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Hoofdstuk 44          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘Nu had ik je als beloning een mooi nieuw autotootje gegeven,’ zei mama tegen 

haar jongst zoontje. ‘Je beloofde om het nooit weer te doen, maar nu heb je het 

weer gedaan!  Hoe vaak moet ik nog tegen jou zeggen dat je dit niet weer mag 

doen? Moet ik jou soms eerst een flink pak voor je broek geven, voordat jij 

luistert en gehoorzaamt?’ 

‘Mama, ik zal het nooit weer doen. Echt waar niet. Beloofd!’ 

‘Ja, dat zei je de vorige keer ook, toen je stiekem een chocoladereep uit de 

voorraadkast gestolen had. Hoe kan ik jou nu geloven?’ 

 

 

Hoofdstuk 44         -        Rafidim        -         Exodus  17 en 18   

 
Het volk Israël reisde verder. Dagenlang liepen ze door de woestijn naar een 

vruchtbare oase, die later de naam Rafidim kreeg. Nergens in die grote woestijn 

was een betere plek om op adem te komen. Daar, in die oase was voldoende 

water en genoeg gras voor hun dieren. Tijdens hun voettocht door het dorre en 

droge land verlangden ze er naar om bij die waterbronnen hun tenten op te slaan. 

 

Maar toen ze bijna op hun plaats van bestemming waren, ontdekten ze dat een 

ander volk hen voor was geweest. Een grote groep Amalekieten was er gaan 

wonen en die mensen zouden geen ruimte willen maken voor het volk Israël. De 

Amalekieten stamden nog af van Ezau. Ze hadden een hekel aan de 

nakomelingen van Jacob. 

Er was geen andere keuze. Terwijl ze de verleidelijke oase in de verte al konden 

zien, moesten ze in de woestijn hun tentenkamp opbouwen. 

Dat was moeilijk te verteren en toen ze ontdekten dat er zelfs helemaal geen 

water was, werden ze opstandig. Ze gooiden het bijltje erbij neer en liepen 

kwaad naar Mozes. 

‘Maar dit kan toch helemaal niet?’ schreeuwden ze boos, ‘een tentenkamp 

opzetten, waar geen water is? Geef ons water! We sterven van de dorst!’ 

Ze bedoelden dat Mozes nu zelf maar eens in actie moest komen. Een man die 

met zijn staf het water van de rivier de Nijl in bloed veranderde, kon nu met zijn 

staf ook wel voor water zorgen. In ieder geval kon hij het proberen! 

Scherp wees Mozes hen terecht. 

‘Waarom maken jullie ruzie met mij?’ antwoordde hij. ‘Waarom vertrouwen 

jullie niet op de Heer?’ 

Ze begrepen dat ze te ver waren gegaan, maar het opbouwen van hun 

tentenkamp wilde niet zo goed meer. En toen de zon al heter werd en het laatste 

beetje water opgedronken, werden ze woest. Dreigend, met gebalde vuisten 
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stonden ze weer voor Mozes, terwijl de brutaalste mannen al stenen in hun 

handen hadden en schreeuwden: ‘Waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? Wilt 

u ons hier in de woestijn laten sterven? En onze kinderen en ons vee ook?’ 

Mozes wist niet meer wat hij moest doen. In zijn grote nood vroeg hij hulp aan 

de Heer. Hij bad: ‘God, wat moet ik doen met dit volk? Straks zullen ze me 

doden!’ 

En ook deze keer hielp God de Heer. Hij rekende zijn volk hun opstandigheid 

niet aan, maar dacht alleen aan Zijn eed, die Hij gezworen had om dit volk naar 

het Beloofde land Kanaän te brengen. En de Heer dacht aan Zijn vriend Mozes, 

die om hulp riep.  

‘Mozes, ga met de Israëlieten naar de berg Horeb. Jij moet met een paar oudsten 

van het volk vooruitlopen. Neem je staf mee, waarmee je op het water van de 

rivier de Nijl geslagen hebt. Ik zal bij de berg Horeb op je wachten. Als je met je 

staf op die rots slaat zal er water uit stromen. En het volk kan dan drinken.’ 

