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Het hele boek Amos in een serie van vijf preken 

 
 
1. ‘Vurige preken’ (Amos 1 en 2), 29 januari, 10.00 uur. 
 Voorwerp bij de preek: Brandblusapparaten 
 
2. ‘Vette koeien’ (Amos 3 en 4), 5 februari, 10.00 uur. 
 Voorwerp bij de preek: Hoge hoed 
 
3. ‘Zoek de HERE en leef’ (Amos 5 en 6), 12 februari, 19.00 uur. 
 Voorwerp bij de preek: Zaklamp 
 
4. ‘Waterpas?’ (Amos 7 en 8), 26 februari, 10.00 uur. 
 Voorwerp bij de preek: Paslood en waterpas 
 
5. ‘Een onverklaarbaar bewoonde woning’ (Amos 9), 4 maart, 10.00 uur. 
 Voorwerp bij de preek: Bord met tekst ‘Onbewoonbaar verklaarde 
 woning’ 
 
De preken zijn ook op de website te beluisteren. 
Houd uw Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) erbij en sla die open bij Amos. 
In bepaalde gevallen zal de NBG-vertaling van 1951 gevolgd worden. 
Het is aan te bevelen de hoofdstukken waarover de preek gaat van te voren 
door te lezen. 
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‘Vurige preken’ (Amos 1 en 2) 

 
 
Vandaag heb ik een brandblusser meegenomen. Die zie je niet zo vaak aan 
een preekstoel hangen in onze kerken. Dat is ook niet nodig, want onze preken 
zijn niet zo vurig. Of misschien vandaag toch wel. 
 Ze vonden Amos geen fijne dominee. O eerst wel, eerst vonden ze het 
een geweldige spreker: ‘Wat kan die het goed zeggen!’. Maar later werden ze 
er ongemakkelijk onder. Hij kon het té goed zeggen. Wat denkt die boer uit het 
Zuiden wel? 
 Ja, dat was Amos. Amos was helemaal geen dominee. We zullen 
Amos de komende weken nog veel beter leren kennen. Amos was dus boer: 
schapenfokker, en ook nog vijgenteler zo lezen we verderop. Amos had dus 
een klein gemengd bedrijf in het land Juda, in het dorp Tekoa, ongeveer 15 
kilometer onder Jeruzalem. Amos, de boer uit Tekoa. Met zijn schapen en zijn 
vijgen loopt hij de markten af. En zo komt hij ook in Israël. Sinds de scheuring 
van het twaalf-stammenrijk van David en Salomo, is dat het noordelijke rijk 
geworden: het tien-stammenrijk. Hij kwam uit het Zuiden, uit het twee-
stammenrijk, uit Juda. En op de markten van de steden van dat Noordrijk, 
Bethel, Gilgal en de hoofdstad Samaria, komt hij met zijn handel. Want juist in 
het Noordrijk ging die handel erg goed. De burgers waren rijk. Nou ja, de 
gegoede burgers dan, de handelslui, de regeringsleiders en de 
regeringsmedewerkers. En het land was bijna weer zo groot geworden als in 
de tijd van Salomo. Dat kwam omdat de vijand, Assyrië, verzwakt was. Maar 
dat schenen ze niet door te hebben. Jerobeam II regeerde voorspoedig. En ze 
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hielden netjes hun erediensten in de heiligdommen te Bethel en Gilgal, met 
vele offers. Nee, het was echt een goede tijd, het ging allemaal prima. Nooit 
was de hemel zo blauw. En Amos wordt nu door God achter de schapen 
vandaan geroepen om hier in het Noordrijk te gaan profeteren. Twee jaar voor 
de aardbeving. Welke aardbeving dan? Dat wist iedereen. Dé aardbeving 
natuurlijk. Want het boek Amos is later opgeschreven en toen werd het pas 
populair. Na de aardbeving gingen de mensen het pas echt goed lezen. En 
toen dachten ze: hij heeft wel gelijk gehad. Twee jaar voor de aardbeving dus. 
Wij zeggen dat toch ook zo? ‘Dat was voor de oorlog’. Welke oorlog dan? Nou, 
dé oorlog, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ze krijgen dus nog twee jaar de 
tijd. 
 Kijk, daar loopt hij die Amos. Midden op de markt stopt hij, en kijkt om 
zich heen en begint te profeteren. Wat zegt hij dan? ‘De HEER brult vanaf de 
Sion. Hij gromt vanuit Jeruzalem.’ Is dat niet een beetje oneerbiedig, om het 
spreken van God te vergelijken met het brullen van een leeuw? Ja misschien 
wel, maar de aandacht is getrokken. Als God brult als een leeuw, dan moet het 
wel ernstig zijn. ‘Als een leeuw brult, wie zou er dan niet vrezen?’ ‘De weiden 
van de herders verdrogen’, zo gaat hij dan verder. De herders, dat zijn de 
leiders van de kudde. Dat staat hier voor de regering van een volk. Hun land 
verdroogt. 
 Wat bedoelt deze profeet? ‘Dit zegt de HEER’, zo gaat hij dan verder, 
‘misdaad op misdaad heeft Damascus begaan’. O, hij bedoelt de regering van 
Syrië (Aram). Zo zeggen we dat ook vandaag. Als we een regering bedoelen, 
dan noemen we de hoofdstad: ‘Moskou laat weten...’ en dan bedoelen we de 
regering van Rusland. ‘Washington zegt...’; ‘Berlijn kwam met de volgende 
verklaring...’; ‘Den Haag komt met deze maatregel’. Damascus, Syrië dus, trok 
een spoor van verwoesting in de provincie Gilead. ‘Het is wel eens goed dat 
God daar wat van zegt.’ En straks word Gaza en Tyrus ook nog het oordeel 
aangezegd. ‘Uitstekend Amos’. 
 De mensen die gewend zijn het eerste deel van de preek met strakke 
aandacht te volgen, maar bij het tweede deel in slaap zakken, die vinden de 
preek van Amos schitterend. ‘Tjonge wat kan die man het zeggen; wat een 
spreker’. Ja, God brult uit Sion over de andere volken. En terecht! Het onweer 
van God komt op. Over de volken slaat Zijn bliksem in met vuur. Het eerst 
werden de paleizen van Damascus getroffen. Vijanden van Israël tot op de dag 
van vandaag. Alleen heten de leider nu niet meer Hazaël of Benhadad, maar 
Assad. ‘Prima Amos, in de fik ermee. Vuur uit de hemel; God is met ons’. 
Liggend op hun ivoren bedden knipogen de burgers van Samaria tegen elkaar. 
‘Wat heeft Amos de vijanden van God het weer eens goed aangezegd’, zegt 
de een. En tussen twee teugen door zegt de ander: ‘Die boze wereld’. 
 Nu was het ook gruwelijk wat Hazaël gedaan had. In vers 3 lezen we 
dat Syrië een spoor van vernielingen door Gilead had aangebracht. Zo zegt de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Maar letterlijk staat er: ‘Gilead werd met ijzeren 
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dorssleden gedorst’. Nu kun je dat symbolisch opvatten, zoals de NBV dat 
doet, maar de meeste denken toch dat het vrij letterlijk is bedoeld. Dat de 
mensen op hun buik neer werden gelegd op het land, met de blote ruggen 
boven en dat dan met een dorsslee met scherpe ijzers eronder, waarmee je 
het tarwe dorste, over de ruggen van die mensen werd gereden. In Psalm 129 
klaagt Israël daar ook over: ‘Ploegers ploegden op mijn rug en maakten lange 
voren’. Zo deden die vijandige koningen. Het was een wrede tijd. Terwijl de 
koningen van Israël juist genadig waren. Juist ook voor Syrië (1 Kon. 20:31). 
Vreselijk die koning van Damascus. De koning van ‘Bikat-Awen’. ‘Zondedal’ 
betekent dat. En heerser van ‘Bet-Eden’, ‘huis van lust’. ‘Zondedal’, ‘huis van 
lust’, zo is Damascus in verval geraakt. ‘Gelukkig dat God hier wat van zegt’, 
zo denken ze in Israël. 
 En dan het tweede: Gaza, Asdod en Askelon; de Filistijnen wordt nu 
het oordeel aangekondigd. Wat deden die dan? Uit hele dorpen haalden ze de 
mensen weg en verkochten die; een complete slavenmarkt. En de 
veehandelaar uit Tekoa verheft zijn stem tegen die handelaren in menselijk 
vee. Maar niet alleen de Filistijnen, ook de Tyriër was grossier in mensenvlees, 
die gemartelde kinderen van God verkochten als slaven. Bovendien verbraken 
ze het verdrag met de broeders, met het volk. Koning Salomo had in de tijd 
voor de bouw van de tempel een verdrag gesloten met Tyrus. Hij had wijn, 
schapen en graan gegeven in ruil voor cipressenhout voor de bouw van de 
tempel. En nu werd dat contract geschonden en brult de HEER als een leeuw. 
‘Goed zo, laat God maar eens wat aan die tirannen doen; die moordenaars van 
ons volk. Ze schenden het verdrag’. En zo komt het vuur van God als toorn 
over deze drie vijanden rondom Israël. Syrië in het oosten, Gaza in het westen 
en Tyrus in het noorden.  
 In Samaria, de hoofdstad van Israël, keken ze eens uit de vensters van 
hun ivoren huizen. En men zei: ‘Zwaar weer daar, in het westen, het noorden 
en het oosten. Donder en bliksem, maar het is gelukkig ver weg...’. En ze 
draaiden zich nog eens om op hun ivoren bedden. Maar dat hadden ze beter 
niet kunnen doen. Want het onweer van Gods toorn blijft daar niet. De lucht 
wordt zwarter, het onweer komt dichterbij. Eerst drie vreemde volken 
Damascus, Gaza en Tyrus. Dat was nog ver weg. Maar de ring rondom Israël 
word nauwer. Nu zijn drie familievolken aan de beurt. Eerst Edom (vers 11): 
afstammelingen van Ezau. En de zonde van Edom was nog een graadje erger. 
Ze hebben hun broeder zwaar vervolgd. Zijn bloedeigen tweelingbroer: Jacob, 
dat is Israël. Weet u nog dat Jacob zo genoemd werd? Jacob oftewel Israël als 
de vader van het volk? En de Edomieten waren net als Ezau. De harige, de 
wilde, de verongelijkte. Herodus van de kindermoord was een Edomiet, en zo 
is er vijandschap tussen broeders van hetzelfde huis. Vreselijk soms een 
onuitblusbare brand. 
 En dan dat tweede familieverwante volk, de Ammonieten. Amon, dat 
was de zoon van Lots jongste dochter (Gen. 19). Om even het geheugen weer 
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wat op te frissen, sinds dat verblijf in Sodom was er van alles mis gegaan in 
het gezin van Lot. Hij had beter niet voor dat stuk land kunnen kiezen. Lot en 
zijn twee dochters ontkomen uit het vuur over Sodom. Maar dan voeren de 
dochters Lot dronken en hebben gemeenschap met hem. De oudste de eerste 
nacht, en de jongste de tweede nacht. En ze raken zwanger en baren allebei 
een zoon. Moab en Ammon geheten. Wat moet er van deze jongens worden 
als je vader tegelijk je opa is? Misdaad op misdaad begaan de Ammonieten. 
Om hun gebied te willen vergroten hebben ze de buik van zwangere vrouwen 
opengereten. Telkens hebben machthebbers het voorzien op kleine kinderen. 
In Egypte werden de jongetjes in de Nijl verdronken. Herodus is bekend van de 
kindermoord in Bethlehem. Maar ook vandaag worden er kinderen opgeofferd 
als kindsoldaten of in de prostitutie of bij kinderporno. Allemaal om macht, om 
jezelf te handhaven. En hier gat het om gebiedsuitbreiding. 
 Nu wil ik niet direct een verband leggen tussen deze wellustmoorden 
op ongeboren kinderen en onze abortuspraktijk vandaag de dag. Maar toch: 44 
