
1 
 

Lezing: Exodus 17,8-16 
 
8In Refidim werd Israël aangevallen door de 
Amalekieten. 9Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een 
aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten 
strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan 
staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10Jozua deed 
wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek 
ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, 
samen met Aäron en Chur. 11Zolang Mozes zijn arm 
opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet 
hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen 
Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een 
steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. 
Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn 
armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen 
opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13Zo 
versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 
 
14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in 
een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, 
en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op 
aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15Toen 
bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER 
is mijn banier’. 16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft 
durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de 
HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende 
generaties.’ 
 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Dit verhaal uit Exodus is zo’n verhaal waarbij ik 
sommige mensen hoor denken: moeten we dít nou 
lezen? Wat heeft het ons te zeggen? Dit lijkt een 
wonderlijk verhaal over bloederige oorlog en bijgeloof 
uit een andere tijd. Iets waar we nu niets meer mee 
kunnen. 
 
En dan is het morgen ook nog 4 mei – en gedenken we 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In deze 
dagen kunnen we het Bevrijdingsjournaal volgen. En 
zien we de beelden van de onmenselijke 
concentratiekampen. Van verwoeste steden en 
hongerige mensen. 
Sommigen van ons staan die beelden nog helder voor 
ogen. Sommigen ervaren ze dit jaar heftiger dan anders, 
door de maatregelen rond het coronavirus. De 
opsluiting van toen en de opsluiting van nu. De crisis 
van toen en de crisis van nu. Herinneringen ploppen 
zomaar op in je hoofd. Soms gaan ze gepaard met de 
angst van toen. 
Moeten we dan juist nu zo’n oorlogsverhaal lezen? 
 

De narigheid die wij doormaken door corona is lang zo 
erg niet als die was in de Tweede Wereldoorlog.  En 
toch kunnen we bij zo’n bijbelgedeelte als Exodus 17 
wel denken: dit lezen we liever niet. Nu niet en eigenlijk 
nooit. Wat kan dit verhaal ons nu nog zeggen? 
 
Eén van de lastige kanten ervan vind ik zelf die magie. 
Houdt Mozes zijn arm omhoog, dan wint Israël. Laat hij 
zijn arm zakken, dan winnen de Amalekieten. Een sterk 
verhaal voor bij het vuur, ’s avonds als al het werk is 
gedaan, weet ik. Geen feitelijke historie. En toch gaan er 
allerlei alarmbellen rinkelen. 
Magie is een manier om je in te beelden dat je grip hebt 
op de werkelijkheid. Hoeveel mensen houden zichzelf 
er niet mee voor de gek? Het is als vroeger toen je klein 
was, en je dacht: als ik alleen op de tegels stap en niet 
op de lijnen, krijg ik een goed cijfer. Zo kunnen we ons 
verbeelden ook God te kunnen manipuleren. ‘Als ik 
hard genoeg bid, zal God me verhoren.’ En zelfs 
omgekeerd: ‘ik heb niet hard genoeg gebeden, ik heb 
niet goed genoeg geleefd, anders zou dit me niet 
overkomen…’  
Het is magisch denken. Magisch denken, dat is God voor 
je karretje spannen. En is dat niet wat ook in dit verhaal 
uit Exodus gebeurt? 
 
Zo kunnen we het verhaal lezen. 
Maar er is ook een andere manier. Want waar het hier 
ook over gaat, misschien wel vooral over gaat, is 
volhouden. 
Mozes houdt vol. Ook al is het zwaar. Ook al is het 
moeilijk te blijven geloven dat het goed komt. Ook al 
zinkt de moed hem soms in de schoenen. 
En zijn broer en vriend ondersteunen hem. Volhouden 
doe je niet alleen, daar heb je elkaar bij nodig. 
 
Ik denk aan Gerda Kammeijer, die haar leven zolang 
volhield ondanks de pijn die ze had. En die juist heel 
veel het contact met anderen zocht, met familie en 
vrienden en buren, zodat ze het vol zou kunnen 
houden. Die je daarbij liet weten hoe belangrijk dat 
contact voor haar was. Het hielp haar de moed te 
bewaren. 
 
Ook denk ik aan Peter Hendriks die het volhield, 
ondanks alle verdriet om de pijn die hij bij Gerda zag. 
Die haar steun en toeverlaat was. Die nu moet zien vol 
te houden zonder haar – gelukkig tegelijkertijd met veel 
lieve mensen om hem heen. 
 
Ik denk ook aan de Paulusgemeenschap. Gerda was een 
enorme steunpilaar, tot op het laatst aan toe. 
Voorzitter van de locatieraad; actief in de woord- en 
communievieringen, actief in vorming en toerusting, 
actief in de liturgische vormgroep… Zonder Gerda 
verder, hoe moet dat? Nu komt het aan op volhouden… 
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Volhouden is natuurlijk ook een thema in deze tijd van 
coronamaatregelen. We houden ze nu al zeven weken 
lang vol. En dan hebben we in Nederland gelukkig niet 
eens zo’n strenge lock down als in Frankrijk of Spanje. 
Maar velen van ons verlangen langzamerhand naar 
verandering. Of hebben kritiek op het beleid: laat die 
kappers en horecagelegenheden toch open gaan! Of 
andersom: kunnen de scholen echt wel open…? 
En toch: we hebben niets aan verdeeldheid. Juist nu 
hebben we elkaar en ieders steun nodig. Juist nu 
moeten we volhouden… 
 
Zou volhouden lonen…? 
Het verhaal in Exodus zegt van wel. Het vertelt dat God 
er als steunende kracht bij is wanneer je volhoudt – via 
de ander naast je. Want volhouden doe je niet alleen. 
Daar heb je elkaar bij nodig. Dat weten we altijd al, 
maar in deze weken misschien wel meer dan ooit. 
Volhouden is solidair zijn met elkaar. Volhouden is Gods 
licht door je heen laten schijnen naar de ander toe. En 
samen de moed erin houden. 
Dat het zo mag zijn. 
 
Lied: ‘Zolang wij adem halen’: lied 657  
(t. Sytze de Vries, m. Wales 1865) 


