
17 De zetel van Mozes   Exodus 17 

Lees Exodus 17:8-16  en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in 

contrast staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v8) Amalek (afstammelingen van Ezau)  bond de strijd aan met Israël in Rafidim 

   B (v9-10) Mozes droeg Jozua op mannen uit te kiezen om te strijden tegen Amalek. 

     C (v11-12a) Als de vermoeide armen van Mozes niet werden ondersteund was Amalek sterker. 

Centrale as (v12b) Aäron en Hur legden een steen onder Mozes waar hij op kon gaan zitten. 

         C (v12c) Aäron en Hur ondersteunden Mozes aan beide zijden tot zonsondergang. 

      B (v13) Jozua met zijn mannen versloeg Amalek en zijn volk met de scherpte des zwaards. 

A (v14-16) Mozes bouwt een altaar en Amalek wordt door JHWH nadrukkelijk voor altijd vervloekt. 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  Het verlangen van Amalek, nakomelingen van de Ezau, de broer van Jakob, was om het 

volk Israël te vernietigen nog voordat het ingewijd werd door JHWH als heilige natie en de erfenis in 

ontvangst zou nemen. In feite zien we in de actie van Amalek een herhaling van het terug willen 

grijpen van het verspeelde eerstgeboorterecht van Ezau. Uit Deuteronomium 25:17-19 *kunnen we 

opmaken dat Amalek op laffe wijze de zwakken in de achterhoede aanviel , toen iedereen moe en 

uitgeput was en Amelek geen ontzag toonde voor JHWH. Amalek had het dus gewaagt ‘zijn hand op 

de troon van JHWH te leggen’- dat is de zetel van autoriteit en bescherming  voor Zijn volk.  



Niveau B:  Jozua versloeg Amalek niet door menselijke kracht maar door Goddelijk ingrijpen. Mogelijk 

dat het vechtende leger in het dal helemaal niet op de hoogte was van de taak die Mozes op de berg 

volbracht samen met Aáron en Hur. 

Niveau C:  De hogepriester Aaron (Levi) en de Judeeer Hur (vader van Bethlehem) hielden de armen 

van Mozes- de Torah-drager- omhoog.  

Centrale as:  Mozes was 80 jaar oud maar we weten dat 40 jaar later zijn krachten niet afgenomen 

waren op de leeftijd van 120.(Deuteronomium 34:7) Dus menselijke kracht was in deze situatie niet 

zijn grootste probleem. Het ging om een geestelijke strijd. Mozes, zittend op de steen, was hiermee 

een typebeeld van de troon van JHWH- de zetel van autoriteit. Zijn opgeheven handen representeren 

bescherming: ‘JHWH is mijn banier’ = JHWH nissi (opheffen). 

 

*Deuteronomium 25:17-19 vormen ook een klein chiasme! 

A(v17a) Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft  

  B(v17b) toen u uit Egypte wegtrok 

   C(v18a) Amalek overviel de zwakke achterhoede terwijl u moe en uitgeput was 

Centrale as (v18b) en Amalek vreesde JHWH niet 

   C(v19a) Als JHWH u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom 

  B(v19b) in het land dat JHWH u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen 

A(v19c) Wis de gedachtenis aan Amelek van onder de hemel uit. Vergeet het niet! 

 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.  

Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar,  om 

te getuigen van wat later gesproken zou worden.. 

Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.  

Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de 

woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij 

geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen 

opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog 

wat Schriftplaatsen langs gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande 

suggesties bestudeert. 

Jozua is in het Hebreeuws Jehosjoea. Dit is de 1ste vermelding van de naam van de Messias in de 

Torah. Zoals Jozua streed tegen Amalek zo zal Jesjoea (Jehosjoea) strijden tegen Amalek en 

overwinnen. 

Zoals Aäron en Hur Mozes hielpen de staf omhoog te houden zo zal de Jood Jesjoea als hogepriester 

naar de orde van Melchizedek  de Torah spreken, uitleven en in ere herstellen op aarde. 

Zoals Amalek het waagde zonder vrees ‘de hand te leggen op de troon van autoriteit van JHWH’ (de 

steen waar Mozes op zat, zo zullen velen zich stoten aan de toegekende autoriteit van de Messias als  

hoeksteen , steen des aanstoots: Mattheüs 21: 42-44 



Later tijdens de woestijnreis keert JHWH via Bileam een poging van Amalek om Israël te vervloeken 

om in een zegen: Numeri 24:5-9,14,20 (het ‘mato voe’ wordt in de Joodse traditie vaak geciteerd in 

de liturgie). Amalek is nooit geheel vernietigd door Israël en is ook nu nog een vijand van JHWH. 

Koning Saul faalde o.a. in deze missie: 1 Samuël 15 Een ander voorbeeld  is de Agagiet Haman die 

getracht heeft het huis van Juda te vernietigen. Esther voorkwam dit door aanspraak te maken op de 

autoriteit van een ‘buitenlandse troon’. Ook heden ten dage probeert Amalek te voorkomen dat 

Israël op kan bloeien als een natie. Waarschijnlijk is Amalek herkenbaar in Hamas, Isis en Gog en 

Magog. Ook de tactiek van Palestijnen is nog steeds herkenbaar om op laffe wijze kwetsbare burgers 

aan te vallen waaronder vrouwen en kinderen en ook door middel van valse propaganda: Psalm 

119:69 legt de vinger op de zere plek.. 

Ernstig is dat heden ten dage Israël compromissen probeert te sluiten met het huidige Amalek. 

Hiermee zijn ‘de armen van Mozes omlaag’! Het leiderschap van Israël is schuldig aan het feit dat 

Israël hiermee aan de verliezende hand is omdat het gebod was om Amalek te vernietigen waardoor 

de beschermende banier van JHWH juist wordt opgeheven.  

De Hogepriester en de leider van de stam Juda moesten de staf van Mozes, zittend op zijn zetel, (de 

steen) omhoog houden voor het behoud van Israël. Zoals JHWH regeert vanaf zijn zetel in de hemel, 

zo moet dat ook op de aarde geschieden: Mattheüs 6:9,10 Wie onrechtmatig deze zetel wil 

beklimmen zal bemerken dat hoogmoed voor de val komt: Ezechiël 28:2; Spreuken 16:18 Helaas 

constateerde Jesjoea grote misstanden op dit gebied bij de geestelijke leiders van het volk: Mattheüs 

23:2,3*  

*Let op, vers 3 is mogelijk misleidend vertaald! Met een andere perceptie zou je het Grieks als volgt 

kunnen vertalen: al wat hij (Mozes! = Torah) zegt dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe 

het, maar doe niet naar hun ( de farizeeën) werken. 

 

De val van Amalek zoals omschreven in vers 14-16 is ook voorzegd door de profeet Obadja 

Maleachi 4 spreekt over de dag van JHWH, hoogmoed waarmee dan definitief afgerekend zal 

worden door ‘de zon der gerechtigheid die zal opgaan’ (de Messias in zijn toegekende autoriteit)  en 

de Torah van Mozes die wij daarom voortdurend ter harte moeten nemen!  

Jesjoea de Messias zal definitief met Edom ( = Ezau= Amalek) afrekenen: Jesaja 63:1-6 

 

 

 