miljoen abortussen in deze wereld per jaar! Dat vind ik niet normaal. In wat 
voor wereld leven wij? De ene keer wordt er een kindje geboren van 22 weken. 
Doodgeboren. Er worden geboortekaartjes gestuurd die tevens 
overlijdensberichten zijn. Het kindje krijgt een naam; er wordt een korte 
kerkdienst gehouden vooraf aan de begrafenis. Een andere keer willen een 
man en een vrouw een foetus van ook 22 weken laten weghalen. Dat mag in 
Nederland, dat is recht in onze wereld. Ik blijf het krom vinden, onrecht. 
 Ammon doet om zijn gebied uit te breiden dit vreselijke kwaad, van het 
opensnijden van zwangere vrouwen. Luchtaanvallen en mitrailleurs waren er 
toen nog niet om een land te veroveren, dus deden ze het maar zo. Het 
ongeboren geslacht uitroeien van Gilead. Als hier de Satan niet achter zit? Om 
de geboorte van het vrouwenzaad te verhinderen, om te verhinderen dat de 
Messias geboren zou worden. Is dat niet een antichristelijke macht? Was dat 
ook niet in Egypte zo en ten tijde van Esther, evenals bij Herodus ten tijde van 
de geboorte van Jezus, en hier met Ammon? Had God het niet beloofd in de 
‘moeder van alle beloften’, de moederbeloften aan Eva. Toen Hij zei tegen de 
Satan: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen jou en deze vrouw, en tussen haar 
zaad en jou zaad. En dit, haar zaad, haar nageslacht, degene die uit haar 
nageslacht voortkomt, zal jou, Satan, de kop vermorzelen’. En antichristelijke 
machten van alle tijden willen dat bestrijden, zo laat Openbaring 12 dat ook 
zien. De draak staat daar voor de vrouw die baren zou. Hij staat daar om het 
kind te verslinden, zodra zij haar kind gebaard had. De draak, dat is de oude 
slang die duivel word genoemd, de Satan, zegt Openbaring. Overal in de 
geschiedenis staat die draak op en staat die draak voor de vrouw die baren 
zou. Aan de oevers van de Nijl ten tijde van Farao, bij de muren in de burcht 
Susan ten tijde van Esther en Haman, in de straten van Bethlehem ten tijde 
van Herodus, op de wegen van Gilead ten tijde van de Ammonieten. O, die 
onbeschaafde wereld van de Ammonieten. Gelukkig leven wij in een 
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beschaafde wereld van 44 miljoen abortussen per jaar. Waarlijk, wij hebben 
het vér gebracht met onze beschaving! 
 Maar nog verder zwelt het onweer aan. Moab die andere zoon van opa 
Lot en van zijn oudste dochter als moeder is aan de beurt. Wat doen die 
Moabieten dan? Ze verbranden de botten van de koning van Edom om er kalk 
van te maken. Een gebruiksmiddel, bouwmateriaal voor het pleisteren van 
muren. En daarmee hebben ze – en dat is het misdadige – daarmee hebben 
ze menselijke beenderen, van wie die ook maar afkomstig zijn, onteert. Zoals 
in de tweede wereldoorlog de Nazi’s dat deden: van de lijken van vergaste 
joden maakte ze zeep. En dan kunnen wij zeggen: dat was toen. Wat waren 
dat verschrikkelijke mensen. Maar we moeten het weten. We moeten het 
herinneren, want het kan zo weer gebeuren als we niet oppassen. 
 We zien hier dat God dus ook opkomt voor Edom. Edom dat net nog 
zijn portie kreeg? Het gaat dus niet alleen om het volk van Israël, het gaat God 
om alle volken, om alle mensen als zijn schepselen. Het gaat ten diepste niet 
om het volk Israël, maar om alle volken van de aarde te redden. Ook de 
Filistijnen, de Tyriër, de Moren, zo zongen we in Psalm 87. God neemt het 
evenzo op voor het onrecht dat Edom wordt aangedaan, door van die koning 
zijn beenderen te verbranden. Het gaat niet om Israël, Moab of Edom, maar 
om het recht op heel de aarde. Ik zal vijandschap zetten tussen jou, Satan en 
het hele nageslacht van Eva: de mensheid. God komt hier niet op voor Edom, 
omdat Edom zo goed is, maar omdat het recht op aarde, omdat de 
menselijkheid geschonden wordt. Want ook de koning van Edom  was een 
mens. Geschapen naar Gods beeld. Dan ga je beenderen niet opgraven en 
verbranden tot kalk.  Nog een keer kijken de inwoners van Samaria uit de 
ramen van hun met ivoor bedekte handelshuizen. Steeds donkerder worden de 
wolken en ze pakken zich samen rondom. Twee keer drie volken rondom. Met 
deze zes volken is de cirkel rondom Israël bijna gesloten. Het westen, het 
oosten, het noorden en het zuidoosten. Het onweer kan geen kant meer op; 
alleen naar het zuiden nog. En weer spreekt God met dezelfde woorden: 
misdaad op misdaad heeft... Júda begaan. Het vuur van Gods toorn stopt niet 
voor de grens van het heilige land. De bliksem slaat in, vlakbij. In het zuiden. 
De fuik rond Israël is nu gesloten. Juda is nu aan de beurt in het zuiden. ‘Ja 
eigenlijk ook begrijpelijk, want moet je eens zien hoe ze daar met godsdienst 
omgaan’, zeggen ze daar in Samaria. Juda, Jeruzalem is wel de moederkerk, 
maar nu is Juda aan de beurt. Ja, Amos preekt ook over zichzelf, nu Gods vuur 
Jeruzalem en zijn paleizen treft. Ze hebben de wet van God, de Thora, 
verworpen, het huwelijksverbond. Een verbondsbreuk telt dubbel zo zwaar. Als 
je de liefde die je van God hebt ontvangen afwijst, als je je doop 
veronachtzaamt. Wat is dat erg. Gods liefde is dan gekwetst, zoals de liefde 
van een man voor zijn vrouw gekwetst wordt als hij hoort dat zijn vrouw het met 
een ander houdt. Zo is Gods liefde gekwetst. 
 Nog eens kijken de mensen in Samaria uit hun mooie huizen. Alles 
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rondom Israël staat nu in brand. En dán slaat de bliksem ook in Israël in. Nu is 
Amos daar waar hij wezen moet. Daartoe is Amos vanachter de schapen 
geroepen om in het Noordrijk, in het Tienstammenrijk, in Israël te prediken. 
Alles hiervoor was inleiding. Maar nu horen we: ‘Misdaad op misdaad heeft 
Israël begaan.’ Werd in het voorgaande slechts één enkele wetsovertreding 
van een volk genoemd, nu gaat het tot in het detail. Was voor die zes volken 
één hoofdstuk genoeg, nu volgen voor dat zevende volk, het volk van God, 
ruim zeven hoofdstukken. Het onrecht in Israël is zo vreselijk, net zo vreselijk 
als bij de volken rondom, alleen ze zien het niet. 
 Wat deden ze dan? Daar zullen we in de volgende preken nog over 
horen. En hoe Amos als een briljant prediker, als een woordkunstenaar, de 
dingen scherp zegt. ‘Wat kan die man het goed zeggen, wat een spreker’. Nu 
hoor je ze dat niet meer zeggen daar in Samaria, daar in Israël. Ze vinden 
Amos ineens geen fijne dominee meer. Maar wat deden de Israëlieten dan? 
Als iemand geld van je had geleend, en hij kon dat na een bepaalde periode 
nog niet terug betalen, dan kon je een tijdje lang die persoon voor je laten 
werken. Ze wisten heel goed uit Leviticus 25 dat je zo’n persoon niet als slaaf 
mag behandelen. Het blijft je volksbroeder. Je moet hem beschouwen als je 
loonarbeider. En als hij zolang gewerkt heeft dat het bedrag is voldaan, dan 
mag hij terug naar zijn gezin, of als het jubeljaar aanbreekt dan is zelfs ook de 
schuld kwijtgescholden. Maar wat deden ze in Israël nu? Die mensen mochten 
helemaal niet terug naar hun gezin. Ze behandelden deze mensen wel als 
slaven. En als ze een paar schoenen wilde kopen, dan verkochten ze gewoon 
zo’n man als slaaf aan een slavenhandelaar. Die nam hem dan mee met de 
karavaan, en zo kwamen ze nooit meer terug bij hun gezin. Voor een paar 
sandalen!!! 
 En ook met dienstmeisjes werd niet goed omgegaan. Het kon zomaar 
gebeuren dat de zoon van een familiebedrijf, zijn vader tegen kwam die ook op 
weg was naar dat dienstmeisje, daar achter de stellingen. En je kan wel raden 
wat die mannen van plan waren: schande. Schande voor de heilige naam van 
God. En naast de avondsmaaltafel knielde ze neer, op de jassen van de 
mensen die deze kledingstukken als pand hadden afgegeven. Om zogenaamd 
voor God te knielen, Hem te aanbidden. Jassen als onderpand van de armen, 
die je juist moest teruggeven vóór zonsondergang. Dat hebben we gelezen. 
Nota bene de jassen achterhouden, zodat de ellendige kou moet lijden.  En dan 
ook nog drinken van de wijn van het avondmaal.  Heel de wereld staat in 
brand. En Amos vurige preken laten dat scherp zien. Wie kan dat nog blussen? 
Elke dominee die over Amos gaat preken kan dat niet doen zonder huiver. Ik 
heb de afgelopen week ook wel eens gedacht: waar ben ik aan begonnen? 
Maar door dit alles heen huilt de liefde van de HEER, de HEER brult als een 
gewonde leeuw. De leeuw die ook het Lam is, het geslachte Lam. De liefde 
van de HEER is gewond. Ze zingt niet, ze brult van verdriet. Voorbij gaan aan 
de toorn van God, dat is niet de schrik van de hel. Als je voorbij gaat aan de 
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liefde van God dan moet je pas schrikken. De leeuw brult, wie zou niet vrezen?  
Soms spreekt God zacht tot ons, liefdevol, soms fluistert Hij tot ons in je hart. 
Maar soms gebruikt God ook een megafoon. Hij brult. Omdat Hij anders niet 
gehoord wordt. ‘Israël ik hou van je. Wat heb Ik niet allemaal voor je gedaan?’  
En dan somt God nog drie dingen op. En zo profeteert Amos daar in Israël, 
twee jaar voor de aardbeving. Nog twee jaar en dan zal de grond onder jullie 
voeten kraken. Let op de tekenen der tijden. 
 Waarom God zo doet? God houdt van jullie Israël. Daarom komt Hij 
met zijn vuur, en Amos met zijn vurige preken. Als God alles maar zal laten 
lopen en zal zeggen: ‘Laat maar zitten’, dan zal Hij juist bewezen hebben het 
volk niet lief te hebben. Als een man waarbij de vrouw overspel pleegt zou 
zeggen: ‘Het maakt mij niet uit. Laat haar maar haar gang gaan’, dan zou hij 
bewijzen dat hij haar niet echt liefheeft. 
 Overal is het vuur van Gods gekwetste liefde ingeslagen als bliksem. 
Wie kan dit vuur blussen? God zal zelf het vuur van Zijn toorn moeten blussen. 
Hoe? Dan moeten we doorlezen. En dat gaan we ook doen de komende 
weken. 
 Op de preekstoel van onze kerken zie je nooit een brandblusapparaat 
staan, dat is ook niet nodig. Want onze preken zijn niet zo vurig dat er geblust 
moet worden. Of toch wel? Amen. 
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‘Vette koeien’ (Amos 3 en 4) 
 

