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Bijbellezing Amos 4 

Januari 2020 

WELKOM 

  AMOS 4 

1. Hoort dit woord, gij koeien van Basan! gij, die op de berg van Samaria zijt, die de armen 

verdrukt, die de nooddruftigen verplettert; gij, die tot hun heren zegt: Brengt aan, opdat wij 

drinken. 

2. De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid, dat er, ziet, dagen over u zullen komen, 

dat men u zal optrekken met haken, en uw nakomelingen met visangels. 

3. En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich heen; en gij zult, hetgeen in het paleis 

gebracht is, wegwerpen, spreekt de HEERE. 

4. Komt te Beth-El, en overtreedt te Gilgal; maakt het overtreden veel, en brengt uw offers des 

morgens, uw tienden om de drie dagen! 

5. En rookt van het gedesemde een lofoffer, en roept vrijwillige offers uit, doet het horen; want 

alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls! spreekt de Heere HEERE. 

6. Daarom heb Ik u ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek aan brood in al 

uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

7. Daartoe heb Ik ook de regen van u geweerd, toen er nog drie maanden waren voor de oogst, 

en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen; het ene 

stuk land werd beregend, maar het andere stuk land, waar het niet op regende, verdorde. 

8. En twee, drie steden trokken rond tot een stad, opdat zij water mochten drinken, maar 

werden niet verzadigd; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

9. Ik heb u geslagen met brandkoren en met honingdauw; de veelheid van uw hoven, en van uw 

wijngaarden, en van uw vijgebomen, en van uw olijfbomen at de rups op; nochtans hebt gij u 

niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

10. Ik heb de pestilentie onder u gezonden, naar de wijze van Egypte; Ik heb uw jongelingen 

door het zwaard gedood, en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren; en Ik heb de stank van 

uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt 

de HEERE. 

11. Ik heb sommigen onder u omgekeerd, gelijk God Sódom en Gomórra omkeerde, u, die waart 

als een vuurbrand (stuk hout, dat half of helemaal verbrand is), dat uit de brand gered is; 

nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

12. Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël! omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël! om uw 

God te ontmoeten. 

13. Want zie, Die de bergen formeert, en de wind schept, en de mens bekend maakt, wat zijn 

gedachte zij, Die de dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, HEERE, 

God der heerscharen, is Zijn Naam. 

Zingen: Psalm 68: 8 

 

Dat Bazans hemelhoge berg 

Met al zijn heuv'len Sion terg' 

En wane t' overtreffen; 

Wat springt gij, bergen, trots 

omhoog? 

Wat wilt g' u, in der volk'ren oog, 

Bij Sions berg verheffen? 

God Zelf heeft dezen berg begeerd 

Ter woning, om, aldaar geëerd, 

Zijn heerlijkheid te tonen; 

De HEER, die hem verkozen heeft, 

Die trouwe houdt en eeuwig leeft, 

Zal hier ook eeuwig wonen. 
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Wat voorafging 
• Amos, de veeboer of veehandelaar (koeien / vruchten) 

• Profeet ten tijde van  

Amos 4:1 
• Hoort dit woord, gij koeien van Basan! gij, die op de berg van 

Samaria zijt,  

– die de armen verdrukt,  

– die de nooddruftigen verplettert; gij,  

– die tot hun heren zegt: Brengt aan, opdat wij drinken. 

• Koeien / stieren van Basan bekend om grote kracht 

– Deuteronomium 32:14 Boter van koeien, en melk van klein vee, met het 

vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, 

met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt 

gij gedronken. 

– Psalmen 22:13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van 

Basan hebben mij omringd. 

 

 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/32.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/32.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/22.html#13
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Koeien van Basan 

Prachtige Opbouw 
• Koeien  = Parôt 

• Verdrukt =  Ha-osjkôt (de verdrukkende / de onderdrukkende) = participium 

• Verplettert  =  Ha-rô-tse-tsôt (de verpletterende) = participium 

• Zeggende = Ha-ômerôt (de zeggende) = partcipium 

 

• De armen 

• De nooddruftigen (geringen – HSV) 

 

• Vrouwen, luister naar deze woorden!  
– Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria kaalgrazen:  

– jullie onderdrukken de zwakken,  

– mishandelen de armen en  

– zeggen tegen je man: ‘Breng ons iets te drinken! 

