
Preek bij Exodus 17 : 8 – 16  

 

Gemeente van Christus, 

 

En toen kwamen de Amalekieten om het volk Israël aan te vallen. Kwam de 

dreiging vórige week nog van binnenuít, toen het volk onderling verdeeld was en 

hardop twijfelde aan de toekomst en aan Gods aanwezigheid in hun midden… nu 

komt de dreiging van buitenáf. 

 

Amalek komt eraan. En Amalek is niet zómaar een volk. Amalek is in de bijbel 

de vijand bij uitstek. Amalek is de Angstgegner. Amalek is alarmfase rood. 

 

In het boek Deuteronomium wordt in herinnering gebracht wat voor volk dit is. 

Gedenk, staat daar, gedenk wat jou is aangedaan door Amalek, onderweg bij jullie 

uittocht uit Egypte. Ze vielen jullie aan toen je vermoeid was en uitgeput. Ze 

vielen de áchterhoede aan, daar waar de zwakken, de vrouwen en de kinderen zich 

ophielden, die daar bescherming zochten achter de linie.  

 

Dát is Amalek. Zij zijn het archetype van het kwaad. Amalek is de naakte agressie, 

het recht van de sterkste, de lockdown van de liefde. Daarom vermeldt 

Deuteronomium ook: Amalek heeft Gód niet gevreesd. 

 

Met andere woorden: ze trekken zich niets aan van God noch gebod. Van ethiek 

of moraal. Zoals Dostojevski een van de gebroeders Karamazov laat zeggen: “Als 

God niet bestaat, dan is álles geoorloofd.” 

 

Want de God van de bijbel is het tegenóvergestelde van Amalek. Het is de God 

die juist een zwak heeft voor de zwakken. Het is de God van weduwen en wezen. 

Het is de God van psalm 23: als een herder voor zijn schapen.  

 

Het is de God van Jezus, die deze liefde belichaamde tot het uiterste. Als je déze 

God vreest, dan heb je óóg voor het kleine, dan heb je respéct voor het leven, dan 

heb je líefde voor je naaste. 

 

Dat heeft Ámalek allemaal niet. Want Amalek is het einde van de moraal, de 

belichaming van onrecht, het kwaad van fascisme. 

En dit kwaad, dat begrijp je, dat móet bestreden worden. Toen. En nu. Dit kwaad 

moet bestreden worden met het góede. Dit is geen vrijblijvende strijd. Dit is niet 

iets waar je je aan kunt onttrekken. Omdat het jou niet uit komt. Of omdat het 

gevaarlijk is. 



De beroemde verzetsheld en dichter H.M. van Randwijk zei het zo: 

 

Wij staan tesaam voor het gericht 

voor goed of kwaad te kiezen, 

een volk dat voor tirannen zwicht 

zal meer dan lijf en goed verliezen, 

dan dooft het licht. 

 

De strijd tegen tirannen, tegen het spook van het fascisme en het antisemitisme, 

dat telkens weer opduikt, de strijd tegen Amalek, het is niet alleen een militaíre 

strijd, het is ook een principiële strijd. Het is een strijd voor je waarden, waar je 

voor stáát, wie je bént, wie je díent.  

 

Het is een strijd op twee fronten. Het is een militair gevecht en het is een mentáál 

gevecht. Dat zie je in het bijbelverhaal. Józua voert een militaire strijd, beneden 

in het dal, met zwaarden en speren. En Mózes voert een mentáál gevecht, boven 

op de berg, met zijn handen in de lucht. 

 

Het is een strijd op leven en dood. En als het léven niet wint, dan wint de dood. 

Als het duíster wint, dan dooft het licht. Als Ámalek wint, dan is alles verloren. 

 

En deze strijd tussen goed en kwaad is ook ónze strijd. Het is een gevecht van alle 

tijden. Een gevecht dat vaak plaatsvindt ín jezelf. In de grote keuzes en de kleine 

keuzes die je elke dag maakt. Ten goede of ten kwade. 

 

Misschien is dat wat Guido Gezelle bedoelt in zijn lied ‘Het leven is een 

krijgsbanier.’ Dat wij allemaal vaandeldrager zijn door het leven heen. Drager van 

de vlag waaronder wij strijden, de vlag van ons geloof, onze hoop, onze liefde. 

Datgene waar we voor staan. Dat wat het leven de moeite waard maakt.  

 

Die banier dragen we door goede en kwade dagen. En die vlag blijft niet 

ongeschonden. Hij scheurt en vlekt en valt, en je raapt hem weer op. Want leven, 

en kiezen tussen goed en kwaad - of tussen twee kwaden - dat gaat met vallen en 

opstaan. Mens worden duurt een leven lang. 

 

En zoals premier Rutte zei dat hij en zijn team 100% van de beslissingen moet 

nemen met 50% van de kennis, geldt dat niet eigenlijk voor ons allemaal, door het 

hele leven heen?  

