


Exodus 17:8-11 In Refidim werd Israël aangevallen door 
de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een 
aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten 
strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan 
staan, met in mijn hand de staf van God.’ Jozua deed 
wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek 
ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, 
samen met Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm 
opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet 
hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.  



Exodus 17:12-13 Toen Mozes’ armen zwaar werden, 
legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij 
daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden 
van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. 
Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat 
de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van 
Amalek tot de laatste man. 



Mat. 26:36-39 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen 
naar .. Getsemane .. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik 
ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van 
Zebedeüs met zich mee. Toen Hij bedroefd en angstig 
begon te worden, zei Hij tegen hen: ‘Ik ben diep-
bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.’ 
Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen 
op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat 
deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet 
gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ 



Mat. 26:40-44 Hij liep terug .. en zag dat ze lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens 
één uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie 
niet in beproeving komen .. Voor de tweede maal liep 
Hij bij hen vandaan en bad: ‘Vader, als het niet 
mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder 
dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het 
wilt.’ Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen .. 
Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad 
voor de derde maal, met dezelfde woorden .. 



Mat. 26:45-46  Daarna voegde Hij zich weer bij de 
leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te 
slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, 
laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.’ 



Hoe helpt bidden jou? 
 
1. Het oefent mij in gehoorzaamheid (Hij vraagt mij te 
bidden). 
2. Het leert me van Hem afhankelijk te zijn (Hij alleen 
kan helpen). 
3. Het verandert mij (het lucht me op, ik vat moed of 
ik aanvaard). 
4. Het wijzigt mijn situatie (God laat zich verbidden). 




