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1. Inleiding op de profetische boeken 
 
Benaderingswijze van de profetieën 
- Om de profetische boeken van het Oude Testament te verstaan, moeten we goed begrijpen 

hoe we naar de profeten moeten luisteren. Voor ons zijn de profetische boeken vaak 
moeilijk te begrijpen, omdat we niet precies de achtergrond kennen waartegen de profetie 
is uitgesproken of opgeschreven. Wat we nodig hebben is een benaderingswijze van de 
profetische boeken. Hoe lezen we een profetie? We moeten een bepaald kader hebben 
waarbinnen wij de profetische boeken kunnen plaatsen.  

 
Stap 1: bepalen historische achtergrond 
- Het is belangrijk om bij het bestuderen van de profetische boeken te proberen een beeld te 

vormen van de historische achtergrond waartegen de profetie is uitgesproken of 
opgeschreven. 

- Vaak wordt de historische informatie duidelijk opgeschreven (zoals in Hs 1:1 en Am 1:1 
‘in de dagen van …’), maar soms ook niet (vgl. Jl 1:1). In dat laatste geval moeten we 
dieper graven in het Oude Testament om meer begrip te krijgen van de tijd waarin de 
profeet leefde. 
- De historische ruggengraat van de pre-exilische1 profetische boeken vinden we in de 

boeken Koningen en Kronieken. 
 
Stap 2: bepalen tijdsperiode 
- Toch zullen we aan het reconstrueren van de historische achtergrond niet genoeg hebben. 

Sommige passages in de profetische boeken zijn namelijk moeilijk historisch te duiden of 
hebben betrekking op de toekomst: hadden de gebeurtenissen al plaatsgevonden toen de 
profeet zijn woorden uitsprak of opschreef? Moesten de gebeurtenissen toen nog 
plaatsvinden en hebben ze inmiddels plaatsgevonden? Moeten de gebeurtenissen nog 
steeds plaatsvinden? 

- Een handig hulpmiddel bij het verstaan van de profetische boodschap is ‘telescopische 
vervulling’. Daarmee wordt bedoeld dat in de profetische boeken profetieën worden 
uitgesproken die betrekking hebben op verschillende tijdsperioden. Sommige profetieën 
zijn al vervuld tijdens het leven van de profeet, andere een aantal jaren daarna en weer 
andere moeten nog steeds vervuld worden. De profeet haalt deze profetieën als het ware in 
zijn telescoop als bergtoppen dichterbij en plaats ze achter elkaar. Wij als lezer kunnen 
echter moeilijk zien welke tijdsafstand tussen de verschillende ‘bergen’ zit. De volgende 
plaatjes illustreren dit principe. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Letterlijk ‘voor de ballingschap’ 
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Ons ‘frontale beeld’ van de profetie. 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
De ‘telescopische blik’ van de profeet. 
 
 

 
 
 
 

 
- De telescopische vervulling is een belangrijk principe waarvan we ons bij ieder 

profetische boek bewust moeten zijn. Op welke tijdsperiode heeft de profetie of een 
passage van de profetie betrekking? 
- De boodschap van de profetische boeken zijn voor het grootste gedeelte gecentreerd 

rond vier punten in de geschiedenis.2 
1. De situatie van hun eigen tijd. 
2. De dreigende ballingschap (onder Assyrië en Babylonië) en het herstel. 
3. De komst van de Messias.3 
4. De regering van de Messias als Koning. 

 
Stap 3: toepassen metahistorische kennis 
- Naast het bepalen van de historische achtergrond en het zoeken naar de tijdsperiode waar 

de profetie op doelt, is er nog een belangrijke stap die we kunnen zetten om de profetie te 
begrijpen en dat is het toepassen van de metahistorische kennis die het Oude Testament 
ons verschaft. 
- In het eerste deel van zijn metahistorische trilogie definieert Ouweneel metahistorie 

als volgt: ‘datgene wat ‘achter’ de geschiedenis ligt en haar ten diepste bepaalt en 
leidt’.4  

- In de Bijbel krijgen wij een unieke, geïnspireerde kijk achter de schermen van de 
wereldgeschiedenis. De Bijbel geeft niet slechts een verslaglegging van gebeurtenissen uit 
de antieke oudheid, maar laat ons tevens de hand van God in de geschiedenis zien. De 
Bijbel biedt de gelovige lezer een blik in het plan van God. Gods handelen in de 
geschiedenis wordt zichtbaar omdat God het openbaart in Zijn Woord.  
- Ouweneel schrijft hierover: ‘De geschiedenis wordt volgens de Bijbel gestuurd door 

‘krachten’ die thuishoren in een ‘onzichtbare wereld’. Daarbij denken we natuurlijk 
allereerst aan de regering, de voorzienigheid van JHWH. Het is de God van Jakob die 

                                                        
2 Survey of the Old Testament, Jensen (p 396) 
3 Jensen merkt hierbij terecht op dat de term ‘Messias’ (in die betekenis) in het OT nauwelijks voorkomt. Alleen 
in Dn 9:25-26 wordt in dit verband over ‘een gezalfde’ gesproken. Het ‘idee’ van de komende Messias komen 
we echter veelvuldig tegen in het OT, maar dan in andere benamingen, zie bijvoorbeeld 2Sm 7:13 of Mi 5:1. 
4 De Negende Koning, Ouweneel (p 12) 
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de geschiedenis van deze wereld leidt, draagt, stuurt en voortstuwt naar de door Hem 
bestemde voleinding (vgl. bijv. Jes. 46:9vv.). Maar in de tweede plaats werpt de Bijbel 
ook licht op de ‘instrumenten’ waarvan JHWH Zich in het wereldbestuur bedient. Dat 
zijn zowel onzichtbare machten in de hemelse sferen als zichtbare machten op aarde.’5 

- Het handelen van de Here God in de geschiedenis staat dus centraal. Verschillende 
aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. 

 
1. De uitverkiezing van Israël 

- Dt 7:7-10 
- Al in Genesis vinden we drie sleutelprofetieën, die de loop van de 

wereldgeschiedenis bepalen met het volk Israël als middelpunt. 
- Gn 3:15 – strijd tussen satan en de Mens 
- Gn 9:25-27 – verloop van de menselijke geschiedenis 
- Gn 12:2-3 – zegenen Israël leidt tot zegen; vervloeken leidt tot vervloeking 

- Het volk Israël vormt in deze profetieën het middelpunt, omdat uit dit volk 
uiteindelijk de Messias, Gods eigen Zoon, de Heer Jezus geboren zou worden.   

 
2. De rol van zichtbare machten: wereldrijken 

- Door de profeten wordt een opmerkelijk licht geworpen op het handelen van de 
Here God in de geschiedenis, met name met betrekking tot de ballingschap en 
terugkeer van het volk Israël. Van drie heidense koningen lezen wij hoe zij een 
instrument zijn in de hand van de Here God om Zijn volk te treffen. 
- De koning van Assur. Js 10:5-11. De Here God zal (de koning van) Assur 

sturen als roede van Zijn toorn en stok van Zijn gramschap (vs 5). Maar het 
blijkt dat (de koning van) Assur hier andere plannen mee heeft en daarom zal 
hij gestraft worden (vs 7). Vergelijk de aanmatigende toon van de koning van 
Assur in Js 10:8-11 met de woorden van Sanherib in 2Kr 32:11-15. Hij denkt 
het werkelijk op te kunnen nemen tegen de Here God Zelf. Deze dwaasheid 
kan niet onbestraft blijven. De Engel des Heren doodt dan ook 185.000 
Assyrische soldaten en Sanherib vindt de dood wanneer hij neerknielt in de 
tempel van zijn afgod (2Kn 20:35-37; 2Kr 32:21-23).  

- De koning van Babylonië, Nebukadnessar. In Jr 27:5-11 lezen wij hoe de Here 
God alle macht op aarde overdraagt aan de koning van Babel en alle volken, 
ook Israël, hebben maar voor hem te buigen. In Dn 2:36-38 lezen wij hoe 
Nebukadnessar in zijn heerlijkheid als volkerenhoofd wordt beschreven. Uit de 
geschiedenis van Juda kunnen wij zien dat opstand tegen de koning van Babel 
inderdaad heeft geleid tot de definitieve wegvoering. 

