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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Wat mooi dat je voor het eerst of 

opnieuw meeluistert! 
 

Gisteren was aan de beurt om te lezen: Amos 3:1-8. De profeet Amos is van boerenafkomst. 

Hij is een veehouder. Zijn afkomst is ook zichtbaar in het Bijbelboek Amos. Verschillende 

keren gebruikt hij beelden uit de landbouw. Amos wordt geroepen om te profeteren. Hij 

moet profeteren tegen het tienstammenrijk van Israël. Hij kondigt Gods oordeel aan. Israël 

heeft het verbond met de HEERE verlaten. Het oordeel wordt aangezegd. Ze doen onrecht 

tegen de armen en dienen de afgoden. Het volk bekeert zich niet en daarom zal de 

wegvoering in ballingschap ook zeker gebeuren.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over God? Vers 1 en 2 geeft aanleiding om lessen te halen uit het 

feit dat je gedoopt bent: Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen 
van Israël! namelijk tegen het ganse geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, 
zeggende: Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik 
al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken. Door de Heilige Doop ben je apart gezet. En 

dat is niet vrijblijvend. Je bent bij de doop bij je naam genoemd. Ook voor jou geldt: Uit alle 
geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend… Jongelui, dat ziet op Gods 

bijzondere liefde tot Zijn volk. Zie ook kanttekening 1. God wacht op jouw antwoord. Hij 

wacht op jouw terugkeer tot Hem. Maar daaraan kun je niet voldoen. Ontzettende 

werkelijkheid, want God zal Zijn verbondsvolk dan bezoeken. Maar weet je wat zo’n wonder 

is? In en door Christus wil God juist ook daarin rijk voorzien!  
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? De profeet Amos begint opnieuw met een 

oordeelsaankondiging. Hij begint met de woorden ‘Hoort dit woord’. Precies dezelfde 

openingswoorden lezen we ook in hoofdstuk 4:1 en hoofdstuk 5:1. Amos laat hiermee zien 

dat hij namens God spreekt. Hierin ligt een belangrijke les. In onze tijd kennen we geen 

profeten, maar predikanten. Een predikant of dominee spreekt ook namens God. Elke 

zondag opnieuw spreekt niet de dominee, maar spreekt God heel persoonlijk tegen jou. Heb 

je zo wel eens naar een preek geluisterd? Maar jongelui, ook wanneer je persoonlijk uit de 

Bijbel leest, dan spreekt God óók heel persoonlijk tegen jou. Of wanneer aan tafel uit de 

Bijbel gelezen wordt, dan spreekt God telkens opnieuw heel persoonlijk tegen jou.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In dit Bijbelgedeelte wordt duidelijk dat het volk 

Israël ontrouw is. Ze doen onrecht tegenover de armen en dienen de afgoden. Ze hebben de 

HEERE verlaten en zondigen de maat vol. Ze overtreden de wet van God. En daarom wordt 

het oordeel aangezegd.  
 

Over de maat vol zondigen gesproken… Het is in het jaar 1753. In een plaats in Hongarije 

wordt een groot feest gehouden. Twee personen verschijnen op het podium. Ze zullen deze 

avond die hervormden flink gaan bespotten. Ze hebben zich verkleed. De ene man lijkt 

precies op de grote kerkhervormer Maarten Luther en de andere man lijkt precies op zijn 

vrouw Catharina van Bora. Deftig stapt het tweetal naar het podium. Een bulderend 

schatergelach volgt. De zogenaamde Maarten Luther opent een boek. Streng kijkt hij voor 

zich uit. Hij vertelt dat hij Maarten Luther is en dat een ieder zijn zonden bij hem kan 

belijden. Mensen die hun zonden bij hem belijden, krijgen kwijtschelding van hun zonden. 