 

In een grote optocht liepen ze naar de hoge rots. Mozes voorop met zijn staf in 

de hand. Dat was dezelfde staf die een slang was geweest. Achter Mozes liepen 

een aantal van de oudsten en daarachter het hele volk. 

 

Bijna bang keken ze naar Mozes, zo rechtop en streng stond hij daar voor de 

rots. Het was doodstil toen hij met zijn staf op de rots sloeg. Iedereen hield zijn 

adem in. En daar brak met een harde klap de steenrots.  

 

Bruisend en met grote kracht stroomde het water uit de rots. 
 

Bruisend en met grote kracht stroomde het water uit de rots. Het werd een 

stroom als van een grote rivier in de winter. Allemaal dronken ze van het 

heerlijk verfrissende water. Het duurde lang voordat iedereen gedronken had en 

alle waterzakken weer gevuld waren. Veel mensen schaamden zich en namen 
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zich voor om nooit, nooit weer in opstand tegen God te komen. Op dat moment 

meenden ze het echt.  

Als het hen goed gaat dacht Mozes en ze nergens gebrek aan hebben, dan is het 

zo’n slecht volk nog niet. Maar wanneer het hen tegenzit zijn het net zeurende 

en ontevreden kinderen. 

 

Om niet te vergeten wat er deze dag gebeurd was, noemde Mozes deze plek 

Massa en Meriba. Hier hadden de Israëlieten ruzie met Mozes gemaakt en niet 

op de Heer vertrouwd. Hier hadden de mensen zich afgevraagd: ‘Is de Heer nu 

bij ons of niet?’ 

 

Nu er weer voldoende water was ging iedereen met frisse moed aan het werk om 

het tentenkamp af te maken. Maar ze waren nog niet eens helemaal klaar toen er 

iets vreselijks gebeurde. De Amalekieten die het niet konden uitstaan dat de 

Israëlieten nu voldoende water hadden, vielen geheel onverwachts het 

tentenkamp van achteren aan.  

 

Een aantal vrouwen en kinderen werden als slaaf meegenomen en meerdere 

mannen sneuvelden in de ongelijke strijd. Lang voordat de Israëlieten met man 

en macht kwamen om de achterhoede te verdedigen waren de rovers al weer 

vertrokken naar hun veilige oase. Het was hun bedoeling niet geweest om het 

hele legerkamp van de Israëlieten aan te vallen. Ze wilden alleen maar met 

onverwachte aanvallen stelen, roven en moorden, in de hoop dat de Israëlieten 

bang zouden worden en weggaan. 

Maar Mozes liet zich niet wegjagen! Hij moest in opdracht van de Heer het volk 

Israël naar de berg Horeb brengen en geen volk, hoe wreed en sterk ook, zou dat 

kunnen verhinderen! 

Die valse nakomelingen van Ezau hadden hen van achteren aangevallen, maar 

Israël zou hen overwinnen in een eerlijke strijd. Mozes liet Jozua, de zoon van 

Nun, bij zich komen. Deze Jozua was een sterke en dappere jongeman. Mozes 

gaf hem de opdracht een leger te formeren dat hij in de strijd tegen Amalek 

moest aanvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozua trekt ten strijde tegen de Amalekieten. 
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Het duurde niet lang of Jozua had een flink leger bij elkaar. Meest jonge kerels 

die goed bewapend waren.  

‘Morgen moeten jullie de strijd aangaan,’ beval Mozes. ‘Zelf zal ik niet 

meegaan, maar zo lang de strijd duurt zal ik daar op die heuvel staan en voor 

jullie bidden. En de staf waarmee ik op de rots geslagen heb, die zal ik 

meenemen.’ 

 

En  zo gebeurde het de volgende dag. Terwijl Jozua met zijn soldaten tegen de 

Amalekieten ten strijde trok, stond Mozes daar op die heuvel. Hij zag Jozua met 

zijn leger de Amalekieten tegemoet treden. Deze keer had Mozes geen opdracht 

van de Heer gekregen . Er was van tevoren niet tegen hem gezegd dat hij deze 

strijd zou winnen.  

