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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 9:1-6. Om inzichtelijk te krijgen waar het in 

hoofdstuk 9 over gaat, is het leerzaam om terug te gaan naar hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 

gaat het over drie visioenen die Amos heeft gezien. Het eerste visioen gaat over 

sprinkhanen die het land kaalvreten. Het tweede visioen gaat over het land dat door vuur 

wordt bedreigd. Het derde visioen gaat over een paslood waarmee de HEERE bij een scheve 

muur staat. Het vierde visioen lezen we in hoofdstuk 8 en daar gaat het over een korf met 

zomervruchten. En in hoofdstuk 9 lezen over het vijfde en laatste visioen. Bij dit visioen 

staat de HEERE op het altaar en geeft Hij de opdracht om op de knoop (kapiteel) te slaan. In 

het Bijbelgedeelte van gisteren gaat het dus over het vijfde visioen van Amos. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In het vijfde visioen ziet Amos de HEERE op het altaar staan. We lezen dat de HEERE een 

opdracht geeft. Er moet op de knoop (kapiteel) worden geslagen. Het kapiteel is een 

versierde krans en ligt bovenop een pilaar. Het bovenste gedeelte van de tempel rust 

daarop. Het heeft daarom een belangrijke draagfunctie. Door het slaan tegen de knoop stort 

de tempel in. Voor niemand is het dan nog mogelijk om aan de ondergang te ontkomen. 

Waar je je ook bevindt, niemand zal ontkomen! God zal ze vinden! Ter onderwijzing lezen we 

in 2 Kronieken 16:9 – Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde (…).  
 

Ook worden in dit gedeelte verschillende eigenschappen van God zichtbaar. In vers 1 over 

Zijn rechtvaardig oordeel, in de verzen 2-3-4 over Zijn alwetendheid, over Zijn majesteit en 

heerlijkheid in vers 5 en de heerlijkheid van Zijn Naam in vers 6.   

 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? De HEERE is radicaal en definitief. Hij lijkt te 

wijken. De kanttekening laat zien dat dit visioen zich afspeelt bij het altaar in het heiligdom 

bij Bethel, waar de afgodendienst plaatsvindt. Of in elk geval bij een huichelachtige 

eredienst. Dan staat God op het punt het heiligdom te verlaten. In 1 Petrus 4:17 lezen we ook 

dat het oordeel begint bij het huis van God. Zie je jongelui, het is niet om het even hoe je 

omgaat met de eredienst. De HEERE ziet ‘hoe’ je hart is. De HEERE walgt van huichelen.  
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

De profeet Amos ziet de HEERE op het altaar staan. Ontzettend jongelui! De HEERE staat 

niet bij, maar op het altaar. Hij gaat het offeren verhinderen. Hij geeft de opdracht om op de 

knoop te slaan. Dit betekent dat het vonnis wordt geveld. Door het slaan tegen de knoop 

stort de tempel in. Dit betekent dat voor niemand het dan nog mogelijk is om aan de 

ondergang te ontkomen. Daarvan lezen we ook zo vermanend vanuit vers 2: Al groeven zij 
tot in de hel, zo zal Mijn hand ze van daar halen, en al klommen zij in den hemel, zo zal Ik ze 
van daar doen nederdalen. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? Het volk Israël is voor 

God openbaar. Maar dat geldt ook anno 2022. Alle mensen zijn voor God openbaar. Hij ziet 

alle gedachten, Hij hoort alle woorden, Hij ziet alle daden. Jongelui, voor je ouders of 

vrienden kun je nog wel dingen verbergen. Maar voor God is dit onmogelijk! Daarom is de 

Heere ook een rechtvaardig Rechter. Hij oordeelt rechtvaardig. Hij zal Zich met het oordeel 

niet vergissen. Hij weet precies hoe je hebt geleefd. Het zal ontzettend zijn om onverzoend 



God te ontmoeten. Dan heb je één verlangen en dat is zoals we in Lukas 23:30 lezen: Alsdan 
zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons. De 

kanttekening leert: namelijk uit groten schrik en benauwdheid. Jongelui, wat een ernst. Hoe 

zal jij God ontmoeten op die dag? 
 

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

In het eerste gedeelte van Amos 9 zien we dat de Heere geen medelijden toont voor het 

vreselijke dat Israël te wachten staat. En jongelui, God is ook barmhartig. Dat is ook 100% 

waar. Maar God is ook rechtvaardig. En dat is ook 100% waar. In Hebreeën 10:31 lezen we: 

Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. De Heere moet de zonde straffen. 

