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Voor je op kamp gaat…
THUIS
Het kamp is nog niet begonnen, en toch krijg je al een boekje opgestuurd. Wat moet je daar eigenlijk
mee?

Bid om Gods zegen!
Zegen het kamp,
leer ons meer van Wie U bent
en wat U van ons vraagt…
Kom met Uw Geest
op het kamp…

Super dat je mee gaat en alvast veel zin maakt om straks
een fijne en gezellige tijd op het kamp te hebben!
Wat we op gezinskamp ook heel belangrijk vinden is
Bijbelstudie. Dit jaar gaat het over het Bijbelboek Amos.
Je krijgt dit boekje ruim van tevoren door de leider van je
groepje opgestuurd. Het is de bedoeling dat je thuis de
Bijbelgedeelten en de leesgedeelten in het boekje
voorbereid. Dat mag je alleen doen, maar natuurlijk ook
met je vader of moeder.

De vragen met een  kun je thuis al invullen.
STILLE TIJD
Op het kamp is er tijd voor je eigen stille tijd.
Hoe kun je nu zelf het beste stille tijd houden?
1. Rust!
Zoek een rustige plek Word stil.
2. Gebed!
Bid om de Heilige Geest, zodat je begrijpt wat je leest. En zodat je begrijpt wat de Heere tegen
jou wil zeggen in dit Bijbelgedeelte.
3. Lees!
Lees (zachtjes hardop) een kort Bijbelgedeelte.
Let op:
• over wat/wie gaat het?
• wat leer ik hier over de Heere Jezus?
• wat leer ik over mijzelf?
• welk vers vind ik belangrijk?
• wat zegt de Heere tegen mij?
→ Stap 3 kun je opschrijven in een boekje.
Schrijf het Bijbelgedeelte erboven.
4. Antwoord!
Wat wil ik nu tegen de Heere God zeggen? Of aan Hem vragen.
5. Leer!
Als je tijd over hebt, leer een tekst uit je hoofd. Je kunt hem aanstrepen in je bijbel.
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Intro
INFORMATIE OVER HET BIJBELBOEK AMOS

Schrijver

Amos, één van de veehouders van Tekoa. Ook
kweekte hij moerbei-vijgen (7:14).
De HEERE roept hem om profeet te zijn.
De naam Amos betekent: ‘lastdrager.’

Het verdeelde koninkrijk

Middellandse Zee

 Plaats

Wanneer

Amos woont zelf in de stad Tekoa in het koninkrijk
Juda
(het Tweestammenrijk). Tekoa ligt 8 kilometer ten
zuidoosten van Bethlehem. In dat gebied waren veel
vruchtbare weidegronden.
De HEERE stuurt hem naar zijn broedervolk,
het koninkrijk van Israël (dus het Tienstammenrijk).

Tekoa

Amos leefde in de tijd van koning Jerobeam II en profeteerde ongeveer van
760-750 voor Christus.
Het onderstaande plaatje is best een beetje moeilijk. Misschien kan een
volwassene je even helpen met puzzelen wát je nu eigenlijk ziet over de tijd van
Amos. Je ontdekt dan best mooie dingen. Bijvoorbeeld dat Amos leeft vóórdat
het Koninkrijk Israël (het Tienstammenrijk) in ballingschap gevoerd werd (722
v.Chr.), maar dat de ballingschap er wel al bijna was. Ook zie je wie er nog
meer leefden in zijn tijd.
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Doel

Overzicht

 Godsbeeld

Israël is het volk van Gods verbond. Zij zijn er trots op dat de HEERE hun God
is. Er is veel rijkdom en welvaart in Israël.
Maar ondertussen leven ze zonder Hem. Amos moet gaan preken en vertellen
dat dát niet kan: Zijn volk zijn en zónder Hem leven.
Ook moet hij vertellen dat God alles ziet. De rijkdom
van de meeste mensen is oneerlijk gekregen. God haat
onrecht en het vertrappen van de armen.
De Heere wil bekering: het volk moet Hém zoeken. De
mensen moeten barmhartig en eerlijk zijn naar hun
naaste. En Hem dienen op de manier die Hij in Zijn
Woord heeft aangewezen. ‘Zoek Mij, en leef!’
Er is een heel duidelijk filmpje op YouTube (zoekwoord ‘Overview Amos’)
https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4 wat in het Engels
,
maar ondertiteld
een overzicht geeft van het Bijbelboek Amos.
De HEERE laat in Amos veel van Zijn indrukwekkende macht zien.
Hij is als een brullende leeuw, Hij heeft alle macht over de geschiedenis en de
aarde; Hij is de Schepper; de HEERE van de legermachten….
Je zou de HEERE in Amos kunnen vergelijken een vertoornde vader, die zijn
ongehoorzame zoon moet straffen om hem weer op het rechte spoor te krijgen.
Amos moet veel straf en oordeel aankondigen, maar dwars door alles heen
lees je de liefde van de HEERE voor Zijn uitverkoren volk. Hij wil dat ze leven.
Het Bijbelboek sluit af met een machtige belofte over de Messias, Die eens zal
komen en échte vrede en rijkdom zal geven.

KAMPTHEMA- AMOS, JE GELD OF JE GOD
“Het ziet er allemaal zo mooi uit in het land Israël: veel mensen
zijn rijk, er wordt druk gehandeld en bijna iedereen dient God.
Nou ja… een beetje op zijn eigen manier, maar als je het maar
goed bedoelt toch?
Enne… er zijn ook wel arme mensen. Die zullen er altijd wel
zijn. Je moet toch vooral eerst aan jezelf denken…”
Tja. Als je dat zo leest, dan komt je dat misschien wel heel bekend voor. Vooral goed voor jezelf zorgen
en God dienen zoals bij jou past.
Maar, de almachtige God ontmaskert dit allemaal. Dode godsdienst! Oneerlijke rijkdom…
Hij wil dat je leeft en tevreden bent met wat je van Hem krijgt. Dat je Hem dient zoals Hij het van je
vraagt.
De boodschap van Amos daagt je tijdens dit gezinskamp uit:
WAAR LEEF JIJ VOOR?
WIE DIEN JIJ?
WAT IS VOOR JOU HET BELANGRIJKSTE?