Deuteronomium 15 
7 Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen, in 
een uwer poorten, in uw land, dat de HEERE, uw God, u geven 
zal, zo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten 
voor uw broeder, die arm is; 
8 Maar gij zult hem uw hand mildelijk opendoen, en zult hem 
rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek, dat hem ontbreekt. 
9 Wacht u, dat in uw hart geen Belialswoord zij, om te zeggen: 
Het zevende jaar, het jaar der vrijlating, naakt; dat uw oog boos 
zij tegen uw broeder, die arm is, en dat gij hem niet gevet; en hij 
over u roepe tot den HEERE, en zonde in u zij. 
10 Gij zult hem mildelijk geven, en uw hart zal niet boos zijn, als 
gij hem geeft; want om dezer zake wil zal u de HEERE, uw God, 
zegenen in al uw werk, en in alles, waaraan gij uw hand slaat. 
11 Want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands; 
daarom gebiede ik u, zeggende: Gij zult uw hand mildelijk 
opendoen aan uw broeder, aan uw bedrukten en aan uw armen 
in uw land. 
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Samengevat (vers 1) 
• Hoort! Luister! (straks in vers 4: KOM!) 

• Na de mannen, nu de Vrouwen van Samaria, die als de vette koeien zijn 
– Drinken – Eten 

– Armen en hulpbehoevenden worden uitgebuit / vertrapt (als een koe doet!) 

• De vrouwen zijn schuldig, omdat 
– Zij meedoen aan de onderdrukking en niet barmhartig zijn 

– Zij hun mannen aansporen om in luxe en weelde hen te laten leven en daarmee de 
armen en behoeftigen uit te buiten voor hun weelderige levensstijl 

• En dat is tegen de Wet van de Heere! 

• Luther en Calvijn stellen dat de ‘koeien’ de rijke mannen van Samaria zijn en 
‘hun heer’ de leiders/koning van Israël  

• Gaat om de rijke elite die armen uitbuit! 

• Sociaal onrecht 

• Beeldspraak! 

Amos 4:2 
• De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid,  

– Godspraak. Het staat vast en zeker (Dubbele Naam / Eed bij heiligheid) 

– Ps. 89: 36 - Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid: Zo ik aan David lieg! 

• Zweren bij heiligheid 
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De dagen komen…. 
• dat er, ziet, dagen over u zullen komen,  

– dat men u zal optrekken met haken, en uw nakomelingen met visangels. 

– En gij zult door de bressen [van de muren] uitgaan, een ieder voor zich 
heen;  

– en gij zult, hetgeen in het paleis gebracht is, wegwerpen,  

– spreekt de HEERE. 

 
– Amos 4:2  De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid, dat er, zie, dagen over ulieden 

zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. 

– Amos 8:11 Zie, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal 
zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden 
des HEEREN. 

– Amos 9:13  Zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de 
druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen en al 
de heuvelen zullen smelten. 

Samaria gaat ten onder! 
• Bressen in de muur! 

• Haken in de neus 

• Vishaken in de lippen 

 

 

 

 

 

 

• Wegvoeren 

 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=4&ind=3#vers2
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=8&ind=3#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=8&ind=3#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=9&ind=3#vers13
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=9&ind=3#vers13
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Wreedheid Assyrië 
• Op reliëfs wordt vaak afgebeeld hoe hun gevangenen geleid werden aan touwen 

die bevestigd waren aan haken die door de neus of de lippen waren gestoken, of 

hoe hun met een speer de ogen uitgestoken werden. In Assyrische oorlogen werden 

de gevangenen dus dikwijls op sadistische wijze gemarteld, en de Assyriërs pochten 

daar zelfs schaamteloos over en lieten het zorgvuldig optekenen. 

Moeilijkheid 
• SV En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich 

heen; en gij zult, hetgeen in het paleis gebracht is, 

wegwerpen, spreekt de HEERE. 

– NBG Door de bressen zult gij uitgaan, elk recht voor zich heen, en gij 

zult weggesleept worden naar Haharmon, luidt het woord des HEREN.  

– NBV Eén voor één worden jullie door de bressen in de stadsmuur naar 

buiten gedreven en naar Harmon weggeslingerd – spreekt de HEER. 

– KJV And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is 

before her; and ye shall cast them into the palace, saith the LORD.  