- De koning van Perzië, Kores/Cyrus. In de profetie van Jesaja (44:28 en 45:1) 
zien we dat Kores op een opmerkelijke wijze wordt beschreven. Hij wordt op 
een messiaanse wijze omschreven als ‘Mijn herder’, iemand die ‘Mijn 
welbehagen zal volvoeren’ en als ‘Zijn gezalfde’. Dit messiaanse kenmerk 
wordt versterkt door het feit dat Kores de vorst is die het grote Babylon heeft 
onderworpen. In 2Kr 36:22 wordt verteld hoe de Here God de geest van Kores 
opwekt om de profetie van Jeremia tot vervulling te laten komen. Ook de 
positieve houding van de heidense koning Kores tegenover de Here God, Zijn 
volk en Zijn huis (de tempel) is opmerkelijk.  
- In de Perzische geschiedschrijving (de Cyrus-cylinder) lezen wij overigens 

hoe Kores/Cyrus door de Perzische hoofdgod Marduk zou zijn aangezet 
tot zijn politieke tolerantie t.o.v. onderworpen volken. 

                                                        
5 De Negende Koning, Ouweneel (p 13) 
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3. De rol van onzichtbare machten: engelvorsten 

- Verschillende teksten uit de Bijbel bieden ons inzicht in de identiteit van de 
‘goden’. In Dt 4:15-19 lezen we dat de hemellichamen door de Here God zijn 
toebedeeld aan de volken, die voor hen neerbuigen. Er is dus een verband tussen 
de hemellichamen en de afgoden, die ‘volkgebonden’ zijn. Zogenoemde 
‘sterregoden’ zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in de Grieks-Romeinse 
godsdienst, waar goden en hemellichamen dezelfde naam delen, zoals Mars, 
Venus, Jupiter, Saturnus 

- Uit 1Kn 22:19 kunnen we opmaken dat het ‘heer des hemels’ een andere 
benaming is voor de hemelse hofhouding, bestaande uit engelen.  

- In Dn 10 lezen we hoe de hemelse boodschapper (in de hemelse gewesten) werd 
opgehouden door ‘de vorst van het koninkrijk van de Perzen’ (vs 13) en samen 
met de engel Michaël moest strijden tegen ‘de vorst van de Perzen’ en ‘de vorst 
van Griekenland’ (vs 20). 

- Conclusies:  
- De goden van de volken zijn gevallen engelen (Dt 4:15-19 i.c.m. 1Kn 22:19). 
- De gevallen engelen zijn hemelse vorsten ‘achter’ de aardse wereldrijken (Dn 

10:13, 20). 
 

- Het verband tussen punt 2 en 3 wordt treffend geïllustreerd door het optreden van 
de Assyrische veldheer Sanherib. In zijn belegering van Jeruzalem beschrijft hij 
zijn veldtocht als een strijd met ‘de goden der volken’ (2Kr 32:13) en met de God 
van Israël (2Kr 32:14). Het is dus een mens, die meent te strijden tegen goden en 
erger nog: tegen de God van Israël. Deze retoriek past bij het Assyrisch-
Babylonische gebruik dat de vorst van het volk geïdentificeerd werd met de god 
van het volk. 
- Uitbreiding van de Assyrische macht werd als eerbewijs aan de oppergod 

Assur gezien.6 (Vgl. Hk 1:11 ‘wiens kracht zijn god is’.) 
 

4. Het heil van God 
- De historie en de metahistorie hebben één doel. De ‘moederbelofte’ uit Gn 3:15 

spreekt daar al over: uiteindelijk zal het zaad van de vrouw (de Nakomeling, de 
Heer Jezus) de kop van de slang (de tegenstander, satan) de kop vermorzelen. 

- Het hele Oude Testament werkt naar de verschijning van de Heer Jezus toe. 
Voortdurend spreken de profeten woorden uit die betrekking hebben op de Heer 
Jezus, zonder dat ze zich helemaal bewust van zijn geweest van de volle betekenis 
van hun profetieën (1Pt 1:10-12). 

 
Stap 4: toepassen boodschap profetie 
- Bij het begrijpen van de boodschap van de profeet zullen we ook rekenschap moeten 

afleggen aan de gebruikte poëtische stijlfiguur (in de vertalingen herkenbaar aan de 
bladspiegel). 
- Het Oude Testament biedt geen technische theologische verhandeling of 

gestructureerde belijdenis, maar verhalen en gedichten. Verhalen brengen geestelijke 
principes tot leven en brengen ze dicht bij de belevingswereld van de hoorder. 
Gedichten kunnen gevoelens onder woorden brengen die in andere, meer technische, 
literaire vormen onuitgesproken blijven. 

                                                        
6 De Oudheid, Naerebout & Singor (p 89) 
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- Poëzie wordt gekenmerkt door het gebruik van stijlfiguren. Stijlfiguren dwingen de 
lezer om langzaam te lezen en de tekst te overdenken om zo de verbanden te zien en 
de boodschap beter te begrijpen. Hierdoor blijft deze boodschap niet alleen langer 
hangen, maar dringt de diepte ervan ook beter door. Oog hebben voor deze literaire 
vorm verscherpt de leesvaardigheid bij het Bijbellezen. Bij poëzie heeft de schrijver 
heel bewust gekozen voor de woorden en wij moeten als lezer deze woorden weer tot 
ons door laten dringen. 
- Neem bijvoorbeeld Hs 6:4 (HSV) ‘Wat zal Ik u doen, Efraïm? Wat zal Ik u doen 

Juda? Uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en 
weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten…’. 

- ‘Morgenwolk’ en ‘dauw’ zouden misschien aanvankelijk positieve associaties 
oproepen, maar wanneer we goed lezen blijken deze beelden van de 
betrekkelijkheid van Efraïms goedertierenheid te spreken. 

- In de voorgaande stappen hebben we beeld gekregen van de tijd waarin de profetie is 
uitgesproken en van de tijd waarover wordt geprofeteerd. Wanneer het licht van de Bijbel 
schijnt achter de historische gebeurtenissen en wij ontdekt hebben welke geestelijke strijd 
er gaande is in de hemelse gewesten, dan zijn we nog niet klaar. We kunnen bij het 
bestuderen van de Bijbel geen buitenstaander blijven. We zullen ons leven iedere keer 
weer moeten toetsen aan de boodschap van de Bijbel en ons af moeten vragen welke 
dingen in ons leven de toets niet kunnen doorstaan. 
- Hb 4:12 ‘…het woord Gods is …scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt 

door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten’ 

- De profeten keerden zich namelijk tegen concrete, praktische wantoestanden.7 
- Geestelijk: afgodendienst, schijnheiligheid (godsdienstigheid los van praktische 

moraal). 
- Sociaal-economisch: armoede, uitbuiting, schulden, corruptie in de maatschappij. 
- Politiek: gebruik en misbruik van macht in de tempel, het paleis, de gerechtshoven en 

ook het steun zoeken bij buitenlandse, heidense machten. 
 
2. Hosea 
 
Hosea is in een opvallend andere toon geschreven dan de andere profetieën. God toont het 
diepste van Zijn hart en Zijn verdriet wanneer Hij de relatie tussen Hem en Israël zinnebeeldig 
laat voorstellen in het huwelijk tussen de profeet Hosea en zijn overspelige vrouw Gomer. 
 
Historische en geestelijke achtergrond 
- In Hosea 1:1 is een hele duidelijke historisch markering gegeven (zie bijlage 2). We 

kunnen Hosea tussen ca. 755 en 715 vC dateren. 
- Van deze koningen van Israël (m.u.v. Sallum en Hosea) wordt gezegd dat zij niet 

afweken van de zonden van Jerobeam (Jerobeam II, 2Kn 14:24; Zecharja, 2Kn 15:9; 
Menahem, 2Kn 15:18; Pekachja, 2Kn 15:24; Pekach, 2Kn 15:28; ten tijde van koning 
Hosea wordt dit over Israël gezegd, 2Kn 17:22). 

- Over deze zondige praktijken van Jerobeam is te lezen in 1Kn 11-14. 
- Jerobeam was een opzichter onder koning Salomo en werd door de profeet Achia 

aangesproken. Achia scheurde zijn mantel in twaalf stukken, waarvan Jerobeam er tien 
moest kiezen. Deze tien stukken stonden symbool voor de tien stammen die zich 
zouden losscheuren van het koningshuis van David. De Here God deed dit om de 
nakomelingen van David te vernederen, maar niet voor altijd (2Kn 11:39). 

