
Zondag 3 mei 2020  

 
 
De lezingen: 
 
Exodus 17, 8-16: 

Israël wordt aangevallen door de Amalekieten. Amalek geldt als aartsvijand van Israël. Het gevecht 
wordt door Jozua gevoerd, maar Mozes heeft een belangrijke rol: hij zit op een heuvel, en wanneer 
Mozes zijn handen opheft is Israël aan de winnende hand, maar wanneer zijn handen moeten rusten 
wint Amalek. De oplossing: Aaron en Chur houden de armen van Mozes omhoog totdat de zon 
ondergaat en de strijd gestreden is. 
 
Johannes 10, 1-10: 

Het eerste gedeelte uit het hoofdstuk waarin Jezus van zich spreekt als de Goede Herder. Jezus legt er 
in dit gedeelte de nadruk op dat de schapen de stem van de Goede Herder kennen en hem daarom 
volgen, in tegenstelling tot stemmen van andere herders, dagloners, dieven, rovers.  
 

 
Bedenken 
 

Amalek, dat is in de visie van het 
godsvolk altijd de personificatie van het kwaad. 
Een soort archetype dat meteen de voorstelling 
oproept van: op een gemene manier de 
zwakken en weerlozen aanvallen  - en het 
daarmee iedere gemeenschap die om de 
zwakken en weerlozen geeft moeilijk maken. 
Laf geweld dat altijd de meest kwetsbaren treft. 
Geweld dat je juist treft daar waar je vermoeid 
en uitgeput bent en geen weerstand hebt. Lees 
Deuteronomium 25.  

 
Het gevecht tegen Egypte was meer een 

gevecht van de Eeuwige: "ik zal voor jullie 
strijden". De doortocht door de zee heeft alle 
kenmerken van een wonder. Maar het gevecht 
tegen Amalek lijkt meer een strijd van het volk 
zelf te zijn. Weinig wonderbaarlijks. Dat is, 
zeggen de joodse uitleggers, omdat het volk 
moet leren de goddelijke kracht in zichzelf te 
ontdekken en niet alleen alles van God moet 
verwachten. God wil dat het volk zijn eigen 
strijd voert. Dat betekent niet dat God er niet 
bij is. Dat symboliseert de staf van Mozes. We 
gaan dus van de vraag: "Is de Heer nu in ons 
midden of niet?" van vorige zondag naar de 
vraag: "Geven wij zelf de kracht van de Heer in 
ons de ruimte?" Goede vraag voor het leven na 
Pasen. 

 
Het is niet moeilijk om de maatregelen 

tegen de verspreiding van het coronavirus ook 
als een gevecht tegen het kwaad te zien. Wij 
worden ook aangevallen, de samenleving hier 

bij ons en overal. Het virus is ook gemeen, want 
het valt, net als Amalek, de achterhoede van de 
samenleving aan, vooral (maar niet uitsluitend 
!) de mensen met een zwakke gezondheid en de 
ouderen. Waar het wel wringt in de 
vergelijking is het feit dat er niet een mens of 
een groep van mensen verantwoordelijk 
gemaakt kan worden voor de verspreiding van 
het virus, terwijl Amalek staat voor een 
bewuste menselijke keuze om kwaad te doen. 
Hooguit kun je misschien mensen 
verantwoordelijk maken voor het verkeerd 
inschatten of te laat waarschuwen voor de 
impact van het virus.  

 
Maar kijk naar het gevecht. Mozes' 

opgeheven arm betekent dat het de goede kant 
op gaat, zijn rustende hand betekent dat het 
fout gaat. Misschien is hij in deze weken wel 
een symbool voor ons eigen vertrouwen in de 
goede afloop, of het gebrek aan vertrouwen. De 
ene keer wint het vertrouwen het in ons, de 
andere keer zien we het niet meer zitten en 
vragen ons af waar het heen moet. Het gevecht 
tegen het virus duurt al zo lang en heeft al 
behoorlijk wat schade aangericht in ons 
samenleven, in onze contacten en relaties, in 
het verwerken van verlies en rouw. Hoe lang 
het ook nog duren mag, het wordt niet meer als 
daarvoor. 

 
De arm van Mozes moet ondersteund 

worden, alleen redt hij het niet. Dat zou dan 
voor ons betekenen: niemand houdt alleen het 
vertrouwen vol, we hebben elkaar daarvoor 
nodig. We hebben elkaar nodig om in Jezus de 



Goede Herder te kunnen zien, en er op te 
vertrouwen dat hij ons leiden zal naar een plek, 
een manier, waar er te leven valt.  

