Verhalen uit het
Oude Testament

30

God verlost Israël van de
Amalekieten.

Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16

Hoofdthema’s





God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd)
God is almachtig (Hij is de sterkste)
God is trouw
God wil Zijn glorie niet delen met iemand anders. Hij is een na-ijverige
(jaloerse/afgunstige) om Zijn Naam.
Zolang Mozes armen opgegeven waren naar God, smekend om overwinning, had Israël de
overhand. God toonde dat Hij Israëls overwinning was. Het was niet Israëls kracht die hen bevrijde
van de Amelekieten, maar Gods kracht.



God verlost Zijn volk van moeilijkheden. De overwinning van Gods volk komt voort uit
Gods hand.
Bevrijding van de Amelekieten, komt voort uit Gods hand, niet uit de hand van Israël.
God reageert op de roep om help van Zijn volk. God is in staat om te bevrijden omdat Hij almachtig
is. God kan doen, wat de mens niet kan.
(Zie Exodus 17:15 Jehova Nissi = God is mijn banier/vaandel of “ De Here is mijn overwinning”

Hooks
HOOK
Kun je je armen zo omhoog houden? Hoe lang kun je je armen omhoog houden? Worden
je armen moe? Hou ze maar omhoog?
Is het moeilijk om je armen heel lang omhoog te houden?
Zou je graag een verhaal horen over een man die zijn armen omhoog moest houden voor
een hele, hele, hele lange tijd?
OPMERKING:
Als je dit verhaal vertelt, kun je drie kinderen vragen om de rollen van Mozes, Aäron en
Hur te spelen. Geef hen “Mozes wandelstok/de staf van God” om te gebruiken.
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LOOK:
(Toon de prent uit het kleurboek bij les 30)
Wat houdt Mozes vast?
Waarom houdt Hij de staf vast?
Wat gebeurde er toen Mozes Zijn armen omhoog hield en bad?
Wat gebeurde er toen Mozes Zijn armen liet zakken? Waarom?
Wat toonde God aan de Israëlieten en aan de Amelekieten?
Wat wil God je laten weten over Zichzelf?
LOOK:
Kon Israël alleen de Amalekieten overwinnen?
Israël had God nodig.
Heb jij God nodig?
Hoe helpt God jou?
Wat zou er gebeuren als God stopt met jou te helpen?
Kan God jou helpen met kleine dingen? En met grote dingen? Waarom?
Er is niets te moeilijk voor God.
Zou je God willen bedanken dat Hij jou wilt helpen en Hem ook bedanken omdat Hij zo
sterk is?
(OPMERKING: Indien de kinderen er oud genoeg voor zijn, kun je hen vragen of het al
eens is gebeurd, dat ze geprobeerd hebben om iets op hun eigen manier te doen, zonder
Gods hulp te vragen.)

Een voorbeeld van hoe deze les uitgewerkt kan worden.
GOD VERLOST ISRAËL VAN DE AMALEKIETEN.
(Gebruik flanelplaten waar het past)
HOOK:
Kun je je armen zo omhoog houden? Hoe lang kun je je armen zo omhoog houden? Worden je armen moe? Houd ze
maar omhoog. Zijn ze nu al erg moe?
Is het moeilijk om je armen zolang omhoog te houden?
Willen jullie een verhaal horen over een man die zijn armen heel, heel, heel, heel lang moest omhoog houden?
BOOK:
Dit is een verhaal uit de Bijbel.
Alles wat in de Bijbel staat is waar en juist.
De Israëlieten, Gods volk, hadden hun tenten dichtbij de bergen gezet.
Daar woonden mensen, ze noemden Amalekieten. De Amalekieten hielden niet van God. Ze geloofden niet dat God
de baas was over alle dingen. Ze wilden niets op Gods manier doen. Ze wilden God niet gehoorzamen of tot Hem
bidden.
De Amalekieten hielden ook niet van het volk van God.
De Amalekieten vochten met de enkele mensen van Gods volk en deden hen pijn.
Mozes riep Jozua en zei hem dat hij Israëlieten moest uitkiezen om te vechten met de Amalekieten. Hij wilde dat
Jozua dat deed, omdat de Amalekieten het volk van Israël dan geen pijn meer zou doen.
Maar Mozes vocht niet mee met Jozua en de soldaten van Israël tegen de Amalekieten.
Mozes stond op de top van een berg met de staf van God in zijn handen. (dit kun je eens demonstreren)
Iedereen kon zien hoe Mozes daar stond op de top van de berg. De Israëlieten konden Mozes zien. De Amalekieten
konden Mozes zien.
Ze konden zien dat Mozes aan God vroeg om de Israëlieten te helpen. Mozes was aan het bidden. Waar heeft Mozes
voor gebeden, denk je?
Misschien heeft Mozes het volgende gebeden: “Here, redt Uw volk van de Amalekieten. Help ons om tegen hen te
vechten en laat ons winnen. U bent een grote God. U bent sterker dan de Amalekieten. U kunt uw volk laten
winnen.”
Zolang Mozes zijn armen omhoog hield, wonnen de Israëlieten.
Maar als Mozes’ armen moe werden en als hij ze liet zakken, waren de Amalekieten aan het winnen.
Was Israël sterk genoeg om te winnen van de Amalekieten?
Maar God was sterk genoeg om te winnen van de Amalekieten! Niets is te moeilijk voor God.
Israël had Gods hulp nodig om het gevecht te winnen. Ze konden niet tegen de Amalekieten vechten en winnen, als
God hen niet hielp.
Dus Mozes broer, Aäron en een andere man die Hur noemde hielpen Mozes om zijn armen omhoog te houden. Alle
mensen zouden weten dat God voor Israël vocht. Ze zouden leren dat God het bevel heeft, de baas is en dat Hij
sterker is dan de Amalekieten. God is sterker dan iedereen!
God zou de slechte mensen van Amalek straffen. Hij zal ze tonen dat Hij God is en dat Hij groter is dan wie ook. Hij
zal hen tonen dat God vecht voor Zijn volk.

