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Beste luisteraars, gisteren hebben we samen Amos 6 vers 1-7 gelezen. Dit gedeelte is een indringende 

waarschuwing tegen zorgeloosheid, hoogmoed, weelde en valse rust. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Dat lezen we al direct in vers 1: ‘Wee den gerusten te Sion en den zekeren op den berg van Samaría, die de 

voornaamsten zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen.’ De profeet 

Amos moet in dit gedeelte het ‘wee’ (het oordeel) uitspreken. Deze zeven verzen zijn één lange beschuldiging 

tégen de zorgeloze leiders van Israël (het tienstammenrijk, met als hoofdstad Samaría). Bijzonder is dat God 

door Amos nu óók de leiders van Juda (het tweestammenrijk, met als hoofdstad Sion: Jeruzalem) aanspreekt. 

Met hen is het niet veel beter gesteld. Heel aangrijpend is dat in deze zeven verzen de naam van de HEERE 

niet wordt genoemd. Wél in het vers ervoor (Amos 5:27) én in het vers erna (Amos 6:8). En daarin gaat het 

alleen over het strenge oordeel van de HEERE, wat Hij gezworen heeft bij Zichzelf als de ‘God der 

heirscharen’ (legermachten). Dát leert dit gedeelte over God. Want de mens heeft de maat vol gezondigd. 

Er klinkt geen oproep tot bekering meer. Schrikt u hiervan? Grijpt het jou aan? Dat in dit gedeelte alléén het 

oordeel klinkt? Denk eens in: een leven lang… de prediking gehoord. Hoeveel jaar? Hoe lang zal God ons 

nog waarschuwen? Hoe lang zul jij en hoe lang zult u het bevel tot bekering en geloof nog horen?     

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

De kenmerken van degenen die Amos aanspreekt worden als één lange opsomming genoemd in vers 1-6. 

Vers 1: ‘Wee den gerusten te Sion.’ Het zijn de leiders van Juda (Sion). Ze zijn gerust. Niet bang! Niet ongerust. 

Ze leven op hun gemak in weelde (kanttekening). ‘En den zekeren op den berg van Samaría’. Ook de leiders 

van Israël (Samaría) voelen zich zeker en veilig. Zorgeloos. Het zijn de voornaamste leiders: ‘die de 

voornaamsten zijn van de eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen.’ Ze worden 

in vers 2 aangesproken: Kijk dan naar de (hoofd)steden van de volken om jullie heen! ‘Gaat over naar Kalné 

en ziet toe, en gaat vandaar naar Hamath, de grote stad, en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn 

dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale.’ In het noorden: Kalné (Babylonië) en Hamath 

(noord-Syrië). In het zuiden: Gath (Filistijnen). Dat waren vroeger grote, belangrijke steden. Veel welvaart. 

Nu zijn die steden geruïneerd, in verval geraakt. Dus ja, het ziet er nu in Sion en Samaría nog wel beter uit. 

Maar hoe lang nog? De kanttekening noemt de bedoeling hierbij: jullie zouden niet zo zorgeloos moeten zijn, 

maar je moeten spiegelen aan zulke voorbeelden en je bekeren. Doet u dat ook? Als je ziet en leest wat er in 

Oekraïne gebeurt? Hoeveel steden en burgers geraakt worden door raketten? Hoelang zal het nog duren 

voordat er oorlog in ons land komt? Of denk je dat er nooit meer een oorlog kan uitbreken? Wees eens eerlijk: 

ben je ook zo rustig en kalm onder alle oordelen? Zie de valse rust, vers 3: ‘Gij die den bozen dag verre stelt, 

(door te denken dat het nog lang niet zal gebeuren) en den stoel des gewelds nabij brengt’ (maar… door dit 

gedrag van de mens komt het oordeel juist snel dichterbij!). Geloof je dit? Ga eens na in je leven: wat heeft 

déze ernstige boodschap u en jou te zeggen? Wat doet deze profetie van Amos met u en jou? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

De opsomming van kenmerken over de mens gaat door, in vers 4, 5 en 6: ‘Die daar liggen op elpenbenen 

bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het 

midden van den meststal. Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der 

muziek, gelijk David. Die wijn uit schalen drinken en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar 

bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef.’ Dit gaat over het thema: het leefpatroon van mensen. 

Kort samengevat: hoe iemand ís en denkt, wordt zichtbaar hoe je door het leven gaat. Met andere woorden: 

het leefpatroon van deze leiders van het volk verraadt de valse rust. Dat zien we in deze verzen 4-6. Een luxe 

leven van rust, vakantie, lekker eten, amusement, muziek maken, wijn drinken, ontspanning, genieten. Want 

je leeft toch maar één keer: “lekker, leuk leven.” Ik leef voor mijzelf: “ik, mij en mijzelf”. Genieten! Relax: “pluk 

de dag.” Dat verraadt de valse rust. Geen zorg over de dreigende ondergang van het tienstammenrijk (Jozef). 