– HSV [Door] bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw na de andere, 

en weggeworpen worden naar Harmon, spreekt de HEERE. 

– NaB en gij door bressen de stad uittrekt, ieder recht voor zich uit, ge 

zult heengezonden worden naar de Hermon, is de tijding van de Ene. 
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Laten staan! 

• Jullie zullen weggeworpen 
worden…. 

• Zegt Jahweh 

 

• Idee SV:  
– wat je door je goddeloosheid 

verworven hebt, wordt weggeworpen 
of zal je wegwerpen en de Assyriers 
zullen dat nemen 

• Idee HSV:  
– je zult zelf worden weggeworpen, naar 

Harmon  

– Of: in de richting van de Hermon, 
noordoost naar Assyrië 

Toepassing 
• Amos is scherp tegen 

– 1- de ongelooflijke sociale ongerechtigheid en ongelijkheid 

– 2- het uitbuiten van de armen en behoeftigen 

– 3- het schaamteloze van het drinken en eten, terwijl anderen 

verhongeren en in armoede leven 

 

• Wij willen geen socialisten zijn, maar verspreiden we ook iets 

van barmhartigheid bij onze luxe en welvaart 

• Jezus werd arm opdat Hij ons rijk zou maken… wat we hebben 

is niet van ons zelf… uitdelen! Niet je ogen dichtdoen voor 

misstanden en ook niet vertrouwen op rijkdom enz. 
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Naast Horen ook KOMEN! 
4. Komt te Beth-El, en overtreedt te Gilgal; maakt het overtreden veel, en brengt uw 

offers des morgens, uw tienden om de drie dagen! 

5. En rookt van het gedesemde een lofoffer, en roept vrijwillige offers uit, doet het 

horen; want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls! spreekt de Heere HEERE. 

 

Bethel en Gilgal 

– 1 Sam. 7:16    En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mizpa, en hij richtte 

Israël in al die plaatsen. 

– Amos 4:4    Komt te Bethel en overtreedt; te Gilgal, maakt des overtredens veel, en brengt uw offers des 

morgens, uw tienden om de drie dagen; 

– Amos 5:5    Maar zoekt Bethel niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Berséba; want Gilgal zal 

voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Bethel zal worden tot niet. 

• Bethel en Gilgal 

– Bethel is kalverendienst. Dan en Bethel 

– Wat doet Gilgal hier (en in 5:5 Berséba) erbij? 

• Ook daar offerdiensten – afgoderij, want alleen Jeruzalem was de aangewezen plaats 

 

Hosea 12: 12 Zekerlijk is Gilead 
ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te 
Gilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn 
als steen hopen op de voren der velden. 

Een [spottende] opdracht 
• Kom naar Bethel  

– (kalverendienst, waar Amos straks niet meer mag komen) 

• Kom naar Gilgal 
4. en overtreedt / maakt het overtreden veel,  

 en brengt uw offers des morgens,  

 uw tienden om de drie dagen! 

5. En rookt van het gedesemde een lofoffer,  

 en roept vrijwillige offers uit, doet het horen;  

 want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls! spreekt de Heere HEERE 

• Nieuw gedeelte 
– Ander publiek. Niet meer mannen / vrouwen, maar heel Israël 

– Niet meer de zonden van sociale ongerechtigheid, maar de godsdienstige zonden 

• En dat alles zonder bekering, waartoe de Heere oproept (6 ev) 

• Bijbel met uitleg 
– Amos stimuleert de Israëlieten naar de tempels in Bethel en Gilgal (zie Hos. 12:12) te 

gaan en daar te offeren. Zijn oproep is spottend bedoeld. De offers en tienden die de 
Israëlieten brengen in Bethel en Gilgal (zie 1) helpen namelijk niet. Het is een 
godsdienst naar eigen zin en goeddunken (alzo hebt gij het gaarne). 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=9&hf=7&ind=3#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=4&ind=3#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=5&ind=3#vers5
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Kom 
• om te rebelleren, te overtreden 

• Breng 

– Offers 

– Tienden 

– rookt van het gedesemde een lofoffer,  

– en roept vrijwillige offers uit 

• Allemaal offers van dankzegging en toewijding aan de Heere 

– Van de spullen van de armen / verkregen uit onderdrukking! 

• En roep het uit…. Beroem u er maar op. Dat vindt u toch zo fijn? 

