
Zondag  22 mei            

  Israël moet vechten tegen Amalek 

HET BIJBELVERHAAL VAN VANDAAG STAAT IN EXODUS 17 VERS 8 – 16: 



Vooraf:  

Laat de kinderen hun armen loodrecht opzij stilhouden. Wie houdt dat het langst vol?  

 

Verhaal: 

Mozes en de Israëlieten zijn onderweg naar de berg Sinaï, midden in de woestijn. Daar zullen ze God 

ontmoeten. Maar terwijl ze nog onderweg zijn, worden ze aangevallen door het leger van Amalek. 

 

‘Roep snel alle mannen en laat ze hun wapens pakken!’ zegt Mozes tegen Jozua. ‘Terwijl jullie vechten zal ik 

bidden. Dan kan God jullie kracht geven en moedig maken.’ Terwijl Jozua ten strijde trekt, klimt Mozes 

samen met zijn broer Aäron en Chur, een andere dappere man, de heuvel op. Als ze de volgende ochtend de 

top van de heuvel bereiken, hebben ze een goed uitzicht op de strijd. In zijn hand heeft Mozes de stok 

waarmee God hem al veel wonderen heeft laten doen. Die stok moest Mozes boven het water van de 

Rietzee houden en toen kwam er een pad door het water. Een andere keer moest Mozes met een stok op 

een rots slaan en kwam er water uit. Genoeg water voor de duizenden mensen van het hele volk. Iedereen 

kon drinken zoveel hij wilde. En nu moest Mozes die stok hoog in de lucht houden als een teken van zijn 

gebed. Beneden in het dal konden de Israëlieten de stok zien, als een teken van Gods hulp. En vanuit de 

hemel kon God die stok zien als een teken dan Mozes aan het bidden was en dat hij op God vertrouwde in 

de strijd.  

Maar het vechten duurt lang. De strijd is hevig. Mozes’ armen beginnen te trillen. Zijn knieën knikken van 

moeheid. Hij kan bijna niet meer. Maar wat is dat? Zodra Mozes zijn armen laat zakken, wint het leger van 

Amalek! Snel tilt Mozes zijn armen weer in de lucht. Gelukkig, nu winnen de Israëlieten weer. Maar o, wat 

worden zijn armen moe. Mozes kan ze bijna niet meer in de lucht houden. Snel rollen Aäron en Chur een 

grote steen naar Mozes toe waar hij op kan zitten. Allebei grijpen ze één van zijn armen en helpen hem om 

die omhoog te houden. Eindelijk, als de zon bijna ondergaat, winnen de Israëlieten. Twaalf uur lang hebben 

ze gevochten en gebeden, en God heeft hen gered. Hij gaf kracht en moed om te vechten! 

 

Dus, wat is eigenlijk belangrijker: Op God vertrouwen of hard je best doen?  

Het is allebei belangrijk. Niet alleen als de vijand komt, maar ook als je naar school gaat of thuis bent.  



God wil je helpen, dus vertrouw op 

Hem en doe je best! 

 
 
DOORPRATEN: 

- Mozes hielp het volk in de strijd door voor hen te bidden.  
Heb jij zelf weleens gemerkt of gehoord dat bidden helpt? Wat gebeurde er toen? 

- Mozes kreeg hulp van Aäron en Chur toen hij het niet meer volhield.  
Wie zijn jouw beste vrienden? Waaraan kun je merken dat jullie vrienden zijn? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPEL 
 

Wat heb je nodig? Uitdaging 

- Een stopwatch 

- Een stok of tak 

- Een boek 

- Een ballon 

 

Hoelang kun jij een staf (stok of tak) omhooghouden? …………. sec. 

Hoelang kun jij hinkelen? …………. sec. 

Hoelang kun jij een boek op je hoofd houden terwijl je rondloopt. 

(Let op! Je mag je handen niet gebruiken!) 

…………. sec. 

Hoelang kun jij fluiten zonder adem te halen? …………. sec. 

Hoelang kun jij met een ballon volleyballen? …………. sec. 

Hoelang kun jij een handstand maken? …………. sec. 

 

 

LUISTERLIED:  

“Hou vol” https://youtu.be/74OKWnnMEa8  

 

Mozes sprak met God. Dat kunnen wij ook doen! 

Bijvoorbeeld door het ‘Onze Vader’ te bidden.  

 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam 

worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw 

wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. En 

vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

onze schuldenaars vergeven. En leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze. Want van U is het koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 

https://youtu.be/74OKWnnMEa8

