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Inleiding 
Je komt in een situatie waarin je moet vechten. Vechten om je baan. Om je gezondheid. Om 
de liefde van je man, je vrouw of je kind. Vechten om je geloof. Om je leven. Wat zou jij dan 
doen?   
(dia) Je vuisten ballen. Knokken, vechten. Ik laat me niet zomaar klein krijgen, ik sla terug, ik 
ga er tegen aan… (dia ) De benen nemen. Weg hier. Dit ga ik verliezen. Wegwezen. 
Wegkruipen…  
(dia ) Wat je ook kunt doen… De handen omhoog! Omhoog in een gebaar van hulp zoeken 
bij God. Omhoog in een gebaar van wijzen van welke kant je hulp en steun verwacht en 
krijgen zult. Handen omhoog naar God!  
Exodus 17, 8-16 laat zien dat dat altijd het beste is. Het gaat niet om de vuisten die jij balt, 
maar om de handen die jij omhoog doet. Zoals Mozes. Vandaar het thema van deze preek: 
handen omhoog naar God!  
 
Het gevaar komt niet alleen van binnen… 
(dia) In Exodus 17 gaat het ook om strijd. Felle, hevige strijd. Een gevecht op leven en dood. 
Amalek valt Israël aan. In de verte nog familie. Amalek was een kleinzoon van Esau, de broer 
van Jacob (Gen 36, 12). Een broedervolk dus. Woonachtig in de woestijn ten noorden van 
Sinaï. Nu willen ze Israël de weg versperren, kapot maken, ervoor zorgen dat ze niet verder 
komen.  
Het gevaar tijdens de woestijnreis komt dus niet alleen van binnen. Tot nu toe was dat wél zo. 
Israëls wantrouwen tegen God, het terugverlangen naar Egypte. Of het gevaar kwam mee in 
de omstandigheden: het eten op en geen water te vinden. Maar onderweg door de woestijn 
komt het gevaar dus ook van buiten. Gevaar in de vorm van Amalek, het broedervolk dat een 
vijand is geworden. 
(dia) Je merkt dat God de strijd tegen Amalek heel hoog opneemt. Hij heeft een strijd tegen 
Amalek. Hij wil de herinnering aan dat volk wegvagen van de aarde. Waarom dat zo is, kun je 
om te beginnen lezen in Deuteronomium 25. Mozes zegt: ‘Vergeet niet wat de Amalekieten u 
hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben 
ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten 
zich bevonden’. Dat laffe in de aanval. Israël uitgeput en uitgehongerd. De achterhoede. Ze 
vielen aan van achteren dus. Waar de zwaksten en kleinsten zijn. Gewetenloos en zonder enig 
ontzag voor God. 
Dat brutale en levensgevaarlijke van Amalek zie je later ook terug. In de tijd van koning Saul. 
In de persoon van Haman – ook een Amalekiet! – als Esther koningin is. Voor God is Amalek 
meer dan zomaar een volk. Amalek staat voor elke macht die Gods volk bedreigt en kapot wil 



maken. Dat is de strijd die al in Genesis 3 is begonnen. Vrouwenzaad tegen het slangenzaad. 
De strijd waar Paulus het over heeft in Efeziërs 6. De strijd tegen de duivel en zijn listen. Laf 
en gewetenloos zoekt hij nog steeds de aanval. Als jij moe en uitgehongerd bent. En juist in 
de achterhoede. Waar de zwaksten en kleinsten zijn. Die toch al moeite hadden om mee te 
komen. Zie je dus? In Amalek steekt de duivel zijn kop op. En nog steeds komt er onderweg 
in de woestijn ook levensgevaar van buiten! 
Wees je er aub van bewust. Soms mis ik dat. Hier in de kerk. Ook wel bij mezelf. Alles gaat 
zo vanzelf en makkelijk. Hoezo strijd, denk je dan. Wij hobbelen rustig verder. Wandelen 
gemoedelijk aan Gods hand. Maar de schijn bedriegt. Er wordt om jou gevochten. Om ons 
samen. Je wordt aangevallen. Vaak op een listige, sluwe manier. Maar toch: persoonlijk en 
gericht. Om je tocht tot een einde te brengen. Juist als jij er niet op bedacht bent. Het even niet 
kunt hebben. Het gevaar komt niet alleen van binnen…  
 
