
 Les 5 – Ho, stop! 
 

 Lezen uit de Bijbel      Amos 5: 14-16 en vers 24 

 

Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de 
hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg 
dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de HEER, de God van de hemelse 
machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk. 

 

Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het 
recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. 

 

Verklaring: 

van Jozefs volk.  

Dat is Israël 

 

Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. 

God vindt onze muziek wel mooi, maar als wij schijnheilig zingen en ondertussen onrecht doen, dan 
haat hij ons zingen.  

 

 

 
  
 

 
 
 
 
Kringgesprek        
 
‘Effe dimme’ zeggen ze wel eens tegen iemand. Hebben ze dat wel eens tegen jou gezegd? Hoe was 
dat? 
Onrecht wekt een heel sterk gevoel van binnen op. Ken je dat. Stel dat je erbij bent als de meester of 
de juf iemand onrechtvaardig behandelt. Wat doe je dan? 
 
Roep je wel eens: ‘Dat is gemeen! Dat pik ik niet!’ 
Wat doe je als je ziet dat ze een dier martelen? 
 
Er zijn programma’s op de tv waar ze onrecht aan de kaak stellen. Ken je zo’n programma? 
Ben je blij als een oplichter zijn verdiende straf krijgt? 
 
Weet je ook wie Martin Luther King was? In zijn beroemdste toespraak haalde hij Amos 5:24 aan. 
Weet je wat daar staat? 
Waar streed Martin Luther King tegen? 
Wat is er met hem gebeurd?  



 

Vertellen 
       
79 - Amos, de profeet van God 
  

 
Heb je wel eens iemand recht in zijn gezicht gezegd, dat hij of zij fout bezig is? 
Bij voorbeeld tegen een kind uit je klas, dat elke dag een ander kind het leven zuur maakt. 
Heb je wel eens gezegd: “Ho, stop! Dat doe je niet! Zo gaan we niet met elkaar om!?” 
Was die pestkop daar blij mee? Nee zeker.  
Zo ging het vroeger nou net zo. 
  
Amos was het liefste bij zijn schapen. Niet dat ze zo makkelijk waren, maar je wist wat je aan ze had. 
Je had er stoters bij en bijters, duwers en volgers, domme en slimme dieren. Soms dacht hij wel eens: 
het zijn net mensen, Maar als hij dacht aan de gruwelijk, gemene dingen die mensen deden, dan koos 
hij honderd procent voor zijn schapen.  
“Bè, bè, bè!” Midden in de nacht staat hij op, als een ooi lammeren gaat werpen. Het maakt Amos zo 
gelukkig als hij weer zo’n zwart, wit, of gespikkeld pasgeboren lam in zijn armen houdt. Het blijft altijd 
weer een wonder van God, dat nieuwe leven… 
  
Maar steeds vaker komt er die onrust in zijn lijf, dan tolt zijn hoofd van de woorden van God. 
Dan laat Amos zijn schapen over aan een knecht en gaat erop uit. 
Nee, Amos heeft geen tv, geen krant. Hij kan de nieuwsberichten niet volgen op de radio, maar hij is 
precies op de hoogte van wat er zich in het land en in de omringende landen afspeelt. En dat maakt 
hem zo boos. 
Hij MOET SPREKEN, roepen in de straten en op de pleinen... Hij kan niet ZWIJGEN. Er gebeuren 
dingen om hem heen die vreselijk fout zijn. God ZELF wil dat hij spreekt. 
“Gazastad, Damascus, Tyrus! God brult van woede tegen jullie, omdat je een hele bevolking hebt 
weggevoerd naar een ander land! God is witheet op jullie Ammonieten want je hebt zwangere 
vrouwen vermoord!… En jullie volk van God, Juda en Israël, jullie zijn geen haartje beter. De enige 
ware God, die jullie verloste uit Egypte heb je bespottelijk gemaakt. Leugengoden zijn jullie gaan 
dienen. Jullie plukken de arme mensen helemaal kaal. Afpersers zijn jullie!! Als je het zelf maar goed 
hebt, hè?” 
Amos’ gezicht wordt helemaal rood van boosheid. Zijn stem weergalmt tegen de huizen alsof er grote 
luidsprekers op gericht zijn. 
  
“Hé, jij daar stomme schapenfokker, effe dimme, hè?’ roept een potige kerel vanaf het platte dak. 
“Laat ons met rust. Als je eens zo’n grote keel opzet, krijg je een steen tegen je kanis, begrepen?” 
“Ja wat wil je eigenlijk van ons?” beaamt een dikke vrouw die in de deuropening van haar huis staat, 
“de kinderen liggen te slapen. We doen toch niks bijzonders? We gaan elke sabbat naar de 
samenkomst en we vieren trouw de godsdienstige feesten.” 
“O ja?” schreeuwt Amos, die het niks kan schelen dat er een relletje komt, “die feesten van jullie: God 
haat ze. Zoek liever het goede, zodat je in leven blijft en de Here God met je is. Laat het recht als 
water golven en gerechtigheid als een altijd vloeiende beek!” 
“Pats, pats!” een paar rotte eieren vliegen om de oren van de profeet van God. Brr! Wat stinkt dat gore 
spul! Amos wordt vies van zichzelf. 
  