                                                        
7 Jezus leren kennen door het Oude Testament, Wright (p 204) 
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- Onder aanvoering van Jerobeam verzocht het volk Rechabeam, de zoon van Salomo 
om druk te verminderen die Salomo op het volk heeft gelegd. Rechabeam weigerde dit 
en verzwaarde de druk juist. Dit was voor een groot deel van het volk aanleiding om te 
breken met het koningshuis van David en onder het koningschap van Jerobeam verder 
te gaan. De scheuring van het rijk was hiermee een feit. 

- De Here God had Jerobeam beloofd dat Hij zijn koningschap zou zegenen als 
Jerobeam gehoorzaam zou zijn aan de Here God. Jerobeam deed dit echter niet. Hij 
was bang dat door de tempeldienst in Jeruzalem het koningschap weer terug zou 
vallen in de handen van Rechabeam. Daarom maakte hij twee gouden kalveren die hij 
plaatste in Betel en in Dan met de mededeling aan het volk dat ‘dit uw god (NBV)/ 
goden (HSV) die u uit Egypte geleid heeft’ (1Kn 12:28) is. Ook bouwde hij tempels 
op de offerhoogten en stelde hij priesters aan die niet afkomstig waren uit de stam van 
Levi. ‘Wie maar wilde, kon een aanstelling krijgen als priester van de offerplaatsen.’ 
(1Kn 13:33 NBV). 

- Toen Jerobeam bezig was zelf te offeren, sprak een Godsman de profetie uit dat deze 
offerhoogten en de priesters zullen worden vernietigd door koning Josia. Dit is 
inderdaad gebeurd, zoals we kunnen lezen in 2Kn 22-23. 

- Toen Abia, het kind van Jerobeam, ziek werd, stuurde hij zijn vrouw naar de profeet 
Achia, die hem had voorzegd dat hij koning zou worden. De Here God sprak bij 
monde van Achia het onheil uit over het huis van Jerobeam. Zijn zoon zal sterven. 
(Ondanks het feit dat hij van het huis van Jerobeam de enige was in wie de Here God 
iets goeds heeft kunnen vinden, 1Kn 14:13) en Israël zou worden verjaagd tot over de 
Eufraat (1Kn 14:15), waarmee gedoeld werd op de Assyrische ballingschap. 

- Hosea is één van de laatste profeten die waarschuwt, oproept tot bekering en profeteert 
over het naderende onheil. En zoals we in 2Kn 17 kunnen lezen, is zijn profetie 
uitgekomen. Onder koning Hosea (dramatische overeenkomst: de naam Hosea betekent 
namelijk ‘redding’) valt Samaria in de handen van Salmanasser, de koning van Assyrië.   

 
- De boodschap van Hosea is gericht tot Efraïm, d.i. Israël (het noordelijk rijk). Toch zijn er 

duidelijke zuidelijke (Juda) trekken te vinden in het boek: * de lange lijst met zuidelijke 
koningen (Hs 1:1), * diverse verwijzingen naar Juda, * de verwijzing naar koning David 
(Hd 3:5), van wiens huis het noordelijk rijk juist was afgescheurd. 
- Het is mogelijk dat de profetie van Hosea aanvankelijk gericht was tot Israël, maar dat 

de overlevering later (ook) in Juda heeft plaatsgevonden. Daar begon men de 
boodschap op zichzelf toe te passen. Dit is een mooie les voor ons. 

 
Indeling van het boek Hosea 
- Laten we een overzicht van het boek bekijken, zodat we in staat zijn de totale boodschap 

te overzien. Ik maak hierbij gebruik van de drievoudige indeling van Dillard en Longman 
(zie bijlage 1).8  
- Het eerste gedeelte is makkelijk te markeren. Hier wordt de vergelijking uitgewerkt 

tussen de relatie tussen God en Israël enerzijds en het huwelijk van Hosea en Gomer 
anderzijds. 

- De overige hoofdstukken zijn wat moeilijker in een overzicht te vangen. De 
constructie van twee cycli biedt daarbij een uitkomst. Beiden lopen van oordeel naar 
hoop. Deze twee elementen komen ook terug in het eerste gedeelte (A1 en B1: 
oordeel; A2 en B2: hoop) met daarin twee heilsprofetieën (2:13-22 en 3:1-5). 

 
 
                                                        
8 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman III (p 442-443) 
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Boodschap 
- In tegenstelling tot de andere profeten richt Hosea zich uitsluitend tot Israël en niet tot de 

heidense volken. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in de diepe boodschap die de Here 
God tot Zijn volk spreekt. Met dit volk heeft Hij namelijk een exclusieve verbondsrelatie, 
die vergeleken kan worden met het huwelijk tussen man en vrouw. De zonden van Israël 
en haar geestelijke staat steken schril af tegen deze huwelijksrelatie tussen de Here God en 
Zijn volk. 

 
- De zonden van Israël 

- De kalveren van Jerobeam 
- De zondige praktijken zijn letterlijk terug te vinden in de profetie van Hosea. Zo 

wordt er gesproken over de offerhoogten (10:8), de priesteraanstellingen (4:7) en 
de gouden kalveren (10:5, 8:5-6). We zien in de geschiedenis van Jerobeam hoe de 
Here God gruwelt van deze praktijken en welk oordeel hierover zal komen: 
vernietiging. 

- De Kanaänitische vruchtbaarheidscultus  
- De opdracht die Hosea kreeg om te trouwen met een overspelige, een hoer, is een 

moeilijk onderwerp. Daarom moeten we voorzichtig zijn om hier te snel 
conclusies uit te trekken. De bedoeling is duidelijk: God vergelijkt Israël met een 
overspelige vrouw. 

- Waar bestond dit overspel uit? Was Gomer altijd zo, of is zij zo geworden? Is 
Gomer dezelfde vrouw als in hoofdstuk 3? Mogelijk namen de Israëlieten sinds de 
tijd van Jerobeam I deel aan de Kanaänitische vruchtbaarheidsriten en de heilige 
seksuele gemeenschap. In de oude Kanaänitsche religie was Baäl getrouwd met 
het bouwland en de mensen vierden dit met rituele orgiën. Asjera was een godin in 
de Kanaänitische religie. In 2Kn 17:10 (NBV) wordt ook gesproken over 
Asjerapalen (‘gewijde palen’ in de NBG). Ook de verering van de Baäl komen we 
verschillende keren tegen in de profeten en de boeken van de koningen. In Hosea 
9:10 wordt ook gezegd dat de Israëlieten zich wijdden aan de schandgod Baäl-
Peor. Dit was een Moabitische afgod voor wie vrouwen als aanbidding 
prostitueerden. 

- Mogelijk was Gomer een tempelprostituee in de vruchtbaarheidscultuur. Het 
huwelijk tussen Hosea en Gomer stelt dus zinnebeeldig de relatie van de Here met 
het ontrouwe Israël voor. Israël, dat zich ook op die manier wijdde aan de afgoden. 
Het volk Israël moest begrijpen dat sinds het verbond de Here God met het volk 
Israël was getrouwd en dat Hij het land vruchtbaar maakt en niet de Baäls. 

- De bondgenootschappen 
- Een ander onderdeel van de zondigheid van Israël is het vertrouwen dat wordt 

gesteld in de buitenlandse machten. Verschillende keren wordt genoemd dat Israël 
vertrouwt op Assur en niet op de Here God. Samengevat vertrouwde Israël voor 
hun materiële welvaart (de vruchtbaarheid van het land) op de heidense afgoden en 
voor de politieke vrede op de militaire grootheden van haar tijd.  

 
- De toestand van Israël 

- De toestand van Israël wordt zinnebeeldig voorgesteld in de namen van de kinderen 
die uit een overspelige zijn geboren.  
- Jizreël 

- Het eerste kind werd Jizreël genoemd (Hs 1:4-5). Zijn naam verwijs naar de 
geschiedenis van Jehu (2Kn 9-10), die in opdracht van de Here God het huis 
van Achab uitroeide in het dal van Jizreël. Ook ruimde hij de Baäldienst op in 
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Israël, maar hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, want hij liet 
de gouden kalveren in Betel en Dan ongemoeid (2Kn 10:28-31). 

- De naam van dit kind wijst dus naar de onophoudelijke zondige praktijken in 
het koningshuis van Israël, die al vanaf Jerobeam I aanwezig waren. Met de 
geboorte van Jizreël werd het verschillende keren voorzegde oordeel van God 
hierover een feit. In 2Kn 15:8-12 lezen we dat Zekarja, de zoon van Jerobeam 
en de laatste van de Jehu-dynastie door Sallum wordt vermoord. 

