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De aanbiddingsleiders zijn die mensen, die voor het aangezicht van 
De HEER staan en de aanbidding leiden in de kerk, in de gemeente. 

 
Het is belangrijk dat in deze tijd van terugkeer en herstel, dit 

onderdeel in de bediening ook de kans krijgt te optimaliseren, in deze 
verheerlijkte opwekking. 

 
 

Wat zegt De GEEST VAN DE HEER hierover in dit uur? 
 

 Verschijnen voor DE HEERE JEHOVA is een hele specifieke 
roeping, een nobele roeping voor speciaal hiertoe uitverkoren 

mensen, die vanuit die positie voorgaan. Dus het leiden van de 

aanbidding is een heel hoge roeping die De HEER op 
geselecteerde uitverkorenen legt. 

 
 En er zijn bepaalde vereisten die HIJ specifiek de 

aanbiddingsleiders oplegt. 
 

De Bijbel spreekt heel helder over voor het aangezicht van De HEER 
verschijnen. We lezen in Zacharia 3: 1-7 wat het betekent om als 

aanbiddingsleider voor De HEER te verschijnen. Voor het aangezicht 
van De HEER verschijnen gebeurt tevens door pastors, evangelisten, 

leraren ed.  
 

Wat moeten aanbiddingsleiders goed op de plek hebben als zij voor 
het aangezicht van De HEER staan, in deze tijd waarin De HEER 

groots bezoek brengt in het Huis van De HEER?  In andere woorden, 

wat betekent het dan om nu een aanbiddingsleider te zijn? Wat zijn 
de kern vereisten? 

 
 

Zacharia 3:1-7 
1. Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het 

aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan 
zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2. De HEERE zei echter 

tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die 
Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk 

brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3. Nu was Jozua in vuile 
kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4. 

Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht 
stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, 



 
Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren 

aantrekken. 5. Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn 

hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en 
trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij 

stond. 6. Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 7. Zo zegt 
de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw 

taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, 
en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen 

die hier staan. 
 

 

Jozua staat hier voor het aangezicht van De HEER als 

aanbiddingsleider van Israël. Hij gaat Israël voor in de dienst aan De 
HEER. Als Jozua voor De HEER verschijnt is de ernst van de zonde het 

eerste wat eruit springt. We zien dat Jozua zich bewust wordt van het 
vuile gewaad, van de bevuiling van het heilige gewaad wat nodig is 

om voor het aangezicht van De HEER te verschijnen. 

 
Bedenk dit voordat u als aanbiddingsleider naar voren stapt.  

 
 

 
Jesaja 6:1-7  

1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een 
hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de 

tempel. 2. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met 
twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en 

met twee vloog hij. 3. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is 
de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 

heerlijkheid! 4. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem 
van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. 5. Toen zei ik: 

Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen 

en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen 
hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. 

6. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een 
gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had 

genomen. 7. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze 
heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw 

zonde verzoend. 
 

Jesaja 6 gaat samen met Zacharia 3. Beiden verschijnen aan De 
HEER. Jozua vertegenwoordigt dus de aanbiddingsleider van Israël. 

Daarom wordt de tulband genoemd, van de aanbiddingsleider. Het 
eerste wat naar voren komt is het vuile gewaad, de zondigheid van de 

mens. Een aspect wat echt duidelijk moet zijn voor de 
aanbiddingsleider en de pastor. 



 
 

Jesaja - de ontzagwekkende heiligheid van De HEER komt tot hem en 

hij stort in elkaar, hij kan niet functioneren. Hij zegt, wee mij! Dus als 
een aanbiddingsleider zegt, ik wil de aanbidding leiden dan is dit wat 

naar voren komt - dat GOD heilig is en nul tolerantie heeft voor de 
zonde, van zij die voor ZIJN aangezicht staan. Jesaja bezwijkt bij de 

ondraaglijke heiligheid van de HEER. 
 