Toepassing 

- Eigenwillige Godsdienst (op eigen manier, plek, de helft) 

- Vormelijke Godsdienst (vormen kloppen nog redelijk, intenties niet) 

 

6-11 
• Daarom = DREIGEND 

– Reinheid van de tanden in alle steden 

– Gebrek aan brood in al uw plaatsen 

 

– Regen geweerd of zeer plaatselijk 

 

– Geen verzadiging van drinken / water 

 

– Brandkoren en honingdauw 

– Rupsenplaag 

 

– Pestilentie 

– Zwaard (oorlog) 

– Paarden weggevoerd / stank (verloren slag) 

 

– Steden omgekeerd 

– Mensen zijn gewond / verbrand 

6. Daarom heb Ik u ook reinheid der tanden 
gegeven in al uw steden, en gebrek aan brood 
in al uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet 
bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

7. Daartoe heb Ik ook de regen van u geweerd, 
toen er nog drie maanden waren voor de oogst, 
en heb doen regenen over de ene stad, maar 
over de andere stad niet doen regenen; het ene 
stuk land werd beregend, maar het andere stuk 
land, waar het niet op regende, verdorde. 

8. En twee, drie steden trokken rond tot een stad, 
opdat zij water mochten drinken, maar werden 
niet verzadigd; nochtans hebt gij u niet bekeerd 
tot Mij, spreekt de HEERE. 

9. Ik heb u geslagen met brandkoren en met 
honingdauw; de veelheid van uw hoven, en van 
uw wijngaarden, en van uw vijgebomen, en van 
uw olijfbomen at de rups op; nochtans hebt gij u 
niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

10. Ik heb de pestilentie onder u gezonden, naar de 
wijze van Egypte; Ik heb uw jongelingen door 
het zwaard gedood, en uw paarden gevankelijk 
laten wegvoeren; en Ik heb de stank van uw 
heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan; 
nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt 
de HEERE. 

11. Ik heb sommigen onder u omgekeerd, gelijk God 
Sódom en Gomórra omkeerde, u, die waart als 
een vuurbrand (stuk hout, dat half of helemaal 
verbrand is), dat uit de brand gered is; nochtans 
hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de 
HEERE. 
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Deut. 28 
21 De HEERE zal u de pestilentie doen aankleven, totdat 17Hij u verdoe van het land waar gij 
naartoe gaat om dat te erven. 

17 Te weten de HEERE. Vgl. vers 48.  

22 fDe HEERE zal u slaan met tering en met koorts en met 18vurigheid, en met 19hitte en met 
20droogte, en met 21brandkoren en met 22honingdauw, die u vervolgen zullen totdat gij 
omkomt. 

f Lev. 26:16.  

18 Of: ontsteking, dat is, met vurige of hete gezwellen. 

19 Ontsteking der lucht. Sommigen verstaan het van inwendigen brand des lichaams, waarop gedurige dorst volgt. 

20 Dat het in langen tijd niet regent. Zie 1 Kon. 17:1, 7. Hagg. 1:10, 11. Anders: zwaard.  

21 Een plaag in het gewas, als het door langdurige droogte en hitte of door een dorren oostenwind verzengt en verdort. Sommigen 
verstaan door deze twee woorden enige ziekten, als brandzucht en geelzucht. 

22 Of: meeldauw, een andere plaag in het koren, als het door te veel vocht vervuilt en verrot. Zie van deze plaag 1 Kon. 8:37. 2 Kron. 
6:28. Amos 4:9. Hagg. 2:18.  

23 gEn uw 23hemel, die boven uw hoofd is, zal 24koper zijn, en de aarde, die onder u is, zal ijzer 
zijn. 

g Lev. 26:19.  

23 Dat is, de lucht. 

24 Zie Lev. 26 op vers 19.  

Deut. 28 
24 De HEERE uw God zal 25pulver en stof tot regen uws lands geven; 26van den hemel zal het op 
u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt. 

25 Anders: den regen uws lands tot pulver en stof maken; dat is, de regen zal tot bevochtiging des aardrijks onnut en ondienstig zijn. 

26 Het stof door den wind opgedreven zijnde, zal van boven weder op u nedervallen, alsof het op u regende, en dat zal uw regen zijn. 

25 De HEERE zal u 27geven geslagen voor het aangezicht uwer vijanden; door één weg zult gij tot 
28hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden; en gij zult van alle 
koninkrijken der aarde 29beroerd worden. 