- Lo-Ruchama 
- Het tweede kind is een dochter en wordt Lo-Ruchama genoemd, dat letterlijk 

‘niet-ontferming’ betekent. Let op: dit wordt dus gezegd over het huis van 
Israël. In 1:7 zegt de Here God dat Hij zich wel zal ontfermen over het huis 
van Juda. 

- Lo-Ammi 
- Het derde kind is weer een zoon die Lo-Ammi wordt genoemd, dat letterlijk 

‘niet-mijn volk’ betekent 
 

- Eigenlijk beschrijven deze twee namen de keuze die Israël zelf heeft gemaakt. De 
Here God zal zich niet over het huis van Israël ontfermen, omdat ze ontferming 
hebben gezocht bij de wereldmacht van die tijd, Assyrië.  

- Ook zal het volk Israël niet meer Gods volk zijn en zal Hij niet meer hun God zijn, 
omdat zij andere goden achterna zijn gelopen (de Baäl) en daarmee het exclusieve 
verbond met de Here God hebben verbroken. Het is dus niet alleen een oordeel die 
Hosea uit moet beelden, maar het is ook een beschrijving van de toestand waar 
Israël zich in bevindt en ook zelf voor gekozen heeft. Het oordeel is het 
automatische gevolg van die keuze. Dit zijn de afspraken die bij het verbond horen 
(zegen na gehoorzaamheid, vloek na ongehoorzaamheid). Of zoals het in Hs 13:9 
(HSV) staat: ‘Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen Mij, tegen uw hulp!’. 

 
- Haar herstel: Ammi en Ruchama 

- Gelukkig spreekt Hosea ook over Gods genade. Want hoe ernstig Israël het verbond 
ook heeft verbroken, God zal haar niet voor altijd verstoten. Eens zal Lo-Ammi weer 
Ammi worden genoemd en Lo-Ruchama weer Ruchama. 

- Wanneer zal dat zijn? * eens (1:10), * te dien dage (2:20), * na vele dagen (3:4), * in 
de dagen van de toekomst (3:5), * na twee dagen …, ten derden dage (6:2). 

- Onder welke omstandigheden? In haar toestand als Lo-Ruchama en Lo-Ammi zal 
Israël in grote problemen raken. Als snel zou blijken dat de Assyriërs niet erg 
betrouwbaar zijn als bondgenoot. Zij hebben in hun zucht naar gebiedsuitbreiding 
handig gebruik gemaakt van Israëls aanbod, om haar vervolgens onder de voet te 
lopen.  

 
- Hosea spreekt eigenlijk over twee belangrijke mogendheden uit zijn tijd: Assur en 

Egypte.  
- Egypte * dagen van uittocht, de dagen van Israëls jeugd (2:14; 12:14), * 

bondgenootschap (7:11), * spotters over het lot van Israël (7:16), * ballingschap 
(8:13; 9:3, 6; 11:5), * zoon geroepen uit … (toen Israël een kind was (11:1), * 
terugkeer uit ballingschap (11:11), * handelsovereenkomst met… (12:2), * dagen 
van slavernij (12:10; 13:4). 
- Met het noemen van Egypte wordt voornamelijk gewezen op de verlossing (de 

uittocht) uit de jonge jaren van Israël en de daarop volgende verbondssluiting 
bij de Sinaï. De Here God denkt met weemoed terug aan die dagen. Hij roept 
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het uit: ‘Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik 
mijn zoon geroepen (…) Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet, 
dat Ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik 
was hun als degenen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot 
hem, gaf hem te eten.’ (11:1-4). Hoe diep dit gevoel voor Israël is, blijkt uit het 
feit dat het eerste gedeelte van deze tekst op de Heer Jezus wordt toegepast (Mt 
2:15).  

- Assur (‘koning Strijdlust’ (NBG)/‘Kemphaan’ (NBV); 5:13, 10:6) * 
bondgenootschap (5:13; 7:11; 8:9; 10:6; 12:2), * ballingschap (9:3; 11:5), * 
terugkeer uit ballingschap (11:10), * inzicht in bondgenootschap (14:4) 
- Omdat Israël Hem niet gehoorzaam was, zal God ze opnieuw in de woestijn 

laten wegvoeren. De Assyrische ballingschap  is hier de letterlijke vervulling 
van, maar ook een symbool voor de onderdrukking in de komende eeuwen, 
gedurende de periode van Lo-Ammi (en die periode lijkt nog niet voorbij te 
zijn). 

- In deze woestijn zal de Here God (1) een verbond sluiten met de dieren van het 
veld (Hs 2:17). Dit moet begrepen worden als het in toom houden van de 
(wilde) dieren, zodat ze Israël geen schade meer zullen toebrengen. (2) Israël 
voor eeuwig tot bruid nemen (Hs 2:18). Het gebruikte Hebreeuwse woord 
wordt alleen voor een maagd gebruikt, nooit voor een gescheiden vrouw.  Dit 
wijst op het reinigende en volledig verlossende werk van de Heer Jezus. 

 
- Het herstel van Israël zal in drie fasen verlopen: 

1. Nationaal herstel: komen uit Egypte en Assur en wonen in hun huizen (Hs 11:11). 
2. Geestelijk herstel  

a. Bekering: de Israëlieten zullen zich bekeren (Hs 3:5). 
b. Erkenning van de Heer Jezus: één Hoofd over zich stellen (1:11), hun koning 

David zoeken (Hs 3:5). 
 
3. Joël 
 
Joël: de metafoor van het sprinkhanenleger. Een buitenlandse macht die als gesel in Gods 
hand het volk Israël treft. De buitenlandse mogendheden hebben een grote invloed op de 
geschiedenis van het volk Israël. Onder Gods toelating wordt Israël getroffen door vijandige 
volken.  
 
Historische achtergrond 
- Twee standpunten over de datering: 

(1) pre-exilisch: voor de ballingschap en wel ten tijde van koning Joas (ca. 835-796 vC; 
2Kn 12, 2 Kr 24) 
- Geen vermelding van Assyrië en Babylonië, maar wel van de Filistijnen, 

Phoeniciërs, Edomieten en Egyptenaren (oude vijanden van Israël). Maar: al rond 
880 begon Assyrië een bedreiging voor Israël te vormen. 

- Geen vermelding van een koning maar wel van de leiding in handen van de priesters 
en oudsten, wat kan wijzen op de periode van Joas’ minderjarigheid toen de priester 
Jojada een belangrijke rol vervulde. 

(2) postexilisch: na de ballingschap  
- Leiding in handen van de priesters en oudsten wijst duidelijk op een periode zonder 

monarchie, dus postexilisch. 
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- Overeenkomsten in taalgebruik en voorstellingen met andere profeten. Maar: Joël 
kan ook een voorloper en voorbeeld voor andere profeten geweest kunnen zijn. Het 
boek schijnt in ieder geval in een zuivere vorm van het Hebreeuws geschreven te 
zijn. 

 
Boodschap en indeling 
- Een algemeen thema in het OT is dat gehoorzaamheid zou leiden tot zegen, maar 

ongehoorzaamheid tot vloek. Deze grote lijnen zijn in één van de toespraken van Mozes 
uitgewerkt in Deuteronomium 28. In deze toespraak zegt Mozes heel duidelijk dat 
ongehoorzaamheid o.a. zou leiden tot de vloek van de sprinkhanen (vs 15, 38, 42). Een 
dergelijke sprinkhanenplaag is in het boek Joël aanleiding voor de profetie.  

- We kunnen het boek Joël in 5 delen uitsplitsen. Ieder deel bevat een verwijzing naar de 
‘dag des Heren’ (DdH), wat een terugkerend thema is in het boek Joël: 

 
1. Aanleiding: de sprinkhanenplaag (1) 

- verwijzing DdH in 1:15 (gepaard met verwoesting) 
2. Komst van het leger, gestuurd door de Here God (2:1-11b) 

- verwijzing DdH in 2:11 (gepaard met duisternis en donkerheid) 
3. Oproep tot bekering (2:11c-17) 

- verwijzing DdH in 2:11c (groot en geducht) 
4. Belofte van herstel: nationaal en geestelijk (2:18-27 en 2:28-32) 

- verwijzing DdH in 2:31 (groot en geducht) 
5. Oordeel over de vijanden van Israël en zegen over Israël (3:16a en 3:16b-21) 

- verwijzing DdH in 3:14 (gepaard met beslissing) 
 
- Ook hier zien we dus dat ongehoorzaamheid van Israël aanleiding is voor onheil (om te 

louteren en tot bekering), maar dat er herstel zal plaatsvinden (na bekering) gevolgd door 
een oordeel over de vijanden van Israël. 