Maar verderop zien we verzoening en vergeving van zonden. Het vuile 
gewaad wordt weggenomen. De zuivering vindt plaats. Later zien we 

dat de Engelen de tong van Jesaja zuiveren. 
 

Maar de maatstaf die HIJ oplegt is heilig. Heilig is de HEER De 
Almachtige. Ook als u voor het aangezicht van De HEER verschijnt 

vandaag: heiligheid is alles, om De HEER te kunnen aanbidden. 
 

Voor de Troon van GOD staan is niet anders dan als aanbiddingsleider 

de kerk in de aanbidding te leiden.  
 

 
Wat zegt De HEER als HIJ zegt dat Jozua in vuil gewaad verschijnt. 

Wij weten allen dat als wij wedergeboren worden wij het heilige 
gewaad ontvangen. 

 
Ook Aaron in Exodus moest een gewaad aan voor hij aan de HEER 

kon verschijnen. Aanbiddingsleiders moeten heel voorzichtig zijn want 
er kan een blokkade zijn om De HEER te aanbidden. En de vijand 

weet heel goed dat als hij iets wil hij al uw moeite en streven zal 
frustreren om De HEER te aanbidden als aanbiddingsleider. Dit geldt 

zeker ook voor iedereen die De HEER aanbidt. 
 

Het gaat erom hoe u transformatie en opwekking kunt brengen, door 

De HEER op juiste wijze te aanbidden als leider. 
 

In de vergelijking tussen Jesaja 6 en Zacharia 3 zijn de hete kolen 
van het Altaar in Jesaja synoniem aan de vuile kleren die Jozua 

worden uitgedaan.  
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Maar het vuile gewaad wat wordt opgemerkt en waar de satan op 

wijst: De HEER heeft nul tolerantie voor de zonden, zoals: 

 
 Overtredingen 

 Verdorvenheid 
 Kwaad 

 Gebrek aan ontzag voor GOD 
 Geestelijk verkeerd zitten 

 Goddeloosheid 
 Bedrog 

 Geestelijke begeerten 
 Gemakzucht 

 Onzedelijk gedrag 
 Perversie 

 Oneerbaarheid 
 Geestelijke vermenging 

 Verachtelijk gedrag 

 
Deze lijst is nog langer, en de duivel zal via dergelijke zonden 

proberen uw dienst als aanbiddingsleider te frustreren. Laten wij dit 
begrijpen.  

 
 

 Hoe bereidt u zich voor om voor De HEER te verschijnen? 
 

 Beseft u de ernst van wat het betekent om voor De HEER te 
verschijnen?  

 
 Bent u zich het belang van aanbidding voor de kerk bewust? 

Zonder aanbidding is er geen kerk. Zo belangrijk bent u. 
 

 Weet u dat het doel van de aanbiddingsleider is GOD ZELF?  

 
 Beseft u dat u de kerk leidt in het aanbidden van De HEER? 

 
 

Het doel blijkt niet langer De HEER, dat tekent deze obstinate 
generatie. Ook als we kijken naar het gedrag van een aanbidder, dit 

prijst dit De HEER niet! 
 

Dus voordat u ervoor kiest: Ik ga voor in de aanbidding, weet 
alstublieft hoe belangrijk uw fysieke en geestelijke voorbereiding is, 

als u als aanbiddingsleider op zondag of wanneer ook de gemeente 
voorgaat in de aanbidding. Het is de voorbereiding die er het meeste 

toe doet. Het is de voorbereiding die bepaalt of uw aanbidding 
succesvol is of niet.  



 
 

In deze eindtijd wordt ons gevraagd ons zorgvuldig gereed te maken 

voor de komst van De MESSIAS. Dit gegeven geeft aan hoe belangrijk 
het is om u als aanbiddingsleider goed voor te bereiden. Ziet u de 

parallel? Die fase van voorbereiding is het belangrijkste, deze bepaalt 
hoe succesvol u bent op de dag van de opname, en nu als 

aanbiddingsleider. 
 

 
Waarom roept De HEER een aanbiddingsleider in dit tijdperk, op dit 

uur? 
 

