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AMOS 9

Bijbellezing 

Woensdag 22 april 2020

HHK Kruiningen

Psalm 3
1 Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.

2 O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.

3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.

4 Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.

5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. Sela.

6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

7 Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.

8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de 
tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

9 Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela

Vers 2
Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen;
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m' Uw gunst aanschouwen.
'k Riep God niet vrucht'loos aan;
Hij wil mij niet versmaân
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden. 

Vers 3
Ik lag en sliep gerust,
Van 's HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij';
Hij ondersteunde mij
In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog' wezen.

OPENING
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AMOS 9
• Ds. Westerink: Gericht en Genade

– Vraag: slaat de schrik ons nog wel eens om het 

hart wanneer we belijden: “En Die komen zal 

(komende is) om te oordelen de levenden en de 

doden”?

– Zal wel meevallen!?

– God staat, spreekt en slaat!

• Heiligdom

– Niet Jeruzalem → Hier geen Verzoening

– Niet Jeruzalem → Hier geen Verbondsnaam

– Amos profeteert tegen 10 stammen

– Hij is nog steeds in Bethel 

• Niet weggegaan in hoofdstuk 7

AMOS 9: 1
Ik zag den Heere staan op het altaar, en Hij zeide: Sla dien 

knoop, dat de posten beven, en doorkloof ze allen in het hoofd; 

en Ik zal hun achterste met het zwaard doden; de vliedende 

zal onder hen niet ontvlieden, noch de ontkomende onder hen 

behouden worden.

De tempel gaat 
instorten. 

Simson

Posten beven 
(aardbeving)

Doorklieven in het 
hoofd
- De aanzienlijken 

(rijken en priester) 
worden gedood

- Niemand ontkomt
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AMOS 9: 2
Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn 
hand ze van daar halen, en al klommen zij 
in den hemel, zo zal Ik ze van daar doen 
nederdalen.

En al verstaken zij zich op de hoogte van 
Karmel, zo zal Ik ze naspeuren en van daar 
halen; en al verborgen zij zich van voor Mijn 
ogen in den grond van de zee, zo zal Ik van 
daar een slang gebieden, die zal ze bijten.

En al gingen zij in gevangenis voor het 
aangezicht hunner vijanden, zo zal Ik van 
daar het zwaard gebieden, dat het hen dode; 
en Ik zal Mijn oog tegen hen zetten ten 
kwade, en niet ten goede.

Vers 4
Waar zou ik Uwen Geest ontvliên?
Waar zou m', o HEER, Uw oog niet zien?
Al voer ik op naar 's hemels trans,
Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans;
Al daald' ik zelfs ter helle neder,
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder. 
Vers 5
Al nam ik van den dageraad
De vleugelen des lichts te baat;
Al waar' aan 't uiterste der zee
De plaats van mijne legersteê;
Daar zoud' ook Uwe hand mij leiden,
Uw rechterhand niet van mij scheiden. 
Vers 6
Indien ik zeg: "De donkerheid
Bedekt mij voor Uw majesteit";
Dan is de nacht een helder licht,
Dat mij ontdekt aan Uw gezicht;
Voor U, o HEER, is 't aak'lig duister
Den dag gelijk in glans en luister.

JONA

• We kunnen niet wegvluchten van de 

oordelen van de Heere. Ook niet in 2020

• We mogen ook niet wegvluchten voor onze 

opdracht – ook al is die nog zo moeilijk

• Trouw blijven. Staan op de plaats die de 

Heere gegeven heeft

• Oor, handen, woorden, speurzin, dieren en 

vijanden, zwaard (van de honger)…. Het kan 

er allemaal zijn NEGATIEF

• Het is er ook POSITIEF!

– Op bergen en in dalen

– Overal is God!
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https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=938#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1058#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=1168#psvs


22-4-2020

4

DE HEERE IS ERBIJ!
• In de hel en in de hemel

• Op de Karmel & grond van de 

zee

• In gevangenis en ballingschap

Psalmen 32:8

Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan 

zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

OORDEEL!
• De beschrijvingen geven aan dat men 

nergens buiten het bereik is van Gods 

macht. 

– Elders is dat een verzekering van de 

bescherming van God (bijv. Ps.139:7-12), 

– maar hier is het een aanduiding voor de 

onontkoombaarheid van het oordeel. 

