
Liturgie ochtenddienst 04 september 2011 te Loppersum, 10.45u

Welkom en mededelingen

Komen tot de Here:
	 Votum / zegengroet
	 Zingen:
	 -GK 131,1-5 'Barmhartig Vader op uw troon' (staan)
	 -Psalm 117 'Looft alle volken looft de Heer' 
	 Wet 
	 Gebed 

Moment 'KinderBijbelClub'

Luisteren naar de Here:
	 Bijbellezing(en), zie onder
	 Zingen Psalm 50,8-11 'Maar tot de goddeloze mens spreekt God'
	 Verkondiging, thema, zie onder
	 Zingen GK 157 'Vader, vol van vrees en schaamte'

Geven aan de Here:
	 Dank- en voorbedegebed
  	 Inzameling gaven

Gaan onder de zegen van de Here:
	 Zingen E&R 130 'Geprezen zij de Heer'
	 Zegen 

Bijbellezing: Amos 2,1-12 en 8,1-14
Tekst: Amos 8,11-12
Preekthema: '...een hongersnood voor Gods Woord...!'
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(voorafgaand ad schriftlezing)

Als je dit zo leest, moeten we allereerst maar 

eens vragen: waar zitten we id geschiedenis 

van Israel?

Als je meekijkt naar de dia, dan zie je de 

geschiedenis van Israel […].

Waar zitten we dus, we zitten met Amos 

midden in de periode dat Israel verdeeld was 

in twee rijken, het noordelijke rijk Israel, en 

het zuidelijke Juda.

We zitten dus nog voor de ballingschap vd het 

noordelijke rijk naar Assyrie en dus ook voor 

de ballingschap van het zuidelijke rijk naar 

Babel.

En dan gaan we vervolgens nog wat dieper, want om dit boek en vooral de 

boodschap van hfdst 8 te begrijpen moeten we inzoomen op de vraag: in wat 

voor tijd was dit?

Allereerst, het rijk van Assyrie was oppermachtig, maar tussen 780-745vChr. 

was Assyrie niet in staat om druk uit te oefenen op de landen in het 

Middelandse zeegebied.

En wat was het gevolg?, in de periode tussen het moment dat het land in twee 

rijken uiteenbrak en de ballingschap naar Assyrie, was een periode van 

stabiliteit als het gaat om de regering.

En wat gebeurde er?, in zowel Israel als Juda was het een tijd van grote 

welvaart…

...nog meer welvaart dan in de tijd van koning Salomo, het werd wel de tijd van 

de Gouden Eeuw genoemd.

En wat zeiden de Israelieten tegen elkaar, 'dit is zegen van de Here God!', zij 

zagen het als een onmiskenbaar teken dat God hen zegende.

En als het dan ging over de 'dag van de here', de dag dat de ~Here met zijn 

oordeel zou komen…
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...dan dachten zij dat de Here hen zou bevrijden van al hun vijanden.

Dat is de achtergrond van dit boek Amos:

-het was periode waarin er een stabiele regering was;

-het was een tijd van grote welvaart. 

Thema: 'Een hongersnood voor Gods Woord…'

1. Wat is er aan de hand?, vss 1-6.

2. Wat is het antwoord van God, vss 7-14.

3. Wat betekent dit voor ons?

1. Wat is er aan de hand?, vss 1-6.

We hebben Amos 8 gelezen, en de vraag is eerst: 

hoe ziet dit hfdst eruit?

Kijk eens mee naar dit hfdst, dan moet je weten 

dat dit hfdst uiteenvalt in twee delen: de vss 1-3 

en 4-14.

Id vss 1-3 lees je over een visioen dat Amos 

kreeg, een mand vol fruit en dat fruit is rijp.

De de boodschap vd Here God met dat beeld is: dit is het einde voor mijn volk…

...zoals het fruit rijp is, zo is Israel rijp voor het oordeel.

Na de vss 1-3 krijg je de rest vh hfdst, de vss 

4-14, en in dat gedeelte krijg je de uitleg vd Here 

God…

...id vss 4-6 lees je dat ze de arme onderdrukken 

en in de vss 7-10 hoor je wat het oordeel vd 

Here God is: Hij Zelf zal zijn volk oordelen: het 

land zal in de rouw zijn als de Here God met zijn 

oordeel komt.

En tenslotte, de vss 11-14, daar zie je dat de mensen geen woorden van de Here 

God meer krijgen als ze naar Hem gaan.
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Wat is de boodschap van Amos?, laten we eens 

gaan kijken, de boodschap van Amos is: omdat 

jullie de arme onderdrukken, vs 4, want wat 

deden ze?

