
Hartelijk welkom Hartelijk welkom in de in de kerkkerk!!

onderwerp 
van vandaag:

HANDEN HANDEN 

OMHOOG!OMHOOG!



Als jij moet vechten… wat doe je dan?



Als jij moet vechten… wat doe je dan?



Als jij moet vechten… wat doe je dan?



Of je doet wat Mozes deed…

HANDEN OMHOOG!HANDEN OMHOOG!



Het Het gevaargevaar komtkomt nietniet alleenalleen van van binnenbinnen

Amalek was in de verte familie:
kleinzoon van Esau, de broer van Jakob (Gen 36, 12)

In de woestijn komt het gevaar:
- van binnen – wantrouwen en verzet

- in de omstandigheden – gebrek aan eten en water

maar dus ook van buiten!



Wat God heeft tegen Amalek:

1. Deuteronomium 25, 18:
‘Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben ze 

gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de 
achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich 

bevonden’

2. Amalek staat niet op zichzelf:
vrouwenzaad – slangenzaad (Gen 3)

strijd tegen de duivel (Ef 6)



VechtenVechten kun je kun je nietniet alleenalleen

Israël actief ingeschakeld bij Gods zaak op aarde

‘God met ons’ is geen automatisme

Mozes en de staf van God:
- Het is Gods strijd

- De overwinning moet van Hem komen



Het Het belangbelang van van gehevengeheven handenhanden

De uitkomst van de strijd wordt bepaald door de 
geheven handen van Mozes

Zo belangrijk zijn geheven handen!
Zo belangrijk is bidden – als levenshouding

En als jij het niet kunt volhouden, is er hulp van 
anderen!



HandenHanden omhoogomhoog!!

Maar de overwinning komt van God
‘De HEER is mijn banier’

Bidden is: je hand leggen op Gods troon

Laat je armen nooit zakken,
want Amalek is er nog steeds!
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