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Gemeente van Christus, 
 
**  
 
Af en toe kijkt Misja even omhoog. Als hij even twee seconden ruimte had. Of hij dat 
wonderlijke plaatje nog kan zien. Daar in de verte, boven op die heuveltop. Afgetekend 
tegen de lucht. Mozes, hun leider, die met zijn armen omhoog staat. En met zijn ene hand 
zijn staf omhoog steekt.  
 
Ze zitten midden in de veldslag. Het is echt alles-of-niets. Gistermiddag was het begon-
nen. Wat was het een laffe overval! Het begon met geschreeuw en gejammer vanuit de 
achterhoede. ‘De woestijnduivels! De Amalekieten! Ze voeren bliksemaanvallen uit in de 
achterste gelederen. Onder de mensen die niet gemakkelijk mee konden komen. Oude 
mensen, zieke mensen, kleine kinderen. En hun begeleiders en verzorgers. Daar hielden 
de nietsontziende rovers huis. Respectloos en gewetenloos. Ze roofden en moorden. 
Echt, zo gemeen! Wat een haat! 
Ontzettend boos waren ze geworden. Want de kwetsbaren en de zwakken waren hen 
dierbaar. Hadden juist zij als volk van Gods keuze al niet een beetje geleerd, dat we alle-
maal zwak en kwetsbaar zijn? Het niet gaat om wie sterk, rijk, slim, succesvol en gezond 
is? Dat God een voorkeur heeft voor hulpelozen, weduwen, wezen, zieken, vreemdelin-
gen en armen? Die mensen, daar moet je zuinig op zijn. 
 
Maar met boosheid alleen win je geen veldslag. Gisteren duurde de aanval gelukkig maar 
kort. Niet genoeg tijd om de verdediging te organiseren. Maar ook niet genoeg tijd voor 
de Amalekieten om hen allemaal te doden. Daarvoor waren zij ook met teveel. Ook al 
hadden ze totaal geen gevechtservaring en waren ze een-op-een echt geen partij voor 
die meedogenloze woestijnrovers, ze waren wel met veel meer mensen.  
 
Mozes had vast die nacht niet geslapen. Ze hadden een strategie ontwikkeld. Mozes was 
te oud, maar Jozua, die jonge veelbelovende assistent-leider, die zou ’s morgens de Ama-
lekieten aanvallen. Aanval is immers de beste verdediging.  
 
Misja was ook geselecteerd. Hij was heel gemotiveerd. Maar ook reëel. Wat wist hij nu 
van vechten! Toen de Egyptenaren hen hadden aangevallen, een ruime maand geleden, 
toen hadden ze zelf niet hoeven vechten. God zelf versloeg het leger van de Farao. Paar-
den en ruiters kwamen om in de zee.  
Nu moeten ze wel vechten. Ongelooflijk zwaar is het. In de hete zon. Op het gloeiende 
zand. Op leven en dood. Tegen die harde strijders. Die hen leken te haten tot in het 
diepst van hun ziel. Zoals Israël in heel zijn geschiedenis vaak tegen pure haat aanloopt. 
‘Kijk Misja’, had zijn maat ’s morgens gezegd. En hij wees naar de heuvel opzij. ‘Daar 
staat Mozes! En hij heeft de staf van God in de hand.!’ Dat geeft Misja moed. De Heer is 
met hen! Dat kan hij merken. Het zit ze echt mee! De Amalekieten zijn in verwarring. Ze 
kunnen elkaar niet vinden. Gokken verkeerd, schatten afstanden verkeerd in. Ze worden 
teruggedreven. Af en toe kijkt Misja even omhoog. Als hij twee seconden ruimte heeft. Of 
hij dat wonderlijke plaatje nog kan zien.  
 