Het eerste was dat ze allemaal heel netjes naar 

de tempel gingen, naar hun samenkomsten…

...ze hielden hun samenkomsten stipt op tijd, de 

offers werden trouw gebracht, als je er bij was 

geweest, zou je misschien niets gemerkt hebben, maar wat hoor je ze in hun 

hart zeggen, vs 5?

'Wanneer is de sabbat eindelijk eens voorbij, wat duurt het walgelijk lang!'

Ze hebben hun winkels en hun zaak wel gesloten, maar ze kunnen niet 

wachten voordat ze weer open kunnen.

Want hoe komt dat?, waar denken ze aan?, aan geld verdienen, geld maken, ze  

moeten verder - hun gedachten waren dus niet bij God, maar bij goud.

Maar dat is nog niet alles, ze denken niet alleen eraan wanneer ze hun zaak 

weer open kunnen doen, en ze weer loskunnen...

...luister maar eens hoe ze hun zaken doen, vss 5b-6, ze zorgden ervoor dat er 

gesjoemeld werd (vss 5b-6) met een weegschaal, en ze zorgden ervoor dat het 

geld hun kant oprolt, dat het altijd in hun voordeel was.

Als iemand graan aan hen verkocht, zorgden ze ervoor dat de bak waarin het 

gedaan werd, groter was dan de standaard, daardoor kregen ze meer voor 

hetzelfde geld.

Maar als zij verkochten, gebruikten ze een inhoudsmaat die weer een stuk 

kleiner was, zodat de koper niet krijgt wat hem toekomt. 

Hetzelfde deden ze met de weegschaal, ze gebruikten twee soorten gewichten, 

en zo deden ze dat ook met geldstukken, als ze het geld nawogen, was het te 

weinig en moest er bijbetaald worden.

Ze tillen de boel niet alleen, ze verkopen rommel aan hen waarop ze 

neerkijken, vs 6, ze doen alsof het koren is maar het is kaf - knollen voor 

citroenen.
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En dan snap je wat de Here God zegt in de vss 1-3, die rijpe mand fruit, op het 

eerste gezicht mooi…

...maar als je er echt in kijkt, dan stinkt het en meurt het aan alle kanten.

Ze zijn rijp fruit, rijp voor de ondergang.

2. Wat is Gods antwoord?, vss 7-14

En de reactie vd Here zien we id vss 7-10, daar 

kondigt de Here God zijn oordelen aan…

...de Here God is boos om hun gierigheid, dat ze 

de arme onderdrukken.

En daarom zegt de Here in 8,7, 'nooit zal Ik een 

van jullie daden vergeten'.

De Here zal hen ervoor ter verantwoording 

roepen en wel van al hun misselijke daden.

En dat zie je in de vss 7-10, de aarde zal beven, 

alle mensen gaan in rouw gehuld, de Here God 

zal hun feesten veranderen in diepe ellende…

...dus wat zien we?, als de Here God komt, smelt 

en schudt het land voor Hem.

En dan moet je weten dat het hier gaat over de 

'aardbeving' waar Amos over moest profeteren, 

1,1, en dat was een signaal dat het einde eraan 

kwam.

Het uiteindelijke oordeel van de Here God op de dag vd Here, vs 9, dat is de dag 

dat de Here God een einde maakt aan Israel door ze allemaal in ballingschap te 

laten gaan.

Dit is de climax, want wat is het geval?1

Het volk Israel heeft nooit willen luisteren, ze hebben steeds de profeten van 

God het zwijgen willen opleggen, dat lees je in [7,10].

En omdat ze nooit hebben willen luisteren en zich niet wilden bekeren en het 
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allemaal nep was, en ze deden allemaal heel 

godsdienstig maar het was niet echt, ze waren 

er met hun hart niet bij…

...daarom zal de Here God niets meer van Zich 

laten horen, op het moment dat ze het zo 

nodig hebben, op het moment dat de Here los 

gaat met zijn oordelen om hen te straffen voor 

hun zonden…

...op dat moment vd aardbeving, als ze zich herinneren dat God de Schepper is, 

en ze naar hem gaan voor hulp, dan zal de Here God er niet voor hen zijn.

Als ze naar de tempel gaan en een profeet raadplegen voor een woord van 

troost, dan zullen ze die troost niet krijgen.

Er zal nergens hoop te vinden zijn, ze zullen niets van God willen vernemen.

Hij zal niet meer naar hun gebeden luisteren of een profeet iets doorgeven.

En je ziet hoe erg het zal worden, vs 12, ze zullen gaan ronddwalen, op zoek 

naar een woord van God, maar ze zullen die vinden - de Here God is er niet 

meer voor ze?

3. Wat betekent dit voor ons? - 3 dingen.

Hoe komt dit op je over?, ik wil eens met die vraag beginnen - hoe komt dit 

over?