(dia) Vechten kun je niet alleen… 
En zo komt het, dat Israël moet vechten in de woestijn. Mozes stuurt Jozua erop uit om zijn 
mannen te mobiliseren. Er zal gevochten moeten worden. Dat is voor het eerst. Tot nu toe was 
het nog: ‘U hoeft zelf niets te doen; de HEER zal voor u strijden’. Maar nu vecht Israël ook 
zelf. Niet dat ze het alleen moeten doen. Zeker niet. Maar in de woestijn kijk je niet alleen toe 
hoe God het allemaal voor jou doet. Je wordt ook actief ingeschakeld om met God mee te 
strijden, om Hem te helpen in zijn strijd.  
Ho, wacht even… Gods strijd? Kun je dat zomaar zeggen? God met ons… Met dat excuus 
zijn er al talloze onschuldige mensen de dood ingejaagd. WO II, kruistochten… ‘God met 
ons’ – nee, het is zeker geen automatisme. Jouw en mijn strijd is niet automatisch die van 
God. Gelukkig staan er in de Bijbel ook genoeg voorbeelden van hoe Israël ten onrechte roept 
‘het is Gods strijd’ en daar ook op worden afgerekend. God span je niet voor jouw karretje. 
Maar andersom kan wél. God schakelt je in bij zijn zaak op aarde. Hij voert de strijd. En jij 
mag meedoen.  
Want Amalek is dus meer dan zomaar een volk. In Amalek steekt de duivel zijn kop op. 
Amalek valt juist de kleintjes en de zwaksten aan. Voor God kom je daar niet mee weg. Dat 
neemt Hij hoog op. De herinnering aan Amalek moet worden weggevaagd. En zo is de strijd 
inderdaad Gods strijd. Er staat meer op het spel dan alleen Israël. Hijzelf. Zijn plan voor de 
wereld. Zijn eer. Zijn naam. En dat zie je dan ook onderstreept worden in het verhaal door 
Mozes die de staf van God gaat gebruiken. 
Aparte actie van Mozes, vind je niet? Jozua, ga jij maar vechten. Ik ga op de heuvel staan met 
de staf van God. Apart, maar wel beslissend… Wat hij doet met de staf van God. Het was 
gewoon Mozes’ staf. Maar de staf die al vaker duidelijk had gemaakt dat God er echt is, met 
zijn macht en zijn kracht. Dat je Hem vertrouwen kunt. Wonderen in Egypte. Het pad door de 
zee. De staf van God – symbool van zijn aanwezigheid en kracht. En met die staf wijst Mozes 
in de richting vanwaar de overwinning vandaan moet komen. Van boven. Van God. Want het 
is zijn strijd.  
Vechten kun je niet alleen. Zeker niet tegen zo’n tegenstander. Amalek. De heersers van de 
duisternis. Wie ben jij? Wat zou jij nou kunnen uitrichten? Ook al heet je Mozes… En 



daarom: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Het is zijn strijd. Het zijn zijn 
tegenstanders. Het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn mensen. En die 
laat Hij nooit in de kou staan. Vechten kun je niet alleen! 
 
(dia) Het belang van geheven handen 
En nu komen we bij een centraal moment in deze geschiedenis. Je leest maar weinig over de 
veldslag die Jozua voert. De blik verschuift naar Mozes op de heuvel. Wat daar gebeurt, 
beslist over de uitkomst van het gevecht. Mozes met de staf van God. De staf die hij in de 
lucht houdt. De handen die hij omhoog doet. Daar moet onze hulp vandaan komen, zegt hij 
daarmee. Daar verwachten wij de overwinning van. En als Mozes zijn armen laat zakken, dan 
verliest Israël en kan Amalek oprukken. Houdt hij zijn armen in de lucht geheven, dan wint 
Israël en wordt Amalek achteruit geduwd. Uit alles blijkt dat het erop of eronder is. En dat de 
overwinning je niet even komt aanwaaien. Maar wat vooral opvalt: Gods aanwezigheid, Gods 
hulp en steun – ze zijn blijkbaar afhankelijk van die armen van Mozes. Zijn ze geheven of 
niet?  
Zo belangrijk is wat Mozes doet. Zo belangrijk zijn geheven handen. Zo belangrijk is het 
gebaar dat je maakt als je moet vechten. Handen omhoog – of niet? Daar staat en valt de 
overwinning mee. Heel opvallend. Iemand met wie ik de preek voorbereidde deze week zei: 
waarom is dat zo, waarom doet God dat zo, Hij kan het toch ook wel alleen? Jazeker kan Hij 
dat. Maar Hij wil het niet. Niet dat Hij gebonden is aan wat jij doet. Maar het telt voor Hem 
zwaar mee. Jouw en mijn geheven handen. Jouw en mijn gebed. Jouw en mijn verwachting 
van God! En dat niet alleen maar in een moment van even je handen vouwen en je ogen dicht. 
Maar blijvend. Een levenshouding. Als die armen maar in de lucht blijven. Als dat het gebaar 
van jouw leven is. Ik wijs naar God. Ik verwacht het van Hem. Je maakt je er super kwetsbaar 
mee. Het ziet er heel anders uit dan gebalde vuisten. Maar daarom juist zo sterk. Sterk in 
Gods kracht. 
Maar hoe hou je dat vol? Wie kan zijn handen de hele tijd geheven houden? Daar word je 
moe van. Soms kun je niet meer. Kijk naar Mozes. Hij kon niet meer. Hij laat zijn armen 
zakken. Gelukkig zijn Aäron en Hur er. Zij ondersteunen Mozes. En zijn handen blijven 
geheven. Vind je dat nou niet mooi? Als jij niet meer kunt bidden. Te ziek, te verdrietig, te 
moe… laat er dan anderen zijn die jou steunen. Niet iedereen staat aan het front. Er zijn ook 
bidders nodig. Mensen die je steunen. Het even van je overnemen. Heb jij zulke mensen? 
Vraag hen jouw armen in de lucht te houden als jij het niet meer kunt! Ben jij een Aäron of 
een Hur voor anderen? Jouw armen onder die van een ander. Zodat samen onze handen 
geheven blijven. Inderdaad, vechten kun je niet alleen. Je hebt anderen nodig. Om die handen 
maar geheven te houden! 
 
