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Lezen:	  

! Efeze	  6:	  10-‐13	  



Verder, mijn broeders, word 
gesterkt in de Heere en in de 
sterkte van Zijn macht. HSV 
 
Voorts, mijn broeders, wordt 
krachtig in den Heere, en in de 
sterkte Zijner macht. SV 
 
Ten slotte, zoek uw kracht in de 
Heer, in de kracht van zijn macht. 
NBV 
 
 
 



Zwak?	  Pas	  op	  voor	  Amalek!	  
Voorbeeld	  1	  
!  Deut.	  25:17	  Denk	  aan	  wat	  Amalek	  u	  onderweg	  

aangedaan	  heeft,	  toen	  u	  uit	  Egypte	  wegtrok:	  
!  18	  	  hij	  ontmoette	  u	  onderweg	  en	  overviel	  bij	  u	  in	  

de	  achterhoede	  alle	  zwakken	  achter	  u,	  terwijl	  u	  
moe	  en	  uitgeput	  was;	  en	  hij	  vreesde	  God	  niet.	  

!  18	  	  Toen	  u	  uitgehongerd	  en	  uitgeput	  was	  hebben	  ze	  
gewetenloos,	  zonder	  enig	  ontzag	  voor	  God,	  de	  
achterhoede	  overvallen,	  waar	  de	  zwaksten	  zich	  
bevonden.	  NBV	  



Amalek	  verslaan	  

!  Exodus	  17:8	  Toen	  kwam	  Amalek	  en	  bond	  de	  strijd	  aan	  met	  Israël	  
in	  Rafidim.	  

!  9	  	  Mozes	  zei	  tegen	  Jozua:	  Kies	  mannen	  voor	  ons	  uit	  en	  trek	  op,	  
bind	  de	  strijd	  aan	  met	  Amalek.	  Morgen	  zal	  ik	  op	  de	  top	  van	  de	  
heuvel	  staan	  met	  de	  staf	  van	  God	  in	  mijn	  hand.	  

!  10	  	  Jozua	  deed	  zoals	  Mozes	  tegen	  hem	  gezegd	  had	  door	  de	  strijd	  
aan	  te	  binden	  met	  Amalek.	  Mozes,	  Aäron	  en	  Hur	  klommen	  echter	  
op	  de	  top	  van	  de	  heuvel.	  

!  11	  	  En	  het	  gebeurde,	  als	  Mozes	  zijn	  hand	  ophief,	  dat	  Israël	  de	  
overhand	  had,	  maar	  als	  hij	  zijn	  hand	  neerliet,	  dat	  Amalek	  de	  
overhand	  had.	  

!  16	  	  Hij	  zei:	  Voorzeker,	  de	  hand	  op	  de	  troon	  van	  de	  HEERE!	  De	  
strijd	  van	  de	  HEERE	  zal	  tegen	  Amalek	  zijn,	  van	  generatie	  op	  
generatie!	  



Zwak?	  Overmand	  door	  verdriet	  
Voorbeeld	  2	  	  
!  1	  Sam.	  30:1Het	  gebeurde	  echter	  toen	  David	  en	  zijn	  mannen	  op	  de	  derde	  

dag	  in	  Ziklag	  aankwamen,	  dat	  de	  Amalekieten	  een	  inval	  gedaan	  hadden	  
in	  het	  Zuiderland	  en	  in	  Ziklag.	  Zij	  hadden	  Ziklag	  verslagen	  en	  met	  vuur	  
verbrand,	  

!  2	  	  en	  de	  vrouwen	  die	  er	  waren,	  van	  de	  kleinste	  tot	  de	  grootste,	  als	  
gevangenen	  weggevoerd.	  Zij	  hadden	  niemand	  gedood,	  maar	  hadden	  
hen	  weggevoerd	  en	  waren	  huns	  weegs	  gegaan.	  

!  3	  	  David	  en	  zijn	  mannen	  kwamen	  bij	  de	  stad,	  en	  zie,	  die	  was	  met	  vuur	  
verbrand;	  en	  hun	  vrouwen,	  hun	  zonen	  en	  hun	  dochters	  waren	  als	  
gevangenen	  meegevoerd.	  

!  4	  	  Toen	  begonnen	  David	  en	  het	  volk	  dat	  bij	  hem	  was,	  luid	  te	  huilen,	  
totdat	  er	  geen	  kracht	  meer	  in	  hen	  was	  om	  te	  huilen.	  

!  5	  	  Davids	  beide	  vrouwen	  waren	  ook	  als	  gevangenen	  meegevoerd:	  
Ahinoam,	  uit	  Jizreël,	  en	  Abigaïl,	  de	  vrouw	  van	  Nabal,	  uit	  Karmel.	  

!  6	  	  David	  werd	  zeer	  benauwd,	  want	  het	  volk	  sprak	  erover	  hem	  te	  
stenigen.	  De	  zielen	  van	  het	  hele	  volk	  waren	  namelijk	  verbitterd,	  ieder	  
over	  zijn	  zonen	  en	  over	  zijn	  dochters.	  David	  echter	  sterkte	  zich	  in	  de	  
HEERE,	  zijn	  God.	  



Zwak?	  Niet	  zien	  op	  jezelf	  
voorbeeld	  3	  
!  Romeinen	  4:	  18	  	  En	  hij	  heeft	  tegen	  alles	  in	  

gehoopt	  en	  geloofd	  dat	  hij	  een	  vader	  van	  vele	  
volken	  zou	  worden,	  overeenkomstig	  wat	  gezegd	  
was:	  Zo	  zal	  uw	  nageslacht	  zijn.	  

!  19	  	  En	  niet	  verzwakt	  in	  het	  geloof,	  heeft	  hij	  er	  
niet	  op	  gelet	  dat	  zijn	  eigen	  lichaam	  reeds	  
verstorven	  was-‐hij	  was	  ongeveer	  honderd	  jaar	  
oud-‐en	  dat	  ook	  de	  moederschoot	  van	  Sara	  
verstorven	  was.	  

!  20	  	  En	  hij	  heeft	  aan	  de	  belofte	  van	  God	  niet	  
getwijfeld	  door	  ongeloof,	  maar	  werd	  gesterkt	  in	  
het	  geloof,	  terwijl	  hij	  God	  de	  eer	  gaf.	  



Hoe	  wordt	  ik	  nu	  krachtig?	  
!  Efeze	  3:14	  Om	  deze	  reden	  buig	  ik	  mijn	  knieën	  
voor	  de	  Vader	  van	  onze	  Heere	  Jezus	  Christus,	  

!  15	  	  naar	  Wie	  elk	  geslacht	  in	  de	  hemelen	  en	  op	  
de	  aarde	  genoemd	  wordt,	  

!  16	  	  opdat	  Hij	  u	  geeft,	  naar	  de	  rijkdom	  van	  Zijn	  
heerlijkheid,	  met	  kracht	  gesterkt	  te	  worden	  
door	  Zijn	  Geest	  in	  de	  innerlijke	  mens,	  



Verder, mijn broeders, word 
gesterkt in de Heere en in de 
sterkte van Zijn macht.  
 
Neem daarom de hele 
wapenrusting van God aan, opdat u 
weerstand kunt bieden op de dag 
van het kwaad, en na alles gedaan 
te hebben, stand kunt houden. 
 
 
 
 
 