Zoals de Deense filosoof Kierkegaard zei: het leven kan alleen áchterwaarts 

worden begrepen, maar het moet vóórwaarts worden geleefd. 



Je moet dus groeien als mens. Door schade en schande leren wat het goede leven 

ís.  

 

Maar, zegt Guido Gezelle, ópgeven is geen optie. Het leven is: geen 

wapenstilstand vragen. Want Amalek móet bestreden worden. Je moet blíjven 

zoeken naar het goede. Anders dooft het licht. 

 

Die strijd zélf trouwens, tussen Israël en de Amalekieten, dat is weer eens een 

verhaal apart. De veldslagen van Israël verlopen vaak niet normaal.  

 

Bij Jericho bijvoorbeeld loopt men 7 rondjes om de stad en de muren storten in. 

En Gideon moet zijn leger van 32.000 man wegbezuinigen, totdat hij er nog 300 

over heeft voor de strijd. En denk ook aan de kleine David tegen de grote Goliath. 

 

Het zijn onwaarschijnlijke gevechten, met als boodschap dat hier méér in het spel 

is. Dat Gód hierin betrokken is. Dat het recht van de stérkste dus níet altijd geldt. 

 

Ook de strijd tegen Amalek verloopt op een bijzondere manier. Jozua voert de 

militaire strijd beneden in het dal, met bloed, zweet en tranen. En Mozes voert een 

mentaal gevecht boven op de berg, niet met bloed, maar wel met zweet en tranen. 

 

Zoláng Mozes zijn hand met de staf van God in de lucht houdt, is Israël aan de 

winnende hand. Maar laat hij zijn armen zakken, dan is Ámalek sterker.  

 

En als Mozes het niet meer volhoudt, omdat zijn armen te zwaar worden, dan 

schieten Aaron en Chur te hulp. Ze kunnen het #alleen samen. 

 

Ze laten Mozes op een steen zitten, en ze gaan aan weerszijden staan om zijn 

armen hoog te houden. Gelukkig hoeven zíj geen 1,5 meter afstand te houden, 

maar daar hadden ze vast óók wel iets op gevonden. Zoals wij nu in coronatijd ál 

onze creativiteit aanspreken om er tóch te kunnen zijn voor elkaar. 

 

Zo blijven Mozes’ armen opgeheven tót de zon ondergaat en de strijd is beslist. 

Letterlijk staat er trouwens, en dat is wel mooi: “zo zijn de handen van Mozes 

betróuwbaar.”  

 

Ze zijn trouw aan degenen die strijden beneden in het dal. Mozes straalt van bóven 

vertrouwen uit, en dat geeft de strijders benéden kracht en moed. De mentále strijd 

bepaalt de afloop van de militaíre strijd. 

 



Het doet een beetje denken aan het applaus dat in veel landen klinkt van straten 

en balkons voor de werkers in de zorg, voor verpleegkundigen en dokters die in 

de ziekenhuizen met man en macht vechten om het levenslicht niet te laten doven 

in hun patiënten.  

 

Dat applaus maakt medisch geen énkel verschil, maar het geeft moed en kracht 

aan hen in het heetst van de strijd. 

 

Hoe zit dat nu in het verhaal van de strijd tegen Ámalek? Is hier nu sprake van 

een wonder? Of niet? Grijpt God hier in? Daar zijn wel aanwijzingen voor. 

 

Mozes heeft bijvoorbeeld de stáf van God in zijn hand, en met die staf had hij al 

eerder wonderen verricht, bij de uittocht uit Egypte. 

 

Bovendien richt Mozes ná de strijd een altaar op met de naam “De Heer is mijn 

banier.” Het lijkt erop dat hij het zélf toch als een godswonder heeft ervaren. 

 

En toch stáát het er niet. Er staat níet dat de handen van Mozes de overwinning 

hebben gebracht. Er staat dat zolang hij ze gehéven hield, Israël aan de winnende 

hand was. Maar ze móesten ervoor knokken. Meter voor meter. Man tegen man. 

 

Rabbijn Jonathan Sacks baseert zich op een joodse uitleg als hij zegt: de handen 

van Mozes verrichten geen wonder, maar ze wijzen naar bóven. Ze richten de 

ogen en daarmee de gedachten van het volk Israël op de hemel. Dát geeft hen 

moed en innerlijke kracht. Dát geeft hen de hoop en het geloof om te overwinnen. 

 

Het verschil, dat God maakt, zegt de rabbijn, vindt niet buíten ons plaats, maar ín 

ons. De Israëlieten winnen niet omdat Gód voor hen strijdt, maar omdat God ze 

de krácht geeft om hun eígen strijd te voeren. 

 

Kortom, we moeten zélf aan de bak. Onze eígen strijd voeren. Onze eígen banier 

kloekmoedig voorwaarts dragen.  

