leven te sparen, redden zij de
toekomst van het Joodse volk. Waarom deden zij dat?

Discover the Hidden Layers
According to Scripture, it was the faith of Shiphrah and
Puah which gave them the courage to disobey
Pharaoh’s decree. In the original Hebrew, the term
for faith is Yirat Elohim ()יראת אלוהים, literally
meaning “fear of God.” But this “fear” was not fright
or trepidation; it was awe. Awe for the one God of
Israel. Enroll today in our live, online Biblical Hebrew
course and discover the hidden layers of Scripture.

Ontdek de verborgen lagen
Volgens de Schrift was het het geloof van Shiphrah en Puah
dat hen de moed gaf om ongehoorzaam te zijn aan Farao's
bevel. In het oorspronkelijke Hebreeuws is de term voor
geloof Yirat Elohim ()יראת אלוהים, wat letterlijk "vrees voor
God" betekent. Maar deze "vrees" was geen angst of huiver;
het was ontzag. Ontzag voor de enige God van Israël. Schrijf
je vandaag nog in voor onze live, online cursus Bijbels
Hebreeuws en ontdek de verborgen lagen van de Schrift.
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