Waar u ook heen gaat, naar het nieuws, vrienden. het maakt niet uit. 
Iedereen roept het uit, mensen hebben grote problemen en zijn op 

zoek naar oplossing, remedie. Ziekte, ongerechtigheid, scheiding, 
oorlogen, hongersnoden, racisme, zelfmoord, bedrog.. alles u doet 

het nieuws aan en komt het tegen. 

 
 Daarom verkiest De HEER u om de aanbidding te leiden.  

 

Mattheus 24:1-4 

1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen 
kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te 

wijzen. 2. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? 
Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen 

gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3. Toen Hij op de 
Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, 

en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is 
het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? 4. En 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5. 
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de 

Christus; en zij zullen velen misleiden.  

 

Ook zij die in de kerk zijn zoeken naar een oplossing. Destructie zou 

plaatsvinden. Velen zouden misleid worden, daarom bent u 
aanbiddingsleider, om de waarheid te brengen. Vers 4 en 5 alleen al: 

Kijk waar de kerk nu is gepositioneerd: Grote misleiding, deze 
profetie komt nu tot vervulling. 

 
Een aanbiddingsleider is nodig! 

 
Californië, Peru, Mount Everest, Ebola virus etc., deze destructie is 

geprofeteerd. 
 

Mattheus 24:25 - Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 



 
 

Deze tijden zouden komen en daarom bent u als aanbiddingsleider 

verkozen om de gemeente naar de aanbidding van De HEER te leiden. 
 

De aanbiddingsleider moet een licht worden van CHRISTUS. Zodat als 
men die welriekende geur ziet dat men weet: ik zal de HEERE 

aanbidden. 
 

En wees voorzichtig, vanwege de zonden. Zorg dat u zich bewust bent 
dat een menselijke persoon gewoonlijk heiligheid haat. Besef dit als u 

geroepen bent als aanbiddingsleider. De zondigheid van de zonden 
zorgt ervoor dat men heiligheid haat. 

 
Zie alle door JEZUS vooraf gezegde afvalligheid, zondigheid, 

misleiding.. de aanbiddingsleider moet te midden hiervan de genade 
van De HEER overbrengen, GOD overbrengen.  

 

U moet als aanbiddingsleider overdragen:  
 Vind GOD 

 U moet GOD aanbidden 
 De trouw van GOD 

 De nabijheid van GOD 
 De genade van GOD 

 In de Persoon van De CHRISTUS is Hij gekomen en heeft 
ZICHZELF geofferd, dus nu is HIJ dichtbij u 

 Nu is HIJ beschikbaar 
 De wijsheid van GOD 

 De heerlijkheid van GOD 
 Deze tijd met deze heerlijkheid van GOD 

 Het geduld van GOD 
 De waarheid van GOD 

 De onfeilbare liefde van GOD 

 ZIJN vergeving 
 

Deze lijst gaat alsmaar door. 
 

In welk lied u ook kiest, dan brengt u dit over aan een onteigende 
generatie. Dan brengt u het hart van GOD over aan deze generatie.  

U zegt feitelijk, kijk, zo ziet het hart van GOD eruit.  
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Wat betekent het een aanbiddingsleider te zijn in de kerk? 

 
Wat betekent het een aanbiddingsleider te zijn op dit moment? 

 

2 Timotheüs 3:1-7 

1. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 
2. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, 

grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, 3. zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 

kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4. 
verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan 

liefhebbers van God. 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar 
hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. 6. Want 

tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun 
macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten 

gedreven worden, 7. die altijd leren en nooit tot kennis van de 

waarheid kunnen komen. 
 

Spreuken 2:1-5 
1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je 

opbergt, 2. om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart 
neigt naar het inzicht, 3. ja, als je roept om het verstand, je stem laat 

klinken om inzicht, 4. als je het zoekt als zilver, het naspeurt als 
verborgen schatten, 5. dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de 

kennis van God vinden. 
 

Zo ook Spreuken 3. 
 