 

Maar dat betekent níet – God verhoede – dat we er alléén voor staan. God is mét 

ons, waar en wanneer we met hém zijn. “Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.” 

Psalm 23. 

 

Ja, we staan er niet alleen voor, maar we moeten wel zelf aan de bak. Met 

vertróuwen, móed en wilskracht. En dán zul je eens zien waar we toe in staat zijn.  



Kijk maar eens naar die Britse oorlogsveteraan, die van de week zijn 100e 

verjaardag vierde. Tom Moore heet hij, en hij doet me denken aan Mozes, met 

zijn handen omhoog. Want deze hoogbejaarde man loopt al weken met zijn 

rollator rondjes door zijn tuin om geld op te halen voor de strijd tegen corona. 

 

Op 6 april begon hij rondjes te lopen door zijn 25 meter lange tuin. Met 100 

rondjes in 10 dagen wilde hij 1000 euro inzamelen voor de gezondheidszorg. 

Inmiddels staat de teller op 33 miljoen euro. En is hij wereldberoemd. 

 

En zo is deze 100-jarige veteraan met zijn rollator een symbool van hoop en trouw 

geworden voor heel Engeland. Een vaandeldrager van solidariteit. En een 

inspiratie voor velen, wereldwijd, in de strijd tegen corona. Als dát geen wonder 

is. Als dát geen moed geeft. Als dát niet gedenkwaardig is. 

 

Zo wil ook Mózes zijn eigen wonderlijke strijd gedenken. De overwinning op het 

kwaad van Amalek. En de offers die daarvoor gebracht zijn. 

 

Dat doen wij ook met 4 en 5 mei. We vieren niet alleen de overwinning. We 

gedenken óók de offers die daarvoor gebracht zijn. Door verzetsstrijders, door 

jonge Canadese jongens, door gewone Nederlanders.  

 

Maar we gedenken bovendien het kwáád dat overwonnen werd. Want dat kwáád, 

net als Amalek, kan altijd weer de kop opsteken.  

 

Gedénk dus je kostbare vrijheid. Gedenk aan wie je die te danken hebt. En gedénk 

het kwaad, vergeet het niet en blijf alert. Want de woorden van Van Randwijk 

blíjven actueel: Wij staan tesaam voor het gericht voor goed of kwaad te kiezen. 

 

Kies dan zelf voor het goede, telkens weer. Maak je vrijheid waar. Zorg dat het 

licht niet dooft. Dat de liefde wint. In je eigen leven en in onze eigen strijd in 

coronatijd. Laten we het sámen doen, want we zíjn niet alleen. 

 

Laten ónze handen óók betrouwbaar zijn, net als die van Mozes. Laten wij óók 

elkaar ondersteunen, op alle mogelijke creatieve manieren, net als Aäron en Chur. 

In het vertrouwen dat er een God is, die ons moed geeft en innerlijke kracht. 

 

Het altaar waarmee Mozes gedenkt, noemt hij: De Heer is mijn banier. God is de 

vlag waar hij onder strijdt. Nou vind ik dat je altijd óp moet passen met God op je 

eigen vlag te zetten. Want er is altijd het gevaar dat je God voor het karretje spant 

van je eígen belang. Ook de nazi’s hadden op hun koppelriemen: Gott mit uns. 



Maar je moet je altijd afvragen of jouw banier, jouw vlag, Góds lading wel dekt. 

Alleen díe strijd is heilig die de ménselijkheid verdedigt, die de weerlozen in 

bescherming neemt, die de líefde in z’n vaandel draagt.  

 

Dán wordt de krijgsbanier een kruísbanier, in de woorden van Guido Gezelle. Een 

kruisbanier, die je tot in Gods handen kunt dragen. Want dat is geen vechtvlag, 

maar de vlag van geloof, hoop en liefde.  

 

In díe lijn hebben onze drie kerken nu zelf ook een banier. Bij de Grote Kerk hangt 

een grote banner buiten, met de woorden: “Wees sterk, houd moed.” Een citaat 

uit psalm 31.  

 

En de Goede Herderkerk en de Jachtlaankerk hebben beiden dezelfde rode vlag 

besteld met de woorden: “Houd moed. Heb lief.” Geïnspireerd op 1 Korinthe 13. 

 

Bij de Goede Herderkerk wappert die vlag al een tijd. Bij de Jachtlaankerk zijn 

twee kerkrentmeesters, net als Aäron en Chur, nog druk aan het bekijken hoe ze 

die boel de lucht in kunnen krijgen en houden. Maar met moed en wilskracht gaat 

dat zeker nog lukken       

 

Met déze banieren proberen wij vertrouwen uit te stralen. En willen we elkaar en 

alle Apeldoorners een hart onder de riem steken. In alle uitdagingen die 

ongetwijfeld nog voor ons liggen.  

 

Dus: wees sterk. Houd moed. Heb lief. En let it be. 

 

Amen. 

 

 

(aansluitend “Let it be” van the Beatles) 


