15.5 Vertelschets – De HEERE is een Banier.
Beginzin:
Hoor toch! Wat een onrust achter in het leger van de Israëlieten. Is het gemopper net als pas bij
Massa en Meriba, toen de Israëlieten zo’n dorst hadden? Nee, het is heel wat anders. Angstig
geroep klinkt!
Laffe aanval van Amalek
 In de woestijn waar de Israëlieten doortrekken, wonen ook volkeren. Eén volk is het volk van
de Amalekieten. Amalek was een kleinzoon van Ezau.
 Dit volk valt Israël, bij Rafidim, van achteren aan.
 Een laffe aanval, omdat vrouwen en kinderen achteraan lopen.
 De Amalekieten kunnen niet accepteren dat Israël op weg is naar het beloofde land. De oude
ruzie tussen Jakob en Ezau laait weer op. Eigenlijk de twist tussen de duivel en God.
 Dit is de eerste oorlog in de woestijn.
Israël heeft geen ervaring met oorlog voeren, maar God geeft Mozes wijsheid
 God geeft Mozes wijsheid hoe hij hier mee om moet gaan. God gaat helpen, niet omdat het
volk dat verdiend. Zij hadden pas nog gemopperd. Maar omdat het om Zijn eer en om Zijn
beloften gaat.
 God zal ons nooit helpen, omdat wij dat verdíenen. Hij doet dat alleen maar om Jezus’ wil.
 Mozes maakt plannen voor de volgende dag. Jozua wordt aangewezen als legeraanvoerder.
Mozes zal zelf de berg opgaan met Aäron en Hur.
 De volgende morgen komt Amalek inderdaad terug.
Het gebed in deze strijd
 Mozes houdt zijn staf in de hoogte en Jozua en de mannen strijden. Als de staf omhoog is, wint
het volk, als Mozes de staf laat zakken, wordt Israël teruggedreven.
 De staf als een soort vaandel; het geeft het volk moed. Is het teken van gebed.
 Het is voor ons onmogelijk om tegen de zonde en de boosheid in ons hart te vechten. We doen
het iedere keer verkeerd en soms merken we het nog niet eens. Of de duivel probeert ons af te
leiden. Maar we mogen bidden of de Heere ons helpt. Want: ‘het gebed is een machtig wapen’.
 We kunnen eigenlijk zelf niet eens bidden. We mogen vragen om de Middelaar, Jezus Christus,
Die altijd in de hemel is om voor Zijn volk te bidden.
 Mozes als type van Christus, als middelaar houdt de staf omhoog zittend op een steen,
ondersteund door Aäron en Hur.
De overwinning is voor Israël.
 Mozes wordt door God geboden deze geschiedenis op te schrijven. God belooft Amalek nog
eens helemaal uit te roeien. Jozua moet dat ook horen.



Als teken van Gods hulp richt Mozes nog een altaar op: De HEERE is mijn Banier.

Slotzin:
Jozua mocht Amalek verslaan. Maar het is een overwinning geweest van God. De Heere heeft laten
zien dat Hij machtiger is dan de listen van de duivel. Amalek heeft geprobeerd om het verbondsvolk
uit te roeien. Maar God houdt Zijn verbond. Uit dit volk zal de Messias geboren worden, wat de
duivel ook probeert.