27 Zie vers 7.  

28 Den vijand. 

29 Dat is, gij zult in gestadige onrust zijn vanwege uitlands geweld; of: gij zult onder de omliggende koninkrijken heen en weder gedreven 
worden. Zie 2 Kron. 29:8. Jer. 15:4; 24:9; 29:18; 34:17.  

26 En uw dode lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijze 
zijn; en niemand zal ze afschrikken. 

27 De HEERE zal u slaan met h30zweren van Egypte, en met spenen en met droge schurft en met 
31krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. 

h Ex. 9:9.  

30 Die God mensen en beesten in gans Egypteland toeschikte, Ex. 9:9.  

31 Of: jeuksel. 
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Is er een kwaad…? 

3: 6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? Zal er een kwaad 
in de stad zijn, dat de HEERE niet doet? 
 
 

3: 13 Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der 
heirscharen; 

3: 14 Dat Ik, ten dage als Ik Israëls overtredingen over hem bezoeken zal, ook bezoeking 
zal doen over de altaren van Bethel; en de hoornen des altaars zullen worden 
afgehouwen en ter aarde vallen.  

Nochtans hebt gij u niet bekeerd….tot Mij 

• Somber Refrein (5x) 

– Oordelen gericht op behoud 

– Goedertierenheid van de Heere = voor ons behoud 

• Matthew Henry 

– In deze verzen wordt vijfmaal als hoofdzaak van de aanklacht herhaald: 

Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. Er is geen 

teken van verbetering.  

– Dat betekent dat God met al Zijn berispingen bedoelde, dat zij zich tot 

Hem zouden bekeren. Als zij zich tot hun God hadden bekeerd, dan 

zouden zij aangenomen zijn. De Almachtige heeft geen behagen in het 

kastijden. 
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Tenslotte 

12. Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël! omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik u, 

o Israël! om uw God te ontmoeten. 
– KJV Therefore thus will I do unto thee, O Israel: and because I will do this unto thee, prepare to meet thy 

God, O Israel.  

– HSV Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te 

ontmoeten, Israël! 

– UW God  Verbondsrelatie 

13. Want zie, (eindigen met loflied) 

Die de bergen formeert, en de wind schept, = Almachtige Schepper God 

en de mens bekend maakt, wat zijn gedachte zij, = God kent onze gedachten 

Die de dageraad duisternis maakt, = God kan dag nacht maken (kunnen wij niet) 

en op de hoogten der aarde treedt,  

HEERE, God der heerscharen, is Zijn Naam. = God van de hemelse legermachten 

– Psalm 139 

M. Henry 
• Hij bedreigt hen met pijnlijker oordelen dan die ooit over hen 

gekomen waren. Alleen verbetering zal de ondergang van een 

zondig volk voorkomen.  

• “Besluit daarom Hem te ontmoeten als een nederige 

smekeling, om Hem als uw God te ontmoeten, Die een verbond 

met u heeft, om u te onderwerpen en niet langer tegenstand te 

bieden.”  

• Omdat wij God niet kunnen ontvluchten, moeten wij ervoor 

zorgen ons voor te bereiden Hem te ontmoeten.  

• En daarom waarschuwt Hij ons, opdat wij ons voorbereiden. Hij 

is groot en wij zijn klein. Laten we daarom voorbereid zijn 
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M. Henry 
• Hij, Die de bergen formeert, kan ze ook vlak maken, wanneer zij de 

zaligheid van Zijn volk in de weg staan.  

• Hij maakt de mens bekend wat zijn gedachte zij. Hij maakt door Zijn 

dienaren, de profeten, de gedachte van Zijn gerechtigheid bekend 

tegen onboetvaardige zondaars en de gedachte van het goed, die Hij 

denkt jegens hen die berouw hebben. Hij kent de gedachte, die in 

het hart van de mens is. Hij kent ze van verre.  

• Hij treedt op de hoogten der aarde, vertreedt de trotsen en de 

afgoden, die op de hoogten werden aanbeden. HEERE, God der 

heirscharen, is Zijn Naam, want Hij heeft het bestaan in Zichzelf en is 

de Bron van alle leven en alle heirscharen van de hemel en van de 

aarde staan onder Zijn bevel.  

• Laten wij ons verootmoedigen voor deze God. 