– Deze boodschap blijkt ook uit de aankondiging 

dat de HEERE zijn ogen op zijn volk vestigt ten 

kwade en niet ten goede [Studiebijbel]
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AMOS 9: 5 & 6 – HET IS DE HEERE
Want de Heere HEERE der heirscharen is het, 
Die het land aanroert, dat het versmelte, en 
allen, die daarin wonen, treuren; en dat het 
geheel oprijze als een rivier, en verdronken 
worde als door de rivier van Egypte.

Amos 8:8

Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin 
woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en 
het zal heen en weder gedreven en verdronken worden, als 
door de rivier van Egypte.

Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en 
Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd
(Zijn gewelf op de aarde grondvestte); Die de 
wateren der zee roept, en giet ze uit op den 
aardbodem; HEERE is Zijn Naam.

Ps. 104:3 Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van 
de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds
wandelt.
Ps. 104:13 Hij drenkt de bergen uit Zijn opperzalen; de 
aarde wordt verzadigd van de vrucht Uwer werken

25 Anders: boven, verstaande door het bundeltje de 
elementen, waarvan de aarde als een grondvest is.

AMOS 9: 7
Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der 28Moren, o kinderen 

Israëls? spreekt de HEERE. 29Heb Ik Israël niet opgevoerd 

uit Egypteland, en de Filistijnen uit 30Kaftor, en de 31Syriërs 

uit 32Kir?

- Kinderen van de Moren → jullie zijn veel meer dan dat, maar door 

je goddeloosheid ben je nog slechter

- Jullie heb Ik uit Egypte opgevoerd
- Zoals de Filistijnen van Kaftor & de Syrïërs uit Kir

Waar gaat het hier om?

- God heeft Israël verkozen → Amos 3:2

- God straft, Zijn kinderen het hardst

- De verkiezing blijft staan. Filistijnen en Syriërs zijn ook uit hun 

oude land geroepen, net als Israël. Maar met Israël richt God Zijn 

verbond op!

28 Hebr. Cuschiim. God wil 

zeggen, dat Hij Israël wel 

boven andere volken uit 

genade verheven had (Amos 

3:2), maar dat zij van 

zichzelven en ten aanzien 

hunner goddeloosheid en 

ondankbaarheid nu niet beter 

en waardiger voor Hem waren 

dan de verachte en vervloekte 

nakomelingen van Cusch, den 

zoon van Cham, Gen. 10:6. 
Amos 3:2 Uit alle geslachten 

des aardbodems heb Ik 

ulieden alleen gekend; 

daarom zal Ik al uw 

ongerechtigheden over 

ulieden bezoeken.

Gen. 10:6 En Chams zonen 

zijn: Cusch en Mizráïm, en 

Put en Kanaän.
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https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=19&hf=104&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=19&hf=104&ind=1#vers13
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=3&ind=1#vers2
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=1&hf=10&ind=1#vers6
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AMOS 9:  8
De ogen van de Heere (Adonai) HEERE (Jahweh) zijn 

tegen 

- Israël?

- Israël & Juda?

- De Heere zal het huis van Jakob niet GEHEEL 

verderven. Er zal een overblijfsel zijn… en dat is 

genade en Evangelie! En dat is verkiezing!

Ziet, de ogen des Heeren 

HEEREN zijn tegen dit 

zondig koninkrijk, dat Ik 

het van den aardbodem 

verdelge; behalve dat Ik 

het huis Jakobs niet 

ganselijk zal verdelgen, 

spreekt de HEERE.

AMOS 9: 9
• De Heere beveelt

• Hij zal het huis van Israël schudden / zeven

• Onder de heidenen

• Geen zondaar zal het oordeel ontkomen

9 Want ziet, Ik geef 

bevel, en Ik zal het huis 

Israëls onder al de 

heidenen schudden, gelijk 

als zaad geschud wordt 

in een zeef; en niet een 

steentje zal er ter aarde 

vallen

31 En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, pde satan heeft 
ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; 

1 Petr. 5:8  Zijt nuchter en waakt; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende 
leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden;

32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet 
ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk 
uw broeders.
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AMOS 9: 10
10 Alle zondaars Mijns 

volks zullen door het 

zwaard sterven; die 

daar zeggen: Het kwaad 

zal tot ons niet genaken, 

noch ons voorkomen.

Matth. 3:12
Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren en 
Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met 
onuitblusselijk vuur verbranden.

BEROEPEN OP DE VERKIEZING

• Psalm 3 

6 Ik lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE 

ondersteunde mij.

