Week 3 “Woestijnleven…”
Datum

Lezen

Zingen

Middagpauze

18-1-2021
19-1-2021
20-1-2021
21-1-2021
22-1-2021

Ex.17:8-14 / Deut.25:17-19
Exodus 17:15-16
1 Samuël 15:1-9
Exodus 18:1-12
Exodus 18:13-27

Ps.123:1
Ps.68:1
Ps.68:1
Ps. 36:2
Ps.18:13

Éfeze 4:17-24
Éfeze 4:25-32
Éfeze 5:1-5
Éfeze 5:6-13
Éfeze 5:14-21

MAANDAG Exodus 17:8-14; Deut. 25:17-19 (Het éérste gevecht)
De woestijnreis is blijkbaar gevaarlijk! Ze ontmoeten onderweg als een groot volk verscheidene vreemde
volkeren. Nergens lezen we dat er van Israël vijandig gedrag uitgaat. Tot op dit moment hebben ze nog
niet hoeven te vechten. Als éérste komen ze nu een nomadenvolk tegen. Dan blijkt uit Deuteronomium
25:17-19 dat de Amalekieten hen laf van achteren aanvallen. Dáár waar de zwakkeren, kinderen en
bejaarden lopen.
 Zo is ook onze vijand op de been. Hij weet jouw zwakke plekken! Wees dus op je hoede!
Amalek is een kleinzoon van Ezau. Zijn nakomelingen trekken als een nomadenvolk rond in de woestijn
en voelen zich blijkbaar gedrongen om het voorbijtrekkende volk Israël aan te vallen.
Mozes doet twee dingen. Hij geeft als 1e Jozua opdracht om te gaan vechten om ten 2e zelf tegelijkertijd
mét de staf waarmee hij al zoveel wonderen heeft verricht, in gebed tot God te gaan.
 Zo moeten ook wij twee dingen doen: als 1e vechten tegen onze vijanden (tegen onze zonde), en
ondertussen, dat is ten 2e wél uit alle macht tot God bidden om hulp in deze strijd en verlossing daarvan.
Psalm 123: “Ik hef tot U, Die in de hemel zit…, mijn ogen op en bid”.
Mozes houdt de staf omhoog gericht op God. Maar de vermoeidheid slaat toe. Aäron en Hur schieten
te hulp! Mozes kan op een grote steen gaan zitten en samen ondersteunen (stutten) ze zijn armen, zodat
het gebed doorgaat.
We leren hier dat het gebed heel belangrijk is. De vijand wordt daarmee verslagen. Als het gebed stopt,
dan wint de vijand. Oók zijn voor jou en mij goede vrienden, ‘Aärons en Hurs’, onmisbaar.
 Ons bidden is dus heel belangrijk. Er is een vijand. Er is strijd. Geef je je over of ga je in gevecht?
GESPREKSVRAAG: Wat wordt er met ‘Aärons en Hurs’ bedoeld?
GEBEDSPUNT: Leer mij oprecht en zonder ophouden te bidden.
DINSDAG Exodus 17:15-16 (De HEERE is mijn BANIER!) vers 15
De HEERE is mijn Banier! In de vroegere oorlogvoering had de BANIER of het VAANDEL een bepaalde
functie. Elk legeronderdeel had zo haar eigen banier. Het vaandel werd tijdens de man tegen man
gevechten hoog opgericht, zodat iedereen kon zien welke kant ze moesten opgaan. De vaandeldrager
ging dan ook voorop! (Lijkt mij geen pretje…).
Hier in deze geschiedenis zien we dus dat God, de HEERE in het heetst van de strijd vooraan staat! Jezus
Christus is onze Banier! Hij wordt hoog verheven tijdens de prediking, bij de sacramenten, bij
dagopeningen. Iedereen kan Hem zien!  Zie gespreksvraag.
In Hooglied 5 wordt er een vraag gesteld, die jij misschien ook wel zou willen stellen. Wat is er nu toch zo
bijzonder aan jouw Liefste? De bruid, dat is de gelovige Kerk, zegt dan over Hem “Mijn Liefste is blank en
rood, Hij draagt de BANIER boven tien duizend”. Met ander woorden: De Heere Jezus Christus steekt met
kop en schouders boven iedereen uit! Hij is hoog verheven in het Evangelie over alle schepsels. Zodat
iedereen Hem ook kan zien! Denk ook aan de hoog opgeheven koperen slang.
Iedereen, óók vandaag in 2021, kan Hem zien!
Tenslotte zal Amalek het onderspit delven, wees maar niet bang! Zie vers 16.
GESPREKSVRAAG: Hoe en waar heb jij Christus als banier wel eens gezien?
GEBEDSPUNT: Open mijn ogen, zodat ik ziende mag worden!
WOENSDAG 1 Samuël 15:1-9 (Het oordeel komt…)
Vele eeuwen later. Het volk Israël woont dan al in Kanaän. Vele richters zijn inmiddels de revue
gepasseerd en het volk heeft Saul als hun éérste koning.
De laatste richter, Samuël, gaat in opdracht van God koning Saul een opdracht geven om het straffende
oordeel over de Amalekieten uit te voeren. Vers 2.
 God ziet de zonde écht niet door de vingers! Er zal zeker en gewis straf volgen. M.a.w. er is een
gedenkboek voor Zijn aangezicht. Oók wij zondigen niet goedkoop!
Eergisteren lazen we over de strijd van Jozua tegen Amalek. Blijkbaar werden ze toen wél verslagen, maar
niet uitgeroeid.
Nú krijgt Saul het bevel om hen te straffen en allemaal te doden (vers 3), ja zelfs alle dieren moeten
omgebracht worden. Wie zal voor Gods rechtvaardige toorn kunnen bestaan?
Saul is ongehoorzaam en voert de opdracht maar gedeeltelijk uit en laat het beste onder het volk
verdelen. Dit heeft weer tot gevolg dat Saul geen koning meer mag zijn en wordt hierdoor tenslotte
koning af.
De door Saul in leven gelaten koning Agag wordt door Samuël even later eigenhandig in stukken
geslagen (vers 33) Voor het aangezicht van de HEERE, staat daar dan achter. Als we daar goed en rustig
over nadenken, wie zou dan niet vrezen voor Gods toorn over de zonde en onze ongehoorzaamheid?

