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De Uitdaging van Amos 3:7 
 

Er wordt regelmatig gewezen op de verschillen tussen het oude en nieuwe Verbond. Zijn die verschillen 

echter Bijbels... of zijn ze het gevolg van menselijke tradities om in bepaalde theologiën en doctrines te 

passen?  

 

We hebben de opdracht gekregen om alles te onderzoeken (1 Tes 5:21), dat geldt dus ook voor ons 

geloof en voor onszelf (2 Cor 13:5. In Amos 3:7 staat:  

 

Amos 3:7  
Voorzeker, de Here HERE doet niets, zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn knechten, de 

profeten.  

 

Als Amos gelijk heeft, dan zou de inhoud van het Nieuwe Verbond al uitgelegd moeten zijn door de 

profeten. Anders zou God, volgens Amos, niets doen en niets hebben gedaan. Dus als we slim zijn 

onderzoeken we wat de profeten over het Nieuwe Verbond hebben gezegd.  En dan zouden we het 

volgende ontdekken:...  

 

"De Geest van God zou aan Zijn volk worden gegeven, en dan zullen ze heel Gods Wet naleven".  

Dit vinden we in Ezechiël 36:26-27. 

 

Dit komt overeen met wat de Geest, volgens Christus zou doen 

 

In Johannes 14:26 en 16:13 zegt Hij dat de Geest ons zal lijden naar de waarheid, en volgens de Bijbel is 

Gods Wet de waarheid. (Psalm 119:142) 

 

Verder leren de profeten ons dat het Nieuwe Verbond ANDERS zal zijn dan het Oude Verbond. 

Hoe? In die zin, dat het Oude Verbond  door onze voorvaderen is verbroken. (Jer. 31:32) 

 



Dus in overeenstemming met wat we al hebben gelezen in Ezechiël 36 geeft de Heere aan wat hiervoor 

de oplossing zal zijn;  In het volgende vers (Jeremia 31:33) staat dat Gods Wet op ons hart wordt 

geschreven in het Nieuwe Verbond.  

 

Dat is natuurlijk exact hetzelfde als wat de profeet Ezechiël al had voorzegd. 

 

De Geest zal ons leiden om vanuit ons hart Gods Wet te willen volgen, omdat de Heer ons stenen hart -

wat tegen Zijn Wet is- zal verwijderen en ons een nieuw hart geeft wat Gods Wet wil volgen. 

 

En zoals we al constateerden is dat, ook volgens Jesjoea,  het doel van de Geest. 

 

Tenslotte is er nog één ding dat in het Nieuwe Verbond verandert,  namelijk dat we onze broeders niets 

meer hoeven te leren en dat iedereen de Heere kent. Oftewel dat iedereen het WOORD van de Heere 

kent (Jer. 31:34). 

 

Vandaag de dag moeten we nog steeds onderwijzen,  maar er komt een dag dat iedereen Gods Woord 

perfect kent, en dan zal er geen onderwijs meer nodig zijn. Het is helder dat dit nog niet ten volle is 

gerealiseerd, en dat zal ook niet gebeuren voordat de eerste opstanding plaatsvindt, en wij een 

verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. (Daniel 12 en 1 Corinthiërs 15)  . 

 

Samengevat ziet het Nieuwe Verbond er volgens de profeten zo uit: 

1) We hebben de Geest en willen uit ons hart Gods Wet (de waarheid) gehoorzamen. 

2) Op een dag zullen we niemand meer hoeven te onderwijzen, want dan kent iedereen het 

volledige Woord van God. 

 

Vindt u ook maar één aanwijzing in de profeten waarin wordt gesproken over een verandering in, of 

afschaffing van Gods Wet? Zoek gerust verder! Het zal een lange zoektocht worden, want dat staat 

simpelweg NERGENS! 

 

Weet u nog wat Amos zei? Als de profeten niet hebben voorzegd dat God iets zou gaan doen, dan heeft 

God het niet gedaan. Dus als u gelooft dat een aantal geboden is afgeschaft in het Nieuwe Verbond.. 

maar u dat niet kunt terugvinden in de Profeten, dan zit u toch wel met een probleem..... 

 

Zomaar een gedachte..... 

 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

Sjalom!  Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op 

www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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