Deze ontzagwekkendheid van GOD kunt u als aanbiddingsleider 
overbrengen. 

 

U moet de woorden die u zingt leven.. hoe kan men met u meedoen 
als uw gedrag en levensstijl niet overeenkomen met de woorden die u 

brengt.  
 

Daarom moet de aanbiddingsleider voor De HEER en kerk 
verschijnen, dingen sprekend die u ook moet leven. Wedergeboorte 

moet evident zijn, ook moet u begrip van Het Woord hebben. Hoe is 
dit bij u? 

 
 



 
Alles moet voor De HEER onderzocht en voorbereid worden. Neemt u 

meer tijd voor u voor De HEER verschijnt, dan betekent dit een groter 

ontzag. Hoe meer tijd u aan voorbereiding besteed, hoe meer HIJ u 
komt helpen. Uw ontzag voor De HEER is alles. 

 
 

Kijk naar het gewaad wat De HEER bereid heeft voor de 
aanbiddingsleider. Dit is het gewaad van de behoudenis, 

rechtvaardigheid, heiligheid. U brengt over wat u bent. 
 

Jesaja 64:6-8 
6. Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden 

zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze 
misdaden voeren ons weg als de wind. 7. Er is niemand die Uw Naam 

aanroept, die zich beijvert om U vast te grijpen, want U verbergt Uw 
aangezicht voor ons en U doet ons wegkwijnen in de greep van onze 

ongerechtigheden. 8. Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn 

het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw 
handen. 

 
 

 
De vijand is er klaar voor om uw roeping te frustreren als 

aanbiddingsleider. Dit is heel belangrijk om te weten. 
 

Het leven hier en gedrag.. dit zijn de dagen waarin de afvalligheid 
gerijpt is. U moet zich gereed maken. U moet in gebed zijn dagen 

voor de dienst. U moet nederig zijn voor De HEER. Trots komt 
stiekem binnen. De HEER heeft u de gave gegeven. 

 
U moet de woorden die u aanbidt als aanbiddingsleider leven. U moet 

werkelijk wedergeboren zijn. De aanbiddingsleider moet zich geven 

als offer, na CHRISTUS. 
 

U kunt HEM niet aanbidden omdat u iets van De HEER wilt ontvangen. 
In sommige kerken zijn er zelfs mensen die betaald worden. Het 

wordt een manier van levensonderhoud op de aarde. Nee dat was niet 
de oorspronkelijk bedoeling. Het gaat niet om wat u krijgt maar 

omdat u ervoor kiest om CHRISTUS te volgen. 
 

U moet uw leven leiden als een heilig offer voor GOD. CHRISTUS 
toonde ZICH als een levend offer voor GOD DE VADER. U moet dus 

op juiste wijze wedergeboren zijn. Hier ben ik, stuur mij erop uit. 
 

 
 



 
Romeinen 12:1-2 

1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, 

om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en 
voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2. En word 

niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de 

goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.  
 

U dient De HEER als uitverkorene van GOD in dit tijdperk. 
 

U moet uw liederen kiezen die verbonden zijn met wat de pastor 
preekt. Vergeving bijvoorbeeld. Genade en heiligheid moeten de altijd 

aanwezige basis zijn van uw aanbidding. 
 

U moet houden van uw gemeente. Of lees tussendoor een Vers om u 
te verduidelijken. Mensen moeten deelnemen. Ook uw heilige kleding 

moet een bevestiging zijn van uw roeping. 

 
Als u de HEER aanbidt mag het niet over u gaan. Dat kan niet zo zijn, 

dat u voorgaat om uw talent te tonen. Het gaat tegenwoordig over de 
aanbidders, het is niet de tijd om dat te doen. Let op uw lichaamstaal. 

 
Het is dan ook een heel hoge roeping. De HEER zegt dat u in zo een 

belangrijke tijd geroepen bent. Hoe maakt u zich gereed om de kerk 
in het aanbidden van De HEER te leiden? 