Het gespot gaat op een vreselijke wijze door. Maar… toen het allerergste. Aan het eind van 



de avond stelt de zogenaamde Maarten Luther voor de avond af te sluiten met gebed. Onder 

gelach spreekt hij het ‘Onze Vader’ uit. Bij de zin ‘Want Uw is het koninkrijk en de kracht’ is 

de maat vol gezondigd… Nauwelijks heeft de zogenaamde Maarten Luther de zin 

uitgesproken en valt op de grond. Hij heeft nog elf dagen geleefd. Precies veertien dagen 

daarna overlijdt ook de man die zich als Catharina van Bora verkleed had. 
 

Hoe droevig is het anno nu met Nederland gesteld. Ook Nederland zondigt de maat vol. 

Denk hierbij alleen al aan de abortus- en euthanasiepraktijken. En waar gaat het heen met 

de genderideologie? En met het christelijk huwelijk tussen man en vrouw? Er wordt openlijk 

gespot met alles wat met God en Zijn zalige dienst te maken heeft. Ook Nederland maakt 

zich rijp voor het oordeel.  
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In vers 3 lezen we: 

Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?  De profeet Amos wil 

hiermee zeggen dat je met elkaar kunt wandelen zodra je elkaar hebt ontmoet. In de Bijbel 

lezen we vaker over wandelen. Denk bijvoorbeeld aan Genesis 6:9b waar we lezen: Noach 
was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten; Noach wandelde met God. Daarom 

kun je denken aan het thema ‘wandelen’. Een ander woord voor wandelen is ‘kennen’ of 

‘omgang hebben met’. Noach wandelde met God. En dit kan omdat zijn zonden vergeven zijn. 

Doordat de zonden vergeven zijn is Noach ‘bijeengebracht’. Dit betekent dat Noach door 

genade in een rechte verhouding met God leeft. De toorn van God rust niet op zijn leven. 

Door genade leeft Noach in vrede met God, zijn Schepper. Jongelui, een belangrijke les. Van 

nature is het onmogelijk om met God te wandelen. Je moet eerst ‘bijeengekomen zijn’. Want 

dán is het mogelijk om met God te kúnnen wandelen. Dan heb je Hem ontmoet en leef je in 

vrede en vriendschap met God je Schepper. Het wandelen met God betekent een heilig 

leven. De liefde van God is dan uitgestort in je hart. Je krijgt een hartelijk verlangen om 

naar de wet van God te leven. Je mag dan een intieme geestelijke omgang en vriendschap 

met God hebben. Dat is, zoals we lezen van Noach, met Hem wandelen. Ken jij door genade 

een intieme geestelijke omgang met God? Door Zijn liefde in je hart krijg je alles lief wat de 

HEERE ook lief heeft en je haat alles wat de HEERE ook haat. Dit wordt dan ook in het 

dagelijks leven zichtbaar.  

 

Misschien vraagt iemand: ‘Is dit leven met de HEERE dan geen zwaar leven?’ Jongelui, eerst 

even een voorbeeld: Stel: je mag graag aan je brommer sleutelen. Je zit uren per dag in de 

werkplaats. Je geniet van het sleutelen. Voor jou is het dan geen straf om elke dag veel tijd 

in de werkplaats door te brengen. Je doet het immers heel graag! Dit in tegenstelling van je 

kameraad. Hij wil niet graag met je ruilen. Hij moet er niet aan denken elke dag uren in de 

werkplaats te moeten zitten. Hij gaat veel liever studeren of zich bezig houden met een 

andere hobby. We gaan terug naar de vraag: ‘Is dit leven met de HEERE geen zwaar leven?’ 