En kijk eens… daar in de zijstraat, half verborgen in de schaduw. Is dat niet de priester Amasja? Ja 
hoor! Hij fluistert sissend een boodschap in de oren van een knecht. 
“Hier, neem mijn ring als bewijs mee. Ga naar het paleis en probeer de koning van Israël, Jerobeam, 
te spreken te krijgen, vlug!! Zeg namens mij dat Amos een samenzwering aan het smeden is tegen 
hem. Hij moet opgepakt worden voordat er een opstand komt! Laat de koning soldaten sturen. Loop 
zo snel je kunt.” De knecht verdwijnt. Maar Amos heeft hem toch gezien en hij snapt wat er aan de 
hand is. Ze willen hem vermoorden omdat hij de waarheid zegt.  
Met opgeheven wijsvinger loopt hij op Amasja af en schreeuwt: “Doe maar rustig wat je doen moet, 
Amasja. Ik houd mijn mond niet, want God wil dat ik het zeg. Het zal zeker gebeuren.” 
  
Als Amos die avond in bed kruipt, moe en schor, onder de krabbels en builen, met de vage geur van 
rotte eieren nog om zich heen, moet hij zo huilen, huilen, huilen. Zo heel erg huilen om alles wat er 
komen gaat. Zou God een vuur zenden om te straffen, of een grote vloed, vijandelijke legers of de 
pest?  



“Alstublieft, Here God, “mijn arme volk…” 
“Nee, Amos, ik zal geen vuur sturen, maar ik ga mijn volk meten. Zie je dit paslood? Daarmee meet 
je immers hoe recht een muurtje is of zo? Ik ga mijn volk meten. Hoe goed ze zijn… En die slechte 
koning Jerobeam zal door het zwaard sterven. Maar…. Amos, mijn trouwe dienstknecht, mijn profeet, 
… er is ook hoop!!” 
“Hoop?” Amos zit meteen rechtop in zijn bed. Hij veegt zijn tranen af, snikt nog wat na… “Echt, 
Genadige Vader, is er toch hoop?” 
Jazeker, er is hoop. Want God toont hem daar in zijn slaapkamer wat er in de toekomst gaat 
gebeuren. Na alle straffen komt er een herstel.  
Amos ziet in gedachten een scheefgezakt vervallen hutje in een wijngaard, dat met een grote hand 
weer helemaal mooi en heel gemaakt wordt.  
“Ik ga een keer brengen in het lot van mijn volk Israël, Amos. Verwoeste steden zullen ze herbouwen 
en bewonen…” klinken de hoopvolle woorden van God.   
Amos gaat het morgen meteen op een perkamenten rol schrijven voor later, zodat het woord bewaard 
blijft. De Messias komt, de Zoon van David. Hopelijk duurt het niet al te lang.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Gebed   

 
   Vader, soms moeten 

we wel eens huilen 
omdat er dingen 
gebeuren die echt 
gemeen zijn.  Soms 
moeten we slikken of 
stikken. Vader doe ons 
recht alstublieft, want 
wij zijn uw kinderen. 

 

 We hebben soms 
gevoelens van 
onmacht. Geef dat 
er altijd mensen 
zijn die het voor de 
kinderen 
opnemen. Heer, u 
weet alle dingen, 
ook die in het 
geheim gedaan 
worden.  

 

  

 Geeft u ons medegevoel 
voor anderen, zodat we 
zelf geen daders worden. 
Dank u wel voor uw woord, 
zodat we kunnen leven 
volgens uw voorschriften. 

   Jezus, problemen zijn 
er genoeg, maar laten 
de goede krachten het 
winnen en laat uw 
koninkrijk spoedig 
komen. Amen.   

 

 
 
 
 
 
 



Opdracht     
 

* Denkstarter   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

* Denkstarter   

Meten 
  

Er zijn allerlei dingen waarmee je iets kunt meten. ‘Meten is weten’ zegt men wel eens. 
Laat de kinderen vijf minuten van alles meten. Hoe lang is je neus, hoe dik is je pols of je middel, hoe 
groot zijn je oren en je voeten?. 
Dit is een gedichtje over Jezus die van zijn vader leerde meten. GD11 Dan moeten ze vijf dingen 
opschrijven die niet te meten zijn, bijv. haat, liefde, boosheid, macht, zonde…Zijn er grote en kleine 
zonden? Wie bepaalt dat?  
  
Kijk eens naar deze zes mensen, en beoordeel wat ze zeggen. Hoe weet je of jouw oordeel goed is? 
Elk mens heeft een geweten. Dat kan ook afgestompt raken.  
Onze meetlat is de Tien Geboden. (Les 21 cursus.) Laat de Tien Geboden op je vingers zien. (Je 
moet ze telkens in je les betrekken, tot ze ze uit hun hoofd kennen en lang daarna) belijd je 
zonden aan God, dan kan hij je veranderen.  
  

