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Mozes met de armen omhoog: wat een krachtig en fas-

cinerend beeld voor ons gebedsleven! Wat zou het 

prachtig zijn als al onze gebeden (bij ziekte om gene-

zing, bij verleiding om kracht, bij moeilijke keuzes om 

wijsheid) net zo zouden worden verhoord als Mozes’ 

gebed om overwinning in de strijd. 

 

Met opgeheven arm 

Na de bevrijding uit Egypte zijn er tijdens de tocht door 

de woestijn steeds tegenslagen. Telkens opnieuw moe-

ten Gods kinderen leren vertrouwen op de kracht van de 

HEER die hen ‘met sterke hand en opgeheven arm’ 

heeft gered. Nu is er een vijandig volk: Amalek. Wat te 

doen? De HEER geeft deze keer geen opdracht aan Mo-

zes. Mozes voelt aan wat hij moet doen: de staf van God 

omhoog houden. Het is de staf van redding en kracht. 

Jonge mannen vechten in het dal, drie oudere mannen 

richten zich met een gebed zonder woorden tot de he-

mel. Ook bidden blijkt zwaar en vermoeiend werk te 

zijn, waarbij je ondersteuning nodig hebt, maar het is 

absoluut onmisbaar! 

 

De vijand 

Amalek verschijnt hier op het toneel (zie ook Deut. 

25:17-18). Dit is niet zomaar een volk. Amalek (klein-

zoon van Ezau) staat symbool voor dé vijand, hét kwaad. 

Dat moet worden uitgeroeid (Gen. 3:15). Het is het volk 

dat niet mag bestaan (wat tegelijk ook moeilijk te verte-

ren is: vandaag noemen we dat genocide). Hier wordt 

een verhaal van geestelijke strijd verteld en dus ook over 

de onmisbare rol van gebed: ‘Onze strijd is niet gericht 

tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers 

en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade 

geesten in de hemelsferen. Laat u bij het bidden leiden 

door de Geest’ (Efe. 6:11,18). 

 

Overwinning 

Al vechtend én bidden wordt de overwinning behaald. 

Dat mag niemand vergeten en daarom wordt het vastge-

legd (in een oorkonde, of een boek). En zo wordt het 

verhaal doorverteld, als bemoediging voor mensen die 

willen (blijven) bidden maar dat vaak moeilijk vinden. 

En tegelijk doet Mozes ons aan Jezus denken, die voor-

bede voor ons doet (Rom. 8:34; Heb. 4:14-16; Heb. 

9:24). Er komt ook een altaar met een naam: De HEER 

is mijn banier (vlag van overwinning). Het kruis op Gol-

gota is ook een banier: teken van Christus’ overwinning 

op de kwade machten. 

 

De armen omhoog 

Voorbede doen voor onszelf en voor andere mensen die 

in de geestelijke strijd staan: het is ongelooflijk belang-

rijk. We hebben daarin bemoediging en aansporing no-

dig: 

1. Ken de HEER! Hij is overwinnaar, de God die met 

sterke hand en opgeheven arm ons telkens redt. In 

Christus zijn wij meer dan overwinnaars. 

2. Zie de geestelijke strijd! Er is zoveel dat ons ver-

vreemdt van God en van de navolging van Jezus. 

Sluit daar je ogen niet voor. 

3. Gebruik het gebed als wapen! Laat deze waar-

heid tot je doordringen: “De grootste zorg van de 

duivel is: heiligen bij het gebed vandaan houden. 

Hij heeft niets te vrezen van gebedsloze studies, ge-

bedsloos werk, gebedsloze godsdienst. Hij lacht om 

onze inspanning, hij spot met onze wijsheid, maar 

hij beeft wanneer wij bidden” (Samuel Chadwick: 

“The one concern of the Devil is to keep the saints 

from praying. He fears nothing from prayer-less 

studies, prayer-less work, prayer-less religion. He 

laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trem-

bles when we pray”). 

Om te lezen  

Exodus 15:1-18 

Exodus 17:1-7 

Romeinen 8:31-37 

Efeziërs 6:10-20 

Hebreeën 9:15-28 

 

Voor een geloofsgesprek 

1. Welk aspect van het verhaal uit 

Exodus 17:8-16 treft je het 

meest? 

2. Waar zie jij de geestelijke strijd 

die zich afspeelt? 

3. Op welke momenten heb jij de 

kracht van gebed en voorbede 

ervaren? 

4. Hoe bemoedigt dit verhaal je om 

te groeien in een gebedsleven?  

5. Hoe functioneert de geestelijke 

wapenrusting (Efeziërs 6:13-17) 

in jouw geloofsleven? 

 

Om te bidden 

Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op 

een effen pad, bescherm mij tegen 

mijn vijanden (Psalm 27:11). 
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