Maar wat gebeurt er nu? Nu worden zij teruggedreven! Ze verliezen het contact met el-
kaar. Slaan gaten in de lucht met hun zwaarden. Struikelen over elkaar. Hoe kan dat? Dit 
gaat niet goed! De laatste zwaardslag ging rakelings langs zijn oor. Vertwijfeld kijkt Misja 



omhoog. Waar is de Heer? Zie je wel! Mozes heeft zijn staf laten zakken. ‘Kom op, Mozes! 
Je bent een oude man. Je hebt de hele nacht niet geslapen en staat al uren met je armen 
omhoog. Ik snap het wel. Maar ga door! Blijf bidden, ook al ben je oud! Jij kunt niet meer 
vechten. Maar je gebed hebben we nodig. De steun van God hebben nodig!’  
 
Flats! Weer een houw van een zwaard op zijn schild. Misja valt op zijn knieën. Maar in 
plaats van de genadeklap, glijdt nu zijn tegenstander uit. Met nieuwe vastberadenheid 
springt Misja overeind. Nieuwe kracht stroomt door zijn verzuurde spieren. Nieuwe 
lucht in zijn stoffige longen. Nieuw energie in zijn lijf. Voor hij weer naar voren springt, 
gluurt hij even omhoog. Wat hij ziet, ontroert hem. Mozes staat niet meer, maar hij zit. 
Maar de staf van God wijst weer omhoog. Links en rechts van hem staan twee andere ou-
dere mannen. Die de armen van Mozes omhoog houden. De oudere generatie bidt voor 
de jongere! Met nieuw vertrouwen mengt Misja zich in de veldslag. Af en toe gluurt hij 
omhoog. Net als zijn maten, ziet hij. En steeds wijst die staf omhoog. Als een antenne 
naar de hemel. Als een vinger naar God.  
 
Ze kunnen door. Ze krijgen kracht. De hele lange dag. Ze krijgen die smerige Amalekieten 
eronder. Een voor een worden ze uitgeschakeld. Tot de overwinning een feit is. En ze 
kunnen zeggen: De Heer is mijn banier! Hij is onze bescherming, onze kracht, onze ze-
gen. We vechten onder zijn vaandel! De eerste oorlog van een ongeoefend volk. Een mili-
taire oorlog. En een geestelijke strijd. Ze hebben het geleerd. Onder het banier van de 
Heer te leven.  
 
** je leeft onder Gods banier  
 
Vechten en bidden. Dat is wat Israël moet doen. Dat is wat ze moeten leren. En vooral in 
combinatie met elkaar. Ze moeten niet alleen leren wat vechten is. En wat bidden is. 
Maar vooral hoe die twee met elkaar samenhangen. Ze moeten leren wat het betekent 
onder Gods zegen te vechten. En hoe ze tijdens het gevecht blijven bidden. Dat is leven 
onder Gods banier. Dat moet je leren. Die voor ons niet minder een zoektocht is. Wij le-
ven onder Gods banier. We zijn van de Heer en leven in de wereld. Wat moet ik doen en 
wat doet de Heer? Als ik bid om Gods hulp en Gods zegen, wat mag ik dan verwachten? 
En als ik al mijn energie nodig heb voor mijn zaak of mijn gezondheid, hoe maak ik dan 
rust en ruimte voor God? Hoe leef ik in het besef van Gods kracht? Leven onder Gods ba-
nier, dat moet je leren. 
 
Ik vind het een zoektocht. Soms ben ik zo druk met van alles en nog wat, of word ik in 
beslag genomen door een lastig probleem of de zorg voor iemand die vastloopt. Dat ik 
mezelf echt moet dwingen om aan God te denken. Om tijd te maken voor gebed. En aan 
de andere kant: soms ben ik blij met dingen die ik in de Bijbel vind, maar kost het me 
moeite om het door te vertalen naar de praktijk van het leven. Wat heb je eraan, wat be-
tekent het voor mij en voor een ander?  
 