Wat we hier zien is dat de Here God zijn kinderen verwerpt, en het is te laat.

Er is geen mogelijkheid meer om terug te komen, want de Here God heeft zijn 

mensen verworpen.

Denk eens na over deze vraag: kun je je 

voorstellen dat de Here God jou zou 

verwerpen?, of kun je je dat niet voorstellen?

Voor de Israelieten toen was dat 

onvoorstelbaar, het ging ze voor de wind en 

dat ervaren ze als een zegen van God - en toen 

Amos kwam met zijn felle harde woorden…

...kijk maar in hfdst 2, ze konden zich 
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voorstellen dat de Here God Moab veroordeelt (vers 1), dat waren per slot van 

rekening de heidenen, dat waren de vijanden.

Maar ze konden zich niet voorstellen dat de Here God Juda zou veroordelen, 

vs 4 en ze konden zich niet voorstellen dat de Here God Israel zou veroordelen, 

vers 6.

En, wat deden ze toen met Amos, die maar bleef herhalen dat God zijn 

oordeelspijl op hen had gericht?

Toen kotsten ze hem uit, 2,12: 'je mag niet profeteren', oftewel: we willen dit 

niet horen, we kunnen dit niet verdragen!

Kun jij het je voorstellen dat de Here God je verwerpt?, - of vind je dat een 

verkeerde vraag?

Mag ik die vraag niet stellen van je? - de Bijbel staat er vol mee dat je jezelf 

moet beproeven of je wel in het geloof staat…

...ik denk aan 2 Kor 13,5: 'onderzoek uzelf of u in het geloof bent, of weet je niet 

van jezelf dat Jezus Christus in je is, of het moet zijn dat je op enige manier 

verwerpelijk bent'.

In Psalm 139 staat: 'doorgrond mij en ken mijn hart, zie of ik geen verkeerde 

weg ga en leid mij op de eeuwige weg'.

Dit confronteert je ermee: kijk maar eens diep naar jezelf, en maak je er niet 

makkelijk van af, bijv. met de woorden van degene in Psalm 36,2: 'de zonde 

spreekt tot de goddeloze, angst voor God kent hij niet, want hij vleit zichzelf in 

zijn eigen ogen tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat'.

Kijk, die vleier die draait zichzelf een rad voor ogen, die zegt tegen zichzelf: 

'niks aan de hand'…

…in Deut 29,19 staat: 'Laat onder u heden geen man of vrouw zijn die zich van 

God afkeert om de goeden van deze volken te gaan dienen en het zal gebeuren 

als hij bij het horen vd woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegt: 

'ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn koppige hart volg, de overvloed zal 

de dorst wegnemen'.

Dat zegt iemand tegen zichzelf die God niet kent, die kan zich er niets bij 

voorstellen dat God hem of haar zou verwerpen…
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...die denkt dat gepraat over de hel uiteindelijk onzin is, en doet daarin afbreuk 

aan wat in de Bijbel staat.

Hel en verdoemenis lijken hem niet echt te zijn: 'wie zegt dat de hel er is?'

En de duivel vindt dat prachtig, die zal zo iemand alleen maar aanmoedigen.

Kun je je voorstellen dat de Here God je verwerpt?, Israel en Juda konden zich 

daar niets bij voorstellen…

….in de Bijbel staat in Ex 34,6-7 dat de Here God is: 'barmhartig en genadig, 

geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die 1000-en geslachten zijn 

liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar Die de schuldige 

zeker niet voor onschuldig houdt'.

En dat zijn woorden die de Here God spreekt tegen zijn eigen kinderen, zij 

kennen God en hebben zijn Heilige Geest om vernieuwd gehoorzaam te zijn…

...maar als ze de Here God niet gehoorzamen, zal God zijn eigen volk straffen.

De Here God is een heilige God, en Hij oordeelt eerlijk, daarom moet je zeggen 

dat de Here God een God is die toornt en straft wie Hem niet gehoorzaamt.

Israel kon er zich niets bij voorstellen dat God hen zou verwerpen…

...maar het gebeurt hier wel, houd jezelf dus niet voor de gek om te zeggen: 'met 

mij zit het wel goed', ga bij jezelf te raden: waaruit blijkt dat ik geloof?

Besef dat je nooit rechtvaardig genoeg voor God bent2 en dat is pijnlijk voor 

diegene die op zijn eigen regels en gehoorzaamheid vertrouwen.

Waaruit blijkt dat je een christen bent? - weet je je afhankelijk van de Here 

Jezus of vlucht je dan toch weer in de dingen die jezelf doet, die je niet kunnen 

redden voor God?