 JE GELD? OF JE GOD?
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Dag 1
Je bent erbij!
Je hebt het vast wel een keer meegemaakt op school er is wat gedaan wat niet mag, er zijn knikkers
tegen geparkeerde auto’s aangegooid. Helaas de meester heeft het gezien en de namen van degene
die het gedaan hebben worden genoemd. Jij was er ook bij en hoopt dat je niet gezien ben. Helaas zes
namen worden opgenoemd en jij bent de zevende.

Dit hebben jullie verkeerd gedaan!
Je bent erbij! In het gedeelte Amos 1 en 2 is een
vergelijkbare situatie aan de hand God kondigt het
oordeel aan over verschillende volken rondom
Israël. Israël denkt dat de profeet is uitgesproken,
maar dan volgt het oordeel over Israël.



VRAGEN
1. Vanaf Amos 1:3 – Amos 2:3 kondigt God
oordelen aan over de omliggende volken
van Israël. Over welke volken wordt het
oordeel aangekondigd?
Vul in:
A. Amos 1:2-5 ______________________
B. Amos 1:6-8 ______________________
C. Amos 1:9-10 ______________________
D. Amos 1:11-15
______________________
E. Amos 1:13-15
______________________
F. Amos 2:1-3 ______________________
G. Amos 2:4-5 ______________________

(Christipedia, 2020)
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 Lees Amos 2:6-8
6 Zo zegt de Heere: Vanwege drie overtredingen van Israël, ja, vanwege vier,
zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen
en de arme voor een paar schoenen.
7Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen
is, zij duwen de zachtmoedigen van de weg. Een man en zijn vader gaan
naar hetzelfde meisje om Mijn heilige Naam te ontheiligen.
8Zij strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben, naast elk altaar.
Zij drinken wijn die als boete was opgelegd, in het huis van hun goden.



VRAGEN
2. God veroordeelde Israël om vijf zonden in welk vers vind je deze zonden terug? Arceer de
zonden in het bovenstaande Bijbelgedeelte.
Zonden Amos 2:6-8
1) Het verkopen van de armen als slaven (rood)
2) Het uitbuiten van de armen (geel)
3) Seksuele zonden (groen)
4) Het nemen van illegale onderpanden als lening (roze)
5) Het dienen van afgoden (blauw)

Dit deed IK, maar jij?
Er is nu echt geen ontkomen meer aan, je probeert er nog onderuit te komen. Maar dan vertellen je
vader of moeder wat ze allemaal voor je doen. Ze smeren je brood, ze ruimen je kamer op en ze helpen
je met huiswerk. Wat een fijne ouders, maar jij maakte ruzie met je broertje of zusje.

 Lees Amos 2:9-12
9 Maar Ík heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd, die hoog waren als
ceders en sterk waren als eiken. Ik heb zijn vrucht vanboven weggevaagd en zijn
wortels vanonder.
10 Maar Ík heb u uit het land Egypte geleid, en liet u veertig jaar door de
woestijn gaan, om het land van de Amorieten in bezit te nemen.
11 Uit uw zonen deed Ik profeten opstaan, uit uw jongemannen nazireeërs. Is
dit niet zo, Israëlieten? spreekt de HEERE.
12 Maar u laat de nazireeërs wijn drinken, en u hebt de profeten Amos
geboden: Profeteer niet!
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VRAGEN
3. Wat deed God in de bovenstaande verzen en wat doet Israël?
Dit deed GOD

Dit deed Israël



GESPREK
4. God zorgde altijd goed voor zijn volk, maar Israël lijkt het vergeten te zijn. Wij kunnen soms ook
makkelijk vergeten wat God gedaan heeft.
a. Vertel aan elkaar waarvoor jij dankbaar bent. Misschien ben je God vergeten ergens voor te
danken.
b. God is erg goed voor Israël en God is ook erg
goed voor ons, maar wat wij er vaak tegenover
zetten is zonden. Belijd deze zonden in
tweetallen of binnen je bijbelstudiegroep
c. Ga met elkaar in Gebed om God te danken en
vergeving te vragen voor onze zonden (deze
vraag kan ook een afsluitvraag zijn aan het einde
van de Bijbelstudie)

Er is geen vluchten meer aan…
Ken je mensen in jouw omgeving die God niet kennen en niet nodig denken te hebben? Dat dachten de
mensen van Israël ook, maar onthoud dat op een dag iedereen Hem zal dienen.

 Lees Amos 2:13-16
13 Zie, Ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol
graanschoven.
14 Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren,
de sterke zal zijn kracht niet inzetten, geen held zijn leven redden.
15 Niemand die de boog hanteert, zal staande blijven, geen hardloper zich
redden, geen ruiter te paard zijn leven redden.
16 Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten,
spreekt de HEERE.



DOE
5. In Amos 2:13 -16 worden een aantal beelden genoemd. Beeld dit uit en probeer te raden bij wek
vers het uitgebeelde hoort. (Vind je het moeilijk vraag de hulp van je bijbelstudieleider).



GESPREK
7

6. De beelden uit Amos 2:13-16 willen de mensen duidelijk maken dat het oordeel komt. God kan
de zonden niet ongestraft laten. Wat vind je ervan dat God de zonden straft?
7. Wat moeten wij doen als we zondigen zoek dit op in 1 Joh 1:9
8. Lees met elkaar Filip 2: 10 en 11 wat vind je ervan dat op een dag elke tong zal belijden dat
Jezus Christus de Heere is?

Je bent gewaarschuwd…



VRAGEN
Lees Amos 3: 1 en 2 en Amos 3: 7 en 8 en probeer met elkaar
de volgende vragen te beantwoorden.

9. Tot wie spreekt de Heere in vers 1?
___________________________________________
10. Wat gaat de Heere doen in vers 2?
____________________________________________________________________________



GESPREK
11. Vers 7 is een moeilijk vers, maar ook een heel mooi vers. Hier staat dat God wel gaat oordelen,
maar dat hij eerst zijn profeten en dienaren stuurt om Israël te waarschuwen. Ook wij worden
iedere keer gewaarschuwd.
a. Op wat voor manieren worden wij gewaarschuwd? (Bedenk er 5)
b. Wat vind je ervan dat wij iedere keer weer gewaarschuwd worden?
c. Waarom denk je dat God ons iedere keer weer waarschuwt en wat betekent dit voor ons
dagelijks leven.
d. Bedenk ook met elkaar hoe we mensen om ons heen kunnen waarschuwen?