 

Innig bad Mozes met zijn handen naar de hemel voor de overwinning. En zo 

lang hij dat deed, zijn beide armen hoog boven zijn grijs hoofd, ging het daar 

beneden hem in de strijd goed en dwong Jozua de vijand terug. Maar toen 

Mozes moe werd en zijn armen liet zakken, wonnen de Amalekieten. Het was 

alsof de Heer wilde zeggen: Toe Mozes, jij wilde dit zelf en daarom moet jij nu 

met jouw bidden deze veldslag winnen. Het kan, maar dan moet jij aan één stuk 

doorbidden en Ik zal je horen! 

 

Toen begreep Mozes waar hij aan begonnen was. Veel mensen zouden in zijn 

plaats moedeloos zijn geworden, maar hij zette door. De armen zouden niet weer 

omlaag gaan, niet eerder dan dat deze roversbende voorgoed verslagen zou zijn. 

Gelukkig had Mozes zijn broer Aäron en ook Hur meegenomen. Hij riep ze om 

hulp en zij brachten een grote steen waarop Mozes kon gaan zitten. Later 

stonden deze beide mannen naast hem en ondersteunden zijn armen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aäron en Hur ondersteunen Mozes. 
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De hele lange dag hielden ze Mozes’ armen omhoog. En toen eindelijk de zon 

bijna onderging, was het leger van de Amalek verslagen. De overgebleven 

Amalekieten vluchtten de steppe in en nooit heeft Israël weer last van hen 

gehad. Niet hier bij de oase Rafidim en later ook niet bij de berg Horeb. 

 

Na deze veldslag kwam de Heer bij Mozes en zei tegen hem: ‘Jullie moeten 

goed onthouden wat hier gebeurd is. Daarom moet je het opschrijven. En zeg 

tegen Jozua dat er niets van de Amalekieten zal overblijven, want dit is het 

eerste volk geweest dat de kinderen van Mijn volk Israël zo vals heeft 

aangevallen.’ 

 

De heuvel waar Mozes met zijn armen omhoog de hele dag had staan bidden 

kreeg later de naam Rafidim, dat ‘ondersteuning’ betekende.  

Na deze eerste overwinning kon iedereen het weten: niet door Jozua en zijn 

leger was de overwinning behaald.  

Nee, Mozes’ bidden had de doorslag gegeven! 

 

In diezelfde tijd kreeg Mozes bezoek van zijn schoonvader Jetro, een priester uit 

de stam van Midian. Hij bracht Mozes zijn vrouw Sippora en zijn twee zoons 

Gersom en Eliëzer terug. Nu Jetro gehoord had wat God allemaal voor het volk 

Israël gedaan had, wilde hij weer eens met zijn schoonzoon Mozes praten. Ook 

vond hij het beter dat Mozes zijn vrouw en kinderen weer bij zich nam. Mozes 

had hen drieën ruim een jaar geleden naar hun vader en opa teruggestuurd. Dat 

was toen voor iedereen beter. 

 

Jetro en Mozes spraken lang met elkaar. Mozes vertelde zijn schoonvader alles 

wat er in Egypte en ook daarna gebeurd was. Jetro zei tegen Mozes dat hij nu 

geloofde dat de Heer, de God van Israël machtiger was dan alle andere goden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetro brengt Mozes zijn vrouw en kinderen terug. 
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De volgende dag ging Mozes rechtspreken. De hele dag kwamen er mensen bij 

hem met hun problemen. Grote problemen, maar ook minder belangrijke en ook 

kleine  probleempjes. Schoonvader Jetro gaf Mozes het advies om niet weer op 

deze manier te gaan rechtspreken. Benoem vertrouwde en verstandige mannen 

die rechter kunnen zijn over duizend of over honderd of over vijftig of over tien 

mensen. Alleen met heel belangrijke, heel gewichtige zaken mogen de mensen 

bij jou komen. Op de manier zoals het nu gaat word jij veel te moe en ook de 

mensen die staan te wachten worden moe en ongeduldig. 

 

Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat die hem geadviseerd had.  

En al die lange jaren in de woestijn is het rechtspreken op deze manier gebeurd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mozes, ga met de Israëlieten naar de berg Horeb. 

 

Sla met je staf op de steenrots en Ik zal water geven. 
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