Nu opnieuw de spiegel voor ons: we leven in een tijd van hedonisme: een genotscultuur. Hoe is uw en hoe is 

jouw leven? Is dit een leefpatroon naar het schema van de wereld? Wat is eigenlijk het verschil met de wereld? 

Dat we op zondag naar de kerk gaan, regelmatig bidden, Bijbellezen? En je leeft verder ‘je eigen leven’ 



volgens het schema van deze wereld? Of mag door genade wandelen met God? Omdat de liefde van God 

is uitgestort in je hart door de Heilige Geest, door de verlossing in Jezus Christus? Ben je alléén met Zijn 

aanwezigheid in jouw leven tevreden en gerust? Verlang je naar Zijn (weder)komst? 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De oordeelsprofetie van Amos klinkt óók door in het Nieuwe Testament. De apostelen Paulus en Johannes 

hebben géén andere boodschap verkondigd dan de profeten: zonde en genade. Dit gedeelte bepaalt ons bij 

de aanstaande wederkomst. Heel erg: ook nu leven de meeste (kerk)mensen eigenlijk midden in de wereld. 

Onbekommerd, in valse rust. Onderzoek uzelf nauw. Jij ook?! We lezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2-3: 

‘Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht. Want 

wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk 

de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden.’ En Johannes vult Paulus aan: 

‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is 

niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen 

en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar 

begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid’ (1 Johannes 2 vers 15-17). Diezelfde 

apostel Johannes schrijft de woorden van Christus op in Openbaring 3 vers 15-16: ‘Ik weet uw werken, dat 

gij noch koud zijt, noch heet. (…) omdat gij lauw zijt, (…) Ik zal u uit Mijn mond spuwen.’ Onderzoek jezelf! 

Gaat dit over u? Gaat dit over jou? Gerust, vrede zonder gevaar, de wereld liefhebben, lauw zijn?     

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Hoe loopt het af let deze mensen? Dat lezen we in het laatste vers 7: ‘Daarom zullen zij nu gevankelijk 

heengaan onder de vorsten die in gevangenis gaan; en het banket dergenen die weelderig zijn, zal 

wegwijken.’ Het loopt niet goed af. Het rechtvaardig oordeel van de HEERE komt! En die voornaamste leiders 

van het volk zullen vooropgaan. Zij zullen als eersten, vooraan in de rij, worden weggevoerd in ballingschap. 

Waarom? Omdat ze de stem van de HEERE, door de profeet Amos, niet gehoorzaam zijn geweest. Omdat 

ze dáchten dat ze veilig waren. Het komt door die valse rust. Het komt door het leefpatroon, een leven naar 

het schema van de wereld. In zorgeloosheid, hoogmoed, weelde valse rust. Nu: reddeloos, hopeloos verloren.  

Hoe anders is de toekomst van de kinderen van de Heere! Vroeger leefden ze ook onbekeerd door. Net als 

de wereld. Naar het schema van de wereld. De jonge predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843) laat 

dit zien in zijn bekende gedicht ‘Eens was ik een vreemd’ling’: ‘Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart.’ 

Ook in valse rust. Maar door Gods Geest is die rust opgezegd. Onrust: reddeloos verloren, ik kan niet sterven! 

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,  

toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.  

Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.  

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 

Op 31 oktober herdenken we de Hervormingsdag. Ook Luther kende die strijd en onrust. En Augustinus. 

Zoals McCheyne. Zijn gedicht is in het bekende vragenboekje van Hellenbroek opgenomen. Zul je het lezen? 

Bovenaan staat de titel: ‘Het wachtwoord der Hervormers’. Dit heeft alles te maken met Hervormingsdag. 

Hoe God een mens bekeert. Vrede met God. Dan is er ook rust. Geen valse rust. Geen oppervlakkige rust. 

Geen rust voor deze tijd. Maar de ware rust. Voor tijd én eeuwigheid. Een geschonken rust. De Enige Rust. 

Te mogen rusten op het volbrachte werk van de schuldovernemende Borg en Zaligmaker. ‘Zij zullen in Uw 

Naam zich al den dag verblijden’ (Psalm 89:7). Kent u dat leven? Ken jij die zekerheid? Dan zingt McCheyne: 

Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 

Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!  

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 

dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 

Het is één van tweeën: ‘Wee den gerusten’ (Amos 6:1). Of: ‘Er blijft dan een rust over voor het volk Gods’ 

(Hebr.4:9). ‘Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan’ (Hebr.4:11). Want er zijn maar twee 

mogelijkheden: óf… óf. Zeg eens: heeft u rust? Heb jij rust? Is dit echte rust? Heb je de ware Rust gevonden? 

En wat is dan uw en jouw toekomst? 

         We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer! 