Aäron en Hur hielpen Mozes om zijn armen omhoog te houden tot het einde van de dag. En God hielp Jozua met de
mannen van Israël om de Amalekieten te verslaan. De Amalekieten konden God niet overwinnen. God is groter dan
de Amalekieten en groter dan wie ook!
LOOK:
Kon Israël de oorlog alleen winnen?
Israël had God nodig.
Hebben wij God nodig?
Hoe helpt God jou?
Wat zou er gebeuren als God je niet meer zou helpen?
Kan God jou helpen met grote dingen en met kleine dingen? Waarom?
Niets is te moeilijk voor God.
Wil je nu bidden en God bedanken omdat Hij jou wil helpen en omdat Hij zo sterk is.
(Een goede toepassing bij kinderen, die oud genoeg zijn om het te snappen, is om de kinderen te vragen of ze soms
zelf dingen doen , zonder eerst Gods hulp te vragen)
VERDIEP DE LES DOOR DE HOOFDPUNTEN TE HERHALEN TERWIJL DE KINDEREN AAN HET KLEUREN ZIJN IN HUN
KLEURBOEK:
Wat houdt Mozes vast?
Waarom houdt hij de staf vast?
Wat gebeurt er als Mozes zijn armen omhoog houdt en bidt?
Wat gebeurt er als Mozes zijn armen laat zakken? Waarom?
Wat toonde God aan de Israëlieten en de Amalekieten?
Wat wil God dat we weten van Hem?

Vertel het aan de volgende generatie
God verlost Israël van de Amalekieten
Bijbelgedeelte:

Exodus 17:8-16

Wat zegt dit over God en mens?


God bevrijdt Zijn volk van het kwaad;
de overwinning van Gods volk komt
door toedoen van Gods hand.
De bevrijding van de Amalekieten
kwam omdat God ingreep en niet door
toedoen van de Israëlieten; God
reageert op het hulpgeroep van Zijn
volk; God is bekwaam genoeg om te
bevrijden omdat Hij almachtig is. God
kan doen wat een mens niet kan (zie
Exodus 17:15, Jehova Nissi betekent
“God is mijn banier/vaandel” of “de
Here is mijn overwinning”).



God is Heerser (Hij heeft volledige
controle over alles en dat ten allen
tijde); God is almachtig (Hij is de
sterkste).



God is trouw.



God zal Zijn glorie niet delen met
iemand anders. Hij is na-ijverig
(jaloers/afgunstig) om Zijn naam.

Zolang Mozes’ armen opgegeven waren
naar God, smekend om te overwinnen,
had Israël de overhand. God toonde dat
Hij Israëls overwinning was. Het was
niet Israëls kracht die hen bevrijdde van
de Amalekieten, maar Gods kracht.

VRAGEN: Hieronder staan vragen om u te helpen om te
spreken over het Bijbelgedeelte en om samen met je kind
op zoek te gaan naar Bijbelse waarheden. Laat je door de
Heilige Geest leiden in verdere vragen en antwoorden.

 Wie gaf Israël de overwinning over de
Amalekieten?
 Heb jij ooit al eens een echt gevecht
gevochten met zwaarden of geweren?
Zo vechten wij niet, maar we hebben
wel een vijand die vecht tegen de
kinderen van God – Satan. (Beschrijf een
paar manieren waarin Satan tegen ons
vecht, zoals het proberen om ons niet te
doen geloven in God, enz.)

 Als God Zijn volk de overwinning kan
geven over de natie Amalek, wie kan
ons dan de overwinning geven over
Satan? Kun jij Satan eigenhandig
overwinnen? Ben jij sterk genoeg om
hem te verslaan? (Wij kunnen de
overwinning tegen Satan op ons eentje
niet bekomen; alleen God kan ons dat
geven; geloven en vertrouwen op Jezus
is wat ons de overwinning geeft op
Satan.)