 
 
Daar heb je hem weer, die Amos. Was het net een beetje rustig geworden in 
Samaria, had men net weer een beetje ademgehaald, is hij daar weer. Ineens. 
‘Meneer Onweer’. En opnieuw maakt dat mensen onrustig. 
 Zijn beroep, schapenfokker en vijgenteler, brengt met zich mee dat hij 
regelmatig op markten komt. Hij staat op markten om schapen, wol en vijgen te 
verkopen. Ook hier in Israël, in Bethel, Gilgal en Samaria. Maar niet alleen om 
spullen te verkopen was hij daar. Hij had ook een goddelijke opdracht. Hij 
moest ook gaan preken, in het Noordrijk, in Israël, namens God. Als Amos dan 
in Israël komt, en hij ziet al het sociale onrecht tegen de armen, en de 
drinkgelagen in de deftige paleizen, dan ergert Amos zich. En dan krijgt hij de 
Geest én de woorden van God, om te profeteren. Midden op de markt verheft 
hij zijn stem tegen de mensen die lekker in het zonnetje op de markt lopen; 
tegen de vrouwen die op hun ivoren divans in de tuin bij hun huis liggen. Daar 
heb je hem weer, die Amos, met zijn ‘slecht weer’ berichten. En ze zien de bui 
alweer hangen. Nee, ze vonden Amos geen prettige dominee. Ze proberen de 
boodschap dan ook van zich af te houden. ‘Wat zijn de woorden van een boer 
en een marktkoopman eigenlijk waard?’ 
 Maar hoor eens, hij stelt vragen! Hij stelt hele simpele vragen, kinderlijk 
eenvoudig. Denkt die man van het platteland dat wij dat in de stad niet weten? 
Moet je horen wat hij vraagt? ‘Gaan er ooit twee op weg, zonder dat ze bij 
elkaar gekomen zijn?’ Nee natuurlijk niet. Als je twee mensen ziet wandelen 
dan moeten ze eerst bij elkaar gekomen zijn. ‘Zullen we morgen samen gaan 
wandelen? Ja, dat is goed. Kom jij bij mij of kom ik eerst bij jou?’ Zie je nu dat 
God helemaal geen moeilijke vragen stelt? Ja wij, wij stellen God moeilijke 
vragen. Waarom dit, waarom dat? En de beantwoording is heel moeilijk. We 
zitten ermee. Wij ‘worstelen’ met allerlei problemen. Maar God stelt Israël – en 
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ook ons – helemaal geen moeilijke vragen! Het zijn zulke simpele vragen, dat 
een kind ze kan beantwoorden. Het probleem waar God mee ‘worstelt’, zit niet 
in de ingewikkeldheid van de vragen, maar dat de mens deze kinderlijk 
eenvoudige vragen niet beantwoorden kan en niet beantwoorden wil. 
 God stelt Israël zeven vragen. En ze hebben steeds betrekking op 
hetzelfde, maar hebben toch ieder een eigen punt. God is daarmee niet een 
dreinend kind, die steeds om hetzelfde blijft zeuren. Elke vraag gaat steeds 
een stukje dieper op de zaak in. Bij de eerste vraag zegt God: ‘Luister Israël, is 
het nu zo ongegrond dat ik met deze oordelen kom? Dat ik deze oordelen 
aankondig? Ik heb jullie uitgekozen; wij zijn toch een relatie aangegaan? Wij 
zijn toch samen op weg gegaan en bij elkaar gekomen? We horen toch bij 
elkaar, als bruid en bruidegom? Wij hebben elkaar toch ontmoet bij de Sinaï, 
en daar een verbond gesloten? En we kwamen toch steeds samen bij elkaar in 
‘de tent van de samenkomsten’, ‘tent van ontmoeting’, ontmoeting tussen God 
en mens?’ Maar Israël beschouwt die God meer als een rijke oom, als een 
suikeroom ver weg, een familielid op afstand. Die wel steeds de bankbiljetten 
opstuurt en de euro’s overmaakt, maar waar ze verder niet naar luisteren. En 
Israël kon maar niet begrijpen dat God niet onder alle omstandigheden zijn 
gaven blijft overmaken. En daarom stelt Hij deze eenvoudige vraag: ‘Gaan we 
nog samen op of niet?’ Kan een verbond standhouden als een van de partijen 
het verdrag als een vod papier beschouwt? Kan een relatie intact blijven als 
een van de partners zich niet aan de afspraak houdt?  Kan er nog wel sprake 
zijn van een verbond met God als je niet leeft naar je doop, en niet weet wat je 
doop betekent? Kan de HEER nog lang samengaan met Israël, als Israël niet 
langer samengaat met Hem? Gaan er ooit twee samen, zonder dat ze een 
afspraak hebben gemaakt? 
 Coen en Sander zitten in groep zes. ‘Hé Coen, zal ik vanmiddag bij je 
komen spelen?’ ‘Ja, dat is leuk’, zegt Coen tegen Sander. En om vier uur is 
Sander bij Coen. Maar als Sander dan steeds samen wil spelen, maar Coen 
alleen maar achter zijn computer zit, en daarmee bezig is, dan zal Sander 
zeggen: ‘Nou Coen, ik ga wel weer’. Is het zo ongegrond Israël, dat ik mijn 
handen nu van jullie aftrek? Jullie, die het verbond verachten? Dat is de eerste 
vraag. 
 En dan vraagt God verder. ‘Mochten jullie nu denken Israël, dat het 
nog wel meevalt met het straffen – want God is toch liefde – dan heb ik nog 
een tweede vraag voor jullie: Brult er ooit een leeuw als hij geen prooi heeft?’ 
Dat is ook weer zo’n simpele vraag. O ja, voor ons niet. Wij hebben hier geen 
leeuwen in Nederland. Maar daar kwam je ze nog wel eens tegen. Daar een 
simpele vraag. En het antwoord is: ‘Nee natuurlijk niet’. Iedereen wist: als een 
leeuw zijn prooi nog niet heeft, dan brult hij niet. Dan is hij juist heel stil. 
Zachtjes sluipt hij dan door het struikgewas, en pas als hij zijn prooi te pakken 
heeft brult hij. Aan ontkomen hoeft zo’n dier niet meer te denken. Als een 
leeuw eerder zou brullen, dan zou de prooi op de vlucht slaan. Daarom 
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Samaria: ‘De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen?’ De eerste vraag laat 
zien dat die straf gegrond is, dat God redenen heeft om zijn handen van het 
volk af te trekken. De tweede vraag laat zien dat de straf onherroepelijk komt. 
De vragen zijn eenvoudig, een kind kan het antwoord geven, alleen mijn volk 
verstaat het niet. 
 En de derde vraag gaat nog iets dieper. Nu is de leeuw ook in zijn hol 
gegaan, en is zijn prooi aan het oppeuzelen. En dan gromt de leeuw er vaak 
bij. Met andere woorden: je weet nu zeker dat de prooi dood is. Bij de vorige 
vraag gáát de prooi dood, bijvoorbeeld een lam. Hier weet je, nu de leeuw in 
zijn hol is: de prooi ís dood. Amos profeteert dus eigenlijk: Israël gáát niet 
geestelijk dood, Israël ís al geestelijk dood. Een kind kan het snappen, maar 
Mijn volk Israël verstaat het niet. Want ze denken met hun offers en met hun 
handen opheffen, nog heel geestelijk te leven, nog aardig goed godsdienstig 
bezig te zijn. 
 En als ze dat nóg niet begrijpen, daar op die markt van Samaria, dan 
wil God via de profeet Amos het nog wel een keer uitleggen met vogels: ‘Duikt 
er ooit een vogel onder het klapnet als er geen aas is?’ Nee natuurlijk niet. ‘En 
slaat het klapnet dicht als er geen vogel in zit?’ Natuurlijk niet. Eenvoudige 
vragen, een kind weet het antwoord, alleen Mijn volk verstaat het niet. Met 
deze vragen gaat God nog wat dieper op de zaak in. Bij een prooi van een 
leeuw kun je nog zeggen: dat dier kan er niets aan doen, de prooi is 
onschuldig. Maar bij een vogel is dat niet zo. Die kan er wel wat aan doen. Had 
hij maar niet zo op dat lokaas moeten azen. En zo is ook Israël, een domme 
vogel. Die smult van een lekkere buit, maar verder nergens op let. En zo komt 
het door zijn gulzigheid in de valstrik. 
 En bovendien: nu zijn dit maar vogels. Gaan mensen vogels niet ver te 
boven? Van zo’n vogel kun je nog zeggen: die volgt zijn instinct. Maar een 
mens toch niet? Een mens volgt toch niet zijn driften? Van een mens mag je 
toch verwachten dat hij nadenkt en verantwoordelijkheid heeft? Die weet toch 
wat goed is, die weet toch wat de HEER wil. Die hapt toch niet zomaar toe op 
het lokaas wat de duivel in deze wereld legt, om mensen in zijn val en klapnet 
te vangen en te doden? Wij mensen zijn toch wijzer dan de domme vogels of 
de domme schapen? Van een verloren schaap kun je nog zeggen, dat die dom 
is door bij de kudde weg te dwalen. Maar in Lucas 15 staat nog een gelijkenis 
van Jezus: over de verloren zoon. Die keerde doelbewust zijn vader de rug toe. 
En Israël? Heeft God niet genoeg gewaarschuwd dan? Hebben jullie die 
alarmbellen van God niet horen rinkelen. 
 Dat is de volgende vraag. ‘Klinkt er ooit in de stad een ramshoorn, een 
alarmtrompet, zonder dat de inwoners bang worden?’ Als het alarm afgaat in 
een stad, dan ben je toch alert: wat is er aan de hand? Dan doe je de ramen 
dicht en zet je de radio aan. Behalve natuurlijk als het twaalf uur ’s middags is 
op de eerste maandag van de maand. Daarom zeggen we wel eens: als België 
ons wil aanvallen, moeten ze dat op de eerste maandag van de maand doen 
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om precies twaalf uur ‘s middags. Dan gaan de alarmbellen af, maar iedereen 
denkt: ‘Ach, het is een test’. Maar op elk ander moment, dan ben je alert als er 
een alarm afgaat, toch? Weer zo’n simpele vraag, een kind kan het 
beantwoorden, maar Mijn volk Israël verstaat het niet. Al mijn waarschuwingen 
sloegen ze in de wind. En hoe vaak heeft God al niet alarm geslagen? In het 
tweede deel van hoofdstuk 4 lezen we daarover: ‘Honger liet ik jullie lijden, 
maar jullie zijn niet naar Mij terug gekeerd’, spreekt de HEER (vers 6). ‘De 
regen onthield ik jullie, maar jullie zijn niet naar Mij terug gekeerd’, spreekt de 
HEER (vers 7). ‘De oogst liet Ik door ongedierte, zoals sprinkhanen, opeten, 
maar jullie zijn niet...’(vers 9). ‘Een besmettelijke ziekte overkwam jullie, maar 
jullie zijn niet...’ (vers 10). Dat zijn maar niet zomaar rampen, met alleen maar 
natuurlijke oorzaken, Israël? Want geschiedt er een onheil in de stad, zonder 
dat de HEER daarbij betrokken is? Jullie verstonden het niet als de tekenen 
van de tijd. Als God alarmbellen laat rinkelen, is het tijd om je te bekeren. 
 Wij stellen God vaak heel moeilijke vragen. Waarom dit? Waarom dat? 
Maar God stelt ons zeven eenvoudige vragen. Zeven is het getal van de 
volheid. Zeven, dat wil zeggen: steeds weer stelt God ons die simpele vraag: 
‘Waarom mijn volk, mijn geliefd Israël, mijn geliefd Nederland, waarom hebt gij 
Mij verlaten? Kunnen we nog wel samengaan? Ben Ik nog je vriend? Wil je nog 
wel met Mij spelen? Of zal ik maar gaan?’ Amos vindt het helemaal niet 
gemakkelijk om dit te zeggen, maar hij moet het zeggen. De HEER heeft 
gesproken, wie zou niet profeteren? Het staat in de Bijbel, waarom zou je er 
niet over preken? Hij moest het namens God zeggen. God eist het van hem, 
