
Oude Kerk, zondag 3 mei 2020 5 

ds. G.J.A. Veening  

 
gelezen: Exodus 17:8-16 
 

titel: Eerbied voor het kwetsbare leven 10 
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
In het begin van de meimaand denken we in ons land terug aan de tweede wereldoorlog. Op 
4 mei denken we aan slachtoffers uit die tijd en ook na die tijd, op 5 mei vieren we eens in 
de vijf jaar uitbundig de bevrijding. Dit jaar zouden we dat ook doen, de viering op 5 mei, 15 
maar dat wordt wat anders, in deze tijd waarin veel anders wordt dan gedacht. 
Ik heb zelf de tweede wereldoorlog niet meegemaakt. Alles wat ik er van weet is van horen 
zeggen of komt uit boeken. Ik heb wel begrepen dat het een tijd is geweest waarin alles op 
zijn kop stond, met veel onzekerheid en waarbij de eerbied voor het leven geweld 
aangedaan werd. Ik vermoed dat dit voor elke oorlog geldt, dat eerbied voor het leven 20 
geweld aangedaan wordt. En vandaag lees ik uit de bijbel het verhaal over het volk Amalek 
dat het volk Israël aanvalt. In Refidim, tijdens de reis door de woestijn, de reis die het volk 
maakt, een reis die 40 jaar zal duren. Het volk is onderweg, en een volk onderweg is per 
definitie kwetsbaar of eventueel weerloos. Het lijkt erop dat Amalek geen eerbied heeft voor 
het kwetsbare leven, zoals zo vaak in een oorlog, in een strijd.  25 
Het is overigens onduidelijk wie die Amalekieten zijn, in de Bijbel worden ze genoemd en 
ook wel meer dan eens, buiten de Bijbel worden ze niet genoemd. Dat betekent niet dat dit 
verhaal niet waar zou kunnen zijn, het betekent dat het lastig is om deze Amalekieten te 
plaatsen. En ook weet ik niet waar Refidim ligt. En deze onduidelijkheden maken dat Amalek 
verschillende gezichten kan hebben en dat Amalek voorkomt in verschillende tijden. In het 30 
bijbelboek Esther is het Haman die een bedreiger is van het joodse volk en een nakomeling 
van een Amalekitische koning. Het Romeinse rijk is in het verleden wel eens aangewezen als 
een vorm van Amalek. En dit mag gezegd dat in dat romeinse rijk er veel was aangelegen om 
te vechten en te veroveren en dat de eerbied voor het kwetsbare leven daarmee wel eens 
sneuvelde. Ik las in een dagboek van een predikant in Jorwerd tijdens de tweede 35 
wereldoorlog dat hij had gepreekt over deze tekst, over dit verhaal en dat men heel goed 
had geluisterd. Hij had het voortdurend over Amalek gehad, maar iedere luisteraar wist dat 
hij het ook over de Nazi’s had. En ook de bezetter kwam daar achter en dat leverde deze 
predikant ook wat problemen op, hij heeft de oorlog wel overleefd……Amalek heeft 
verschillende gezichten in verschillende tijden.  40 
En dan komt de strijd. In dit verhaal houdt Mozes de staf van God omhoog en dat draagt bij 
tot de overwinning, Amalek wordt verslagen tot de laatste man en zelfs de herinnering aan 
het volk Amalek moet verdwijnen. God kiest partij, zo lijkt het, God vecht zelfs mee, zo lijkt 
het. Ik heb daar moeite mee, het beeld van God die meevecht en zo ook doodt. Tenminste 
als het om mensen gaat, om het kwetsbare leven, om het kwetsbare leven ook van die mens 45 
die, zoals het lijkt, zelf geen eerbied heeft voor het kwetsbare leven. Als ik het mag lezen dat 
God als het ware meevecht tegen de Amalekiet in een mens, dan wordt het heel anders. En 
graag wil ik het zo lezen, dat het vooral een strijd is tegen de Amalekiet in een mens. Dat wat 
in een mens zit en geen eerbied heeft voor het kwetsbare leven. Dat wat in een mens zit wat 
de neiging heeft om te veroveren, de neiging heeft om te overheersen, de neiging heeft om 50 



er onder te houden en te onderdrukken, die neiging die zo vaak al in mensen is geweest in 
alle tijden met verschillende gezichten. En ik moet mijzelf ook de vraag stellen of er een 
soort Amalekiet in mij zit en die vraag leg ik u, jullie ook voor. Wat zie ik in de spiegel als ik 
goed kijk. Ja, het eerste is dat ik nodig eens naar de kapper moet. Maar kijk ik verder dan zie 
ik ook hier en daar iets dat ik op zijn minst in bedwang moet houden. En dat is waarschijnlijk 55 
iets van mensen. Niet dat wij puur slecht zijn, maar er valt hier en daar iets te beschaven. En 
zo’n beschaving, beschaving van mensen, is een bevrijding en een opstanding, is Pasen.  
Zo’n beschaving is ook eerbied voor het kwetsbare leven. En dan zonder letterlijke strijd op 
leven en dood, dan zonder oorlog.  
In het verhaal van Amalek is er dus een strijd en het liefst lees ik het dan als een symbolisch 60 
verhaal van de strijd van de mens tegen dat wat het leven bedreigt, tegen dat wat geen 
eerbied kent voor het kwetsbare leven. En in dat verhaal over Amalek gebeurt het 
vervolgens dat er op verschillende plekken gestreden wordt. Mozes is op de top van een 
heuvel en houdt de staf hoog, zolang hem dat lukt. Op een andere plek vecht men met het 
zwaard. En dat is een soort samenwerking, die nog eens heel bijzonder wordt uitgebreid. 65 
Aäron en Chur zijn bij Mozes en houden op een moment zijn armen omhoog als die zwaar 
zijn geworden.. Probeer ook maar eens lange tijd iets hoog te houden en al helemaal boven 
je macht. Dan worden armen zwaar en heb je de neiging ze te laten zakken. In de 
Hebreeuwse tekst staat dat wondermooi, dat van die armen die zwaar worden. De armen 
worden zwaar, krijgen gewicht. Hetzelfde werkwoord komt ook voor als de tien woorden 70 
worden gegeven. Als gezegd wordt dat een mens eerbied mag of moet tonen voor zijn 
ouders, dan staat er dat je je ouders gewicht mag geven. De armen van Mozes die zwaar 
worden, hebben te maken met eerbied. Eerbied voor God, de staf wordt omhoog gehouden, 
als teken van Gods aanwezigheid. Eerbied voor God en eerbied voor het menselijk leven in 
een strijd tegen dat wat het kwetsbare menselijke leven bedreigt.  75 
Eerbied voor het bestaan dus en daar krijg je zware armen van, maar in een bijzondere 
samenwerking met anderen houd je het vol tot dat de zon ondergaat en de nieuwe dag 
aanbreekt. Zware armen als teken van eerbied, want wij kunnen veel, wij kunnen veel met 
dat wat we hebben gekregen.  
Amalek heeft verschillende gezichten en komt in verschillende tijden voor, de strijd tegen 80 
Amalek komt in verschillende tijden voor, de strijd tegen dat wat het menselijk leven 
bedreigt komt ook in verschillende tijden voor en de boodschap van dit verhaal uit de 
woestijn is dat die strijd gewonnen wordt. En dat is opstanding. Amen. 
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