
Amos 3:1-8

Werkblad 14 september 2014    ds. G. Treurniet 

Hallo kinderen, 

fijn dat jullie weer in de kerk zijn!!

Het gaat vandaag over de profeet Amos. Hij was eigenlijk boer. 
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Amos 3:1-8

Maar God had hem nodig als profeet. Want Hij wilde het volk Israël 
waarschuwen. 

Waarom????????
Het volk bracht nog wel offers in de tempel. Maar ze deden ook hele 
slechte dingen. 

Ze dachten: 
“We zijn het uitverkoren volk van God. Het zit wel goed met ons! 

Het geeft niks als we slechte dingen doen!”. 
Ze deden de offers niet om God te eren en omdat ze zijn genade nodig
hadden ...

Dan zegt God in vers 2 : “Uit alle volken op aarde heb Ik alleen jullie 
uitgekozen, DAAROM zal Ik jullie voor al je wandaden straffen”. 
('Wandaden' zijn hele slechte dingen die je doet)

God zal ze straffen. Omdat ze Hem niet dienen met hun hele 
hart.

Maar God straft nooit zonder eerst te waarschuwen. 
Daarom stuurt Hij Amos.
God heeft altíjd al gezegd dat Hij straft als je Hem niet dient. Hij heeft
veel profeten gestuurd....
Maar de Israëlieten lieten de profeten vaak gewoon praten! Het was 
echt hun eigen schuld dat God hen dan ging straffen!

Ook Amos waarschuwt het volk nog eens: het is nog niet te laat!, je 
kunt je nog bekeren....
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Amos 3:1-8

Vers 8: “Een leeuw heeft gebruld – wie zou niet vrezen?
God, de HEER, heeft gesproken – wie zou er niet profeteren?”

Het is heel logisch dat je bang bent als er een leeuw brult.... 
Net zo logisch is het om als God spreekt je dan ook te bekeren!!

We moeten naar de Here luisteren. Niet alleen met onze oren en 
verder gewoon onze eigen gang gaan... Maar met heel ons hart en dat 

is dan te zien in heel ons leven: dan 
gaan we Hem echt dienen. We 
moeten begrijpen dat we alleen
uit genade bij
Gods volk mogen
horen.
Dán pas komt het goed
en zal er voor ons geen
straf zijn. En mogen
we straks bij Hem op
de nieuwe aarde 
wonen!

Om over na te denken..

Vragen: 
1. Uit welk bijbelboek hebben we gelezen? ______________________________________________
2. Wat was vroeger het beroep van de schrijver van dat boek? _____________________
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Amos 3:1-8

3. Waarom riep God hem tot profeet? Waar moest hij het volk Israël voor 
waarschuwen? ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4. Wat deed het volk fout? Ze brachten toch nog gewoon offers in de tempel? 
______________________________________________________________________________________________

5. Wat doe je (hoe voel je je) als er een leeuw brult? ________________(logisch toch?!)
6. Wat doe je als de Here God tot je spreekt?_________________________(logisch toch?!)
7. Hoe doe je dat eigenlijk???______________________________________________________________

Dit is best wel een moeilijke vraag. Vraag het ook maar eens aan je vader of 
moeder: 'Wat is uw reactie op de woorden van God die we in de bijbel lezen 
of van de dominee horen?' Hoe luisteren we écht naar God? 

Schrijf bij elke letter een woord op dat je in de preek hoort:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q deze letter hoeft niet!☺

R
S
T
U
V
W
X deze letter hoeft niet!☺

IJ
Z

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Tot de volgende keer in de kerk!
Een hele fijne zondag!!

Dit lied zingen we aan het eind van de dienst.
Mooi hè?!  

Heb je het op school geleerd?
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