ook al vindt hij het een grote last. Amos’ naam betekent ook niet voor niks: 
lastdrager. Die grote last moet hij dragen, hij moet verkondigen. Paulus zegt: 
‘Wee mij als ik het evangelie niet verkondig.’ (1 Kor. 9:16) Ja, profeteren is een 
zware last. Het profetische woord spreken, is niet alleen maar toekomst 
voorspellen. Dat zou slechts een schrale troost zijn. Het profetische woord 
roept ons op tot bekering en leert ons dat wij God aan het hart gaan. Die 
strafaankondigingen laten zien dat er een band bestaat, dat er een relatie is 
tussen God en het volk. En die relatie staat op het spel. 
 Profeten zijn daarom geen toekomstvoorspellers, geen waarzeggers. 
Profeten zijn ‘waarheidszeggers’. Ze voorspéllen niet, ze voorzéggen! En vaak 
ook in de vorm van ‘als - dan’ zinnen: ‘áls jullie je niet bekeren, dán zal er dit of 
dat gebeuren’. En ook heel vaak gaan die aankondigingen niet door. Denk 
maar aan de profeet Jona. Het oordeel werd afgewend, omdat Nineve zich 
bekeerde. Ja, Nineve wel! Deze oordeelsaankondigingen zijn dus niet bedoeld 
dat wij zouden vluchten vóór God, maar dat wij zouden vluchten náár God. 
 En soms roept God op een heel ongebruikelijke manier. Kijk, daar 
komt Amos weer aan. Hij loopt verder door de straten van Samaria. En zo 
komt hij ook langs de grote huizen met de tuinen, en ziet hij hoe de deftige 
dames een feestje vieren. ‘Zo stelletje vette prijskoeien!’ (Ja, je bent veeboer of 
niet). ‘Smaakt het een beetje? Alles al kaalgevreten van de weiden op de berg 



14 
 

van Samaria? Er is niks meer over hè, voor de armen. Die mishandel je, en de 
zwakken onderdruk je. Dat hangt daar maar languit in bankstellen, dat zegt 
alleen maar tegen je man: “Geef eens wat aan!” en “Schenk ons nog eens in!” 
Nou, nou, nou, Amos, dat is bijster weinig eerbied voor je vrouwelijke hoorders. 
 Nu lijken die vrouwen inderdaad niet meer op hoe een vrouw zou 
moeten zijn, zoals we bijvoorbeeld lezen in Spreuken 31: ‘de lof op de 
deugdzame huisvrouw’. Maar gaat het toch niet een beetje te ver Amos, om ze 
met ‘de koeien van Bazan’ te vergelijken? Ja, in Bazan – het meest vruchtbare 
deel van Israël – daar liepen inderdaad de beste prijskoeien. Een vermaard 
ras, maar toch. ‘Wat denkt die onbeschofte boer wel’ En hun deftige mannen 
met hun hoge hoeden komen er even bij staan. Maar toch is het niet alleen 
maar schelden wat Amos doet. Want misschien is dít dan de taal die ze 
verstaan! En Amos is ook niet tegen rijkdom, maar tegen het onverantwoord 
daarmee omgaan. En dan op het laatst komt Amos met kritiek op hun 
godsdienst. En wat hij dan zegt, klinkt haast sarcastisch: ‘Kom naar Bethel en 
zondig er maar’. Van die opmerking heeft Israël nu werkelijk (in eerste 
instantie) niets begrepen. ‘Die profeten hebben ook overal wat op aan te 
merken: niet offeren, niet goed; wel offeren, ook weer niet goed. En Bethel en 
Gilgal is toch niet niks’. Bethel was de plaats waar God aan Jacob verscheen. 
En Gilgal was de plek waar de Heer met Jozua het verbond vernieuwde. ‘Hoe 
kom je er bij om die heiligdommen zonde te noemen?’ Bovendien gaven ze 
hun offers vrijwillig. Waar wil Amos heen? Het is net als een dominee van de 
kerk zou zeggen: ‘O ja hoor, ga maar naar de kerk, ga maar twee keer naar de 
kerk, en zondig zo maar. Geef je vrijwillige bijdrage maar en zondig zo nog 
meer. En ga volgende week weer naar de kerken en zondig zo maar door’. 
‘Húh? Wat wil die man? We doen het toch goed zo? Ik heb zelfs nog meer 
gegeven aan de vrijwillige bijdrage dan vorig jaar!’ Nou profeteert Amos niet 
tegen het feit dát ze naar de kerk gaan, maar hóe ze dat doen en wáár ze dat 
doen. 
 Letten we eerst op dat waar. In Bethel en Gilgal. Prachtige 
heiligdommen, daar niet van. Van hun rijkdom hebben ze daar mooie 
gebouwen neergezet. Maar ze hadden ze gebouwd om de inwoners van Israël, 
van het Noordrijk, binnen de grenzen te houden, zodat ze niet naar Jeruzalem 
naar de tempel zouden gaan. En men kon ook hele verhalen vertellen over hoe 
dat daar in die officiële kerk, de moederkerk in Jeruzalem, toeging. Heel 
vormelijk en al die wetjes en regeltjes. En ruzie maken dat ze deden. Maar met 
dat alles liepen ze wel de moederkerk in Jeruzalem voorbij. Dáár wilde de 
HERE gediend worden en nergens anders. Hoe mooi en bloeiend het kerkelijk 
leven in Bethel en Gilgal ook was, die scheiding van het volk van God, in 
tweeën, in een Noordrijk en Zuidrijk, in een tien stammenrijk (Israël) en een 
twee stammen rijk (Juda), dat wilde God niet.  
 Deze week sprak ik iemand en die zei: ‘Dominee, indrukwekkende 
preek die eerste Amospreek, maar kunt u niet nog iets concreter worden? De 
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lijnen nog meer doortrekken naar deze tijd?’ Ik zei: ‘Ik weet niet of dat altijd 
kan, en of ik dat altijd durf? En verder moet je het bijbelgedeelte zelf ook zijn 
verkondigend werk laten doen.’ Bovendien (en dat zeg ik er nu bij) wordt het 
wel heel erg onaangenaam voor ons als we nu vanuit dit laatste stukje de lijnen 
naar onze gemeente gaan doortrekken. Is de Hoeksteen dan een soort Bethel 
of Gilgal? En de dorpskerk de moederkerk Jeruzalem? We mogen wel blij zijn 
dat de mensen die de Hoeksteen opgebouwd hebben, dit gebouw niet de 
Bethelkerk hebben genoemd. U voelt wel aan, als we de lijnen echt gaan 
doortrekken worden deze Amospreken nog ongemakkelijker. Maar ja dit 
gemeentelid wilde dat wel graag. En wat is dan het appél van deze tekst op 
ons? 
 Laten we ons dat eens voorstellen. Moeten we volgende week 
zondagochtend dan met z’n negenhonderden allemaal naar de dorpskerk 
gaan? Ziet u dat voor zich? Een opstopping op de Dorpsweg?  De dorpskerk 
prop- en propvol. Mensen zitten op de grond, staan in de paden, zitten op de 
treden van de kansel, staan in de hal, half buiten. De vrouwen van de 
dorpskerk schrikken zich een hoedje. De kerkenraad komt binnen met de 
dominee, die wurmt zich de kansel op. Hij overziet de schare, krijgt de Geest 
en zegt: ‘Gemeente van onze Here Jezus Christus. In plaats van dat we zingen 
uit de oude berijming zoals staat aangegeven Psalm 79:1: ‘Getrouwe God, de 
heid’nen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen: Jeruzalem, de 
tempel, uw altaren’, zingen we nu Opwekking 194: ‘U maakt ons één. U bracht 
ons tesamen, wij eren en aanbidden U. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het 
ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.’ 
 ‘Wat goed om dat hier met elkaar te zingen. En laten de mensen die in 
Zwolle wonen, het daar in Zwolle samen zingen. En na de preek’, zo gaat de 
dominee verder, ‘die gaat over Amos 9, de vervallen hut die wordt opgebouwd, 
zingen we Psalm 133 in de oude berijming: “Ai, ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, 
dat zonen van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.” En volgende week 
preekt ds. Van Veluw hier.’ Ziet u het voor u? Zou dat niet geweldig zijn? Zo 
concreet genoeg de lijnen doorgetrokken, zeer gewaardeerd gemeentelid? 
 En nu is het wáár je God dient één ding, maar het tweede waar Amos 
op wijst is het hóe. Het meest verschrikkelijke vindt Amos de grote afstand 
tussen hun godsdienstige vertoon en hun levenspraktijk. Wel offers en tienden 
geven, maar de armen verdrukken en laten creperen. We hoorden het vorige 
week al. Iemand als slaaf verkopen voor een paar sandalen, op de jassen van 
armen knielen, en de armen letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan. Een 
vader en een zoon die elkaar op de gang tegenkomen op weg naar hetzelfde 
dienstmeisje. Amos ziet het allemaal en is verbolgen. Corruptie, sociaal 
onrecht, morele verwording. De lijnen naar onze samenleving zijn niet moeilijk 
te trekken. Corruptie op grote schaal, in banken en motorclubs; sociaal onrecht 
in grote mate. Korten op sociale werkplaatsen, maar niet op de renteaftrek van 
de tophypotheken. Daarmee geven we er pijnlijk blijk van de juiste diagnose 
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van onze economische ziekte nog niet te hebben gesteld. En verder morele 
verwording in alle kringen; van kinderdagverblijven tot in de kerken. Israël, 
Samaria toen, Europa, Nederland nu. De leeuw heeft weer gebruld, wie zou 
niet profeteren? Zo licht de Bijbel ons in over de oorzaken van de crisis. Tóen 
door Amos’ woorden, nú door Amos’ woorden. Of word ik nu té concreet 
gemeente? Trekken we de lijnen nu te ver door? Is onze tijd toch niet beter, 
beschaafder? Waarom doet God dat nu? Waarom spreekt Hij nu zo tegen 
Israël? God doet dat om Israël te bekeren; om Israël en ook Nederland weer 
tot Hem te keren. Dat is steeds het sombere refrein: na elk van die rampen en 
waarschuwingen: ‘Maar jullie zijn niet naar Mij teruggekeerd.’ Dat had God zo 
graag gehad. O, had dat maar effect gehad, Israël. Want dat wil God zo graag. 
Al die rampen, al die profetieën, hoe scherp ze ook zijn, zijn even zovele 
gebeden van God tot ons: ‘Zoek Mij en leef!’ God wil dat we ons bekeren. 
 Wat is dat dan bekeren? Dat is je omkeren, omdat je de verkeerde 
kant opgaat. Bekeren dat is dit: Je zit ’s avonds comfortabel in de trein, en je 
hebt een gesprek met iemand: ‘Zo, waar gaat u heen?’ En ineens kom je 
erachter dat je in de verkeerde trein zit. Je gaat de verkeerde kant op. Dan 
moet je uitstappen op het eerstvolgende station. Onverbiddelijk, de koude 
nacht in. Terug. Bekeren is pijnlijk, maar nodig voor het behoud van onze ziel. 
Profeten zijn dan ook zielzorgers. God wil ons leven; God wil onze ziel. Dat 
prachtige instrument waarop niet de duivel zijn helse kabaal maakt, maar 
waarop Gods engelen hun hemelse muziek kunnen laten klinken in deze 
wereld. Door uw ziel die verbonden is met God. Overal Zijn muziek, waar je 
ook werkt. In de fabriek of bij de gootsteen, als chauffeur of als politieagent, als 
hulp in de huishouding bij iemand thuis of op kantoor, als leerling in de klas of 
als leraar voor de klas. Overal klinkt dan, als mensen zich bekeren, de glorie 
van God. Dat geeft glans, dat geeft leven. Aan ons, aan anderen om ons heen. 
Geprezen zij de HEER.  Amen.  
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‘Zoek de HERE en leef’ (Amos 5 en 6) 
 