 
Metahistorie 
- De Here God trekt Zich de strijd persoonlijk aan en Hij Zelf zal ten strijde trekken (3:1-

16).  
- Nadat Joël in het eerste hoofdstuk heeft herinnerd aan een sprinkhanenplaag, die heeft 

plaatsgevonden, waarschuwt hij in hoofdstuk 2 voor de komende Dag des Heren (vs 2-10) 
De beschrijvingen doen erg denken aan een horde sprinkhanen die over het land komt:  
duisternis, wolken, uitgespreid over de bergen, verterend, woeste wildernis achterlatend, 
ratelende wagens en knetterend vuur (denk de klank in), rennen, klimmen, geordend en 
systematisch, op de muur, in de huizen klimmend, door de vensters. 

- Het is aannemelijk dat hier sprake is van een metafoor voor een vijandig volk. De term 
‘volk’ wordt ook drie keer in dit verband gebruikt (1:6, 2:2, 2:5). De Here God gebruikt 
volken (en ook sprinkhanen overigens, zie 2Kr 7:13) om Israël te treffen. Dat wordt uit de 
profetieën heel duidelijk. De volken gaan echter daarna niet vrijuit, want zij worden 
tegelijkertijd gedreven door hun eigen zondigheid (vgl. Js 10:5, 7). Onder Gods toelating 
wordt Israël getroffen, maar Gods oordeel zal ook over de zondige volken komen. 

- Het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’ (Jl 2:11) en ‘mijn’ (Jl 2:25), dient 
volgens de meeste uitleggers gezien te worden als het leger dat de Here God gebruikt om 
tot Zijn doel te komen, vandaar ‘het leger dat Zijn woord volbrengt’ (Jl 2:11).  

 
- Hierdoor is ook te verklaren waarom het boek eindigt met een oordeel over de volken dat 

zal plaatsvinden in het dal van Josafat. 
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- Met betrekking tot de volken die worden genoemd: de Filistijnen (3:4; Filistea,), de 
Phoeniciërs (3:4; Tyrus, Sidon), Egypte en Edom (3:19). Deze vermeldingen lijken 
toch de enige aanduiding te zijn om dit boek te dateren. Er vanuit gaande dat het boek 
Joël in de achtste eeuw geschreven is, is het inderdaad vreemd dat Assyrië en 
Babylonië niet vermeld worden. 

- Toch hoeft dat niet te zeggen dat dit boek niet in die periode geschreven is, want de 
vermelde volken worden genoemd in het specifieke gedeelte wat betrekking heeft op 
het eindoordeel dat de Here zal uitvoeren ‘in die dagen en te dien tijde’ (3:1). Die 
volken verwijzen dus niet naar de tijd van Joël, maar naar de eindtijd. In die zin dient 
de vermelding van deze volken waarschijnlijk eerder een metahistorisch doel, dan een 
historisch doel. Van Tyrus en Sidon weten we in ieder geval dat zij zullen voorkomen 
op de dag des oordeels op basis van wat de Heer Jezus zegt in Mattheüs 11:22. Egypte 
vervult vaak een profetische en symbolische rol in de profetieën. Edom (Esau) kan de 
tegenstander van de Here God representeren (vgl. Am 1:11 Edoms toorn verscheurt 
eeuwig).9 

- Met betrekking tot het dal van Josafat: sommige uitleggers zien hierin een verwijzing 
naar Armageddon. Dat zou gezien het karakter van het eindoordeel heel goed mogelijk 
kunnen zijn. Interessant in dit verband is de betekenis van Josafat: ‘Jahweh zal 
oordelen’ of ‘Jahweh heeft geoordeeld’. Misschien is dat op zich al de reden waarom 
hier gesproken wordt over het dal van Josafat. In Op 9 wordt de ware, demonische 
aard van de sprinkhanen getoond (Jl 2:4-5 vgl. Op 9:7; Jl 1:6 vgl. Op 9:8; Jl 2:5 vgl. 
Op 9:9). 

- Conclusie: Israël wordt onder toelating van God getroffen om haar ongehoorzaamheid. 
De treffende volkeren, aangestuurd door demonisch machten, zullen echter geoordeeld 
worden om hun zondige daden tegen Israël. Na bekering zal Israël hersteld en 
gezegend worden. 

 
Heilhistorie 
- De duidelijkste heenwijzing naar het heil in Joël vinden we in 2:28-32, waar wordt 

gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest en het aanroepen van de Naam van de 
Heer ter behoudenis. Petrus citeert dit vers op de Pinksterdag (Hd 2:16vv.). Paulus citeert 
Jl 2:32 in Rm 10:13, waar hij spreekt over de behoudenis door het geloof in de Heer Jezus. 

 
4. Amos 
 
Amos: moreel verval in Israël, zowel geestelijk (afgodendienst), als nationaal (scheuring van 
het rijk), als sociaal (onrechtvaardigheid). De onheilsprofetie luidt dat Israël zal worden 
weggevoerd voorbij Damascus wegens haar zondigheid. Hiermee wordt (gezien de tijd waarin 
Amos leefde gedoeld) op de steeds verdere gebiedsuitbreiding van de Assyriërs, die zou 
uitmonden in de val van Samaria in 721 vC. 
 
Indeling 
- Amos heeft een gestructureerde opzet (zie bijlage 3). De profeet werkt bijna puntsgewijs 

zijn boodschap uit (denk aan de acht oordeelsvoorzeggingen en de vijf visoenen) en 
gebruikt veel herhaling van de oorzaak-gevolgstructuur (aanklacht, oordeel). 

 
- De indeling bestaat eigenlijk uit vijf onderdelen: 

1. Inleiding (1:1-2) 
2. Acht oordeelsaanzeggingen (1:3-2:16) 

                                                        
9 Zie hierover uitgebreid: De Negende Koning, Ouweneel 
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3. Uitverkiezing, aanklacht, oordeel, weeklacht (3-6) 
4. Vijf visoenen over het oordeel (7:1-9:6) 
5. Uitverkiezing en herstel (9:7-15) 

 
(1) De inleiding biedt interessante informatie over: 

- Schrijver: Amos, een schapenfokker uit Tekoa 
- Onderwerp: de woorden geschouwd over Israël 
- Tijd:  

(a) in de dagen van Uzzia (Juda) en Jerobeam (Israël), dat wil dus zeggen in de periode tussen 781 
en 740.  

(b) twee jaar voor de aardbeving, hiervoor is geen exacte datering te vinden. 
- Aanhef: 1:2 vergelijk met Jl 3:16 

(a) de overeenkomsten:  
- de sterk emotionele lading van de woorden van de Here God (Hij brult en verheft Zijn 

stem, ‘Hij gromt’ NBV) 
- het gevolg: oordeel (beving; treurnis en verdorring) 

(b) het verschil:  
- In Joël wordt de Here God direct als de schuilplaats van Zijn volk genoemd, terwijl in 

Amos nog een hele uitwerking van het oordeel volgt. 
 
(2) Van de acht oordeelsaanzeggingen hebben de eerste zes betrekking op de volken rondom Israël, de 

zevende heeft betrekking op Juda en de achtste – en meest uitgebreide – heeft betrekking op Israël.  
De oordeelsaanzeggingen refereren aan de zeer uitgebreid beschreven gebeurtenissen tussen Israël en de 
volken rondom haar (zie de boeken Koningen en Kronieken). Waar precies naar verwezen wordt, is 
moeilijk te zeggen, maar laten we de aanzeggingen per volk bekijken: 
(1) Syrië: het oordeel komt wegens de misdaden begaan tegen Gilead. Dit was Israëlisch gebied ten 

oosten van de Jordaan. Mogelijk wordt hier verwezen naar de verwoesting die de koning van Aram 
(dit is het gebied van de staten in zuidelijk Syrië, o.a. Damascus) over Israël had gebracht ten tijde 
van koning Joachaz (2Kn 13:7).  

(2) Filistea: het oordeel komt wegens de wegvoering en uitlevering van een bevolking. Mogelijk 
verwijst dit naar 2Kr 21:16-17 waar wordt gesproken over een gezamenlijke strijdlust van de 
Filistijnen en de Arabieren tegen Joram, de koning van Juda. Deze gebeurtenis heeft echter wel 
ongeveer een eeuw voor Amos plaatsgevonden.  
Let op: er wordt niet expliciet vermeld dat ‘een hele bevolking’ op (een deel van) het joodse volk 
slaat. 