7 Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom 

tegen mij zetten.

8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn 

vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen 

hebt Gij verbroken.

• Psalm 91

5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die 

des daags vliegt;

6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het 

verderf, dat op den middag verwoest.

7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw 

rechterhand; tot u zal het niet genaken.

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent 

naderen.

… die daar zeggen: Het 

kwaad zal tot ons niet 

genaken, noch ons 

voorkomen.

Mattheus 3:9
En meent niet bij uzelven te 
zeggen: Wij hebben 
Abraham tot een vader. 
Want ik zeg u, dat God zelfs 
uit deze stenen Abraham 
kinderen kan verwekken.
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https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=40&hf=3&ind=3#vers12
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=40&hf=3&ind=3#vers9
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AMOS 9: 11
• Een nieuw gedeelte… te dien dage…

– Welke dage(n)?

– Ten dage van het oordeel… verlossing door oordeel 
heen

– Ten dage van eindoordeel – de dag van de Heere!

• IK ZAL (2 keer en in vers 8 ook al!)

• Vervallen hut van David weer oprichten
– Tronk van Isaï

– Ik zal haar RETEN VERTUINEN

• Scheuren dichtstoppen - herstellen

– Wat is AFGEBROKEN, WEER OPRICHTEN

– BOUWEN als vroeger

• 2 Samuel 7: 27 - Want Gij, HEERE der heirscharen, Gij, God 
Israëls! Gij hebt voor het oor Uws knechts geopenbaard, 
zeggende: Ik zal u een huis bouwen; daarom heeft Uw knecht in 
zijn hart gevonden, dit gebed tot U te bidden.

11 Te dien dage zal Ik de 

vervallen hut van David 

weder oprichten, en Ik zal 

haar reten vertuinen, en 

wat aan haar is 

afgebroken, weder 

oprichten, en zal ze 

bouwen, als in de dagen 

van ouds;

8…behalve dat Ik het 

huis Jakobs niet ganselijk 

zal verdelgen, spreekt de 

HEERE.

TE DIEN DAGE…. KONINKRIJK VAN DAVID

Scheuren dichtmaken

De ingestorte stukken 
weer overeind zetten

Weer herbouwen

17
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VERVULD!
Handelingen 15 - Jakobus spreekt het Apostelconvent toe

13 En nadat dezen zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, 
hoort mij.

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een 
volk aan te nemen voor Zijn Naam.

• 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven 
is:

• 16 iNa dezen zal Ik wederkeren en weder opbouwen 39den tabernakel Davids, 
die vervallen is, en hetgeen daarvan 40verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal 
denzelven wederoprichten,
– Amos 9:11, 12. verwijsteksten

• Amos 9:11  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David wederoprichten, en Ik 
zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, wederoprichten, en zal ze 
bouwen als in de dagen vanouds;

• Amos 9:12  Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen 
die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet.

– 39 Dat is, de gemeente, in welke Christus, de Zone Davids, woont.

– 40 Gr. ondergraven, namelijk in de ongelovige Joden, in welker plaats de heidenen als 
levende stenen gebouwd zijn.

• 17 Opdat de 41overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen over 
welke Mijn Naam 42aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
– 41 Dat is, niet alleen de Joden, maar ook de andere volken, welke Amos Edom noemt. 

Zie Amos 9:11, 12. verwijsteksten

AMOS 9: 12
• Het Davidische Rijk en Koningschap wordt 

weer hersteld

– Terugkeer uit de ballingschap?

– Geldt niet voor 10-stammenrijk!

• Pinksteren… de heidenen komen erbij!

• Engel tegen Maria:
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult 

Zijn naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd 

worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader 

David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, 

en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

12 Opdat zij erfelijk 
bezitten het overblijfsel 
van Edom, en al de 
heidenen, die naar 
Mijn Naam genoemd 
worden, spreekt de 
HEERE, Die dit doet.

19
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AMOS 9: 13
• Belofte van Herstel

– Rijkdom en overvloed (1)

– De ploeger en de maaier komen dichtbijeen

– De druiventreder en de zaadzaaier

– Uitzonderlijke hoeveelheden oogstopbrengst
• De één is nog niet klaar of de ander staat al te wachten 

om het over te nemen en de oogst binnen te halen

• De ploeger kan direct weer beginnen, omdat de bodem 
van de regen doordrenkt blijft.