Het antwoord staat in 1 Johannes 5:3 - Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden 
bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Gods kinderen krijgen een hartelijke lust en liefde 

om te leven naar Gods wil, zoals we die kennen uit Zijn geboden. Dit leven met de HEERE is 

geen straf maar juist een hartelijk verlangen, een liefdedienst. Het wandelen met de HEERE 

is een teer en aanhankelijk leven. Je wilt niet meer zondigen. Je kunt niet meer meedoen 

met de wereld. Leg je hart hier eens naast? Mag jij door genade met God wandelen? Ben jij 

door genade ‘bijeengekomen?’ 
 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 8 staat: De 



leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet 
profeteren? Je bent vast weleens in een dierentuin geweest. Wellicht heb je een leeuw 

weleens horen brullen. Op zo’n moment ben je blij dat er tralies tussen zitten. Je moet er 

niet aan denken dat zo’n leeuw zou ontsnappen. Amos maakt een vergelijking met zo’n 

leeuw. Als de HEERE spreekt, dan kan Amos niet zwijgen. Hij moet dan spreken en hij moet 

dan het oordeel eerlijk aanzeggen.  

 

Ook in onze tijd heeft een knecht van God de opdracht om eerlijk over de zonde en het 

oordeel te spreken. Daarom heeft dit gedeelte ook raakvlakken met Jesaja 3:10 en 11 waar 

staat: Zegt den rechtvaardige, dat het hem welgaan zal; dat zij de vrucht hunner werken 
zullen eten. Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan; want de vergelding zijner handen 
zal hem geschieden. De boodschap van Jesaja is heel eerlijk. De rechtvaardigen die de 

HEERE van harte vrezen en dienen zullen niet gestraft worden. Maar de goddelozen zullen 

aan Zijn straf niet ontkomen.  

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In vers 7 lezen we: Gewisselijk, de 
Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de 
profeten, geopenbaard hebbe. Dit betekent dat het oordeel van God niet onaangekondigd 

komt. De HEERE heeft het volk Israël hierin eerlijk behandeld. Door Amos de profeet heeft 

Hij het oordeel aangezegd.  
 

En zo is het ook in onze tijd. Wij zullen allen eenmaal geoordeeld worden. En dat is niet 

onaangekondigd. Vanaf de kansel worden wij hierin telkens opnieuw eerlijk behandeld. Je 

hoort vanaf de kansel dat het straks is: óf hemel óf hel. Ds. G. Boer zei eens: er loopt een 

rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Als het goed is hoor je hier in de 

prediking niets anders dan voor de rechterstoel. En Calvijn schrijft ook dat wij in de 

prediking voor Gods rechterstoel worden gedaagd. Er vallen beslissingen tijdens de 

verkondiging: oordeel en vrijspraak, dood en leven. Alle mensen zullen de Rechter met 

eigen ogen zien. Ook jij komt heel persoonlijk voor deze Rechter te staan, want in 

Openbaring 1:7 lezen we: Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien (…). God zal 

dan als een rechtvaardig Rechter twee groepen maken. Aan de rechterkant zullen de 

rechtvaardigen staan en aan de linkerkant de goddelozen. Je zult dan geen aanschouwer, 

maar echt iemand zijn van één van deze twee groepen. De goddelozen zijn de vervloekten 

die geen vergeving van zonden hebben ontvangen. Zij zullen aan de linkerkant van de 

hemelse Rechter staan. Het oordeel is onherroepelijk. De hoogste Rechter zal Zich niet 

vergissen. Alle goddelozen zullen de hel, de eeuwige rampzaligheid ingaan om er nooit, 

nooit meer uit te komen! Ontzettend! En wie staan er aan de rechterkant? Daar staan de 

rechtvaardigen. Daar staan alle mensen die gerechtvaardigd zijn; die vergeving van zonden 

hebben ontvangen. Rechtvaardig in Christus. Daar staan zij die gereinigd zijn door het bloed 

van Christus. Wat een gelukkig volk! Zij mogen eeuwig bij de HEERE zijn én Hem groot 

maken! Jongeren, aan welke kant zul jij straks staan? En u ouderen? Staat u straks aan de 

linker- of de rechterkant? En wie van ons kan dán zeggen dat het niet is aangekondigd? 

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
(Psalm 98:4) 
 



Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 