 
Jesaja 6. Wij zien dat Jesaja voor De HEER verschijnt voor De HEERE 

der Legermachten. Wat een geweldige roeping, voor JAHWE te 
verschijnen. 

 
 

Nog eens, het eerste wat Jesaja treft is de zondigheid van de zonde, 

in het licht van de ontzagwekkende heiligheid van GOD. De niet te 
grijpen verheerlijkte heiligheid. 

 
De HEERE te dienen in leiderschap in de aanbidding is een 

verantwoordelijkheid. Nu nog eens Jesaja 6, maar uitgebreider: 
 

Jesaja 6:1-9 
1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een 

hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de 
tempel. 2. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met 

twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en 
met twee vloog hij. 3. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is 

de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 
heerlijkheid! 



 
 

Vers 3 verwijst naar Hebreeën 12:14 

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de 
Heere zal zien. 

 
 

4. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die 
riep, en het huis vulde zich met rook. 5. Toen zei ik: Wee mij, want ik 

verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden 
van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de 

Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. 6. Maar een van de 
serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, 

die hij met een tang van het altaar had genomen. 7. Daarmee raakte 
hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is 

uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. 8. Daarna hoorde 
ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor 

Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. 9. Toen zei Hij: Ga 

en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet 
begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 

 
 

In de context van aanbiddingsleider moet u in deze spiegel kijken, in 
een tijd waar er zoveel op aarde gebeurt. Waar er zoveel noodzaak 

voor oplossingen is. 
 

U moet een visionair zijn om deze GOD JAHWE te dienen. Nu dient er 
een groep mensen die de Visie niet hebben. Paulus werd had visie, 

toen schreef hij 2/3 van het Nieuwe Testament. Daar moet het altijd 
mee beginnen. Tegenwoordig dient men De HEERE zonder visie. 

 
 

Visie: de komst van De MESSIAS.  

De weg bereiden voor de komst van De MESSIAS. 
 

Missie: De kerk gereed maken.  
CHRISTUS openbaren aan een verloren generatie. 

 
 

U moet mensen gereed maken om hun GOD te ontmoeten. De Trap 
van de Hemel is neergelaten. 

 
Hoe een volk gereed te maken om GOD te ontmoeten?  

De aanbiddingsleider, de pastor: 
 

 
 



 
Amos 4:4-12 

4. Kom naar Bethel en zondig, naar Gilgal om veel te zondigen. 

Breng 's morgens uw offers, op elke derde dag uw tienden. 5. Laat 
van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan, kondig luid 

vrijwillige gaven aan, laat het horen, want zo wilt u het toch graag, 
Israëlieten, spreekt de Heere HEERE. 6. Daarom heb Ík u ook schone 

tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw 
woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de 

HEERE. 7. En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie 
maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, 

maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land 
werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. 8. 

Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te 
drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij 

bekeerd, spreekt de HEERE. 9. Ik heb u geslagen met korenbrand en 
met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, 

wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot 

Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 10. Ik heb de pest naar toegestuurd, 
zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jongemannen met het 

zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de 
stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u 

zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 11. Ik heb  u 
ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven 

keerde; u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt 
is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 12. 

Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. 
Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël! De omstandigheid 

en uw plicht om een missie 12. Wij bereiden een volk om hun GOD te 
ontmoeten. Zie toen De HEER geroepen werd, dat Amos een tweede 

keer geroepen had. De leider had valse altaren opgericht. Men 
luisterde niet naar De HEER.  

 

Lijkt dit niet eenzelfde generatie waarin HIJ u als aanbiddingsleider 
heeft geroepen? Een generatie die niet luistert en geen 

Godvrezendheid kent. Dit tekent de ernst van uw roeping.  
 

 
Amos 7:14-15.  

14. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet 
en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en 

moerbeikweker. 15. De HEERE haalde mij echter achter de kudde 
vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn 

volk Israël! 
 

 
 



 
De HEER riep Amos in een tijd als deze.  

 

Een andere aanbidding was opgezet en De HEER riep hem om alles 
recht te zetten. Is dit niet de roeping van Mij en van uw als 

aanbiddingsleider en pastor? 
 