Hij is immers 100% rechtvaardig. Hij kan én wil de zonde ook vergeven. Hij is immers ook 

100% barmhartig. Hij is alles 100%. Hij kan én wil de zonde vergeven als ze 

plaatsvervangend worden gestraft. Dit kan alleen door Jezus Christus dé Zaligmaker! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 3 lezen we 

dat God overal is en álles ziet: En al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal Ik ze 
naspeuren en van daar halen; en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen in den grond van 
de zee, zo zal Ik van daar een slang gebieden, die zal ze bijten. Dit heeft raakvlakken met 

Psalm 139: 2 waar staat: Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn 
gedachte. En denk hierbij ook aan vers 8 waar staat: Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of 
bedde ik mijn in de hel, zie, Gij zijt daar. David belijdt in deze Psalm dat de HEERE hem kent. 

De HEERE weet wanneer David gaat zitten maar ook wanneer David weer opstaat. Al ver 

van tevoren weet God al welke gedachten er bij David naar bovenkomen. En wanneer David 

naar de hemel zou opvaren of naar de diepte van de hel zou afdalen, dan zou daar God zijn. 

De Heere is alomtegenwoordig. Hij is overal. Voor een onbekeerde is dit een schrikkelijke 

gedachte. Voor Gods kind een onuitsprekelijke troost!  

Niets is bedekt voor Zijn gezicht… Daarvan wist ook Johanna… Zal ze het doen? Nee, het kan 

niet en het mag niet. Toch heeft ze er zin in. Johanna wil zo graag nog één keer naar de 

kermis. Maar zij weet dat Reindert dit niet goed vindt. Reindert dient de Heere. Johanna 

verzint een smoes dat ze op bezoek gaat bij haar zieke tante. Reindert vindt het een goed 

idee. Zo gaan Johanna en haar vriendin naar de kermis. Daar is het een lawaai van jewelste. 

Johanna denkt aan haar vriend Reindert. O, als hij haar hier eens zag! Johanna heeft geen 

rust. Haar geweten begint te spreken. Samen besluiten ze om even bij tante te kijken en dan 

naar huis te gaan. Op de terugweg gaan ze nog even langs het huis van Reindert. “Ik 

probeer even door de opening te kijken hoor” zegt Johanna. Ze wil hem toch nog graag even 

zien. Ze kijkt naar binnen, en wat ziet ze daar? Wat hoort ze? Reindert heeft een preek 

gelezen en nu zingt hij: O grote Christus, eeuwig licht! Niets is bedekt voor Uw gezicht; Die 
ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Heel alleen zingt 

Reindert dit lied. Zijn hart gaat uit naar Hem, Die hem kocht heeft met Zijn dierbaar bloed. 

En… kijk eens naar Johanna! Zij ziet en hoort Reindert zingen. Wat een verschil met haar. Ze 

hoort hoe Reindert zich in de Heere verlustigt. Reindert is gelukkig en zij is ongelukkig. 

Even later loopt ze naar huis en zucht om vergeving en ontferming. Ze heeft verdriet omdat 

ze Reindert heeft bedrogen. Ze heeft verdriet over haar zonden. Maar, de Heere Die 

rechtvaardig en barmhartig tegelijk is, heeft ook haar zonden vergeven! 

 

Jongelui, de Heere ziet ook jou overal. Is de gedachte dat de Heere jou twenty-four-seven 

ziet, beangstigend of juist bevrijdend? Voor Johanna beangstigend… voor Reindert 

bevrijdend… En voor jou? 



Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

Het oordeel van de HEERE gaat Israël niet voorbij. Het volk wordt veroordeeld vanwege 

onrecht en het dienen van de afgoden. De tijd van de koningen in het Tienstammenrijk is een 

tijd van veel afgoderij. De HEERE wordt nog wel gediend, maar dat is de grote minderheid. 

De HEERE walgt van schijnheiligheid. Daarvan hebben we in hoofdstuk 3 en 5 gelezen. De 

profeet Amos krijgt van de HEERE de opdracht om de zonden aan te wijzen. Er is veel 

onrecht.  

Maar… in de verzen 11-15 laat de HEERE ook zien dat Hij het volk niet helemaal laat vergaan. 

Het huis van David zal hersteld worden. Er zal een bijzondere tijd komen voor Israël, maar 

ook voor andere volken. In Handelingen 15:16 en 17 lezen we waar Jakobus zegt: Na dezen 
zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en 
hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
Jongelui, dit betekent dat het heil ook aan de heidenen verkondigd wordt. En daarvan zijn 

wij elke week opnieuw getuige! Wat heeft de verkondiging van het heil in jouw leven 

uitgewerkt? Is Psalm 22:16 daarvan de vrucht? 
 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 

en grote daden. 
(Psalm 22:16) 

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

volgende keer! 

 

 

 

 

 