(dia) Handen omhoog! 
Maar hoe belangrijk geheven handen ook zijn, de overwinning komt helemaal van God. Jozua 
verslaat Amalek tot de laatste man. Dankzij Mozes’ geheven handen. Maar als Mozes een 
altaar bouwt, noemt hij het niet: ons gebed en onze geheven handen. Maar: de HEER is mijn 



banier. Hij brengt ons de overwinning. Hij is ons veldteken, ons overwinningsteken. Onze 
banier. En wij om Hem heen.  
En wij, voegt Mozes er meteen aan toe, wij leggen onze hand op zijn troon. Dat is tenminste 
volgens mij de betekenis van vers 16. Ik denk dat de NBV het niet helemaal goed heeft 
begrepen. Het staat er ook een beetje moeilijk en kort in het hebreeuws: de hand op de troon 
van Jahwe! Wie z’n hand? Niet die van Amalek. Die van ons. Onze hand op de troon van 
Jahwe! Dat is er gebeurd, zegt Mozes, toen we aan het vechten waren. Mijn handen omhoog. 
Onze handen op de troon van God!  
Denk je dat es in, wat dat betekent! Jij – je leeft in de woestijn. Wij samen. Ruig gebied. 
Moeilijke tocht. En je wordt ook nog es aangevallen. De duivel met zijn listige streken. Vals 
en gemeen van achteren. Maar jij mag sterk staan in de kracht van God. Doe je handen maar 
omhoog! Dat vooral! Weerloos en tegelijk zo sterk. En je zult zien: de overwinning komt van 
Hem. Is al behaald op het slagveld van Golgota. Het kruis op Golgota. Onze banier. Ons 
overwinningsteken! Daar is de strijd beslist. En als jij en ik onze handen omhoog doen, dan 
reiken we ermee tot in de hemel. Dan leggen we onze handen op de troon van God. Zo ver 
gaat dat!   
Zo belangrijk is het dus. Geheven handen. Bidden. Paulus komt er bij uit in Efeziërs 6. Al die 
wapens. Zonder gebed heb je er nog niks aan… Blijf bidden. Blijf waakzaam. Hou je handen 
omhoog. Het geheime wapen in de strijd. De hand op de troon van God! Je kunt nog zo veel 
willen als gemeente, maar als je je armen laat zakken – dan kom je nog geen steek verder. Je 
kunt als ouders zoveel willen voor je kind – maar als je je handen niet meer omhoog doet… 
dan gebeurt er ook niks. Je kunt je vuisten ballen als jij moet vechten – voor je gezondheid, 
voor je baan, voor je relatie – maar als je je handen niet meer vouwt – wat heeft het dan voor 
zin?  
Beste mensen! Amalek is er nog steeds. De duivel steekt de kop op. Duivelse machthebbers 
die er waren en nog zijn in de wereld. Machten die jou bij god weg willen trekken. 
Welvaartsdenken. Consumentisme. Slapheid in de kerk. Lauwheid. Hij valt je van achteren 
aan. Juist de kleinsten en de zwakken weet hij te vinden… Hou je handen daarom omhoog. 
En kijk om je heen – of jij een ander erbij kunt helpen zijn handen omhoog te houden. Want 
alleen zo en niet anders – met de handen omhoog! – zul je zien en beleven: God is onze banier 
en wij zijn meer dan overwinnaars! 
 
Amen 
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