 
 
Wij naderen de kern van het boek Amos: hoofdstuk 5, het middelste hoofdstuk, 
de verzen 14 en 15, het hart van de profetie van Amos. 
 Profeteren is geen gemakkelijke zaak. Het is een heel zware last. En 
zo voelt Amos dat ook. Amos, ‘lastdrager’ betekent zijn naam dan ook 
veelzeggend. Amos is profeet tegen wil en dank. Want hij was helemaal geen 
profeet. Nee, boer is hij. Schapenfokker en vijgenteler. Maar van achter de 
schapen is hij geroepen, door God, om te profeteren. Om Gods Woord te 
spreken. En dat is geen gemakkelijk woord. Hij had het van zich af kunnen 
schuiven, en kunnen zeggen: ‘Ik ben geen profeet, daar heb ik niet voor 
geleerd.’ Ik had het van mij af kunnen schuiven om over Amos te preken. Ik 
had kunnen denken toen ik het boek Amos doornam: ‘Ik preek wel over een 
ander gedeelte. Over de goede Herder in plaats van over deze scherpe 
schapenfokker. Maar Amos kon dat niet. Als Gód dit heeft gesproken, wie zou 
dan niet profeteren? En wij hebben de Bijbel, de hele Bijbel. Welke dominee 
zou durven daar stukken uit over te slaan? Ik heb het nog wel overwogen om 
niet uit Amos te preken. ‘t Kwam zelfs deze week nog even bij mij op om na 
twee keer maar te stoppen. De eerste keer was indrukwekkend. En de tweede 
keer? Is het nog vol te houden? Is het niet te heftig? En staat Amos ook niet 
een beetje te ver af? Dat was toen, daar. ‘Dominee, u moet het wel concreet 
maken, hoor. Wel de lijnen doortrekken naar deze tijd.’ En dan doe je dat, 
zoals vorige week, maar dan zie je de mensen al weer denken: ‘Ja, maar dat is 
wel weer erg concreet.’ Dan komt het wel erg dichtbij. Net als die mevrouw die 
tegen de dominee zei: ‘Dominee, ik ben zo zondig, wat ik niet allemaal gedaan 
heb!’ ‘Ja,’ zei de dominee, ‘dat heb ik gehoord.’ ‘Wat heeft u gehoord. Wie zei 
dat?’ Mensen willen dat je als dominee de lijnen doortrekt, maar als je dat dan 
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doet... 
  Het laat Amos ook niet allemaal koud wat hij moet profeteren. Amos is 
een zielzorger. Hij is dan wel niet van beroep profeet, maar hij voelt zich wel 
profeet! Amos is zielzorger, met passie voor God en voor het volk. Maar juist 
dáárom profeteert hij. Hij voelt die brandende, de wenende, de gekwetste 
liefde van God. Een God die zich afvraagt: ‘Hoe kan Ik mijn volk nog bereiken? 
Met een klaagzang misschien?’ Daarmee begint dan hoofdstuk 5. 
 In Israël was het gebruikelijk om over een dode een klaagzang te 
zingen, een dodenzang, een requiem. Dat kennen wij ook. En zo zit Amos als 
het ware al bij de doodskist van Israël. Zo weent de troubadour zijn dodenzang 
uit over de mannen, de vrouwen en kinderen van Samaria. Bizar is dat. Bizar 
vinden ook de mensen dat. Het volk, het land Israël verkeert in blakende 
welstand. Politiek gaat het fantastisch; economisch gaat het geweldig. Militair: 
het grootste gebied, en godsdienstig gaat het ook voortreffelijk. Israël is 
springlevend. Ja ja, als  je niet verder kijkt dan je neus lang is. Aan de 
buitenkant lijkt het heel wat. Maar Amos kijkt profetisch, en profeten kijken 
verder, en dieper. Daarom heet een profeet ook een ziener. Profeten hebben 
als het ware röntgenogen. Ze zien door de buitenkant naar binnen, de 
vermolmde balken van het volk. Ze zien de corruptie, en het asociale gedrag 
van de mensen in Samaria, en de profeet legt dat bloot. Maar Amos ziet niet 
alleen naar binnen dieper, maar ook naar buiten verder. Dat het politiek en 
militair rustig is, dat Israël zijn gebied zo kon uitbreiden als in de dagen van 
David en Salomo, dat was niet omdat Israël zo goed was. Dat was omdat de 
vijand in het zuiden: Egypte, en de vijand in het oosten: de Assyriërs, zelf nog 
te veel binnenlandse problemen hadden. Maar Amos de profeet ziet de 
stormvogel Assyrië al aan komen stormen. Damascus is wel ver weg, maar 
Damascus is al gevallen. 
 Amos voorzegt hier de ballingschap. Nu moeten we weten, dat de 
woorden van Amos later zijn opgeschreven en dat zijn boek toen populair is 
geworden. Zo van: hij had toch gelijk. De aardbeving is gekomen, Samaria is 
verwoest, en Israël is gevallen, vrouwe Israël. Maar nu, op dit moment, nu ze 
het voor het eerst horen, vinden ze het bizar dat hij dit klaaglied, die 
dodenzang aanheft. Het gaat juist goed! Ze zijn springlevend! En dan zingt die 
Amos hier zijn treurmars, terwijl de mannen, vrouwen en kinderen van Samaria 
nog dansen en feestvieren. ‘Israël gevallen? Amos kom nou. We staan vaster 
op onze voeten dan ooit.’ Akelig vinden de dames van Samaria dat. Het vergalt 
hun feestje! ‘Laat die man ophouden!’ Nee, ze vonden Amos geen prettige 
dominee. 
 ‘Ze is gevallen, vrouwe Israël’, zo zingt Amos. ‘Vrouwe, jonkvrouw 
Israël.’ Ja, als een jonge vrouw wordt Israël bezongen, als een jonge vrouw die 
nu al is overleden. Veel te vroeg gestorven. Ze ís gevallen, zo staat er. De 
ondergang van Israël staat zo vast, dat de profeet al in de voltooide tijd 
spreekt. Ze ís gevallen. Gevallen in de strijd betekent dat. Zo spreken wij daar 
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toch ook over? Over de gevallenen als het gaat om slachtoffers van een 
oorlog? Amos voorziet dat de invasie van het aanstormende Assyrië 
onafwendbaar is. Èn... hij kan dat ook nog theologisch, met betrekking tot God, 
duiden. Hij weet de oorzaak. Israël zocht het in van alles, maar ze zocht God 
niet. Zijn de lijnen dan moeilijk door te trekken naar Nederland? Ook Nederland 
zoekt het in van alles, maar zoekt ook God niet meer. En zo snikt Amos zijn 
sombere treurzang: ‘Dit zegt God de Heer: een stad die met duizend man ten 
strijde trekt houdt er maar honderd over, en een kleiner stadje dat met honderd 
man ten strijde trekt, houdt er tien over.’ Zo zal het gaan, een verschrikkelijke 
oorlogsramp wordt voorzegd. En de redenen voor deze onafwendbare ramp, 
die hebben we in hoofdstukken 1 tot en met 4 al gehoord: onrecht, armen 
verdrukken. 
 Als een volk in oorlog ging werden de strijdbare mannen uit elke stad 
opgetrommeld. De ene stad leverde duizend soldaten en een kleinere plaats 
honderd. En nu blijft van al die mannen maar 10% over. 90% sneuvelt op het 
slagveld. Dat is heel veel. Is dat geen reden voor een klaagzang dan? Israël 
lijkt wel springlevend, maar toch ten dode opgeschreven. Het lijkt wel op wat 
Jezus zegt tegen de gemeente van Sardes, in Openbaring 3: ‘Ik weet van je 
werken, dat ze zeggen dat je leeft, terwijl je dood bent.’ En toch...! En toch 
profeteert Amos tegen vrouwe Israël. Hij spreekt tegen deze dode. Alsof dat 
zin heeft! Een dode hoort toch niet! Maar aan deze onmogelijkheid stoort Amos 
zich niet. Hij heeft geen enkele verwachting van het dode Israël. Maar hij heeft 
alle verwachting van het levenwekkend woord van God. Als dát woord in het 
hart valt, in het dode hart, dan... Als God gaat spreken in je hart, dan is het 
onmogelijke mogelijk. Als God in de preek komt tot dode mensen, dan worden 
ze levend. Want Gods woord heeft macht. Als God spreekt: ‘Er zij licht’, dan 
komt er licht. Ook al was er nog helemaal niets, duisternis. En als God tegen 
doden zegt: ‘Sta op!’ Dan staan doden op. ‘Wie in Mij gelooft heeft... leven, 
eeuwig leven’, zegt Jezus. Daarom profeteert Amos, namens God, tegen het 
dode Israël: ‘Zoek Mij en leef!’ Zoek God met de lamp van het Woord, als een 
licht op je pad. Zo mogen wij de weg zoeken naar God. Zoek dé Weg naar dé 
Waarheid, dé weg naar hét Leven. Zoek de Weg, de Waarheid en het Leven. 
 Deden de Israëlieten dat dan niet? Nooit eerder werd het 
staatsheiligdom in Bethel zo druk bezocht als toen. Ze namen zelfs de moeite 
om helemaal naar Berseba in het Zuiden te gaan, voorbij Juda. Een 
pelgrimsreis tot ver over de grens. Wat ze niet allemaal voor hun godsdienst 
over hadden! Naar Berseba, daar waar God aan Abraham, aan Izaäk en aan 
Jacob verscheen. Hoe kon Amos beweren dat ze God niet zochten? Maar 
weet je wat het was – en nu komen we bij de kern, bij het centrale van Amos – 
ze zochten in al die godsdienstigheid niet God, maar ze zochten zichzelf. En 
dan wordt Amos heel actueel. Want dat is ook vaak de kwaal van onze 
godsdienstigheid. 
- Het moet wel over deze tijd gaan dominee. 
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- ‘t Moet wel over mij gaan hoor. 
- Ik moet wel bemoedigd worden. 
Of: 
- Ik heb niks gehad aan de preek. 
- ‘t Zegt mij weinig. 
- ‘t Spreekt me niet zo aan. 
- Ik moet er wel wat aan hebben voor in de week. 
Maar dan is god-s-dienst geen dienst aan God meer, maar een dienst aan 
jezelf. Ik moet het beleven, fijn vinden. Ik moet het religieus naar mijn zin 
hebben. Ik doe toch mijn best? Dan moet God mij het toch geven? Ik ga naar 
de kerk en God geeft mij dan heil. Voor wat hoort wat. 
 Pang! Dat is nou precies de vinger op de zere plek. Dat is nu precies 
de kwaal. Israël is wel religieus, heel religieus zelfs, maar het heeft een voor-
wat-hoort-wat religie (‘do-ut-des religie’; do-ut-des (Latijn) = ik geef opdat jij 
geeft). Ik doe mijn plichten, maar dan heeft God ook zo zijn verplichting! En 
natuurlijk heeft God recht op mijn lofprijzing, mijn gebeden en mijn kerkgang, 
maar ik doe het ook niet voor niets, dan heb ik ook bepaalde rechten. Kijk, dat 
is de kwaal. Ze vatten de relatie met God op als een relatie van rechten en 
plichten. Maar dat wil God helemaal niet! Zij vergelijken de relatie met God met 
het contract dat je met je aardse baas hebt: jij hebt de plicht om je werk goed 
te doen, en dan heeft de baas de plicht om je op tijd te betalen. En andersom: 
jouw baas heeft recht op je werk, en jij hebt recht op je salaris. En als je baas 
dan tevreden is, is dat mooi meegenomen, maar je doet het voor jezelf. 
 Maar dat wil God niet! God wil niet je baas zijn op een afstand, maar 
Hij wil je beste Vriend zijn. Hij wil je Geliefde zijn, zoals we dat zongen in 
Gezang 430: ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’. God is niet tevreden met een 
zakelijke overeenkomst, waarbij beide partijen aan hun trekken komen. Het 
gaat God er helemaal niet om dat Hij aan zijn trekken moet komen. Wat denk 
je wel, Israël? Hij is niet zoals de egoïstische afgoden!? God wil niet slechts 
een zakelijke relatie met ons, maar Hij wil een liefdesrelatie. En in een 
liefdesrelatie gaat het helemaal niet om jezelf, dat je zelf aan je trekken komt. 
In een liefdesrelatie gaat het erom, dat je het belang van de ander nastreeft, 
zodat de ander gelukkig wordt. Dat wil je, omdat je van die ander houdt. Dat 
zien we toch bij God? Zo is God toch betrokken? Het gaat Hem toch om ons 
geluk, ons heil? Daarvoor geeft Hij zelfs zijn leven! In een relatie van liefde 
zoek je niet jezelf, maar de ander. Zo gaat het toch ook in liefdesrelaties bij 
ons? En als het dan klikt, dan leef jezelf ook weer op. En als je in een 
liefdesrelatie met God verkeert, leef je helemaal op. Daarom roept Amos Israël 
op met de woorden: ‘Zoekt de Here, en leef.’ 
 Ze hadden teveel gezien van die heidense religies. Het ging allemaal 
om voor-wat-hoort-wat religies. Vroeger ging dat zo: mensen offerden en dan 
gaf God regen, zon en vruchtbaarheid. En als mensen niet offerden, dan gaf 
God hagel, onweer en bliksem als straf. In akkerbouwreligies ging het erom de 
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volgende oogst veilig te stellen. Maar ook vandaag de dag in ons kerkelijk 
leven sluipt dat voor-wat-hoort-wat geloof binnen. ‘Ik leef toch netjes? Dan kom 
ik toch wel in de hemel?’ Of: ‘Ik ga toch naar de kerk, dan moet God mij toch 
wel genadig zijn?’ Maar dan ben je in je godsdienstigheid vooral dienstig aan 
jezelf. Je zoekt het beste voor jezelf, maar je zoekt God niet. God wil gezocht 
worden om zichzelf! Als je God alleen maar dient om wat je krijgt, moet je je 
afvragen of  je God wel echt liefhebt om wie Hij is? 
 Dat mankeerde er aan in Israël. Anders gingen ze wel anders om met 
de armen en verdrukten. Want wie God lief heeft, heeft ook zijn naaste lief. Dat 
kan niet anders. Johannes schrijft in een van zijn brieven: ‘Wie zegt dat hij God 
liefheeft maar zijn naaste haat, is een leugenaar’ (1 Joh. 4:20). (Niet alleen het 
Oude Testament kan het scherp zeggen.) Want God liefhebben en je naaste 
liefhebben is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze twee geboden zijn aan 
elkaar gelijk. Ze zijn niet los verkrijgbaar. De liefde tot de naaste is juist dé 
oefening in de dienst aan God. ‘Want’, zo gaat Johannes in hetzelfde vers 
verder, ‘iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als 
hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.’ Weet je wat de zuivere godsdienst 
is? Zuivere gods-dienst, zo zegt de Bijbel, is zorgen voor weduwen, wezen en 
verdrukten (Jak. 1:27). En dát was nu precies waar het bij Israël aan ontbrak. 
En telkens legt Amos de vinger op de zere plek, en maakt hij het zeer 
concreet. Het is geen vage theologie die hij heeft, hij wijst het aan, overal. Hij 
ging de deuren langs, bij de vrouwen van Samaria, bij de mannen en wees het 
aan. Het ging niet om de HERE en zijn dienst, het ging hen erom wat ze door 
hun godsdienstigheid dachten te krijgen. Natuurlijk wilde ze God wel dienen, 
maar daar moest wel wat tegenover staan: voor wat hoort wat. God als een 
soort eeuwige levensverzekering. Maar voor de rest: ieder voor zich. 
 De vraag bij onze gods-dienst is dus niet: Wat heb ik eraan? Maar de 
vraag bij de ware dienst aan God is: Wat heeft God eraan? Wat heeft God aan 
mij? En mijn dienst aan Hem? ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn 
aan uw eer.’ (Gez. 473) Zoek de HERE, en wie de God zoekt, zoekt ook Zijn 
wil te doen. Zoek de HEER, dat is een opdracht. Zoek Hem hartstochtelijk. 
Zoek Hem, zoals je zoekt naar een schat in de akker wanneer je daarvan 
gehoord hebt. Zoek Hem, zoals je zoekt naar die parel van grote waarde, die je 
graag wilt hebben. Wie iets waardevols kwijt is die zoekt onophoudelijk. Die 
heeft geen rust tot hij het gevonden heeft. En zo is het ook met ons. Een grote 
kerkvader (Augustinus) zei eens: ‘Onrustig is ons hart HERE, tot het rust vindt 
in U.’ 
 En weet je wat nu zo geweldig is? Ook God zoekt onophoudelijk naar 
jou. Ook Hij heeft geen rust, totdat Hij je vindt. Zoals de gelijkenis van de 
verloren munt, die Jezus vertelt. God is als die vrouw, die dat muntje kwijt is. 
En ze zoekt met haar lamp in alle hoeken van haar huis, en zo zoekt God ook 
met Zijn lamp, met Zijn licht: Jezus Christus, in alle hoeken van de wereld tot 
dat Hij je vindt. En als God je gevonden heeft dan is het feest in de hemel. En 
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met dezelfde lamp waarmee God ons zoekt, kunnen wij ook God vinden. Met 
Jezus Christus die het Licht voor de wereld is. Via Hem vinden wij God. En Hij 
komt tot ons door het Woord, door het gepredikte Woord. ‘Uw Woord is een 
lamp voor mijn voet, en een Licht op mijn pad’ (Ps. 119:105). 
 Maar Israël, als je God zoekt, zoek je ook het goede. En als een soort 
samenvatting  van de profetieën van Amos staat er dan precies in het midden 
(hfst. 5:14-15): ‘Zoek het goede’. Deze twee verzen zijn precies het midden 
van het boek Amos. Het is de kern van de prediking van Amos. ‘Zoek het 
goede’, want als je God zoekt, zoek je ook het goede. Dat is onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. En jullie weten wel wat het goede is. Dat heb Ik jullie via de 
Bijbel laten weten. Maar jullie doen het goede niet, jullie doen onrecht. Het 
honingzoete recht veranderen jullie in bitter alsem, zegt Amos. Alsem is een 
plant die bitter smaakt en onaangenaam is van geur. Dat is het probleem. 
 Verlang daarom maar niet zo naar de dag van de HEER. Daarmee is 
de dag des oordeels bedoeld aan het eind der tijden. O, Israël zag die dag voor 
zichzelf positief tegemoet. De heidenen zouden schrikken en Israël zich 
verkwikken. ‘Maar Israël, snap je dan niet, dat dan al jullie onrecht aan het licht 
komt? Dat dan niet meer gezwegen kan worden, omdat dán de goede tijd zal 
aanbreken.’ Niet licht, maar duisternis zal die dag brengen. Het is zoals 
wanneer iemand vlucht voor een leeuw. Vreselijk de koning van de roofdieren 
op de hielen. En hij rent en rent. Gelukkig, hij weet te ontkomen. Maar opnieuw 
gevaar. Een beer! Nieuwe nood, nieuwe dood. Hij hoort het beest achter zich 
hijgen. Hij kan niet meer, volhouden. Nu opgeven kan hem het leven kosten. 
En gelukkig, hij haalt het en slaat net op tijd de deur dicht. Hè hè, dodelijk 
vermoeid leunt hij met zijn hand tegen de muur om zijn schoenen uit te 
trekken. En dan... Je denkt ontkomen te zijn aan leeuw en beer, dan wordt je in 
je huis nog gebeten door zo’n klein venijnig gifslangetje die in een spleet in de 
muur verborgen zat. Je hand zwelt op, het gif werkt door. Dodelijk. 
 Zo was ook het volk Israël aan het ene na het andere gevaar 
ontkomen: leeuwen en beren: Egypte, Filistijnen, maar juist nu, nu het rust 
heeft slaat het onheil toe. ‘t Is dan ook een valse rust. ’t Gevaar komt niet van 
buiten Israël, maar van binnen. In je eigen huis Israël, in de wanden van je 
eigen bestaan. Daar is het gif van het onrecht al doorgedrongen. Dat wordt je 
dood. Daar ligt de oorzaak van jullie ondergang. 
 ‘Je kunt wel spelen op jullie harpen, en luidkeels lallen bij jullie harpen; 
en jullie denken Mij met die psalmen van David te bekoren. Bespaar Me al 
jullie zogenaamde godsdienstigheid, waarin je nog beter denkt te zijn dan 
David. Laat liever het recht stromen als water. Altijd! Als een beek die nooit 
droog staat.’ Je had toen ook wel beken die soms droog stonden; alleen in de 
regentijd waren ze vol. Nee, wees als een altijd stromende beek, een ‘trouwe’ 
beek, zo zou je vers 24 ook kunnen vertalen. Niet af en toe het een keer het 
laten stromen van gerechtigheid: een keer een gift van 50 euro overmaken als 
er honger is in Afrika, maar zet je altijd in tegen onrecht. Laat altijd die beek 
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van recht stromen. Wees een bestendig christen. En houdt dat vol! 
 En hoe doe je dat dan dominee? Trek dan concreet de lijnen eens door 
naar deze tijd. Nou, koop eens wat vaker rechtvaardige producten. Heeft het 
Koninkrijk van God dan te maken met Max Havelaar koffie kopen? Of Fairtrade 
producten: groene chocolade en eerlijke bananen? Ja, daar heeft het 
Koninkrijk van God ook mee te maken. Misschien is het maar een kleine 
druppel, maar als wij recht kunnen doen moeten we het niet laten. En dat leren 
we nu van Amos. Het koninkrijk van God heeft dus met recht en gerechtigheid 
te maken? Ja, daar heeft het Koninkrijk van God alles mee te maken. Want: 
‘zoek Mij, en leef’ dat is ook: ‘zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie 
leven.’ Niet voor niets staat die tekst precies in het midden. Het is de kern van 
het boek Amos en de kern van de zaak. ‘Zoek het goede, en dat is ook de 
goede Heer en leef. Amen. 
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‘Waterpas?’ (Amos 7 en 8) 
 
 

 
 