(3) Phoenicië: het oordeel komt wegens de uitlevering van een bevolking aan Edom én het negeren van 
de broederbond. De vriendschappelijke relatie die tussen Hiram (koning van Tyrus) en David en 
Salomo bestond (zie o.a. 1Kn 5:1 en 9:11) zou bedoeld kunnen zijn in Amos als er gesproken 
wordt over de broederbond. Koning Hiram noemt Salomo zelfs zijn broeder (1Kn 9:13).  
Let op: ook hier wordt niet expliciet vermeld dat ‘een hele bevolking’ op (een deel van) het joodse 
volk slaat. 

(4) Edom: het oordeel komt wegens de vervolging van zijn broeder én zijn eeuwig aanhoudende haat. 
Deze aanklacht heeft vele referenties in het OT, onder andere in het boek Obadja. Dat met 
‘broeder’ Israël bedoeld wordt, is in het licht van het OT zeer aannemelijk, omdat het volk Edom 
de nazaten zijn van Esau en het volk Israël de nazaten van Jakob. 

  
Ammon en Moab zijn twee opmerkelijke volkeren. Beiden zijn verwant aan Israël. De Moabieten zijn 
voortgekomen uit de gemeenschap die Lot met zijn oudste dochter heeft gehad en de Ammonieten uit 
de gemeenschap die hij met zijn jongste dochter heeft gehad (Gn 19:30-38). De verschrikkingen van 
deze zonde hebben tot in de tijd van Amos (en waarschijnlijk nog veel langer daarna) desastreuze 
gevolgen.  
(5) Ammon: het oordeel komt wegens de gruwelijke misdaden (openrijten van zwangere vrouwen) 

tegen Gilead. De Ammonitische expansiedrang ten koste van Israël begon in de tijd van de richter 
Jefta. Ook onder Saul was er strijd met de Ammonieten en uiteindelijk werden ze onderworpen 
onder David. In 2Kr 20 kunnen we lezen dat een coalitie van de Ammonieten, de Moabieten en de 
bewoners van het gebergte Seïr optrekt tegen Josafat, de koning van Juda. Zij worden echter 
verslagen. Deze strijd vond plaats in de woestijn van Tekoa (vs 20), daar kwam Amos vandaan. 
Dat kan een rol gespeeld hebben in het historisch besef van Amos. Deze gebeurtenissen speelden 
zich echter wel ongeveer 100 jaar voor Amos af. 
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(6) Moab: het oordeel komt wegens de misdaden tegen Edom. In 2Kn 3 wordt beschreven hoe een 
coalitie van de koning van Israël (Joram, niet te verwarren met de zoon van Josafat), de koning van 
Juda (Josafat, dezelfde als in 2Kr 20) en de koning van Edom optrekken tegen de afvallige Mesa, 
koning van Moab. In deze tijd was er dus genoeg vijandschap tussen enerzijds Moab en anderzijds 
Israël en Edom.  
Het is echter niet aannemelijk dat de in Am 2:1 beschreven misdaden wijzen op de strijd in 2Kn 3, 
omdat in die strijd Moab duidelijk verliest. Misschien wordt er wel verwezen naar de strijd uit 2Kr 
20, omdat daar in vers 23 gezegd wordt dat de Ammonieten en de Moabieten zich keerden tegen de 
bewoners van het gebergte Seïr, wat Edomitisch gebied was. 
Het verbranden van de botten van Edom koning om er kalk van te maken, was een ernstige vorm 
van majesteitsschennis. Graftombes in de tijd van het oude Oosten bezaten vaak inscripties die 
verschrikkelijke vloeken uitspraken over degene die het graf zou schenden. 

 
De oordeelsaanzeggingen over Juda en Israël zijn van een andere aard dan de andere 
oordeelsaanzeggingen. De relatie tussen het volk en de Here God zijn namelijk de aanleiding voor het 
oordeel. De nadruk ligt vooral op misstanden in Israël (het noordelijke rijk). 
(7) Juda: het oordeel komt wegens de ongehoorzaamheid aan de inzettingen van de Here God en de 

afgoderij. Dit zijn aanklachten die steeds weer terugkeren bij de profeten. 
(8) Israël: het oordeel komt wegens het sociale onrecht en de onheiligheid (hoererij, bedwelmen 

nazireeërs, profeten profeteren verbieden). Het sociale onrecht waarop Israël wordt aangeklaagd is 
een belangrijk thema in het boek Amos.  
 

Met name uit de profetie tegen Moab blijkt dat God Zich ook bezighoudt met andere volken en Zich 
niet beperkt tot alleen het volk Israël. Dit idee wordt benadrukt in Amos 9:7. Twee belangrijke 
onderwerpen in dit verband zijn: (a) het metahistorische aspect van Gods wereldheerschappij en (b) de 
uitverkiezing van Israël. Deze zullen verderop besproken worden. 

 
(3) Na deze oordeelsaanzeggingen, blijft de focus gericht op Israël. Allereerst wordt er gesproken over de 

betekenis van de uitverkiezing van Israël. Vervolgens wordt er vijf keer een aanklacht aangeheven met 
het bijbehorende oordeel. In het midden daarvan en eveneens het midden van het boek (hoofdstuk 5) 
klinkt er echter een weeklacht over Israël, een oproep tot bekering, opnieuw een aanklacht en herhaalde 
oproep tot bekering en een weeklacht over de komende dag des Heren. Deze kern is prachtig, omdat de 
oproep (zoek!) gepaard gaat met de belofte (en leef!). 

 
(4) In het vierde onderdeel krijgt Amos vijf visoenen over het komende oordeel. De eerste twee 

(sprinkhanen en vuur) weet hij door zijn smeekbede tot de Heer af te wenden. Dan volgt het derde 
visioen waarin de Here God het paslood aanlegt in Israël. Interessant om te weten is dat de Nieuwe 
Bijbelvertaling daar niet spreekt over een paslood, maar over een loden last. Dit idee van last komt ook 
voor in Am 2:13 en de naam ‘Amos’ betekent lastdrager. Het vierde visioen toont rijpe vruchten, die 
spreken van het aanstaande oordeel en het laatste visioen toont de Here God zelf bij het altaar, waar Hij 
bevel geeft tot het oordeel. 

 
(5) Het laatste onderdeel begint opnieuw met de betekenis van de uitverkiezing van Israël, om vervolgens 

af te sluiten met een belofte van herstel die doet denken aan het Messiaanse vrederijk.  
 
Historische achtergrond 
- Amos, een schapenfokker en kweker van moerbeivijgen, leefde in het zuidelijke rijk rond 

het jaar 760 en wordt door de Here God geroepen om naar het noordelijke rijk te gaan en 
daar de woorden van God te prediken. Net als Jona, die in dezelfde tijd leefde, is Amos 
dus een profeet die uitgezonden wordt.  

- De economische en politieke situatie in het land Israël was in die tijd zeer welvarend (zie 
2Kn 14:25-28 en 2 Kr 26:6-8). Dit komt in het boek Amos ook op verschillende plaatsen 
tot uitdrukking. Denk bijvoorbeeld aan de ivoren winter- en zomerhuizen en de ivoren 
bedden (Am 3:15 en 6:4). 

- Toch zou in 722, een kleine veertig jaar later, Samaria vallen en de inwoners van het 
noordelijke rijk weggevoerd worden door de Assyriërs (‘voorbij Damascus’, Am 5:27). 
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Metahistorie 
- In de metahistorie zien we dat de geschiedenis ook een strijd tussen God en de goden is. 

Heidense volken staan onder het bestuur van goden, maar Israël staat in principe onder het 
directe bestuur van de Here God. In de metahistorie ontdekken we Gods handelen in de 
geschiedenis.  
- Dat wil niet zeggen dat de goden op hetzelfde niveau staan als de Here God. Het 

blijven immers geschapen engelen die gevallen zijn en uiteindelijk onderworpen 
blijven aan Gods autoriteit.  

- Dat wil ook niet zeggen dat God Zich niet inlaat met de andere volken. In het Oude 
Testament is verschillende keren sprake van het feit dat God volken bijvoorbeeld 
gebruikt om Zijn volk Israël te straffen.  

