




     Amos 3: 1-2 

           “Hoort dit woord, dat de HERE  
over u spreekt, gij Israëlieten,  

over het ganse geslacht  
dat Ik uit het land Egypte heb gevoerd: 

U alleen heb Ik gekend  
uit alle geslachten van het aardrijk; 

daarom zal Ik al uw ongerechtigheden  
aan u bezoeken.” 



     Amos 3: 3 

“Gaan er twee tezamen,  
zonder dat zij het eens  

geworden zijn?” 



     Amos 3: 4 

“Brult een leeuw in het woud,  
zonder dat hij prooi heeft?  

Laat een jonge leeuw  
zijn gegrom horen uit zijn hol,  

tenzij hij iets heeft gevangen?” 



                     Amos 3: 5 

“Schiet een vogel neer  
op het klapnet op de aarde,  

zonder dat er een lokaas  
voor hem is?  

Vliegt het klapnet op van de grond, 
zonder dat het iets vangt?” 



                         Johannes 8: 34 

“…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,  
een ieder,  

die de zonde doet,  
is een slaaf der zonde.” 



             Amos 3: 6 

“Wordt de bazuin  
in een stad geblazen, zonder dat  

de inwoners opschrikken? 
Geschiedt er een ramp in een stad,  
zonder dat de HERE die bewerkt?” 



     Lucas 12: 54-56 

“…Wanneer gij een wolk ziet opkomen  
in het westen, zegt gij dadelijk:  
Er komt regen, en het gebeurt. 
En wanneer gij de zuidenwind  

ziet waaien, zegt gij:  
Er zal hitte komen, en het gebeurt. 

Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel  
weet gij te onderkennen,  

waarom onderkent gij deze tijd niet?” 



             2 Petrus 3: 12 

“vol verwachting  
u spoedende naar de komst  

van de dag Gods,”   



     Amos 3: 7-8 

                  “Voorzeker, de Here HERE  
       doet geen ding,  

of Hij openbaart zijn raad  
aan zijn knechten, de profeten. 

De leeuw heeft gebruld,  
– wie zou niet vrezen?  

De Here HERE heeft gesproken,  
– wie zou niet profeteren?” 



                  2 Korintiërs 5: 11 (NBV) 

              “Vervuld van ontzag  
      voor de Heer, 

proberen we iedereen te overtuigen. 
God weet precies wie en wat wij zijn; 

hopelijk weet u het ook wanneer  
u te rade gaat bij uw geweten.” 



     Amos 3: 9 

“Doet het horen  
op de burchten in Asdod  

en op de burchten  
in het land Egypte, en zegt:  

Verzamelt u op Samaria’s bergen  
en aanschouwt de grote verwarring 

in zijn midden  
en de verdrukking die men er vindt.” 



                      Amos 3: 10-11 

                     “Ja, zij weten niet van recht doen, 
                              luidt het woord des HEREN,  

zij, die geweld en onderdrukking 
opstapelen in hun burchten. 

Daarom, zo zegt de Here HERE:  
De vijand! En rondom het land!  
Uw sterkte haalt hij van u neer;  

en uw burchten  
worden leeggeplunderd!” 



                        Amos 3: 12 

                       “Zo zegt de HERE:  
               Zoals een herder uit de muil van  

             een leeuw twee schenkels redt 
of een lapje van een oor,  

zo zullen de Israëlieten gered worden,  
zij die daar in Samaria zitten  
in de hoek van het rustbed  

en op het zachte kleed van de divan.” 



               Amos 3: 13 

“Hoort,  
en betuigt aan het huis van Jakob, 
luidt het woord van de Here HERE,  

de God der heerscharen:” 



     Amos 3: 14 

“Voorwaar,  
ten dage dat Ik Israëls overtredingen  

aan hem bezoek,  
zal Ik ook bezoeking doen  

aan Betels altaren,  
zodat de altaarhoornen afgehouwen  

worden en ter aarde vallen.” 



     Ezechiël 18: 32 

      “Want Ik heb geen        
welgevallen aan de dood  

van wie sterven moet,  
luidt het woord van de Here HERE;  
daarom bekeert u, opdat gij leeft.” 



     Amos 3: 15 

“Dan zal Ik het winterhuis tegelijk  
met het zomerhuis neerslaan  

en de ivoren huizen  
zullen te gronde gaan,  
ja vele huizen zullen  
hun einde vinden,  

luidt het woord des HEREN.” 



                      1 Petrus 4: 17 

                        “Want het is nu de tijd,  
                        dat het oordeel begint  

bij het huis Gods;  
als het bij ons begint,  

wat zal het einde zijn van hen,  
die ongehoorzaam blijven  
aan het evangelie Gods?” 



De Here heeft gesproken ! 



De Leeuw brult ! 



U bent gewaarschuwd !  
 
 
 

  
Keert weer tot uw Heer ! 

De bazuin schalt ! 