 
Geen woord dat meer waar is in deze 

tijd, denk ik. We hebben elkaar hard nodig om 
het gevecht vol te kunnen houden, elkaar te 
steunen. Om in het wankel evenwicht het 
vertrouwen sterk te maken. Laten we goed om 
ons heen kijken (dat betekent in deze tijd 
eerder opbellen dan rondkijken) om te zien (of 
te horen) of er iemand zijn armen laat zinken, 
kracht of moed aan het verliezen is en steun 
nodig heeft. Of iemand bezig is het perspectief 
op Jezus als de Goede Herder kwijt te raken.  

 
En ja, dit is dan meer voor mezelf: het 

zijn priesters die de arm van Mozes moeten 
steunen. Daar zijn priesters voor: Gods 
bemoedigende aanwezigheid hooghouden. Ik 
ben geen priester maar dominee. Maar dat is 
wel wat ik graag wil doen: Gods bemoedigende 
aanwezigheid hooghouden in alle dingen. 
 
 

Bezinnen 
  

Is het moeilijk om overeind te blijven in 
coronatijd? Ervaar je het als een gevecht dat je 
moet leveren? Of gaat het je goed af, blijf je in 
evenwicht? Gaat het op en neer? Merk je iets 
van krachten die niet van jezelf zijn? Heb je wat 
aan anderen? 
 

Gaat het je lukken om in de coronacrisis 
de staf te zien? De staf van Mozes die omhoog 
wijst naar de hemel, maar ook de staf van de 
Goede Herder? Gaat het lukken om met Lied 23 
c te zeggen/zingen? "Ik vrees geen kwaad, uw 
herdersstaf geeft steun en veiligheid" en "U vult 
mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in 
gevaar" ?  
 

Kun je iemand steunen die wellicht de 
moed dreigt te verliezen of aan het eind van 
zijn/haar krachten is? Is er iemand die je zou 
kunnen bellen en vragen hoe het gaat? 
 

Bevrijding van Amalek, het is Jozua, 
Mozes, alle anderen samen, gelukt. Maar de 
strijd is niet definitief en zal nog vaak gevoerd 
moeten worden, volgens vers 16. Heel 
belangrijk is het daarom, dit wapenfeit te 
blijven herdenken (vers 14). Een belangrijk 

woord ook, lijkt me, voor die andere bevrijding 
die we ons de komende dagen weer te binnen 
roepen. Vrijheid, "kostbaar zaaigoed, maar 
geen recht" (René van Loenen). 
 
 

Bidden 
 

God in de hemel, 
ons leven is overhoop gegooid door het virus 

en het gevecht er tegen. 
Onze gewoonten zijn ontregeld. 

Dat maakt ons onzeker en kwetsbaar. 
We hopen op verzachting van de regels 

op kansen voor het gewone leven dat we 
missen, 

maar houden ons hart vast voor wat elke 
verandering betekent. 

 
Laten we bidden, zoals Mozes, 

voor wie het gevecht voeren, zoals Jozua. 
Voor artsen en verplegers die boven hun 

krachten werken 
Voor de wetenschappers op zoek naar iets dat 

helpen kan 
Voor de regerenden die maatregelen moeten 

vastleggen zonder van succes verzekerd te zijn 
Voor wie er iemand hebben verloren aan 

corona 
Voor wie niet op bezoek mogen of geen bezoek 

mogen ontvangen 
Voor wie er eenzaam aan het worden zijn 

Voor wie nergens kwijt kan hoe nu het leven is 
Voor wie hun huis niet uit durven 

Voor wie werken onder besmette mensen 
zonder goed beschermd te zijn 

Voor de vluchtelingen aan de grenzen van 
Europa die nu niemand hebben wil 

Voor wie in deze crisis aan de andere grote 
crisis moeten denken, de oorlog 75 jaar 

geleden, en alle pijn die daarmee verbonden is 
Voor ... 

 
In alle verwarring en onzekerheid zoek ook ik 

nieuwe kracht, God. 
Geef mij geloof, het vertrouwen op een goede 

afloop, vooral het vertrouwen dat u mij en ons 
niet loslaat 

maar met ons bent in donker en in licht. 
Herder, neem mij in uw hoede 

laat me beseffen hoe kostbaar wij zijn voor u. 
Wees mijn en onze troost en gids 

deze dag en alle dagen. 
 



Onze Vader...      
 die in de hemelen 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 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 
 

 