Het is de geestelijke les die Israël leert in de strijd tegen de Amalekieten. Ze hebben al 
heel veel geleerd over de Heer, die zich ‘hun God’ noemt. En die hen ‘zijn volk’ noemt. Ze 
hebben geleerd op Gods macht te vertrouwen, die hen zomaar, ongevraagd bevrijdde uit 
Egypte. Ze hebben geleerd Gods Woord te vertrouwen toen op zijn aanwijzing het bit-
tere water van Mara zoet werd. Ze hebben geleerd op Gods zorg te vertrouwen, toen Hij 
begon met dagelijkse maaltijden door het manna. En nu moeten ze leren op Gods zegen 



te vertrouwen, ook als ze geroepen worden tot de strijd. Die staf, die Mozes omhoog 
stak, die zette de strijd in een ander licht. De Israëlieten wisten voor wie ze het deden. 
Van wie ze het verwachten. Aan wie ze moed ontleenden.  
 
Heel treffend vat Mozes dat aan het eind samen als hij een altaar bouwt en dat de naam 
geeft: De Heer is mijn banier. Wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent, besef dat je 
onder het banier van de Heer leeft. Je doet je dingen onder zijn vaandel. Zijn wimpel 
wappert boven jouw leven. Je vecht niet alleen. Je leeft niet voor jezelf. Je werkt is niet 
voor niets. Je bent niet overgeleverd aan de machten van deze wereld, aan de regels van 
de overheid, aan de statistieken van een virus, aan de ontwikkelingen in de markt. Want 
de Heer is mijn banier! De hemel boven mij is open! De naam van de Heer is over mij uit-
geroepen! Ik ben niet van mijzelf. En al helemaal niet van jou. Ik ben van mijn Heer Jezus 
Christus. Ik ben gedoopt! Dat zet mijn leven in een ander licht. De Heer is mijn banier! 
 
** onder dat banier leer je vechten 
 
Onder dat banier leer je vechten. Het zijn geen Amalekieten die ons bedreigen. Maar er 
wordt wel gevochten. Achter de Amalekieten staat de satan, de grote tegenstander van 
God. Met al zijn haat tegen de kinderen van God. Die niets liever wil dan het Godsvolk 
vernietigen. Hun vertrouwen kapot maken. Hen van hun God vervreemden. De satan 
grijpt daarbij aan wat hij kan. Dat is vandaag niet anders, ook al heeft hij zijn nederlaag 
al te pakken. ‘Jullie hebben niet te vechten tegen mensen’, schrijft Paulus, ‘maar tegen de 
machthebbers van de duisternis, tegen de boze geesten tussen hemel en aarde.’ 
 
In de woestijn sloeg Amalek toe onder de zwakkeren in de achterhoede. Zoekt hij niet 
altijd de zwakke plekken? De momenten waarin jij kwetsbaar bent. De aandacht waar-
voor jij gevoelig bent. De gemakzucht waar jij de neiging toe hebt. De frustratie die jou 
blokkeert. Het gemis waarover jij klaagt. De schaamte die jij verstopt. De spanning die jij 
uitdagend vindt. Het zijn je zwakke plekken. 
Ach, ik zeg allemaal wel ‘jij’. Maar het gaat net zo over goed over ‘mij’. Waar liggen mijn 
zwakke plekken? Welke achterdeurtjes staan bij mij open? Waar ben ik kwetsbaar in 
mijn leven met God? Wat kan de duivel aangrijpen om mijn omgang met God te verzwak-
ken?  
 
Weet dat er gevochten wordt. Om jouw ziel. Om jouw vrijheid. Om jouw vrede. Om jouw 
vreugde. Weet dat er gevochten moet worden. Kijk omhoog! Kijk naar je banier! Je bent 
van Christus! Als je daarbij stilstaat, dan leer je de aanvallen van de duivel zien. Als je 
daarover praat, dan ontdek je waar de bedreigingen liggen. Is het in deze coronacrisis de 
angst, waardoor je je vertrouwen verliest? Of is het juist de frustratie, waardoor je mop-
pert en verzuurt? Is het de eenzaamheid die je neerslachtig maakt? Of is het juist het 
wegvallen van structuren, waardoor je ongehinderd je eigen gang kunt gaan? Is het ge-
vecht om een plek in de markt, waardoor je egoïstischer blijkt te zijn dan je dacht? Of 
zijn het de tegenstrijdige verhalen, waardoor je je nog onzekerder voelt dan je al was? 
 