- In dit verband bevat Amos enkele opvallende gedeelten. 
- Am 2:1-3. Hier spreekt de Here God het oordeel uit over Moab niet wegens de zonde 

die ze gedaan hebben aan Israël, maar wegens de zonde gedaan aan Edom. De Here 
God laat dus zonden die heidense volken elkaar aandoen niet onbestraft. Hij blijft 
uiteindelijk de heerser van deze wereld. 

- Am 9:7. Hier wijst de Here God Israël op het feit dat Hij ook de Filistijnen uit Kreta 
en de Arameeërs uit Kir heeft gevoerd, net zoals Hij de Israëlieten uit Egypte heeft 
gevoerd. Israëls exclusieve positie uit zich niet in eerste instantie door de grote 
historische daden die God met Israël heeft gedaan, want dat doet Hij ook met andere 
volken, maar in de uitverkiezing tot Zijn verbondsvolk.  

- Am 5:26. Hier verwijt de Here God Israël dat zij zelfs al in de woestijntocht uit 
Egypte, naast hun offerdienst aan Hem ook ‘hun koning Sikkut’ en ‘hun sterregod 
Kewan’ mee hebben gedragen. Uit Dt 4:15-19 i.c.m. 1Kn 22:19 (zie inleiding) blijkt 
dat zogenaamde sterregoden gevallen engelen zijn. Het oordeel is dus tevens over de 
demonische afgodendienst die Israël in haar midden heeft toegelaten. Een interessante 
voetnoot in de NBV is dat godennamen in het Hebreeuws ‘sikkoet’ en ‘kijjoen’ zijn en 
dat de klinkers ‘i’ en ‘oe’ die zijn van het Hebreeuwse woord ‘gruwel’. 

 
Heilshistorie 
- De vervallen hut van David (9:11) 

Ten tijde van Amos was het rijk weliswaar niet meer zo groot als onder David en Salomo 
en was het in tweeën gescheurd, toch was de toestand te voorspoedig om te kunnen 
spreken van een vervallen hut. Amos ziet hier heel duidelijk op de verdere toekomst, 
misschien wel die van na de ballingschap.  
Met betrekking tot de vervallen hut van David is het interessant om 2Sm 7 te lezen. Daar 
krijgt David het in zijn hart als hij ziet op zijn materiële voorspoed, om een huis voor de 
Heer te bouwen. De Heer spreekt dan bij monde van de profeet Nathan dat de bouw van 
deze tempel voorbehouden zou zijn aan de zoon van David, Salomo. De Heer zal ‘zijn 
koninklijke troon voor immer bevestigen’ (2Sm 7:13) en verderop: ‘uw huis en uw 
koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan 
voor altijd’ (7:16). David dankt God dan en zegt onder andere ‘u hebt aangaande het huis 
van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst’ (2Sm 7:19) en verderop: ‘De Here 
der heerscharen is God over Israël: en dan zal het huis van uw knecht David bestendig 
zijn voor Uw aangezicht’ (2Sm 7:26) en ‘door Uw zegen zal het huis van Uw knecht voor 
altijd gezegend zijn’ (2Sm 7:29). 
David zelf zag dus al op de verre toekomst en Amos haakt daarbij aan en zo zien ze in 
deze Oud-Testamentische profetieën uit naar het herstel van het huis van David onder de 
grote Nakomeling van David, de Heer Jezus (Mt 1:1) 
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- Het beërven van de rest van Edom en van al de volken over wie Mijn naam is 
uitgesproken (9:12) 
Deze profetische uitspraak verwijst ook duidelijk naar de verre toekomst, waarin Gods 
naam uitgesproken zal zijn over alle volken en het herstel van Israël zal samenvallen met 
het Messiaanse rijk van de Heer Jezus. Voor ons als gelovigen uit de heidenen is dit een 
prachtige profetische belofte om op te staan, die ook door Jakobus wordt aangehaald in 
Hd 15:13-18. Hiermee leert hij ‘dat God van meet aan erop bedacht geweest is een volk 
voor Zijn naam uit de heidenen te vergaderen’. Let op het verschil in vertaling, tussen Hd 
15:17 en Am 9:12. Een mogelijke uitleg is dat ‘Edom’ in Amos eigenlijk ‘Adam’ moet 
zijn (wat ‘mens’ betekent). 
 

- De ploeger die zich aansluit bij de maaier en de duiventreder bij hem die het zaad strooit 
(9:13) 
Deze mooie omschrijving spreekt van een tijd van ongekende zegen, waarbij de ploeger 
direct achter de maaier aan kan gaan en de duiventreder direct achter de zaaier. De hele 
natuur en de agrarische cultuur zullen volledig anders zijn. Er zal constant oogst en 
overvloed zijn en de bergen zullen druipen van jonge wijn. Dit zal een tijd zijn waarin 
Gods genade en goedheid volledig tot uiting zullen komen in het Messiaanse vrederijk. 

 
Boodschap 
- De reden hiervoor is de zondigheid van het volk die zich uitdrukte in: 

- Sociaal onrecht, geweld en onderdrukking 
- Onheiligheid 
- Afvallige eredienst: een lippendienst in plaats van een zaak van het hart (Am 5:23-24) 
- Hoogmoed 

- Belangrijk is de steeds terugkerende aanklacht over het sociale onrecht. Zelfs in de kern 
van het boek (5:1-20) wordt het hart gevormd door deze aanklacht.  

 
- De majesteit van de Here God 

De majesteit van de Here God is een terugkerend thema in het boek. Acht keer wordt Hij 
de God der heerscharen genoemd (3:13, 4:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:27, 6:8, 6:14) en een 
keer de Here der heerscharen (9:5). Dit wijst op Zijn soevereine heerschappij over niet 
alleen de aarde maar ook de bovenaardse machten. Daarnaast wordt drie keer gewezen op 
de geweldige kracht en soevereine macht van de Here God als Schepper in 4:13, 5:8-9, 
9:6. Ook staan er in het boek Amos meerdere verwijzingen naar het ingrijpen van de Here 
God in de geschiedenis van Zijn volk. Tegen deze grote majesteit van God tekent de 
zondigheid van Zijn volk schril af.  

 
- De uitverkiezing van Israël 

Twee gedeeltes handelen over de uitverkiezing van Israël: 3:1-8 en 9:7-10. In het eerste 
gedeelte zegt de Here God: ‘u alleen heb ik gekend, daarom zal Ik al uw 
ongerechtigheden aan u bezoeken’ (3:2).  
In het tweede gedeelte stelt God de uittocht van Israël uit Egypte in een breder historisch 
en metahistorisch verband. Hij heeft namelijk ook de Filistijnen uit Kreta gevoerd en de 
Arameeërs uit Kir. Hij voorzegt dat de zondaren die zeggen ‘U mag het kwaad niet 
dichterbij brengen en het ons niet tegemoet voeren’ zullen sterven. 
Beide gedeeltes wijzen op de ernst van de relatie die bestaat tussen de Here God en Zijn 
volk. Hij wijst Israël heel duidelijk op het feit dat uitverkoren zijn, vraagt om absolute 
gehoorzaamheid aan de Hem. Juist om de reden dat God Israël zo’n unieke positie heeft 
gegeven, zullen zij geoordeeld worden om hun afvalligheid.  
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Zondaren die Hem vervolgens wijzen op hun bijzondere positie als uitverkorene zullen 
zeker sterven (9:10). Een zeer ernstige tekst in dit verband is 4:12 waar tot slot van Gods 
klacht over de onbekeerlijkheid van Israël staat: Daarom zal ik zo met u doen, o Israël. 
Omdat Ik dan dit met u doen zal, - bereidt u om uw God te ontmoeten, o Israël. Dit is 
geen tekst die verwijst naar een blijde gebeurtenis, maar dit is een tekst die verwijst naar 
de komst van de Here God als Hij zal oordelen. 
 