GESPREKSVRAAG: Wat zou Paulus bedoelen met; wij dan wetende de schrik des Heeren?
GEBEDSPUNT: Geef mij een plaats om in te schuilen.
DONDERDAG Exodus 18:1-12 (Familiedag…) vers 5 en 12
Mozes was volgens Exodus 4 mét vrouw en kinderen vertrokken naar Egypte. Onderweg moet Mozes zijn
beide zoons alsnog besnijden om daarna naar Egypte te gaan om het volk te gaan begeleiden bij de
aanstaande verlossing. Blijkbaar heeft Mozes in de tussentijd zijn vrouw Zippora en zijn zoons naar huis
gestuurd (vers 2).
Nú in ons stukje lezen we in vers 5 dat Jethro samen met dochter Zippora en de kinderen Mozes gaat
opzoeken in de woestijn.
Hoe goed is het als er een familiedag georganiseerd wordt, zoals in ons stukje. Bijvoorbeeld bij grotere
gezinnen, waar de kinderen getrouwd en uitgevlogen zijn, kan een jaarlijkse familiedag een bijzonder fijn
hoogtepunt zijn.
We lezen vanaf vers 7 wél over een hartelijke ontmoeting tussen Mozes en z’n schoonvader. We lezen
niks over een ontmoeting met z’n vrouw Zippora. Maar neem maar van mij aan dat óók dát een blij
weerzien geweest is!!
In vers 1 staat dat Jethro het geweldige nieuws van Israëls verlossing al gehoord had. Nú gaat Mozes de
grote wonderen die de HEERE gedaan heeft vertellen (vers 8+9). Jethro gaat belijden dat de God van
Israël groter is dan alle goden! Er worden offers gebracht om God te erkennen voor Zijn goedheid. Samen
met de familie wordt alles afgesloten met een broodmaaltijd (vers 12). Het zal vast een heerlijke en goed
belegde boterham geweest zijn!
GESPREKSVRAAG: Waarom is familie toch zo belangrijk?
GEBEDSPUNT: Mag ik als jongere in een veilige omgeving opgroeien?
VRIJDAG Exodus 18:13-27 (Delegeren moet/kun je leren…) vers 21
Mozes heeft het druk. Té druk. Hij moet voor allerlei zaken van het volk God om raad vragen (vers 15).
Schoonvader Jethro ziet het van een afstandje allemaal eens aan en ziet dan heel scherp dat het werk
té veel is voor één man! Van de vroege morgen tot de late avond (vers 14). Hij voorspelt dan ook een
‘burn-out’ (vers 18).
Gelukkig ziet Mozes het ook in en luistert naar het gegeven advies (vers 24): ‘Mozes nu hoorde naar de
stem van zijn schoonvader’ en stelt oversten aan. Over 10, over 50, over 100 en over 1000. Deze mensen
werden wél gescreend (vers 21). Kloek (niet té benauwd), Godvrezend (met een hoofdletter!),
waarachtig (eerlijk en betrouwbaar), niet gierig (corrupt en geldgierig). Dát zijn de mannen die gezocht
worden voor het ‘kerkenwerk’. Toen en nú!
Een verklaring van goed gedrag is ook in Nederland een vereiste voor bijv. ambtenaar, in het onderwijs
of voor de politie.
Ook al zou een mens alles zelf willen doen, er komt tóch een moment dat we moeten vaststellen, dat we
niet ALLES allemaal zelf kunnen doen.
 Delegeren van taken is een must én een kunst. Hoe machtig mooi zien we dat in een bijenvolk of
mierenkolonie. Iedereen heeft een taak. Samen sterk!
Het bezoek van Jethro kwam nét op tijd en Mozes neemt zwaaiend afscheid van z’n schoonvader (vers
27).
GESPREKSVRAAG: Waar zie jij dat er iets naar jou gedelegeerd wordt? (in-, uitruimen vaatwasser etc.).
GEBEDSPUNT: Mag ik aub kloek, Godvrezend, waarachtig en niet gierig zijn?