 Lees Amos 3:1-2 en 7-8
1 Luister naar dit woord dat de HEERE tot u spreekt, Israëlieten, tot het
hele geslacht dat Ik uit het land Egypte heb geleid:
2 Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal Ik u
vergelden al uw ongerechtigheden.
7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.
8 De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE heeft
gesproken. Wie zou niet profeteren?
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PUZZEL (EXTRA)
12. Lees in je Bijbel Amos 3:3-6 Welke afbeelding hoort bij welk vers?

Vers:

Vers:

Vers:

Vers:

Dit blijft me bij van vandaag:

.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Dag 2
Rijke Dwazen
Rijker en rijker!
Het gaat goed in het tienstammenrijk Israël. Er wordt veel handelgedreven en veel mensen worden
rijker en rijker!
Geweldig toch? Rijkdom en voorspoed!
Maar…Amos moet gaan vertellen wat de HEERE ziet.
En dat is heel wat anders….

Een klaaglied, oproep tot boete
Nou, dat klinkt niet zo vrolijk, een klaaglied. Je hoort en zingt toch zeker liever een loflied?
Toch moet Amos de mensen opnieuw vertellen wat ze niet goed doen. Hij noemt verschillende zonden
op, maar Hij laat ook weten dat ze God moeten gehoorzamen en Hem moeten zoeken. Dan zal het
oordeel niet doorgaan. En vandaag zegt God, via de Bijbel (Zijn Woord) dit ook tegen jou!
Wat zou jij doen?

 Lees Amos 5 : 7

7 Wee hun die recht in alsem veranderen,
die gerechtigheid ter aarde doen liggen.

Alsem is
een heester (struik) met
een onaangename reuk
en een heel bittere smaak.

WEE = O WEE! (WAT ERG)



VRAGEN
1. Zet een streep onder het woord ‘recht’ en ‘gerechtigheid’. Wat betekent recht? En wat zal
‘gerechtigheid’ dan kunnen betekenen? En wat is het tegenovergestelde van ‘recht’?
____________________________________________________________________________



DOE
2. We gaan een proeverij doen! Blinddoek voor en…proeven maar!
En…smaakt het naar meer?

3. Wat denk je dat Amos bedoelt als hij zegt dat het ‘recht’ in alsem veranderd is?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Let op: Amos zegt: ‘Wee hen...’. Dat betekent dat de Heere het echt erg vindt wat ze doen!



GESPREK
Bedenk een paar voorbeelden van onrecht, bijv. op school of thuis. Praat hier met elkaar over en vertel
ook wat wel ‘recht’/ eerlijk zou zijn. Durf je ook te vertellen welk onrecht jij wel eens doet?
Je mag dit in je gebed ook aan de Heere vertellen en om vergeving vragen!
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God, Almachtige Schepper
Na het klaaglied komt er tóch een lofzang.
Een lofzang op de HEERE! De Schepper van sterrenstelsels.
Het Zevengesternte en de Orion (dit betekent ‘sterke’, ‘held’, ‘reus’).
God Die wij moeten zoeken, is een God van almachtige kracht. In dit stukje staan verschillende
voorbeelden.

 Lees Amos 5 : 8,9

8 Hij Die het Zevengesternte en de Orion gemaakt
heeft,
Die de schaduw van de dood verandert in
morgenlicht,
Die de dag duister maakt als de nacht,
Die het water van de zee roept
en over het aardoppervlak uitgiet:
HEERE is Zijn Naam!
9 Die Zich verkwikt door de verwoesting over de sterken,
ja, verwoesting komt over de vesting.



VRAGEN
4. Welke sterren ken jij allemaal? Kijk deze week elke avond eens omhoog. Als het helder is zie je
heel veel sterren. Kun je er een paar herkennen en weet je de naam? Er is een app (Sky map)
waarin je alle sterren kunt zien. Probeer die app eens te bekijken. Verwonder je over dit stukje
van Gods Schepping!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



VRAGEN
5. Welke voorbeelden van Gods macht worden er genoemd?
Hij heeft gemaakt: ___________________________________________________
Hij verandert: _______________________________________________________
Hij maakt: __________________________________________________________
Hij roept: __________________________________________________________
Hij verkwikt Zich: ____________________________________________________
6. Waarom denk je dat de HEERE Zichzelf hier laat zien als de machtige Schepper van de
sterrenstelsels? Streep de letters F en X weg en ontrafel de woordslang.

UITKOMST:
____________________________________________________________________________
11



PUZZEL
7. HEERE is Zijn Naam! Lees Exodus 34 : 5, 6 en 7 waar de HEERE Zelf Zijn Naam uitroept.
Zoek in de tweede rij het woord dat bij de eigenschappen van Gods Naam hoort.

Barmhartig

guldiegd

God straft niet snel

ondienverde eiddhgoe

Genadig

olv onneimtrfg

Rijk aan goedertierenheid

nedeoiloevvre dheeoigd



VRAAG
8. Lees vers 9 nog een keer.
a. Wat laat de HEERE hier van Zichzelf zien?
____________________________________________________________________________
b. In welke lofzangen op andere plaatsen in de Bijbel lees je dit ook?
❑ Lofzang van Hanna
❑ Lofzang van Maria
❑ Lofzang van Zacharias
❑ Lofzang van Simeon

Oei! Dat is duidelijke taal…
Tegenover de HEERE staan de mensen die het recht haten. Op allerlei manieren doen ze oneerlijk
(onrecht) tegenover de zwakkere mensen. Zelfs in de stadspoort (waar altijd de rechtbank gehouden
wordt) wordt oneerlijk gedaan. En wie toch onpartijdig en eerlijk uitspraak doet, wordt gehaat.
En omdat ze rijk zijn geworden door deze oneerlijke dingen hebben ze prachtige huizen en heerlijke
wijngaarden, maar ze zullen er niet van genieten. Want God ziet de zonde niet door de vingers!