Oordeel over deze wereld is opkomst. Er klinkt nu een oproep tot 
bekering, u als pastors bereid in essentie een generatie op de komst 

van De MESSIAS voor die niet naar de HEER luistert. Ze hebben zich 
niet bekeerd. U schudt de bergen.. en toch is men niet teruggekeerd. 

U treft de aarde met Ebola en zij hebben zich niet bekeerd. Kreupelen 
staan op en lopen en men is niet teruggekeerd. 

 
Men is druk de naam van de HEER aan te roepen. Maar keek je 

destijds naar hun levensstijl dan liep deze niet in pas. U pastors en 
aanbiddingsleiders.. afvalligheid, wereldsheid, vleselijkheid.. dat ziet 

u in de kerk van vandaag. 

 
Ze komen overal ter wereld samen. En zij roepen de naam van De 

HEER aan maar kijken wij naar hun levensstijl dan is deze in contrast. 
 

 
Amos 4:1 

1. Luister naar dit woord, koeien van Basan die op de berg van 
Samaria zijn, u, die de geringen onderdrukt, die de armen 

mishandelt, die tegen hun heren zeggen: Breng ons iets, zodat wij 
kunnen drinken. 

 
 

Dit was de staat van de mensen. Klinkt dit niet als deze generatie. De 
wereldsheid. Er is geen omzien naar de armen en zwakken. Klinkt dit 

niet als deze generatie? Bent u niet in eenzelfde tijd geroepen. Zij 

hielden van rijkdom. Er was geen tijd voor de arme weduwen.  
 

De keuze was uit Jeruzalem weg te gaan en in Bethel te aanbidden. 
De aanbidding gebeurde in vuilheid. Zij omarmen het Bloed niet. Ook 

nu. Men wil een modern evangelie. Men wil niet zingen over het Bloed 
en het Kruis wat besmeurd is. 

 
Klinkt dit niet als de generatie van nu? Openlijk op Tv misleidt men 

mensen, zonder te blozen. Er is geen schaamte. 
 

Amos, iedere dag waren zij op hun reis voor de ontmoeting met hun 
GOD. En Amos zette hen stil, zeggende: u kunt uw HEER niet 

aanbidden en ontmoeten in deze staat. Kunt u niet even stoppen en u 
gereed maken om uw GOD te ontmoeten? 



 
 

In een dergelijke tijd bent u geroepen, waarin het Huis van De HEER 

zich afgekeerd heeft van GOD. Ze gaan vertrouwelijk om met GOD. 
 

Amos werd in de lagere klasse geroepen, en werd naar een gebied 
gezonden waar er rijkdom was, om vermaning te brengen. Zijn wij 

niet een dergelijke generatie? 
 

Er is enorme afvalligheid in het Huis. De ontelbare waarschuwingen 
door De HEER, tot het bloedvergieten toe, en toch bent u niet 

teruggekeerd naar De HEER. Amos, bekeerden zich niet. 
 

 
Hosea 2:6-7 

6. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen; hen zoeken, 
maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen: Ik ga, ik keer terug naar 

mijn vorige Man, want toen had ik het beter dan nu. 7. Zíj erkent 

echter niet dat Ik het ben Die haar gegeven heeft het koren, de 
nieuwe wijn en de olie, dat Ik het zilver en het goud voor haar 

vermeerderd heb, dat zij voor de Baäl gebruikt hebben. 
 

  
Lijkt dit niet op deze generatie, in geestelijke prostitutie. Hierin roept 

De HEER u. Hij richt al de kreupelen op opdat ze niet door zal gaan 
haar minnaars achterna te lopen. Is dit niet uw generatie? 

 
U bent aanbiddingsleider om  een volk gereed te maken om De HEER te 

ontmoeten. Openb 19:6-9. Het is uw plicht een volk, een generatie gereed 
te maken om uw GOD te ontmoeten, om het land gereed te maken om 

JEHOVA te ontmoeten. 

 