 
U zult zeggen: ‘Hé daar is hij weer, die Amos. En u bent er ook weer. Bij de 
vorige preek over Amos dacht ik even dat de helft weg bleef om de woorden 
van Amos. 
 Ja, daar is hij weer, die Amos. Maar vandaag gebeurt er iets 
bijzonders. Wij krijgen een inkijkje in Amos zijn hart. Vandaag zien wij hoe 
betrokken hij is bij het volk: ‘HEER mijn God, vergeef het volk van Jacob toch.’ 
Hier zien we de méns Amos. Zijn liefde voor het volk van God. Amos de 
lastdrager, ja want dat betekent zijn naam, dat hebben we al een paar keer 
gehoord. Amos de lastdrager is ook Amos de ambtsdrager. En ook zijn ambt 
ervaart hij als een last. Want krachtens zijn ambt moet hij ook harde dingen 
zeggen. De mensen zouden haast gaan geloven dat hij het leuk vindt om zo te 
preken. ‘Hé, jullie, stelletje vette koeien van Bazan!’ Maar niets is minder waar. 
Hij vindt het helemaal niet leuk, en dat zien we nu in zijn reactie op de 
visioenen die Amos krijgt. 
 Door vijf visioenen laat God Amos en ons even achter de schermen 
kijken. De Bijbel laat voor wie er moeite voor doet telkens de achtergrond van 
de dingen zien. Zei Jezus het ook niet, als hij zijn discipelen (zijn kerk) bij 
elkaar heeft en de gelijkenis van het zaad gaat uitleggen, terwijl Hij het de 
schare het niet uitlegt. Zíj willen er moeite voor doen. En uit de reactie van 
Amos op de eerste twee visioenen krijgen we ook een blik in de ziel van Amos. 
Hij bidt voor het volk, hij smeekt voor het volk, hij onderhandelt met God, zoals 
Mozes ook deed. Hij bemiddelt als een middelaar tussen God en mensen. En 
zo krijgt deze profeet messiaanse trekken. De boodschap van God heeft hem 
zo aangegrepen. En dat zien we: de worsteling in Amos’ ziel om het behoud 
van Israël. 
 In het eerste visioen ziet Amos een zwerm sprinkhanen aankomen. 
Beeld van een naderende ondergang. God schiep deze zwerm, zo staat er. 
Het is dus geen natuurramp. God schiep de zwerm net toen het nagras 
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opkwam. Wat is dat ‘het nagras’? De Bijbel zet het er bij. Tussen haakjes. De 
koning had het gras voor zijn paarden al binnen, en het gras dat dan nog 
opkwam was voor het volk. De koning had wel dat recht van het eerste gras, 
als dank voor zijn bestuur, als dank voor zijn regering, voor zijn bescherming, 
voor vrede en recht. Maar nu is dit een aanklacht tegen de koning en tegen de 
leiding van het land. De koning en zijn beambten hadden het al binnen. De 
rijken zijn binnen en de armen komen buiten te staan, in de kou. En zo gaat het 
altijd in een land met een dictator. Ze verrijken zichzelf. Terwijl een koning en 
regering er juist voor is om goed voor het volk te zijn. Was dat alleen toen of 
ook nu? En hoe zit dat in ons land waar we toch geen dictatuur hebben? 
 Vorige week stond in de krant dat wij – om maar even weer de lijnen 
naar deze tijd door te trekken – dat wij wel denken dat in Nederland de rijken 
het meeste belasting betalen, maar dat het nog maar de vraag is of dat zo is. 
Ja, dat geldt voor de inkomstenbelasting. De hoge inkomens betalen 52% en 
de lage inkomens 33%. Maar inkomstenbelasting is maar een deel van de 
belasting die mensen betalen. Als je de BTW, de accijns, en al de andere 
belastingen erbij optelt, dan blijkt dat mensen met lage inkomens, bijvoorbeeld 
1200 euro netto per maand, zowel als mensen met hoge inkomens, 
bijvoorbeeld 5000 euro netto per maand, procentueel in totaal evenveel 
betalen: ongeveer 42%. En als er bij een gezin, dat moet leven van een 
minimumloon, tegenvallers komen, als er bij hen de sprinkhanen komen... Kijk, 
als je 5000 netto per maand verdient dan valt de ramp nog wel mee als je 
wasmachine kapot gaat; dan koop je gewoon een nieuwe. Maar als je 
wasmachine kapot gaat en je bent iemand die van het minimum moet 
rondkomen... ? Voor mensen met de laagste inkomens is er geen nagras. Zij 
hebben geen buffer kunnen opbouwen om zulke rampen op te vangen. 
 En Amos ziet het allemaal in dat visioen. Daar zit hij, in zijn 
binnenkamer, in zijn bidvertrek. De profeet, die dominee die ze niet zo’n 
prettige dominee vonden. Hij bidt: ‘HEER mijn God, vergeef het volk toch. Hoe 
zou het dit kunnen overleven. Het is zo klein.’ Ach Amos, hoe lief krijgen wij u 
zo!  We hadden de indruk dat u alleen maar dreigen kon, harde taal uitspreken. 
Maar nu zien we de achtergrond daarvan. Bewogenheid! Pleitend voor het volk 
aan Gods adres. O ja, vermanend naar buiten: ‘Onrechtplegers, dat zijn jullie 
voor een paar sandalen, jullie vette koeien!’ Maar smekend en huilend naar 
boven. In de bewogenheid van zijn ziel. Zo is hij de profeet, maar ook de 
priester. De woordverkondiger, maar ook de voorbidder. Gelukkig is die 
gemeente die predikanten heeft, die tégen de gemeente durven spreken, en 
vóór de gemeente willen bidden. ‘O HERE, hoe kunnen ze dit overleven, 
vergeef het volk.’ 
 Wonderlijk hè, dit korte gebed van Amos... Weet je wat daarbij opvalt? 
Hij bidt niet: ‘HERE, neem de sprinkhanen weg.’ Dat doen wij, zo bidden wij, 
als ons ellende overkomt: ‘HERE neem het weg.’ En als het weg is, zijn we 
weer blij. Ik werd eens gebeld door een man, redelijk in paniek. Of hij mocht 
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komen. Toen hij bij mij zat, vertelde hij heel zenuwachtig dat hij aan zijn ogen 
geopereerd moest worden. Hij was heel erg bang. We spraken erover met 
elkaar. We hebben samen gebeden, en ik geloof dat hij wel wat rustiger was. 
De operatie ging goed, en een hele tijd later heb ik hem nóg eens gebeld. Of 
hij God nu ook niet wilde danken. ‘Nee hoor, dat was niet nodig. Het ging weer 
helemaal goed.’ Nood leert bidden, maar leert zegen ook danken? Amos’ 
gebed is anders. Amos weet dat de nood veel dieper zit; veel erger is dan een 
zwerm sprinkhanen. Dát ongedierte vervult hem niet met angst, maar het 
geestelijk ongedierte dat de akker van onze ziel kaal vreet, dat beangstigt 
Amos. 
 De sprinkhanenplaag is het oordeel van God. Amos bidt niet om dat 
oordeel, die straf, weg te nemen. Hij bidt om vergeving; dat heeft het volk 
nodig. Amos erkent de schuld, vindt de straf terecht, maar hij zoekt de Heer en 
vraagt om vergeving. ‘Rechter in het licht verheven, (...) scheldt ons onze 
schulden kwijt.’ (Gez. 280:1) En dan niet als een onderdeel van de kerkdienst. 
We beginnen even met ‘schuldbelijdenis’ en ‘genadeverkondiging’ en dan is 
het weer klaar. Nee, echt vragen om vergeving en dan wachten op Gods 
vrijmachtige genade. Amos staat niet te snikken bij een door sprinkhanen 
verwoeste oogst, hij huilt om een door schuld verloren volk. Snappen wij dat 
nog?! Niet de omvang van de crisis benauwt hem, maar de óórzaak van de 
crisis. En hij kan ook niets aanvoeren ten gunste van het volk. ‘Ach HEER, het 
is zo klein.’ En dan... ontroerend! Gods hart wordt beroerd door het gebed van 
Amos: ‘Toen kreeg de HEER medelijden met het volk’, zo lezen we. En Hij zei: 
‘Het zal niet gebeuren.’ Blijdschap en opluchting, verwondering, intense 
vreugde en dankbaarheid bij Amos. Ook bij het volk? O ja, Amos kan wél 
intens blij zijn over de verlossing van het volk, maar hoe breng je die blijde 
boodschap, dit evangelie, over aan het volk? Dat God in Jezus Christus zelf de 
straf draagt die ons de vrede aanbrengt, is een geweldige boodschap, maar 
hoe breng je dat als prediker over?  Hoe kan ik dat geweldige zo vertellen dat 
het inslaat, dat harten van mensen worden geraakt. Dat ze diep beseffen hoe 
verloren ze waren, en wat hun redding gekost heeft, zodat ze hun leven lang in 
dienst van de Heer stellen: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan 
Uw eer.’ (Gez. 473) 
 Maar het volk is hardleers. Daarom ziet Amos een tweede visioen. 
Was het visioen van de sprinkhanen een voorjaarsvisioen (dat gebeurde vaak 
in het voorjaar), het visioen van het verdampte water in de bronnen is typisch 
een zomervisioen. Al het water in de bronnen verdampt door de hitte tijdens de 
zomer. En weer bidt Amos: ‘HEER, ik smeek U, houdt er mee op.’ En weer 
krijgt God medelijden. Ook dit zal niet gebeuren. Twee keer heeft Israël weer 
de kans gehad, maar Israël leeft gewoon door. Even naar boven gekeken, toen 
weer alleen horizontaal. ‘Me ogen zijn toch weer beter? Vooruit met de geit, er 
is weer gras genoeg en weer water in de bronnen.’ Het helpt dus allemaal niets 
of God nu vergeeft of niet. En dan ziet Amos verder, dan ziet Amos dieper, het 
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derde visioen. 
 Driemaal is scheepsrecht. Het visioen van het paslood. Want voordat 
God met zijn herfstvisioen en zijn wintervisioen komt – het vierde en het vijfde 
– voor het voor Israël herfst en winter wordt, komt Hij eerst in Israël het onrecht 
opmeten. Het derde visioen. Hij wil laten zien hoe krom, hoe scheef het met 
Israël zit. Voordat Hij de herfst en de winter laat intreden. Dat derde, het 
middelste visioen, laat zien wat bij de HERE de doorslag geeft. Dat Hij niet 
zomaar wat doet. Het eerste visioen, het voorjaarsvisioen: sprinkhanen. Het 
tweede visioen, het zomervisioen: water droogt op in de bronnen. Deze twee 
worden allebei afgewend. Kan het zomer blijven in Israël? In het derde visioen 
wordt Israël opgemeten. Om dan in het vierde visioen, over het rijpe fruit – een 
herfstvisioen (herfst = oogsttijd) – te zeggen dat Israël rijp is voor het oordeel. 
Het vijfde visioen – het wintervisioen (hfst. 9) – toont dan ten slotte de 
beslissende sloop van het gebouw ‘Israël’. 
 Israël denkt dat het gebouw van  hun geestelijk en maatschappelijk 
leven  nog recht overeind staat. Maar God zal zijn paslood, zijn waterpas eens 
langs de muren houden. Het is niet recht, maar on-recht. Steeds schever komt 
het bouwwerk te staan. En Amos ziet verder; nu met Gods timmermansoog. 
Amos ziet hoe de HERE God op een loodrechte muur staat (voor de verzen 7-
9 kan men beter de NBG raadplegen). Zo heeft God het huis afgeleverd, met 
loodrechte muren. Dat wil Hij nog even laten zien. Zo gaf God Israël structuur, 
de tien geboden, priesters, profeten, een huis om in te wonen, met loodrechte 
muren. En ook de Nieuwtestamentische kerk is ‘wel gebouwd, wel 
saamgevoegd: wie haar beschouwt.’ Gebouwd op de fundamenten van de 
prediking van apostelen en profeten. Met Jezus Christus als de Hoeksteen. De 
Nieuwtestamentische kerk is gebouwd op het woord, en op hét Woord bij 
uitstek: Jezus Christus. En nu verschijnt de Heer op deze eens zo loodrecht 
gebouwde muur. En Hij heeft een paslood in zijn hand. Zo mat men vroeger de 
muren. Door de zwaartekracht blijft dat touw met lood eraan, loodrecht hangen. 
Tegenwoordig doet men dat met een waterpas. Een paslood of waterpas om te 
kijken hoe recht de muren nog zijn. Gods waterpas om te kijken of het recht 
gehandhaafd wordt; hoe ver de muren uit het lood zijn. 
 Sommigen vinden dat maar onzin om te kijken of alles met recht en 
orde geschiedt. ‘Niet zo strak allemaal, niet zoveel regels, niet al die dogma’s, 
niet zo diep in de Bijbel graven, al die moeilijke psalmen, een beetje luchtiger. 
Iedereen mag toch zelf geloven’. En dan vergeten ze dat God een God van 
orde is en van recht. En dat het er dus heel nauwkeurig op aankomt. Mag God, 
die van de kerk zelf de Architect en de Bouwmeester is, even komen kijken 
hoever de muren uit het lood staan?  En als God dan zijn paslood, zijn 
waterpas, langs de muur van ons geestelijk gebouw, van ons geestelijk leven 
legt, wat dan? Als God óns leven gaat meten, met Zijn maatstaf, dan blijkt – zo 
ziet Amos – dat de muur zo scheef staat, zo on-recht, dat er geen herstellen 
meer aan is. Slopen! Dat is het beste. 
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 Het derde visioen is het visioen van het waterpas. Nee, met een 
waterpas breek je een muur niet af; dat komt straks. Bij de sloop door het 
zwaard van Assyrië (hfst. 7:9). Israël zal in puin vallen en het huis van 
Jerobeam met het zwaard worden getroffen. Met een waterpas breek je geen 
muur af, maar daarmee constateer je wel dat de muur zover is afgeweken van 
de bedoeling, dat slopen het enige verstandige is. En dan komt er een bordje 
op het huis te hangen: ‘onbewoonbaar verklaarde woning’. Dat wil zeggen: pas 
op, het is gevaarlijk als je hier naar binnengaat. Het staat op instorten. Het is 
met gevaar voor je leven hier nog te blijven wonen. 
 Hoe staat het met onze muren? Met de muren van onze 
godsdienstigheid? Met de muren van ons hart? Kan de Heilige Geest er in 
wonen? Hoe wordt er thuis gesproken over de kerk? Achter de muren van uw 
huis. Wat als God daar het waterpas bij houdt? Wat gebeurt er binnen de 
muren van de kerkenraadskamer? Waar we elkaar met ‘broeder’ en ‘zuster’ 
aanspreken? Wat als God met zijn paslood het gebouw van ons geestelijk 
leven komt inspecteren? Hoe staat het met dat huis? Van buiten mooie gevel, 
maar meer niet? Ga dan toch naar de Restaurateur, die ook de Architect is en 
de Bouwmeester. Ga naar uw Verlosser, die ook de Bedenker van uw leven is 
en de Schepper. En laat uw levenshuis repareren. 
- Ga op een Bijbelkring. 
- Neem de eerste stap als er onenigheid is in de familie. 
- Zoek hulp als uw huwelijk in moeilijkheden verkeert. 
- Spreek met een vertrouwd persoon over dat verzwegen trauma in uw leven. 
Laat uw levenshuis repareren, zodat er weer met God en met elkaar in te 
wonen is. De Here weet wel dat je muur scheef staat. Hij weet dat toen je 
gokverslaafd was drieduizend euro hebt gestolen, en het nu weer terug wilt 
betalen, maar je weet niet hoe. Hij weet wel dat je je belastingformulier 
eigenlijk niet eerlijk hebt ingevuld. 
 Vandaag hangt God zijn paslood midden in ons leven. Gods waterpas, 
Gods zuivere wet. En misschien moet er eerst wel veel worden afgebroken 
voordat er weer kan worden opgebouwd. Want God meet alles. Meet God 
alles? Ja, God meet alles. Maar dan mogen we ook weten dat God ook het 
fundament van ons levenshuis meet. En als dát de Here Jezus Christus is, dan 
staat dat waterpas. Hij is niet scheef gegaan. Hij deed geen on-recht. Hij bleef 
recht overeind en toch werd Hij wel afgebroken. Hij is gesloopt, opdat ik weer 
mag worden opgebouwd. God zelf de Architect, de Bouwmeester én de 
Restaurateur. Onze muren moeten het begeven. Voor de afwijkingen van onze 
muren heeft Hij moeten lijden. Hij maakt het kromme, het scheve weer recht. 
‘Zou je Hem dan niet van harte dienen? Hem die ons zo zeer verblijdt?’ 
 En wat is de reactie van Israël? Amos krijgt een preekverbod. Amasja 
zegt tegen de koning: ‘Amos zegt, dat u koning Jerobeam door het zwaard zult 
vergaan. Dat is hoogverraad.’ En de Betelkerk wordt voor hem gesloten. In 
Betel mag hij geen heilige huisjes meer omvergooien. ‘Ga maar naar Juda, ga 
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maar in je eigen land profeteren. Ga daar maar je brood verdienen. In Juda is 
ook wel het een en ander recht te zetten. Laat ons met rust.’ Amasja dacht dat 
Amos het voor het geld deed. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. ‘Ik 
ben helemaal geen profeet’, zegt Amos. Nee, hij doet het niet voor zijn brood. 
Dan zou hij de mensen wel over de bol aaien. Nee, hij is geen broodtrooster. 
 Pas veel later is er naar de woorden van Amos geluisterd. Toen de 
aardbeving inderdaad gekomen was. Toen de zon inderdaad midden op de 
dag verduisterd werd, zoals Amos profeteerde in hoofdstuk 8 vers 9. En uit een 
Assyrische tekst blijkt dat er inderdaad op 15 juni 763 voor Christus een 
zonsverduistering is geweest. En vooral werden de woorden van Amos 
gelezen toen de Assyriërs Samaria innamen en Israël in ballingschap werd 
gevoerd. Ja, toen het kalf verdronken was... toen ging men naar Amos 
luisteren. Amasja had nooit kunnen denken dat die, in zijn ogen ‘boerenhufter’ 
van een Amos, zijn profetieën en visioenen ook nog eens op schrift zou stellen. 
En dat mensen het later zouden kunnen lezen. En dat wij het ook nu nog 
kunnen lezen. Zoveel jaar later. En ook wij doen er goed aan Amos niet uit de 
Bijbel te scheuren, en niet weg te blijven onder dit soort prediking. Het is 
buitengewoon heilzaam. 
 Nog één keer zal Amos onze gemeente bezoeken. Nog één keer zal 
hij zijn profetieën laten horen, volgende week. Tot een onvoorspelbaar 
hoogtepunt zal zijn boodschap dan voeren. God de grote Bouwmeester zal zelf 
de bordjes verhangen. Het bord wat er nu hangt aan de muur van ons 
levenshuis, met de tekst: ‘onbewoonbaar verklaarde woning’, zal God zelf 
weghalen, en er een nieuw bord ophangen. Met de woorden: ‘onverklaarbaar 
bewoonde woning’. Tot ziens Amos, en nog bedankt hè! Amen. 
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‘Een onverklaarbaar bewoonde woning’ 
(Amos 9) 