 Lees Amos 5 : 10 -13
10 Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht, zij hebben een afschuw
van wie de waarheid spreekt.
11 Omdat u de arme vertrapt en van hem een heffing op koren neemt,
daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen,
maar u zult er niet in wonen;
begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten,
maar u zult de wijn ervan niet drinken.
12 Want Ik weet dat uw overtredingen veel zijn,
en uw zonden talrijk:

12

u drijft de rechtvaardige in het nauw,
u neemt zwijggeld aan,
u duwt armen in de poort opzij.
13 Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd.



VRAGEN
9. Wat wil God dat rijke mensen doen? Lees 1 Timotheüs 6: 17,18
___________________________________________________________________________
10. Wat doen de rijke mensen hier? Schrijf de drie zonden die Amos noemt op.
___________________________________________________________________________



GESPREK
11. Ken jij ook arme mensen?
Hoe kun je op een goede manier met hen omgaan?
12. Heb jij ook wel eens oneerlijk gedaan?
Hoe kwam dat? Vertel dit eens aan elkaar.
Hoe kun je ervoor zorgen dat je altijd eerlijk bent?
In vers 13 staat dat de verstandige in die tijd zwijgt. De verstandige is die persoon die God dient
en die wijs is.
Zwijgen: de verstandig moppert niet over Gods oordelen en straffen, ook al zijn die heel erg
zwaar. Zij zwijgen omdat ze het eerlijk vinden van de Heere, omdat de zonden van Israël zo
veel een gruwelijk waren.
13. Vind jij het ook eerlijk dat de Heere de zonden straft?



DOE
14. Bedenk in kleine groepjes een voorbeeld van oneerlijkheid. Kijk naar de tekst uit de Bijbel.
Welke personen horen er bij dat voorbeeld? Kies allemaal een rol en speel het voorbeeld na.
Probeer je goed in te leven in je rol.
Kun je het nog een keer spelen en dan hoe je wel eerlijk moet handelen?

Oproep tot bekering!
Nou, Amos zegt het wel heel duidelijk! Maar wat moet je dan wel doen? Dat lees je hieronder.
En wat een prachtige beloften lees je hier. Wat is de Heere toch geduldig, met het volk Israël, maar ook
met jou!

 Lees Amos 5 : 14, 15
14 Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de
God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.
15 Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort.
Misschien zal de HEERE, de God van de legermachten, genadig zijn
voor het overblijfsel van Jozef.
13



VRAGEN
15. Wat moet je doen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. Hoe weet je wat het ‘goede’ is? Noem eens een paar dingen op.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17. En welke dingen belooft de Heere dan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vers 15b: Misschien? Zal de HEERE misschien genadig zijn? Amos twijfelt niet aan Gods genade, maar
hij bedoelt dat het volk er geen recht op heeft, je hebt het niet verdiend.

Bekeer je je niet? Dan komt de straf…
Nu nog het laatste stukje voor vandaag…en daar word je echt verdrietig van. Overal zullen de mensen
rouwen, want ‘Ik zal echt de straf geven,’ zegt de HEERE.
Let op: steeds staat de naam HEERE met hoofdletters.
Dat betekent: De Almachtige, trouwe God van het verbond.

 Lees Amos 5 : 16, 17
16 Daarom, zo zegt de HEERE, de God van de legermachten, de Heere:
Op alle pleinen zal er rouwklacht zijn,
op alle straten zullen ze zeggen: Ach! Ach!
Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon,
en de klaagzangers tot rouwklacht.
17 En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn,
want Ik zal door uw midden trekken, zegt de HEERE.



VRAGEN
18. De Bijbelstudie begon met een klaaglied en lofzang. Wat lees je in vers 16 en 17?
__________________________________________________________________
19. Lees vers 17b nog een keer.
Wat betekent het dat de HEERE door hun midden zal trekken?
❑ De HEERE is heel genadig en zal in hun midden wonen
❑ De HEERE zal komen, maar met Zijn straf
❑ De HEERE zal niet meer naar het volk omkijken

14

 GESPREK
20. Waarom is het dubbel zo erg dat Israël tegen de HEERE, de God van het verbond, zondigt?
21. Wat betekent dit voor jou?

Dit blijft me bij van vandaag:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Dag 3
Godsdienst zonder God
‘Mmm…’
Lees de titel die boven aan deze Bijbelstudie staat. De mensen rond Amos beweerden blijkbaar
godsdienstig te zijn, maar dienden God tóch niet…



GESPREK
1. Wat zou er aan de hand geweest zijn? Hoe zou dit gekomen zijn? Wissel je ideeën uit.

 Lees Amos 5:18-20
18 Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u
de dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!
19 Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw, en een beer tegenkomt, of
die, als hij thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang
wordt gebeten.
20 Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; donkerte –
zonder lichtglans daarover?



DOE ‘WAT DOE JE LIEVER’
2. Stel elkaar om beurten de volgende vragen. De twee antwoorden waaruit je kiezen kan, zijn
beide onmogelijkheden; je moet kiezen uit twee kwaden. Toch moet je één antwoord kiezen.
Leg je keuze uit.
Wat doe je liever…
a. Je teen stoten of op je tong bijten?
d. Nooit meer iets kunnen zien of nooit
b. Altijd de hik hebben of altijd moeten
meer iets kunnen horen?
niezen?
e. … (bedenk zelf iets)
c. 1.20 meter kort zijn of 2.20 meter lang
zijn?



VRAGEN
3. En nu wat serieuzer! Lees vers 19 nog eens goed. De persoon uit deze tekst komt twee keer
negatieve dingen tegen. Welke? Vul hieronder in.
1. Voor een _____________________________________________________ of
__________________________________________________ tegenkomen.
2. Eindelijk veilig thuiskomen en dan ______________________________________________
16



GESPREK
4. God gebruikt deze twee voorbeelden om te laten zien dat de mensen zichzelf voor de gek
houden. Ze verwachten iets moois, maar het zal verschrikkelijk zijn. Ze hebben een totaal
verkeerde verwachting!
a) Wat zal deze mensen volgens de verzen 18-20 vreselijk tegenvallen?
b) Waarom gaat God hen niet belonen maar straffen?
c) Ook in onze tijd zijn er mensen die onbezorgd naar hun toekomst kijken. Ken jij ze? Herken
er iets van bij jezelf?

(On)verdeeld hart!?