13 Ziet, 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.JOEL 3:

17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner 
heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar 
doorgaan.
18 En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de 
heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein 
uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.
19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het 
geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben.
20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.

AMOS 9: 14
• Belofte van Herstel (2)

– Geen gevangenis, maar vrijheid

– Genieten van de voorspoed

– Rust en vrede

• Voor wie?
– MIJN volk Israël

– Jesaja 65

14 En Ik zal de 

gevangenis van Mijn 

volk Israël wenden, en 

zij zullen de verwoeste 

steden herbouwen en 

bewonen, en wijngaarden 

planten, en derzelver

wijn drinken; en zij 

zullen hoven maken, en 

derzelver vrucht eten.

17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.
18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een 
vrolijkheid.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des 
geschreeuws.
20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd 
jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten.
22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens 
booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.
23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen.
24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.
25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch 
verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

21
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AMOS 9: 15
• Belofte van Herstel (3)

– IK ZAL … En zij zullen…

– Geen deportaties en ballingschap meer

– De HEERE, UW GOD

15 En Ik zal ze in hun 

land planten; en zij 

zullen niet meer worden 

uitgerukt uit hun land, 

dat Ik hunlieden gegeven 

heb, zegt de HEERE, uw 

God.

WAT HEBBEN WE GELEERD VAN AMOS 9?
Tempel afgebroken
Tempel opgebouwd

Oordeel
Trouw van God
Overblijfsel

Verkiezing is niet beroemen
Verkiezing is genade

De Heere verwoest
De HEERE gedenkt en herstelt 
en zal herbouwen

Hij gedenkt Zijn verbond
Hij bevrijdt
Hij Davidszoon!

23
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AMOS MOEILIJK – ZWARTGALLIG?
• Oordeel – Ja!

• De HEERE straft Zijn kinderen het hardst

• Oordeel gaat uit van het huis van Jeruzalem!

• Donderspeech!?

• Maar blijft spreken van Mijn volk
– Hij is de HEERE! Hij gedenkt Zijn verbond

– Hij plant / Hij rukt uit / Hij herbouwt en herstelt

• Nog oordeel niet 

• Oordeel aanzeggen is genadig!

• Niet luisteren is zondig

AMOS VOOR VANDAAG - C.S. LEWIS

• God

– Fluistert in voorspoed en zegeningen

– Roept in tegenspoed en tegenslagen

– Megafoon in rampen en oordelen

25
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VERRASSENDE ONTMOETING

AMOS IN ZEELAND

priester-kunstenaar Omer Gielliet

27
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LANGS DE SCHELDE, VAN BRON TOT ZEE

STAAN WACHTERS. HIER STAAT AMOS.
Fruittelers en 
Schapenfokker in 
Israël (750 voor 
Christus)

Hij waarschuwt 
tegen de vernieling 
van het leven.
Nog klinken zijn 
woorden.
Ze staan in de 
Bijbel.

WACHTER…
Het werk van den wachter

1 EN des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:

2 Mensenkind, spreek tot de kinderen uws volks en zeg tot hen: Wanneer Ik het zwaard over enig land breng, en 
het volk des lands een man uit hun einden nemen en dien voor zich tot een wachter stellen,

3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk,

4 En een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en 
neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd.

5 Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem; maar hij die zich laat 
waarschuwen, behoudt zijn ziel.

6 Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is 
gewaarschuwd; en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg: die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, 
maar zijn bloed zal Ik van de hand des wachters eisen.

7 Gij nu, o mensenkind, Ik heb u tot een awachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond 
horen en hen van Mijnentwege waarschuwen. a Ez. 3:17, enz. 

8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven; en gij spreekt niet om den goddeloze van 
zijn weg af te manen: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.

9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet 
bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd.

10 Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Gijlieden spreekt aldus, zeggende: Dewijl onze overtredingen 
en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelve bversmachten, hoe zouden wij dan leven? b Ez. 24:23. 

11 Zeg tot hen: cZo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! 
Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze 
wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? c Ez. 18:23, 32. 

Ezechiel 3

Mensenkind, Ik 

heb u tot een 

wachter gesteld 

over het huis 

Israëls; zo zult 

gij het woord uit 

Mijn mond 

horen en hen 

van 

Mijnentwege 

waarschuwen.
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CHRISTUS

• Laat waarschuwen

• Gaat voorbij

• Uiteindelijk wordt de zonde bestraft

• Maar een overblijfsel gered

• En Israël herbouwt
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