Jij voert een strijd om je leven in balans te houden. Zeker! Dat doen we allemaal. We heb-
ben elkaar erbij nodig om het vol te houden. Maar vergeet niet: Je bent van Jezus Chris-
tus! Kijk naar je banier! Ontdek bij Hem waar de diepere strijd ligt. De strijd om je ziel, 
om je hoop, om je geluk, om je liefde. Ga dat gevecht aan! Onder het banier leer je vech-
ten.  



 
** onder dat banier leer je bidden 
 
Je leeft onder het banier van de Heer. Onder dat banier leer je vechten. En onder dat ba-
nier leer je bidden. Het is die combinatie van vechten en bidden, die kenmerkend is voor 
een kind van God.  
 
Mozes op de berg, Jozua in het dal. De jonge generatie aan het vechten voor de zwakken 
en de ouderen, de oude generatie aan het bidden voor de jongeren. Een ontroerend  
plaatje. Samen leven onder het banier van de Heer.  
 
Maar zoals vechten niet vanzelf gaat, gaat ook bidden niet vanzelf. Natuurlijk zal het de 
vermoeidheid zijn die Mozes parten speelt. Als hij zijn armen laat zakken. Maar het laat 
ook iets zien hoe lastig het is om vol te houden in gebed. Hoe zwak we zijn in het leven 
met de Heer. Hoe snel sluipt de teleurstelling erin, of de oppervlakkigheid. Naast de mo-
menten dat je je sterk voelt in je geloof, zijn er ook de perioden dat het je weinig zegt.  
 
Het verhaal maakt ook voelbaar – zeker ook voor de jongeren – dat bidden geen luxe is. 
Dat het geen hobby is van christenen. Geen ritueel van de kerk. Het gevecht heeft het ge-
bed nodig. Zoals het gebed het gevecht niet missen kan. We hebben de Mozessen en de 
Jozua’s nodig. De bidders en de werkers. Maar ik kan beter nog zeggen: Jij hebt je Mozes-
kant en je Jozua-kant. Je gebed en je gevecht. Geef ze allebei ruimte! Hou ze verbonden. 
Dat is leven onder het banier van de Heer! 
 
Iemand schreef: “De duivel lacht om onze inspanning, spot met onze wijsheid, maar 
beeft voor onze gebeden.”  
Mozes krijg steun van Aäron en Hur. Je kunt steun goed gebruiken. In je gebedsleven. 
Steun in je bidden. Door mensen die met je bidden. Die voor je bidden. Door een rooster, 
een vast ritme, een kerk. Blijf bidden! Dat heeft effect op je leven. Veel mensen kunnen 
verhalen vertellen over kracht en rust die ze ontvangen op het gebed. God belooft dat Hij 
reageert op de gebeden van zijn kinderen. Ook waar jij dat misschien op dit moment niet 
ziet: blijf bidden! Leef onder het banier van de Heer. 
 
 
Die staf, die omhoog wijst. Bovenop de heuvel. Ik kan niet anders dan daarachter onze 
Heer Jezus Christus zien. Aan het kruis op Golgotha. Hij hield geen staf in zijn handen. Hij 
wees zelf omhoog. En spreidde zijn armen voor de hele wereld. Hij is het die voor ons 
vecht en voor ons bidt. Hij is jouw banier! Jij bent van Hem en leeft voor Hem. Hij vecht 
voor je. Weet waar de boze bezig is. En Hij bekleedt je met zijn vrede, zijn gerechtigheid, 
zijn heil, heel die geestelijke wapenrusting, nodig om stand te houden. En Hij bidt voor 
je. Om Gods nabijheid, om de kracht van de Heilige Geest, om de zegen van de Heer. 
 
Blijf omhoog kijken! De Heer is mijn banier. Zijn armen worden niet moe. Nooit. 
 
Amen 
 