REBUS

?
pat = w

ter = s

t = d, - en

p = z, rel = ak

 Lees Amos 5:21-27
21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet
luchten,
22 want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen
behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee: Ik wil het niet aanzien.
23 Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten
kan Ik niet aanhoren!
24 Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een stromende
beek.
25 Hebt u Mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, veertig jaar
lang, huis van Israël?
26 U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, de
sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt!
27 Daarom zal Ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de
HEERE; God van de legermachten is Zijn Naam.



VRAGEN
5. Zorg voor twee verschillende penkleuren of soorten markeringen (bijv. onderstrepen en
omcirkelen).
a) Markeer in het bovenstaande Bijbelgedeelte de zaken die God niet fijn vindt.
b) Markeer op een andere manier de zaken die God wel fijn vindt/ graag wil.
c) Vergelijk ze: hoeveel negatieve en positieve zaken benoemt de Heere?
____________________________________________________________________________
17

6. Wat is de conclusie van de Heere?
____________________________________________________________________________
INFORMATIE
Het volk dacht dus dat God best tevreden over hen was. Dat Hij hen in de toekomst zou belonen. Ze
keken zelfs vol verwachting uit naar Zijn komst...
Intussen had God een totaal andere mening over hen. Hij keek naar hun hart en zag dat het niet 100%
op Hem gericht was, maar dat er ook plaats voor andere goden ingenomen werd.



GESPREK
7. Vergelijk je eigen leven hiermee en praat hier samen over.
- Is jouw hart 100% op God gericht?
- Kan dat eigenlijk wel?
- Zijn er dingen in jouw leven die de plaats van God innemen?
- Wat zou God van jouw leven vinden?
- Welke dingen vind je hierbij moeilijk? Zijn er ook gedachten bij die je soms bang maken (als
je aan de toekomst denkt)?

100%?

Stank voor dank…



PUZZEL

INFORMATIE
God gebruikt Amos om Zijn volk te waarschuwen voor de oordelen die komen als de mensen niet
stoppen met hun schijngodsdienst. Hij gebruikt verschillende voorbeelden om duidelijk te maken dat
Gods geduld met de mensen opraakt. Hij wordt echter niet begrepen…

18



DOE - KAMPPROJECT
8. Wij zijn dit jaar met elkaar op kamp. Er is eten genoeg, er is muziek, we hebben een dak boven
ons hoofd etc. Hierin lijken we op de mensen uit Sion en Samaria. Het probleem kan zijn dat we
zo op gaan in de kampsfeer dat we vergeten dat anderen het minder hebben dan wij. Ieder jaar
is er een goed doel waar het kamp geld voor inzamelt. Bedenk met elkaar een creatieve actie
waarmee je geld gaat inzamelen voor het goede doel van het kamp. Op dag 5 ga je de acties
uitvoeren.

 Lees Amos 7 : 10 – 13
10 Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de
koning van Israël, om te zeggen: Amos heeft een samenzwering tegen u
gesmeed in het midden van het huis Israël. Het land zal aan zijn woorden geen
weerstand kunnen bieden.
11 Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard, Israël
zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land.
12 Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van
Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren.
13 In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de
koning, dat is het huis van het koninkrijk.



VRAAG
9. Vul in:
1. Amazia is ………………………. van ………………………. Hij stuurt een bode naar
………………………. de ………………………. van Israël. Hij beweert dat Amos een
………………………………………………. gesmeed heeft tegen de koning. Daarnaast is hij bang
dat het volk de woorden van Amos zal ……………………….
2. Amos heeft geprofeteerd dat de koning zal ………………………. en dat het volk zal worden
………………………………………………. uit het land.
3. De koning stuurt Amos weg naar het ……………………………………………….
4. De koning vindt dat Amos niet langer in Bethel mag blijven
omdat koning Jerobeam dit het
………………………………………………. van de koning vindt
en het ………………………. van het
……………………………………………….
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STANK VOOR DANK…
Amos krijgt stank voor dank: hij wil het volk waarschuwen en helpen, maar dat wordt niet gewaardeerd.
De koning stuurt hem weg; in Israël hebben ze Amos niet nodig, ze kunnen het daar prima zonder hem
af. Ze hebben immers Bethel, het heiligdom, met priesters zoals Amazia? Daar dienen ze God op hun
eigen manier en die is prima! Amos wordt het land uitgestuurd en mag zich niet meer in Israël vertonen.



GESPREK
10. Praat met elkaar over de volgende vragen:
- Herken jij het bovenstaande in jouw leven? Krijg jij ook wel een stank voor dank als je oprecht
over God wilt spreken?
- Zo ja, wat gebeurde er? Wat werd er tegen je gezegd? Hoe voelde jij je?
- Zo nee, heb je wel eens gezien of gehoord dat iemand uitgelachen of gepest werd vanwege
zijn/ haar geloof? Wat ging er toen door je heen?
- Petrus schrijft in zijn brief dat het een voorrecht is om voor Jezus te lijden. Wat betekent dat?
Kun jij je er iets bij voorstellen? Wat gebeurt er van binnen in je als je voor Christus lijden mag?

HIER GING HET OVER
11. Ga in een cirkel staan.
Kies een voorwerp uit dat jullie gebruiken om mee over te gooien.
Als jij aan de beurt bent noem je de naam van iemand uit de kring en direct daarna gooi je het
voorwerp over.
Die persoon zegt dan een woord of een korte zin over het onderwerp van vandaag.
Daarna is de volgende aan beurt.
Geheugensteuntjes:
- Godsdienst zonder God
- Voor je geloof uitkomen
- Je hart 100% op God gericht
- Namen uit dit Bijbelboek



BID SAMEN
Noem dank- en gebedspunten
die te maken hebben met
deze Bijbelstudie en
bid voor en bemoedig elkaar.

Dit blijft me bij van vandaag:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Dag 4
Zoek Mij en leef!


INTRO - GESPREK
1. Vandaag gaan we een stuk uit de Bijbel lezen waarin het gaat over ‘straf’.
a. Wanneer heb jij voor het laatst straf gehad?
b. Waarom krijg je eigenlijk straf? Is dat zomaar of heeft het een doel?
c. Vind jij het goed dat er straf bestaat?

Ze zochten niet
Op de dagen hiervoor hebben we behandeld dat Israël zich afkeert van God en afgoden
gaat dienen. Dit is eerder gebeurd en God heeft Israël daarvoor meerdere keren gestraft.
Dat is waarom vers 6 met ‘daarom’ begint. Straf komt nooit onverwacht (Amos 3:7 en 8)
en heeft een doel: terugkeer naar de HEERE.



