
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.5 Voorbereiding 
 
Schriftgedeelte 
Exodus 17:8-16 
 
Thema  
De HEERE is een Banier. 
 
Exegese 
Exodus  17:8-16 
 
Vers 8 De Amalekieten zijn de nakomelingen van Amalek, een kleinzoon van Ezau (Genesis 36:15-
16). Deze nomaden, bekend vanwege hun rooftochten, beschouwden de komst van Israël 
waarschijnlijk als een bedreiging. In Deuteronomium 25 lezen we dat deze laffe aanval is gericht 
tegen Israëls zwakste punt, de achterhoede. Daar bevinden zich de zwakke en vermoeide mensen.  
De Amelekieten, een nomadenvolk, zien Israël waarschijnlijk als een bedreiging, maar speelt op de 
achtergrond niet de twist tussen Ezau en Jakob om de beloften van God? Is het Amalek niet te doen om de 
vervulling van de beloften van God te verhinderen? 
 
Vers 9 Mozes reageert adequaat. We lezen hier voor het eerst van Jozua, maar zijn aanwezigheid 
wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Zijn naam betekent hetzelfde als ‘Jezus’: ‘de HEERE redt’. 
Oorspronkelijk was zijn naam Hosea (Numeri 13:8 en 16). Hij krijgt van Mozes de militaire leiding. 
Mozes zal zelf met zijn staf, de ‘staf Gods’, een hoge heuvel in de buurt beklimmen. Opnieuw 
wordt niet gezegd wat er met die staf zal gebeuren, maar haar aanwezigheid wekt ook hier de 
verwachting van een wonder. 
 
Vers 10-13 De volgende dag gaat Jozua in de tegenaanval. Militair is Israël tegen Amalek niet 
opgewassen. Zonder hulp van de HEERE is Israël de onderliggende partij. Door het verband tussen 
de opgeheven handen van Mozes en het verloop van de strijd wordt duidelijk dat Israël deze 
overwinning puur aan de HEERE te danken heeft. Doordat Aäron en Hur het probleem van Mozes’ 
vermoeidheid weten op te lossen, kan Jozua uiteindelijk de Amalekieten beslissend verslaan.  
 
Vers 14 Mozes moet deze episode opschrijven in een boek ‘ter gedachtenis’. Amalek wacht een 
zware straf, want wat dit volk hier heeft gedaan, is meer dan zomaar een ‘grensconflict’. De 
Amalekieten hebben het volk van de HEERE op een laffe manier aangevallen. Ze hebben zich door 
de duivel laten gebruiken om het heilsplan van de HEERE in gevaar te brengen. Daaruit is gebleken 
dat ze God niet vrezen (Deuteronomium 25:18).  
 
Vers 15-16 ‘De HEERE is mijn Banier’ dit is de naam die Mozes geeft aan het altaar dat hij bouwt 
als herinnering aan Gods genadige hulp. God heeft als hemelse Generaal Zijn leger de overwinning 
gegeven.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het daaropvolgende vers is, zoals de kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen ‘wat duister’. 
Met ‘de hand’ kan de hand van de HEERE zijn bedoeld, waarmee Hij zweert dat Hij de Amalekieten 
zal uitroeien. Een andere verklaring is, dat deze hand de hand van de Amalekieten is. Zij hebben, 
door Israël aan te vallen, hun hand uitgestrekt naar de troon van de HEERE. Wat de juiste 
verklaring ook is, duidelijk is dat dit de bron is voor een lange oorlog tussen de HEERE en Amalek. 
Hieruit vloeit ook de opdracht voort die in Deuteronomium 25:17-19 staat, waar Israël geboden 
wordt de Amalekieten te vernietigen.  
Eeuwen later zal Saul deze opdracht grotendeels uitvoeren (1 Samuël 15). Niet geheel: ook Haman 
is een Amalekiet (Esther 3:1). Haman tracht het Joodse volk te vernietigen om zo, in dienst van de 
duivel, Gods heilsplan te verijdelen. Zo speelt door de Joodse geschiedenis steeds weer dit conflict 
tussen Amalek en Israël, tussen slangenzaad en vrouwenzaad, tussen de HEERE en de satan.  
 
 

Geloofsleer 
HC vraag 31  Christus de Gezalfde als Voorbidder 
HC vraag 127  Staande blijven tegen de aanvechtingen van de duivel 
NGB art. 26   Jezus Christus is de enige Middelaar 
DL 5 art 10   Overwinning door het geloof in de beloften van God 
 
 
Gebedspunten 

 Of de Heere ons wil leren om Hem in alles nodig te hebben. 

 Dat het gebed heel belangrijk voor ons wordt. 

 Of de Heere de duivel wil wegsturen als hij ons van de Heere afhoudt. 

 Dat we de Heere Jezus nodig krijgen (als Voorbidder, Middelaar),zodat Hij voor ons kan bidden 
bij de Vader,omdat ons eigen gebed altijd weer zondig is. 

 Of de Heere ons wil helpen om tegen de zonde te vechten en of Hij onze zonden wil vergeven. 
 
 
Psalm- en liedlijst 
Psalm 27:1   God is mijn Licht, mijn Heil, wien zou ik vrezen?  
Psalm 68:1, 7   De HEER’ zal opstaan tot de strijd 
    Hoe groot, hoe vrees’lijk zijt G’ alom 
Psalm 83:1, 2, 5  Zwijg niet, o God, houd U niet doof 
    Hun aanslag is verwoed en boos 
    Met hen trekt Ammon ene lijn 
Psalm 105:4, 6, 24  Gij volk, uit Abraham gesproten 
    Al wat Hij Izak heeft gezworen  
    Die gunst heeft God Zijn volk bewezen 
Psalm 142:3, 5, 6  Zij hebben, vol arglistigheid 
    Ik riep tot U, ik zeid’: O HEER’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Hoor mijn geschrei; k ben uitgeteerd   
Psalm 143:1   O HEER’, wil mijn gebeden horen 
 
ZB    Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar 
ZB    Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet 
ZB    Jezus ga ons voor 
 
 
Introductie op de vertelling 
Jullie weten vast nog wel dat de broers Jakob en Ezau ruzie hadden. Ezau was het eerst geboren, 
maar hij had aan Jakob het eerstgeboorterecht verkocht. Jakob had die belangrijkste zegen ook 
van zijn vader verkregen, maar op een gemene manier. Het was wel Gods bedoeling dat Jakob het 
eerstgeboorterecht zou krijgen. Hij zou de vader worden van het volk Israël. Uit hem zou de 
Messias worden geboren. Maar het had op Gods tijd moeten gebeuren. De broers hebben hun 
ruzie later weer bijgelegd. Maar het nageslacht, de familie, van Ezau is het niet vergeten. Jaloers 
op het volk Israël, dat het beloofde land zou erven. Van die jaloersheid merken we iets in dit 
verhaal. 
 
Tijdens of voor deze introductie kunnen de namen van Jakob en Ezau op het bord gezet worden.  
Onder Jakob kan dan een pijl getrokken worden naar ‘de Israëlieten’ en daarna nog een pijl naar 
‘de Heere Jezus’. Onder Ezau kan dan een pijl getrokken worden naar ‘de Amalekieten’. Ook kan er 
nog een pijl komen tussen ‘de Israëlieten’ en ‘de Amalekieten’ om te laten zien, dat er tussen deze 
volken in dit verhaal oorlog komt. 
 
 