 

  

 

      

 

  

 

      

 

  

 

       
  
  

  



Tekst          Klaagliederen 3:25 

 

 

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht 

 

Verstop tien briefjes waarop deze tekst staat. 

Ze moeten de briefjes zoeken en daarna de tekst voorlezen. Als alle tien briefjes zijn gevonden krijgen 

ze een snoepje.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activiteit     
 

In mijn huis zal geen bedrieger wonen 

Maak twee of meer groepen. 

Geef elke groep een doosje, dat stelt hun huis voor. In dat doosje heb je stroken papier gedaan, 

waarop goede of slechte dingen staan. De groepen moeten de goede in de doosjes houden en de 

slechte dingen in de prullenbak gooien. 

Stroken: 

Met je beste vriend/in ga je een vervelend kind in 

de klas pesten 

Met een vervelend kind uit je klas ga je je beste 

vriend/in opzoeken 

Een keertje meedoen met glaasje draaien is niet 

zo erg 

Een keertje meehelpen met de afwas moet 

kunnen 

Iedereen vloekt als hij op zijn duim slaat Iedereen wordt boos als hij iets gemeens ziet 

gebeuren 

Moet je horen wat de buurman heeft gedaan… Moet je horen wat ik eens meemaakte… 

Heerlijk uitslapen op zondag! Heerlijk uitslapen op zaterdag! 

In je jeugd moet je met alles experimenteren Mijn jeugd is belangrijk, ik kan beter zuinig zijn op 

mijn lichaam, dan heb ik er later plezier van. 

Ik sta voor gek als ik de enige ben die niet rookt Gaaf zeg, als ik niet rook dan ruik ik lekker fris. 

Als ze het allemaal doen dan is het niet zo erg Beter alleen op het voetpad dan met twintig op 

de rijweg 

Mijn ouders zijn zo ouderwets Ik kan echt fijn praten met mijn moeder 

Bij voetballen hoort nu eenmaal spugen stompen 

slaan, schreeuwen en zuipen 

Voetballen is een leuk spel met goeie spelregels 

Mijn spuitbussen hebben ik netjes opgeborgen in 

de kast op mijn kamertje. Vanavond gaan we 

weer met een stel opstap, kijken waar we kunnen 

spuiten 

Op school mochten we op grote houten panelen 

onze eigen tags maken 

Dat stomme mens kon niet oversteken en wij 

hebben gelachen, niet te geloven! 

We gingen samen skaten en we hebben nog 

nooit zo gelachen. 

Ik kon nog net bij Hamid afkijken anders had ik 

een onvoldoende gekregen. 

De juf dacht dat ik had afgekeken en daarom 

kreeg ik een onvoldoende. 

Als ze me durven aanraken schop ik ze gewoon 

voor hun schenen. 

Die agressievelingen ga ik liever uit de weg 

Het staat hartstikke stoer om een grote bek te 

hebben  

Wat zei mijn oma ook al weer? Uw 

vriendelijkheid zij alle mensen bekend.  

 



*Een grote voeldoos, dichtgeplakt met een gat om je hand in te doen. In dat gat is een doorgeknipte 

sok vastgemaakt als een slurf naar binnen. In de doos zitten allerlei dingen waarmee je schoon kan 

maken, bijv. een veger, een dweil, een stuf, een spons, een luizenkam, enz.  

Om de beurt mogen ze voelen en zeggen welk voorwerp ze in hun hand hebben en hoe het voorwerp 

werkt om dingen schoon te maken. Dat ding wordt er daarna uitgehaald.  

Er zijn ook dingen zoals: een spiegel, een bijbel, een portemonnee, een kaart, een bloem, een hand, 

waarmee je dingen weer goed kunt maken die je verkeerd hebt gedaan. In de spiegel kijk je naar 

jezelf en zie je of je vies bent, met geld kun je de schade betalen.  

 

*een spandoek maken tegen een bepaald onrecht. Bijv. Kinderen van asielzoekers hebben ook recht 

op onderwijs.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat was Amos van zijn beroep?  1 Nee, je moet recht doen.   

2 Waarom kon Amos niet zwijgen? 2 Het werd hersteld.   

3 Is het genoeg als je trouw naar de kerk 

gaat en liedjes zingt?    

3 perkament 

4  Wat ging God doen met een paslood? 4 Er gebeurde zoveel onrecht in het land. 

5 Wat zag Amos gebeuren met het 

scheefgezakte hutje in een wijngaard?  

5 doodgeschoten  

6  Waarop werd vroeger Gods woord 

geschreven? 

6 Dr. Martin Luther King   

7  Wie is er opgekomen voor de rechten van 

de zwarten?  

7 Jezus 

8 Wat is er met Martin Luther King gebeurd?   8 onrechtvaardig    

9  Wat is het tegenovergestelde van 

rechtvaardig?  

9 schapenfokker   

10  Wie is de grootste kindervriend aller 

tijden? 

  

10 Hij ging het volk meten om te kijken hoe 

goed ze waren.  

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 9     2- 4    3-1    4- 10     5-2     6-3     7- 6    8-5     9-8     10- 7  
 

 