DOE
2. Kies uit één van de volgende twee opdrachten voor het lezen van het eerste gedeelte:
- Onderstreep in de tekst datgene wat de HEERE al gedaan heeft om Israël te straffen.
- Maak bij elke straf een tekening in het vakje ernaast.
Probeer elke keer voor te stellen wat de straf was en hoe dat voelde voor het volk.

 Lees Amos 4:6-11

Straf 1 – vers 6

6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw
steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen.
Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,
spreekt de HEERE.
7 En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie
maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op
de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet
regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het

Straf 2 – vers 7,8

stuk waarop geen regen viel, verdorde.
8 Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om
water te drinken, maar zij werden niet verzadigd.
Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd,
spreekt de HEERE.
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9 Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw.

Straf 3 – vers 9

De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden,
vijgenbomen en olijfbomen op.
Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de
HEERE.
10 Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals Ik eens bij
Egypte deed

Straf 4 – vers 10

Ik heb uw jongemannen met het zwaard gedood, terwijl
uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van
uw legerkampen in uw neus doen opstijgen.
Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de
HEERE.
Straf 5 – vers 11
11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en
Gomorra ondersteboven keerde; u werd als een stuk
brandhout dat aan de vlammen ontrukt is,
maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de
HEERE.



VRAGEN
3. Welke terugkerende klaagzang van God lees je in het bovenstaande gedeelte?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Lees vers 6 nog een keer. Wat wordt er bedoeld met de ‘schone tanden’ denk jij?
❑ Gezond eten en daardoor een schoon gebit
❑ Honger, en daardoor schone tanden
❑ Een mondziekte, waardoor de tanden schoon zijn maar er zweren in de mond komen
5. Lees vers 9. Wat denk je dat korenbrand en meeldauw zijn?
❑ Plantenziekten
❑ Sprinkhanenplaag
❑ Pest onder mens en dier
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GESPREK
6. a. Je hebt een heleboel straffen gelezen. Kies er met je groepje een uit en probeer erachter te
komen wat deze straf in gehouden heeft.
b. Wat vind jij van al die straffen?
7. Stelling: dat God straft is genade. Wat vind je daarvan?
8. Als jij terugdenkt over je eigen leven, heeft God jou ook wel eens gewaarschuwd? En hoe?

Wie is die God?
De HEERE laat hier zien Wie Hij is en rekent daarmee af met alle menselijke beelden die men van Hem
gemaakt heeft en die het volk diende in Bethel en Gilgal (Amos 5:5).

 Lees Amos 4:12- 13
12 Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen.
Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!
13 Want, zie, Hij Die de bergen vormt, Die de wind schept en Die aan de
mens bekendmaakt wat zijn gedachten zijn, Die de dageraad tot duisternis
maakt, en Die op de hoogten van de aarde treedt; HEERE, God van de
legermachten, is Zijn Naam.



VRAGEN
9. Welke daden, vind jij, laat het meest Gods kracht zien? Omcirkel die.
Hij vormt de bergen

Hij schept de wind

Hij maakt het licht
donker

Hij maakt de mens bekend
wat hij denkt

Hij treedt op de
hoogten van de aarde

Heere, God van de
legermachten
Is Zijn Naam

10. Weet jij nog meer daden die Gods kracht laten zien? Schrijf ze er dan bij.
11. God is machtig! Wat is Hij nog meer? Bedenkt met elkaar zoveel mogelijk eigenschappen. Je
medewerker schrijft ze voor jullie op een vel papier… Hoeveel tel je er?



DOE
12. Kies van de vorige eigenschap uit die jou het meest aanspreekt, schrijf die zo mooi mogelijk op
het papier wat je leider je geeft en hang hem rond de naam van God in de ruimte waar je zit.
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Leef!
De mensen in Israël dachten dat ze leefden. Maar God zegt: als je Mij niet dient, ben je dood!
Hij roept het volk om Hem te zoeken.

 Lees Amos 4:12- 13
1 Luister naar dit woord dat Ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël.
2 Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten
op haar land, er is niemand die haar opricht.
3 Want zo zegt de Heere HEERE: De stad die optrekt met duizend, zal er
honderd overhouden, en die optrekt met honderd, zal er tien overhouden
voor het huis van Israël.
4 Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!
5 Maar zoek niet in Bethel, in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar
Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot
niets worden.
6 Zoek de HEERE en leef!
Anders zal Hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen,
het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.



VRAGEN
13. Vul in aan de hand van de Bijbeltekst:

De Israëlieten moesten niet naar _______________, _______________ en ______________ gaan.
God wil juist dat het volk terugkeert naar Hem. Wanneer ze niet terugkeren, zullen ze worden
_______________________________



DOE
14. Speel samen met je groep omgekeerd verstoppertje.
Je leiding legt uit wat de bedoeling is.
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15. Waarom zijn de plaatsen Bethel, Gilgal en Berseba belangrijke plaatsen?
a. Trek lijntjes naar de goede plaatjes en zinnen.

b. Waarom moeten de mensen daar dan toch niet komen om de Heere te dienen?



PUZZELS
16. Kraak de code en los de rebus op.
Wat komt eruit?
Code: _______________________________________________________________________
Rebus: ______________________________________________________________________



GESPREK
17. Waar zoek jij de HEERE? En ben jij Hem wel eens tegengekomen?
18. Wat houdt dat ‘leef’ in?
19. God noemt een concrete dreiging: als je Mij niet zoekt dan zal Ik het huis van Jozef verteren.
Welke dreiging zou God er bij jou tegenover kunnen zetten?

25



DOE
20. Maak in het bijgevoegde vierkant, of in overleg met je Bijbelstudieleider ergens anders op, een
zo mooi mogelijke uitwerking van de woorden: ‘Zoek Mij en leef!’ Dit kan met de woorden zijn
maar als jou dit met alleen tekeningen lukt, is dat ook goed.