Tweede toepassing naar aanleiding van de 

tekst: de reden dat de Here God het volk 

Israel veroordeelde en loslaat…

...is dat ze ongehoorzaam bleven, en op een 

gegeven moment konden ze het niet meer.

Ze wilden zich niet bekeren en als ze zich 

wel bekeerden dan was het nep.
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Ze gingen niet voor God maar voor goud, en goud en geld en bezit was hun god 

geworden, en die was sterker dan de Here God, ze bekeerden zich niet.

En terwijl ze dat deden leefden ze op kosten van anderen, leefden ze oneerlijk, 

hun zaken deden ze niet eerlijk.

De armen werden armer, en dat vertoornt de Here God - vorige week hebben 

we gezien met Psalm 1 dat bij God vandaan lopen stap voor stap gaat…

...dat is niet ineens bij God weg, maar dat gaat sluipenderwijs, hier zie je 

hetzelfde.

Wie zich niet bekeert, die is op een gegeven moment zo ver heen dat 'ie zich 

niet meer bekeren kan, die kan niet meer terug…

...de Bijbel noemt dat stadium verharding, dan heeft iemand zichzelf 

volkomen bij God vandaan gezondigd en is er geen terugkeer meer mogelijk.

Maak dat eens concreet?, neem jezelf een bepaalde zonde voor ogen die zich 

steeds weer aan je opdringt, je kunt tegen jezelf zeggen: 'de Here vindt het niet 

erg, want ik ben nu eenmaal zo', maar voor de Here is iedere zonde erg, iedere 

zonde haat Hij.

Wie denkt dat de Here God zonde wel accepteert, zie zal zonde op het laatst 

niet meer erg vinden en zich niet meer kunnen bekeren.

En het gevolg is dat de Here zich van hen afkeert, Hij zwijgt, en vs 12, dan raak 

je de wanhoop nabij en weet je niet waar je het zoeken moet.

Het enige antwoord is: beker je tot de Here, en dan is de Here niet gevoelloos 

maar je moet bij jezelf te rade gaan, jij bent hard en zondig.

Het komt erop aan om gehoorzaam te zijn aan de Here God en zijn geboden.

Geloven is niet abstract, dat is bewijzen met je gedrag dat je een kind van God 

bent, en dan doe je je zaken eerlijk en dan ben je een rechtvaardig mens.

Dan ben je recht door zee, dan let je erop hoeveel je consumeert en leef je niet 

op kosten van de armen, waar die ook maar wonen.

Het derde toepassingspunt, de Here God stuurt een hongersnood naar het 

horen naar Gods woorden…

...wij denken vaak: het is de materialistische wereld die ons van God afbrengt…

...maar zou het gevaar niet onder onszelf kunnen zijn?

De Here God kan zijn Woord onder ons wegnemen, hoeveel Bijbels we ook 
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hebben…

...de Here God kan zijn Woord onder ons 

wegnemen omdat we geen zin hebben om de 

Bijbel te lezen omdat we er geen vreugde 

(Psalm 1) in hebben.

Niet Bijbel willen lezen, dat betekent op een 

gegeven moment, dat de Here zich van ons 

afkeert.

En kan het niet zijn dat we onder elkaar zo veel met elkaar praten en doen, 

maar elkaar zo weinig bemoedigen met woorden van God?

Bijv. 2 Thess 4, bemoedig elkaar met woorden dat de Here Jezus terugkomt…

...doe dat dan - een keer misschien met schaamrood op de kaken, tegen iemand 

zeggen: 'de Here zij met je!'

En soms zijn we in de kerk met dingen bezig die ons bezighouden maar een 

bewijs zijn van onze eigen hongersnood.

Dan laten we zien hoe leeg we van binnen zijn en hoe weinig eruit komt als het 

erop aankomt.

En als we ons daarvan niet bekeren en ons niet laten vullen met Gods Geest en 

liefde tot de Here, dan is de Here God op een gegeven moment afwezig zijn in 

onze zonde - als wij Hem nodig hebben, zal Hij er niet zijn.

Ik moest denken aan het lied, vanuit vs 12, 'Heer, waar dan heen?', en het 

antwoord is: 'tot U alleen'…

...tot de Here Jezus, Hij heeft Gods geboden en heel Gods wet nooit verworpen 

en voor hem was het het mooiste en het beste…

...en terwijl Hij dat voor ons deed, werd Hij getroffen door Gods toorn, omdat 

God Hem wilde slaan, voor ons.

Omdat de Here God Hem wilde breken en ons niet, omdat de Here God zijn 

bloed wilde vergieten en dat van ons niet.

Als wij willen dat de Here God tot ons spreekt, dan moeten we ons eerlijk tot 

Hem bekeren, en zo niet, dan keert de Here zich van ons af.

Laten we bidden
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