
Israël moet vechten tegen Amalek  Exodus 17:8-16 

 

Verhaal voor zondag 3 mei  2020  

Het volk Israël is op weg naar het beloofde land. De Here God heeft beloofd hen daar te brengen. Ze 

beleven van alles onderweg. Het volk moet leren op God te vertrouwen, maar dat is vaak wel heel 

moeilijk voor hen. Gelukkig heeft God veel geduld. Hij leert hun steeds een beetje meer op Hem te 

vertrouwen. Hij wil dat het volk Israël Hem om hulp vraagt en er op vertrouwt dat Hij hen zal helpen. 

Op een keer worden ze aangevallen door een vijandig volk: de Amalekieten. Zó gemeen! Want aan 

het einde van de lange stoet lopen de herders met de dieren en hun jonkies en juist daar vallen de 

rovers aan. Mozes roept Jozua en zegt: ’Jij moet aanvoerder zijn. Roep sterke mannen bij elkaar en 

vecht tegen die rovers van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God 

omhoog om voor jullie te bidden’. 

En zo gebeurt het. Jozua verzamelt sterke mannen om tegen de Amalekieten te vechten en Mozes 

neemt twee vrienden mee om de heuvel te beklimmen. Ze heten Aäron en Chur. Deze drie mannen 

zijn al best oud en al kunnen ze niet meer vechten in het leger. Zij doen iets dat nog veel belangrijker 

is: ze vragen God om hulp. Ze vertrouwen op God en ze bidden voor het volk Israël. Op de top van de 

heuvel aangekomen heft Mozes zijn handen omhoog (maak het gebaar) en zegt: ‘Och HEER, wilt U 

uw volk de overwinning geven, help ons toch’. Na een poos worden de armen van Mozes moe Hij kan 

ze haast niet meer omhoog houden. Iedereen kan het zien: als Mozes de staf omhoog houdt wijst hij 

daarmee eigenlijk naar God. Dan vluchten de vijanden. Maar gaat de staf omlaag, dan moeten de 

Israelieten terug en is Amalek de sterkste. Aäron en Chur zien ook wat er gebeurt en ze helpen 

Mozes. Weet je hoe? Ze rollen een steen naar Mozes toe waar hij op kan zitten. Dan helpen ze Mozes 

zijn armen met de staf omhoog te houden. Zo blijven de Israëlieten het sterkst! Als het avond 

geworden is zijn de Amalekieten helemaal verslagen. Wat is iedereen blij! De HEER heeft zijn volk 

gered. Na de overwinning bouwt Mozes een altaar voor de HEER en bidt: ‘Dank U, God voor uw 

bescherming. Dank U dat U gebeden hoort en verhoort’. 

De Here God geeft Mozes de opdracht dat hij deze gebeurtenis in een boekrol moet schrijven. Zodat 

dit gevecht niet vergeten wordt. 
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