Dit blijft me bij van vandaag:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____
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Dag 5
Slapen of waken…
Op een warme zomerdag ben je met een groep vrienden of met je familie aan het varen op het water.
Het zonnetje schijnt heerlijk en rustig varen jullie door het prachtige natuurgebied. Wat een heerlijke
dag, je zou zo wel uren kunnen doorvaren. Ondertussen heb je niet door dat de dieren al wat weg
beginnen te trekken en het wat stiller begint te worden op het water. Achter je komen donkere wolken
aangedreven… er dreigt een grote onweersbui…

Onbezorgd leven
De mensen en Sion (Juda) en Samaria (Israël) maken zich geen zorgen. Ze leven hun leventje en
denken niet na over de toekomst. Amos richt zich tot deze mensen en spreek een wee uit. Een wee is
een uitroep dat aangeeft dat er iets ergs met deze mensen gaat gebeuren. Amos wijst de mensen in
Sion en Samaria erop dat ze niet beter zijn dan de heidenen die in de landen naast hen wonen.

 Lees Amos 6:1,2
1 Wee de zorgelozen in Sion,
en de onbezorgden op de berg van Samaria,
de beroemdsten van de voornaamste van de volken,
en tot wie het huis van Israël komt.
2 Trek naar Kalne en kijk er rond;
ga vandaar naar het grote Hamath,
en daal af naar Gath van de Filistijnen.
Zijn ze beter dan deze koninkrijken?
Is hun gebied groter dan uw gebied?



VRAGEN
1. Waar zijn de mensen in Sion en Samaria onbezorgd over?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Waar zouden deze mensen zich zorgen om moeten maken? (zie vers 3 en 7)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. In onze tijd komen we ook veel onbezorgdheid tegen. We zijn van alle gemakken voorzien.
Waarover zouden wij ons meer zorgen mogen maken?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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DOE – DEZE OPDRACHT KUN JE HET BESTE THUIS AL DOEN

4. Kalne, Hamath en Gath waren machtige steden uit de tijd van Amos.
Ga op zoek op internet (http://www.christipedia.nl/) naar de volgende vragen:
- Waar liggen Kalne, Hamath en Gath? ____________________________________________
- Wat is er van deze steden terecht gekomen? ______________________________________
- Waar ligt Jeruzalem? _________________________________________________________
- Wat is er van deze stad terecht gekomen? ________________________________________
- Wat voor les kun je hieruit trekken? ______________________________________________

Wat een luxe!
We hebben gelezen dat de mensen tegen wie Amos profeteert een onbezorgd leven leiden. Als we
verder lezen snappen we ook wel waarom ze zich weinig zorgen maken. Hun leven is een leven vol
luxe. Ze hebben mooie meubels, eten in overvloed, mooie muziek, lekker drinken en mooie make-up en
parfum. Doordat deze mensen helemaal op gaan in luxe en genot maken ze een grote fout en roepen
ze het oordeel van God over zich af.

 Lees Amos 6:3-7
3 U, die de onheilsdag ver van u afhoudt,
maar de zetel van het geweld naderbij brengt;
4 u, die op bedden van ivoor ligt,
die op uw rustbanken hangt,
die lammeren uit het kleinvee eet,
kalveren uit het midden van de stal;
5 u, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit
– zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht –
6 u, die wijn uit sprengbekkens drinkt
en u zalft met de beste olie,
maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet.
7 Daarom zullen zij nu als eersten in ballingschap gaan;
dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen.



DOE
5. Opdracht geluksvogel. Je groepsleider legt het spel uit.



GESPREK
6. In vers 3 gaat het over de zetel van het geweld. Hier bedoeld Amos het onderdrukken van de
armen mee. Dus de mensen in Samaria en Sion leven en luxe en genot, terwijl ze de armen
onderdrukken. Bespreek in je groep hoe door onze luxe en genot arme mensen onderdrukt
worden in onze tijd. Bespreek met elkaar wat wij hiertegen zouden kunnen doen.
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VRAGEN
7. Wat is het probleem van het leven in luxe en genot?
____________________________________________________________________________

NIEUWE TESTAMENT
In dit gedeelte zien we dat mensen zo op kunnen gaan in genieten dat ze niet meer door hebben dat
anderen het minder goed hebben. De Heere Jezus heeft hier ook een gelijkenis over verteld. Lees met
elkaar Lukas 16: 19-31.



VRAGEN
8. Wat zijn de overeenkomsten tussen Amos en deze gelijkenis van de Heere Jezus?
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. De rijke man wil graag dat zijn familie wordt gewaarschuwd zodat het oordeel niet over hen
komt. De Heere Jezus zegt dat ze Mozes en de profeten hebben om te weten zou ze moeten
leven. Bespreek met elkaar wat Jezus hier mee bedoeld. Wat vertellen Mozes en de profeten
over hoe we moeten leven?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



DOE
10. Voer de op dag 3 bedachte acties voor het kampproject vandaag uit! Plan met elkaar wie wat
vandaag gaat doen en maak daar afspraken over.

Wakker blijven!
In Amos 7:1-6 lezen we dat Amos twee visioenen krijgt. Een visioen is een boodschap van God via een
soort droom waarbij de profeet dingen te zien krijgt die een betekenis hebben. God wil op deze manier
laten zien wat Hij van plan is en waarom Hij dit wil doen.
In dit gedeelte lezen we dat God het volk komt straffen, maar dat Amos het voor het volk opneemt.
Waar het volk zich geen zorgen maakt, ziet Amos dat God komt met zijn oordelen. Amos ziet dit en
kruipt niet weg. Hij gaat in gebed voor het volk door God te vragen om vergeving namens het volk. God
luistert naar deze voorbeden en stelt het oordeel twee keer uit.
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 Lees Amos 7: 1-6
Visioen 1: de sprinkhanen
1 Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, Hij formeerde sprinkhanen
toen het nagras begon op te komen; let wel, nagras, nadat er voor de koning
gemaaid is.
2 En het gebeurde, toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid
hadden, dat ik zei: Heere HEERE, vergeef toch! Hoe zou Jakob staande
kunnen blijven? Hij is immers klein!
3 Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei
de HEERE.
Visioen 2: het alle verterende vuur
4 Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie, de Heere HEERE riep uit
dat Hij een rechtszaak wilde voeren door middel van vuur. Het verslond de
grote watervloed. Ook verslond het een stuk land.
5 Toen zei ik: Heere HEERE, houd toch op! Hoe zou Jakob staande kunnen
blijven? Hij is immers klein!
6 Toen kreeg de HEERE hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de
Heere HEERE.