 
Vandaag komt de profeet Amos tot een onvoorstelbaar dieptepunt, maar ook 
tot een ongelooflijk hoogtepunt. In het vijfde en laatste visioen ziet Amos het 
oordeel van God voltrokken worden. ‘Ik zag de Heer bij het altaar staan’. De 
Heer verschijnt op die dag (zo zegt vers 11). Op díe dag. En als het gaat over 
díe dag dan heeft het Oude Testament het over ‘de dag des HEREN’. En de 
dag des HEREN is in het Oude Testament de dag dat de Heer verschijnt, de 
dag van het oordeel. De dag dat God als Rechter verschijnt. En waar verschijnt 
God dan? Bij het altaar in de tempel. Dat wil zeggen: bij het liturgisch centrum. 
Óp het altaar staat er eigenlijk. Daar waar de hoogste dienst aan God 
plaatsvindt, moest plaatsvinden, maar waar het volk vooral de dienst aan 
zichzelf beoefende. Het altaar, daar waar het zoenoffer gebracht werd, en het 
dankoffer; het hart van de godsdienst. Het zoenoffer dat in het Oude 
Testament vooruitwijst naar het zoenoffer Jezus Christus. En als het hart wordt 
aangetast – en dat was in die tijd – dan lijdt de godsdienst aan een 
hartaandoening. 
 God verschijnt, op het altaar. Hoor, God spreekt: ‘Sla op het kapiteel.’ 
Tegen wie spreekt God eigenlijk? Dat staat er niet bij. Roept Hij tot de 
verwoestende natuurkrachten, de aardbevingen, de orkanen? O ja, zij staan 
geheel onder Zijn macht. Hij kan ze gebruiken als middelen om Zijn oordeel uit 
te voeren. In elk geval stort de tempel in, de stenen vallen stuk op de hoofden 
van de mensen. Het is vol mensen daar in de voorhof. Is het sabbat? Is het 
een feestdag? De tempel is de heilige plek, een plek van zegen juist, een plek 
van recht, waar men asiel kon krijgen. Als men werd verdacht en het vonnis 
was nog niet uitgesproken door een rechter, dan kon men de tempel in 
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vluchten en een van de hoornen van het altaar vastpakken en asiel vragen, 
zodat een eerlijke rechtspraak kon plaatsvinden. Maar... als men met 
verkeerde bedoelingen in het Godshuis komt, dan verandert zegen in vloek. 
Want heilig en onheilig liggen vlak bij elkaar. Zegt het spreekwoord het niet: 
‘Het bederf van het beste is het slechtste.’ 
 Wanneer er geen tempel meer is – als de tempel verwoest wordt – dan 
woont God niet meer bij het volk. Wanneer er geen levende gemeente meer is, 
hoe klein ook, dan verdwijnt het geloof en ook God. En niet alleen de tempel 
stort in, ook de paleizen, ook het koningshuis verdwijnt. De regering, de 
politiek, en wie niet omgekomen zijn bij het instorten van de gebouwen van de 
vermolmde godsdienst, bij het instorten van de scheve onrechtvaardige politiek 
van de koning, die zal God zelf doden door het zwaard. Waarom wordt Israël 
zo streng gestraft? Nu, Israël is rijker gezegend dan de andere volken. En dan 
word je bij overtreding ook strenger gestraft dan de wereld. Wij die het weten 
kunnen, worden strenger gestraft dan de wereld die het niet weet. Jezus zegt: 
‘Het zal zelfs voor Tyrus en Sidon  verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel 
dan voor jullie’ (Luk. 10:14). 
 En denk niet dat je ontsnappen kunt aan het oordeel. Zo volgen we het 
visioen verder. Al kruipen ze de onderwereld in, al groeven ze naar het 
dodenrijk (men dacht in die tijd dat het dodenrijk zich onder de aarde bevond), 
Ik breng ze naar boven. Ja, ook degene die niet in God geloven zullen eens 
opstaan uit het graf voor het oordeel. Maar die zullen direct weer willen 
wegkruipen, weer de grond in, zoals het in de Bijbel verschillende malen staat. 
Ze zullen zeggen: ‘Bergen bedek ons, heuvels val op ons’ (Hos. 10:8; Luk. 
23:30; Openb. 6:16).  Maar ook als ze in de hemel klimmen, dan haal Ik ze 
naar beneden. Als God met zijn oordeel komt, dan moet je weten: vluchten kan 
niet meer. Ook niet de Karmel op; de bergketen  in Israël die bekend stond om 
de vele schuilplaatsen. Net als vroeger in de Tweede Wereldoorlog de 
schuilhutten op de Veluwe. Je kan ze nu nog bezoeken. Je kunt niet schuilen 
in de mooie bossen op de Karmel, in de meer dan 2000 ravijnen met vele 
holen. In die holen vluchten vaak de misdadigers om hun straf te ontlopen. 
Bovendien is de Karmel een stevige rotsformatie, hoog en veilig voor 
aardbevingen en overstromingen. Dus zelfs in de schuilplekken tussen de 
bomen van de paradijselijk mooie en veilige Karmel zal God ze weten te 
vinden. 
 Dat doet denken aan Adam. Adam die ook al probeerde te vluchten 
voor God in de bosjes. ‘Adam, mens, waar ben je?’ Als God met het laatste 
oordeel komt, moet niet alleen Israël, maar moeten alle mensen vanaf Adam 
weten: vluchten kan niet meer. Al proberen ze zich voor Mij te verbergen op de 
bodem van de zee (als dat al zou kunnen), zoals Jona probeerde; al gooien ze 
zich in de zee om te vluchten voor God en geven ze zich over aan de 
chaosmachten (want dat betekende dat: de zee is de plek waar de 
chaosmachten zijn), denk niet dat je ontkomt. De zeeslang, het symbool van 



32 
 

de chaosmachten (ergens anders in de Bijbel de Leviathan genoemd, bv. Jes. 
27:1), die zal je bijten. Maar ook dit dier staat onder Gods beschikking (Ps. 
104:26). Want dit zeemonster moet – als het tijd is – zijn prooi ook weer aan 
God teruggeven, zoals dat bij Jona het geval was. Het zeemonster mocht de 
prooi niet houden, want God had nog een taak voor deze profeet. Ook over de 
zee, met zijn stormen en zeebeesten heeft God de macht. En zelfs als je 
gevangen wordt genomen door vijandige volken is er geen ontkomen. Vluchten 
kan niet meer, ik zou niet weten hoe! 
 En in het Nieuwe Testament gaat dat verder. ‘Wij moeten allemaal 
voor de stoel, waar de Rechter op zit verschijnen. De Rechterstoel van 
Christus’, zo zegt Paulus (2 Kor. 5:10). In het hele heelal zal geen plekje te 
vinden zijn waar men kan vluchten voor de Rechter van het heelal. Zelfs de 
meest onmogelijk te bereiken schuilplaatsen blijken geen schuilhoeken te zijn. 
En zo schildert dit visioen het, met verschillende woorden, om het maar 
duidelijk te maken, zodat je er niet te makkelijk overheen leest. Hoe dwaas kan 
een mens zijn te denken dat hij zich kan verbergen voor God. ‘Mens (Adam, 
Eva, Jona), hoe dwaas is het te denken dat God je niet vindt en niet zou zien. 
Er is in het hele heelal geen plek waar je kunt vluchten voor Gods oordeel. 
 Maar... maar... dan is het voor de mens hopeloos! Of... óf... is er toch 
een plek in dat grote heelal, één veilige plek, één veilige schuilplaats, één 
hoogte waar je naar toe kunt vluchten. Ja, dat is de vluchtheuvel Golgotha. 
Daar is hét bevel gegeven: ‘Sla het kapiteel, sla de hoofdsteen (kapiteel, 
hoofdsteen, belangrijkste steen). De steen die de bouwlieden hadden 
verworpen, maar door God tot ‘een hoofd des hoeks’ is gelegd. Daar wordt het 
oordeel voltrokken. Daar stortte het gebouw in, de tempel waarin God bij de 
mensen woonde. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 
1:14). In Jezus Christus was God, in die tempel van vlees en bloed. En daar op 
Golgotha werd het definitieve oordeel van God voltrokken. Spreekt Jezus daar 
niet zelf over? Als Hij het heeft over het afbreken van Zijn lichaam, als het 
afbreken van de tempel? Zo zegt Hij dat in Johannes 2:19 wijzend op zijn 
lichaam: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik die weer opbouwen.’ 
 Niemand ontkomt aan het oordeel, alleen wie vlucht tot Christus. Op 
Golgotha brult de leeuw, we hoorden het al eerder: Gods oordeel over de 
mensheid wordt geveld. Maar op Golgotha sterft ook het Lam: Gods oordeel 
over de mensen valt op Hemzelf. Op Golgotha vloeit bloed, mij ten leven. Hij 
sterft, ik leef. Vlucht dan ook niet meer in een onderwereld, vlucht ook niet 
meer in een bovenwereld. Vlucht niet in zaken die het daglicht niet kunnen 
verdragen, en vlucht ook niet in allerlei spirituele en occulte dingen. Maar 
vlucht naar die ene vluchtheuvel die in de wereld gegeven is: de kruisheuvel. 
Dan is er redding voor iedereen: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’(Luk. 
23:43). Op die dag zal God komen met het oordeel. Op die dag begint de 
herbouw. Die begint bij Christus’ geboorte en loopt door tot Christus’ 
wederkomst.’ Ja, het is een dag die wel even duurt. Maar bij de Heer duurt een 
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dag soms wel duizend jaar, en duizend jaar een dag. 
 En dan... !!! Dán stijgt de profetie van Amos tot een ongelooflijk 
hoogtepunt. Vanaf vers 11: een ongelooflijke vergezicht. Op díe dag... Ja, op 
die dag zal Ik de vervallen hut van David herbouwen. Dat begint met het 
vervallen koningshuis van David herbouwen. Koning Jezus was een 
nakomeling van David. En ook het volk Israël zal gerestaureerd worden. Want 
Jezus was ook een Jood, een Israëliet. Maar ook Gods kinderen uit de volken. 
Want Jezus Christus is ook Heer van de Kerk. Ja, de hele schepping valt onder 
Gods restauratieplan: er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want 
de hele wereld is een ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ geworden. Daar kan 
God niet wonen met Zijn volk. Maar God gaat het herbouwen. Hij die de 
Bouwmeester en Architect is, is ook de Restaurateur. Hij zal het herbouwen. 
‘Onbewoonbaar verklaard’ was het, maar het zal weer bewoonbaar worden. 
Ongelofelijk, maar waar. Het zal een ‘onverklaarbaar bewoonde woning’ 
worden. Onverklaarbaar als je naar de mensen kijkt, maar toch weer bewoond. 
 En die herbouw is begonnen met Pasen en loopt door tot de 
wederkomst. En dat schetst Amos vanaf vers 11. In beelden van zijn tijd en 
met woorden die de mensen toen verstonden. En andere bijbelboeken 
schetsen dat verder! Je moet de bijbel doorlezen. O, wat was de prediking van 
de boer uit Tekoa tot nu toe één doorlopende uitzichtloze dreiging van donkere 
onweerswolken. In het eerste deel van deze serie preken hebben we gezien 
hoe de donkere wolken rond Israël steeds verder samenpakten en Israël 
uiteindelijk ook in de knel kreeg. De grommende donder van het oordeel. Maar 
nu aan het eind van zijn profetie breekt de zon door de wolken. Het vervallen 
koningshuis van David wordt hersteld. Er zal weer een nakomeling van David 
op de troon zitten. Een vervallen hút noemt Amos het niet voor niets. Een hut 
vol scheuren en spleten, dat een bouwvallige en armoedige indruk maakt. 
Politiek en godsdienstig is het huis van Israël in verval. Het is een bouwval 
geworden. Scheef staan de muren. Gods waterpas gaf het aan: afbreken dat 
paleis, dat koningshuis, die tempel. Israëls is geen rechtsstaat meer. Alles is 
krom: alles is on-recht: afbreken. En ook letterlijk is het paleis en de tempel 
verwoest. Met Israël gebeurde dat in de Assyrische ballingschap, met Juda in 
de Babylonische ballingschap. Ja, ook Juda ziet Amos in verval raken. 
 Maar God start de herbouw. Op Golgotha legt Hij het fundament voor 
een nieuw volk, een nieuw Godsvolk van Joden en heidenen samen. Jezus 
Christus is het fundament van dat nieuwe Gods gebouw. De vervallen hut 
wordt gerestaureerd. Dat begon tweeduizend jaar geleden en dat loopt nog 
steeds door. En dan breekt het perspectief van het toekomstig beloofde land 
ook door. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Op heel Mijn berg 
Sion, zegt de Heer. 
 En hoe verloopt die herbouw dan?  Dat staat er ook. Het begint met 
het dichten van de scheuren (zo staat het in een andere vertaling beter 
vertaald). Vers 11: de scheuren worden gedicht. En dat duidt allereerst op de 
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scheur die was ontstaan in het huis van David. Na Salomo was er een 
scheuring gekomen tussen de tien stammen en de twee stammen. Aan die 
scheur wordt het eerst gedacht. De eenheid van het volk van God zal worden 
hersteld. Aan de afgehouwen tronk van Isaï zal een nieuw takje komen. Zo 
schets Jesaja de eindtijd. Amos heeft het over een vervallen hut die wordt 
hersteld. Verschillende beelden, maar ze bedoelen hetzelfde. Jesaja laat zien 
dat van die hoge eik van het koningshuis van David na de ballingschap niet 
veel overbleef. Alleen nog een boomstronk. Het leek niets meer, zo dood als 
een pier. Er was geen koningshuis meer met een koning zoals David, die voor 
zichzelf een paleis liet timmeren. Er was geen koningin meer die haar prinsen 
baart in een paleiskamer, en haar kind legt in een koninklijk wiegje gewikkeld in 
purperen doeken. Een vervallen hut is het koningshuis van David geworden. O 
ja, met nog wel een afstammeling van David, maar die is zelf timmerman. Ja, 
hij is nog wel een prins, maar dat zie je niet meer. En die vrouw is ook nog een 
afstammeling van David, ook een prinses. Maar dat zie je ook niet meer. Want 
zij moet haar kind baren tussen beesten en legt het in doeken gewikkeld in een 
voederbak. Maar zo kwam toch een takje op. Zo wordt toch de eerste steen 
gelegd. De steen die door de bouwlieden was afgekeurd werd tot een 
hoeksteen (Ps. 118:22). 
 Hier in Bethlehem, in de geboortestad van David, wordt de nieuwe 
koning van de Joden geboren, die ook de koning van Israël  zal zijn, van het 
tienstammenrijk. Tenminste wat er nog van over is. Want ook al is Israël na de 
Assyrische ballingschap helemaal over de wereld verstrooid, ‘niet het hele volk 
van Jacob zal Ik vernietigen, spreekt de Heer’ in vers 8. En zo gaat vers 9 
verder: ‘ook al zullen om Mijn bevel de Israëlieten door de volken worden 
geschud, als in een zeef, de steentjes vallen er niet doorheen.’ Ja, zo is het 
ook gebeurd. Na de ballingschap van het tienstammenrijk is er niets meer van 
Israël over. Ze zijn gezeefd tussen de volken. Overal over de wereld. Het stond 
deze week nog in de krant dat er in China een groep Joden is die claimt leden 
van de stam van Manasse te zijn. En er zijn sommigen die denken dat veel 
Nederlanders afstammelingen van de stam van Levi zijn. Israël, verstrooid 
tussen de volken. Maar toch niet allemaal verloren. Want enkele steentjes 
zullen niet door de zeef vallen. En deze rest van de Israëlieten, deze steentjes, 
zullen ook worden gebruikt voor 
de herbouw van de vervallen hut. 
 Maar nog verder gaat Amos. Israël zal nog verder uitgebreid worden. 
Ook de volken die Mij eens toebehoorden, zullen bij de bouw worden 
betrokken. En behoren niet alle volken God toe? Amos blikt hier nog verder in 
de Messiaanse eindtijd. In de eindtijd zullen ook de volken Israëls God kennen 
en erkennen. Ook met de bouwstenen uit de heidenen wordt de vervallen hut 
verder herbouwd. Zegt Petrus het niet: ‘Laat u als levende stenen gebruiken in 
het gebouw van God’ (1 Petrus 2:5). Dan komt er een gebouw, waar God kan 
wonen met al zijn kinderen. Ook verderop in de Bijbel, in het Nieuwe 