VRAGEN
11. Wat hoort bij welk visioen? Trek lijnen.
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12. Waarom komen de sprinkhanen pas bij het nagras? Wat zou hier de betekenis van zijn?



GESPREK
13. Het volk voelt zich sterk en machtig, maar Amos zegt dat Jakob klein is en niet staande kan
blijven. Wij kunnen ons ook sterk voelen, maar tegenover God kunnen wij niet staande blijven.
Wij kunnen ons soms ook sterk en machtig voelen en denken dat we God niet nodig hebben.
Bespreek met elkaar waar jij je sterk in voelt en God soms niet nodig lijkt te hebben. Hoe zou je
hier mee om moeten gaan tegenover God? Wat zijn zonden waarvan jij je moet bekeren tot
God

In 1 Thess. 5: 1 t/m 11 gaat het over de wederkomst. Dit zal voor veel mensen ook onverwachts komen.
Voor gelovigen hoeft dit niet onverwachts te komen. Paulus legt in dit gedeelte uit hoe wij ons kunnen
voorbereiden op de wederkomst.
14. Wat betekent het dat wij waakzaam moeten zijn?
15. Welke tips om waakzaam te zijn kun je vinden in 1 Thess. 5: 1 t/m 11?



DOE
Maak in het onderstaande vak een tekening, collage, songtekst of een andere creatieve verwerking van
de Bijbelstudie van vandaag. Laat hierin terugkomen wat je meenmeent uit deze Bijbelstudie.
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Dag 6
Genadig herstel
Er lijkt geen einde te komen aan de oordeelspreken van Amos. De inwoners van Israël houden er in
ieder geval niet van. Word jij er soms ook zo moe van als je vader of moeder je (weer) vraagt of je
misschien eens een ander boek kunt lezen op zondag? Voelt het fijn als je weet dat je vader en moeder
op je letten, kijken wat je allemaal doet of niet doet?

De ogen van de Heere
In het Bijbelgedeelte hieronder kun je iets lezen over het toeziend oog van de Heere. De Heere ziet in
het Bijbelboek Amos op Israël., Hij ziet Zijn volk, Hij ziet ook dat ze zondigen. En dit doet Hem verdriet!
De Heere ziet ook ons. Hij ziet jou, iedere dag, waar je ook bent.

 Lees Amos 9: 8-10
8 Zie, de ogen van de Heere HEERE zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik
zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet
geheel wegvagen, spreekt de HEERE.
9 Want, zie, Ik geef opdracht, en Ik zal het huis van Israël onder alle volken
schudden, zoals met een zeef geschud wordt; geen steentje zal op de grond
vallen.
10 Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van Mijn volk, die zeggen:
Het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden.
In deze tekst lezen we dat er verandering komt in de preken van Amos. Hij stopt met het voorzeggen
van oordelen die gaan komen. In de bovenstaande verzen zie je iets moois naar voren komen.



VRAGEN
1. Welke mooie dingen kun je in deze verzen ontdekken. Zet uitroeptekens in de Bijbeltekst waar
je mooie dingen leest. (Amos 9: 8 en 9)
Waarom zijn dit volgens jou mooie dingen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Hoe dachten de inwoners van Israël over de preken van Amos? Kan je dat in eigen woorden
zeggen? (lees vers 10)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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GESPREK

3. In dit gedeelte zie je dat de Heere weet wat er aan de hand is. Hij ziet alle dingen. Hij ziet ook
jou! Probeer aan elkaar te vertellen of je het fijn vindt dat God jou ook altijd ziet.

HOOP!!!
Er komt een nieuwe tijd! Een tijd van overvloed zal aanbreken. Er zal een einde komen aan alle
oordelen. Er is hoop! Hoop op herstel! Hoop op de vervulling van Gods beloften.

 Lees Amos 9: 11-15
11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik
dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem
opbouwen als in de dagen van oude tijden af;
12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken
waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.
13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal
ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van
jonge wijn
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij
zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden
planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht
ervan eten.
15 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden
uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.
In deze verzen lees je over een nieuwe tijd. Hier wordt gesproken over de genade van God. Hij wijst
hier naar de grote Davidszoon, Die alle dingen nieuw maakt en Koning is van een eeuwig vrederijk.
Het volk Israël heeft het druk met handel drijven, verkopen, kopen. Geld verdienen.
Maar in dit Bijbelgedeelte gaat het over een welvaart die zo ontzettend groot is, dat er overvloed zal zijn
in alle dingen.
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VRAGEN

4. Over welke grote welvaart gaat het volgens jou in vers 14? En welke
dingen zijn dat dan?
________________________________________________________
________________________________________________________
5. In het Bijbelgedeelte lees je meerdere keren “Ik zal… “
Welke beloften worden hier uitgesproken? (zie vers 11/14 en 15)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Wanneer denk jij dat de profetie uit vers 15 vervuld zal worden?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Kijk jij uit naar de vervulling van deze belofte? Waarom wel of waarom niet?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PUZZEL

Beloofd is beloofd!?
Je kunt best gauw iets beloven. Als je dit even voor mij wilt doen… dan krijg je van mij….
Uiteindelijk weet je ook dat je niet altijd je belofte kunt nakomen. Soms heb je er misschien helemaal
geen zin in. En soms is het niet eens haalbaar wat je belooft!
De Heere is wél trouw in het vervullen van Zijn beloften. Daar moeten we dankbaar voor zijn!



GESPREK
8. Weet je een voorbeeld te noemen dat je hebt gezien, of misschien wel zelf meegemaakt, dat de
Heere Zijn belofte vervulde?
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DOE

9. De tijd van afscheid nemen van elkaar op het gezinskamp komt al dichtbij. Bedenk een wens
voor je gezinskampvriend/vriendin uit je Bijbelstudie groep. Schrijf deze op het kaartje wat je
hiervoor krijgt en maak er een mooi geheel van. Zal je elkaar nog terugzien? En zal dat nog op
aarde zijn, of in dát land, door God ingeplant?

FIJN DAT JE MEEDEED MET DE BIJBELSTUDIES OP DIT GEZINSKAMP!
We bidden je de zegen van de Heere God toe met de zegen uit Numeri 6:24-27:
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