35 
 

Testament, komen we Amos nog een keer tegen. Op een heel bijzondere plek 
in Handelingen 15. Daar zijn de apostelen bij elkaar: de apostelvergadering 
wordt dit wel genoemd. Petrus, Paulus en Jacobus zijn daar en nog veel meer. 
En ze hebben een agendapunt. Of de heidenen wel gered kunnen worden als 
ze niet besneden zijn? Moeten we ze ook niet laten besnijden? En die 
discussie leidt tot grote onenigheid. Maar dan staat Jacobus op, de voorganger 
van de gemeente van Jeruzalem. Hij neemt het woord en citeert dan Amos 9. 
‘Broeders, we hebben gezien dat God grote dingen doet onder de heidenen. 
Dat is wat Paulus en Barnabas allemaal hebben verteld. En God zelf heeft 
allang het plan opgevat om ook de heidenen tot Zijn volk te vormen. Dat stemt 
overeen’, zo gaat Jacobus verder,  ‘met wat de profeten zeggen. Waar we 
lezen dat God de vervallen hut van David zal herbouwen zodat de mensen die 
overgebleven zijn de Here zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie Mijn 
Naam is uitgeroepen.’ Dat wil zeggen: die God zich tot eigendom verwerft. 
 En als de naam van God over je is uitgeroepen betekent dat dat je van 
God bent. ‘Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van Mij.’ En waar gebeurt 
dat? Dat gebeurt bij de doop. Daar wordt Gods naam over jouw naam 
uitgeroepen; daar wordt Gods naam met jouw naam verbonden. Iedereen die 
gedoopt is en Gods naam belijdt zal bij het volk worden betrokken. En de 
Psalmen bezingen dat al. ‘De Filistijn, de Tyriër, de Moren’, zo zingt Psalm 87. 
‘Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land herkent Hem als 
de Heer; God zal ze zelf bevestigen en schragen en op de rol waar Hij de 
volken schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions 
kind’ren dragen.’ (Ps. 87, gedeeltelijk oude en nieuwe berijming). Samen zullen 
ze het nieuwe Gods volk vormen. 
 Want Israël is niet meer dan de volken, zo lezen we ook in Amos 9:7. 
‘Zijn jullie soms meer dan de Nubiërs (ander woord voor Moren) of de 
Filistijnen? Ik heb jullie uit Egypte geleid, maar de Filistijnen uit Kreta. Israël is 
niet beter dan de volken, de Filistijn, de Tyriër de Moren. Alle volken heeft God 
op het oog. En van al het land, op alle de grond is Hij koning, over heel de 
aarde. ‘Volken, hoort zijn stem, buigt u beeft voor Hem’ (Ps. 99:1 berijmd). 
Heel de aarde moet beloofd land, moet nieuwe aarde worden. Het heil is voor 
Israël én de volken. Zoals Abraham dat al gezegd kreeg: ‘In jou zullen alle 
volken van de aarde gezegend worden’ (Gen. 12:3). 
 En zo trekken we de lijnen door de Bijbel. In Amos 1 en 2 hoorden we 
dat het oordeel over de volken rondom Israël kwam. En ze dachten eerst dat 
het op afstand zou blijven, maar steeds nauwer werd de spiraal en uiteindelijk 
trof het ook Israël en Juda. Maar nu zien we de omgekeerde beweging. Dat het 
heil ook begint bij Israël en Juda. En dat het nu uitspiraalt naar buiten toe, naar 
de volken rondom. Het heil is uit de Joden. Jezus is de zoon van David. Maar 
vanuit Jeruzalem gaat het dan wel tot het uiterste der aarde. En dat zal 
allemaal gebeuren op die dag. Op één dag? Nou, bij de Here kan één dag wel 
duizend jaar duren of misschien nog wel langer. In Openbaring lezen we ook 
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over duizend jaar. De herbouw kan dus wel even duren, maar het hoort 
allemaal bij elkaar. Het is één gebeuren. Die dag, de dag des HEREN, de tijd 
van Jezus eerste komst tot Jezus tweede komst. In die tijd leven wij nu. 
 En daarna gaat het verder in vers 13. ‘Dan komen de dagen... Dan 
breekt er een nieuwe tijd aan. Dan zal het heil volledig doorbreken. En om dat 
uit te drukken gebruiken de profeten prachtige beelden. Als je de 
Oudtestamentische profeten leest, dan zie je bij allen een explosie van beelden 
over de eindtijd. Beelden die over elkaar buitelen. Het kan niet op. Ze weten 
niet hoe ze het moeten vertellen. En Amos de agrariër, schets dat in zijn tijd 
voor zijn publiek met beelden uit de agrarische wereld. Amos schildert het heil 
in de ideaalkleuren van de Israëlitische landbouwer: een ongekende 
vruchtbaarheid van akkers en wijngaarden zal er zijn. De ploeger is nog niet 
van het land, of de maaier is er al. Hoe is het mogelijk? Dan is er al oogst. En 
geen sprinkhanen meer die de oogst bederven. En de druiven worden al 
geperst in de wijnpersbak als de zaaier nog op het land is. (Men perste de 
druiven in de wijnpersbak door er met blote voeten op te treden; vandaar 
‘druiventreder’). Zo’n snelle vruchtgroei! Hoe is het mogelijk? Dat doet denken 
aan Openbaring 22, waar een boom staat die twaalf keer per jaar vrucht geeft, 
elke maand. Zo wordt dáár die toekomst geschilderd. En Amos gaat verder: er 
zal zoveel wijn zijn (wijn het teken van vreugde), dat de bergen er van druipen 
en de heuvels ervan doordrenkt zijn (zie voor dit laatste: Herziene 
Statenvertaling). Prachtig zoals Amos dat beschrijft. 
 En om even aan te geven dat de Oudtestamentische profeten de 
eindtijd elk op hun eigen wijze schilderen, even een andere profeet: Jesaja. 
Vanaf Jesaja 25:6 lezen we: ‘Op die dag richt de HEER voor alle volken een 
feestmaal aan, met uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk 
van merg en vet en pure rijke wijnen. En de waas die over de volken ligt neemt 
Hij weg. En voor altijd doet Hij de dood teniet. God de HEER wist de tranen 
van elk gezicht’. Dat doet ook weer aan Openbaring denken. Openbaring 
21:4): ‘En Hij zal alle tranen van de ogen afwissen.’ Je kunt beter zeggen dat 
Openbaring het allemaal heeft van het Oude Testament. Openbaring gebruikt 
allemaal Oudtestamentische beelden om de toekomst te schilderen. 
 En dan gaat Amos verder en schetst de duurzaamheid van die dagen. 
Ze kunnen wonen, wijngaarden planten en tuinen aanleggen. Een land 
vloeiende van melk en honing. Het beloofde land. Kanaän. Kana waar de wijn 
overvloedig is. Het wonder van Kana. Dat is wat Jezus komt doen: van het 
leven een feest maken. Water in wijn veranderen, zodat het leven, leven in 
overvloed is in het beloofde land. Dat is het ideaalbeeld van de Israëliet. Rustig 
kunnen leven, geen gevaar voor dreiging van buiten die het wonen en genieten 
verstoord. In rust en vrede leven, dat was hun toekomstideaal. 
 En Jesaja schetst die rust en vrede weer op zijn manier: ‘Dan zullen ze 
hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Geen volk zal nog het zwaard 
trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.’ (Jes. 
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2:4). En Jesaja 11, het hoofdstuk dat begint met de telg, het takje, dat opschiet 
uit de afgehouwen boomstronk, schetst zelfs vrede tussen mens en dier: ‘Een 
wolf zal zich neerleggen naast een lam, kalf en leeuw zullen samen weiden, 
een koe en een beer grazen samen en een kind speelt veilig bij het nest van 
de slang.’ Vrede, duurzaamheid, overvloed. Zo schilderen Amos en Jesaja de 
nieuwe tijd en het nieuwe land, de nieuwe aarde. 
 En nog een andere profeet, Hosea, schildert ook de vrede tussen 
mens en dier. ‘Op die dag sluit Ik voor mijn kinderen een verbond met de 
dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Ik maak een einde aan het 
geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in rust en vrede kunnen 
leven.’ (Hos. 2:20) 
 Een veelheid van beelden bij de Oudtestamentische profeten als het 
gaat over het heil dat komt. Op hun eigen wijze, maar door de inspiratie van de 
Heilige Geest, schilderen Amos, Jesaja en Hosea de eindtijd: vrede, zelfs 
vrede met de dieren, duurzaamheid, overvloed. En dan schetst Amos in het 
laatste vers dat ze ook nooit meer in ballingschap zullen gaan. Nooit meer 
deportatie, vaste grond onder de voeten. ‘Ik zal planten.’ God is het die het 
doet. ‘Ik zal planten in hun grond’, in hun aarde, deze aarde zal nieuwe aarde 
worden. ‘En ze worden nooit meer uitgerukt.’ Wij hoeven daar nooit meer 
vandaan en worden nooit meer uit de hof gestuurd of uit het beloofde land 
gedeporteerd. ‘Uit het land dat Ik hun gegeven heb’. En Jesaja trekt die 
landbelofte dan wereldwijd (Jesaja 65:17 en verder): ‘Zie Ik schep een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde en er zal alleen maar blijdschap zijn. Ik herschep 
Jeruzalem en geen geween wordt daar nog gehoord. En ze zullen huizen 
bouwen en er in wonen, wijngaarden planten en van de opbrengst eten, en 
wolf en lam zullen samen weiden, leeuw en rund eten beide stro. Niemand 
doet meer kwaad op Mijn heilige berg.’ Er zal recht zijn. En profeteede Amos 
nu juist niet tegen het onrecht, juist op Gods heilige berg? 
 En Openbaring neemt dan dit visioen van Jesaja over en zegt: ‘Ik zag 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (Openb. 21). God zal weer wonen bij 
de mensen. Niet alleen bij Zijn volk Israël, maar bij Zijn hele volk, ook uit de 
heidenen. Heel de schepping wordt weer ‘bewoonbaar verklaard.’ Heel de 
aarde, alle volken. En Jezus Christus, Davids zoon, op de troon. 
 Zover is het nog niet. Wij zijn nog onderweg. Wij leven nog niet in een 
paleis in het nieuwe Jeruzalem. Wij leven nog in een hut. Een vervallen hut. 
Maar hij wordt gerestaureerd. Het is nog een hut, een ‘sukkot’ in het 
Hebreeuws, een loofhut. Wij zijn nog onderweg, en dat beseft Israël en daarom 
vieren ze nog steeds ‘Loofhuttenfeest’. Eenmaal in een jaar moeten ze in een 
hut gaan wonen, met een open dak zodat ze naar de hemel kunnen kijken, om 
te beseffen dat ze onderweg zijn, en God boven hen. Leven in een hut, in een 
aardse tent, nog niet in het beloofde land, maar we mogen weten dat God zijn 
oordeel zal voltrekken. En vluchten kan niet meer. Alleen naar Jezus Christus. 
Maar aan hen zal Hij dan ook zijn heil geven. Wij zijn op weg naar het beloofde 
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land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen. 