- De genade van de Here God 
Twee kerngedeeltes behandelen: 5:15 en 9:9-10. In 5:15 wordt gezegd dat de Here God 
Jozefs rest misschien genadig zal zijn. Deze onzekere toezegging van Gods genade zijn 
wij niet gewend. Mogen we hier dan uit concluderen dat Gods genade willekeurig is? 
Nee, absoluut niet! Binnen de context van het boek Amos benadrukt deze tekst de ernst 
van het verval onder het uitverkoren volk van God. De genade van God is geen 
vanzelfsprekendheid voor Israël omdat ze nou eenmaal uitverkoren zijn. Uitverkoren zijn 
betekent leven volgens de wil van God (kort gezegd: haat het kwade en heb het goede 
lief, 5:15a) en de Here God is zo goed en barmhartig om Zijn genade te geven aan hen die 
Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6). In  9:9-10 beveelt de Here God (en Hij voert het 
tegelijkertijd ook zelf uit) om het huis van Israël te schudden onder al de volken en geen 
steentje zal ter aarde vallen. Sommigen uitleggers geloven dat hier gesproken wordt over 
graan in plaats van steen. Hiermee zou dan gedoeld worden op het scheiden van het kaf 
en het koren. De boodschap is in ieder geval dat er in het oordeel van God enkelen zullen 
overblijven en dat de zondaars zullen sterven. Niet wie tot het Joodse volk behoort, maar 
zich om God noch gebod bekommert, zal gered worden, maar wie zich tot de Here God 
bekeed (vgl. Jl 2:32). 

 
5. Toepassing 
 
Algemeen 
- We zullen altijd goed moeten kijken in welke context de profetieën staan om hun 

betekenis te begrijpen voordat wij deze zegeningen toepassen. Wanneer wij ons 
zegeningen uit het Oude Testament toe-eigenen, moeten we wel goed rekenschap afleggen 
van de voorwaarden die daarbij horen.  

- Mogen wij dat dan niet doen? Jazeker wel! Paulus schrijft in de Efezebrief dat wij (‘uit de 
volken’) vreemd waren aan het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de 
verbonden van de belofte waren (Ef 2:12), maar dat wij in Christus Jezus nabij zijn 
gekomen (Ef 2:13) en dat wij (‘uit de volken’) mede-erfgenamen, mede-ingelijfden en 
mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus (Ef 3:6) zijn. 

- We kunnen niet genoeg nadruk leggen op de vervulling van de beloften in de Heer Jezus. 
Uiteindelijk draait de hele Bijbel om Hem. 
- Lk 24:27, 44 Jezus leerde over Zichzelf uit Mozes/de wet (Thora), de profeten 

(Nebhiim) en de Psalmen (onderdeel van de Chetubhim). Samen vormen deze 
geschriften het gehele Oude Testament (de TeNaCH). 

- Jh 5:39 ‘de Schriften zijn het die van Mij getuigen’. 
- Hd 8:35 ‘uitgaande van dat Schriftwoord’ (nl. Js) predikte Stefanus aan de kamerling 

Jezus. 
- 1Pt 1:11 ‘de Geest van Christus’ doelde in de profeten. 

 
- Daarbij zegt Paulus duidelijk dat de gebeurtenissen beschreven in het Oude Testament ons 

ten voorbeeld, ter lering en ter waarschuwing zijn geschreven, opdat wij zullen volharden, 
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vertroost zullen worden, hoop zullen hebben en geen begeerte zullen hebben tot het 
kwade. 
- Rm 15:4 ‘alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door 

de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben’. 
- 1Ko 10:6 ‘deze dingen gebeurden tot voorbeeld voor ons, opdat wij geen begeerte in 

het kwade zouden hebben’. 
- 1Ko 10:11 ‘deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot 

waarschuwing voor ons’. 
 
- In het algemeen kunnen wij zeggen dat wij uit de profetische boeken het karakter, het 

wezen van de Here God leren kennen. Zoals Pawson het zegt: de profetische boeken tonen 
ons (1) Gods almachtige handelen in de geschiedenis, (2) Zijn integere karakter, maar ook 
(3) Zijn flexibiliteit.10 De Here God is rechtvaardig en heilig maar ook genadig en vol 
liefde. In Zijn handelen met Zijn volk en met de wereld als geheel doet Hij aan al zijn 
eigenschappen recht. Hij doet nooit afbreuk aan zijn rechtvaardigheid door zonden door 
de vingers te zien. Hij doet ook nooit afbreuk aan Zijn genade en liefde door altijd de weg 
naar het heil open te stellen voor berouwvolle zondaars. De weg tot herstel en bekering 
zijn altijd open. Gods plannen blijken niet (altijd) vast te staan. Hij laat Zich verbidden 
door mensen wiens hart helemaal naar Hem uitgaat. Hij wentelt Zijn toorn af als mensen 
zich tot Hem bekeren. 

- Aan de andere kant schilderen de profetische boeken ons het diepe verval, niet alleen van 
Israël maar van de mensheid als geheel. Daarin zien wij onze erbarmelijk staat, maar ook 
de diepte van het verlossingswerk dat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht (vgl. 1Pt 
4:18 ‘de rechtvaardige wordt met moeite behouden’). 
- Ook het Nieuwe Testament waarschuwt voor geestelijk overspel: ‘Overspeligen, weet 

u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God?’ (Jk 4:4), vgl. 
2Ko 11:3 waar Paulus vreest voor het bederf van de reinheid aan Christus van deze 
gelovigen.  

- In de Oud-Testamentische profetieën speelt afgoderij een belangrijke rol. Ook het 
Nieuwe Testament spreekt een aantal keer over ‘moderne’ verschijnselen van 
afgoderij: hebzucht (Ko 3:5), onzedelijkheid (1Pt 4:3). Vergelijk ook 1Sm 15:23 waar 
ongezeglijkheid of opstandigheid afgoderij wordt genoemd. 

- Staan wij onder de invloed van deze ‘moderne’ afgoderij of hebben wij een volkomen 
toegewijd hart aan de Heer God? Welke praktische gevolgen heeft deze volkomen 
toewijding? 

 
Specifiek 
 
Hosea 
- De kern van Hosea’s aanklacht is dat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van God is 

(Hs 4:1). Deze aanklacht is gericht tegen de priesters (4:6; 5:1; 6:9; 10:5), de profeten 
(4:5) en de politieke leiders (5:1, 10; 7:3-9; 9:15). Want: zo priester, zo volk (4:9). De 
Here God houdt (geestelijke) leiders dus extra verantwoordelijk. De kern van Hosea’s 
oproep is een schreeuw om liefde (niet slachtoffers) en kennis van God (niet brandoffers) 
(Hs 6:6). 

- Het boek Hosea leert op indringende wijze het verschil tussen de menselijke opvatting van 
liefde en Goddelijke liefde.11 
 

                                                        
10 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 426-430) 
11 New Spirit-Filled Life-Bible (p 1142-1143) 
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Menselijk 
- Liefde is te koop (Hs 8:9): ‘Efraïm reikt minnegeschenken uit’ (NBG), ‘Efraïm loopt 

met zijn liefde te koop’ (NBV). 
- Liefde is om zelf beter van te worden (Hs 2:4): ‘ik ga achter mijn minnaars aan; die 

geven mij…’ (HSV). 
- Liefde gericht op verwerpelijke dingen (Hs 9:10): ‘zij gingen naar Baäl-Peor, wijdden 

zich aan die schande. Zij werden even weerzinwekkend als hun minnaars’ (HSV). 
 

Goddelijk 
- Liefde van een Vader: ‘toen Israël een kind was, had Ik hem lief en uit Egypte heb Ik 

Mijn zoon geroepen’ (11:1). 
- Liefde die leidt met zachte strengheid: ‘koorden van liefde’ (11:4). 
- Liefde die volhoudt: ‘hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm?’ (11:8). 
 

- De Here God had het zo bedacht dat Hosea zijn preek moest zijn, door heel praktisch in 
zijn huwelijk met Gomer de liefde van de Here God voor Zijn volk te tonen. Hier zit een 
belangrijk principe in dat wij kunnen toepassen. Zoals Hosea Gods liefde moest tonen, 
worden alle gelovigen opgeroepen om Gods liefde in Christus te tonen in de wereld om 
ons heen. 

- In de kernoproep koppelt Hosea liefde en kennis (Hs 6:6). Dit herkennen wij nog in het 
oud-Nederlandse ‘bekennen’, wat gemeenschap hebben betekent (Adam ‘bekende’ Eva en 
zij werd zwanger, Gn 4:1 SV). Ten diepte wil de Here God ‘gemeenschap’ met mensen. 
De hele offerdienst was hierop gericht (zie aantekeningen Leviticus) en dat is wat het 
verlossingswerk van de Heer Jezus mogelijk heeft gemaakt. Dit is ook een vers dat 
verschillende keren door de Heer Jezus is aangehaald (Mt 9:13 12:7; Mk 12:33). 

 
Joël 
- Het bekende gedeelte in Jl 2:28-32 dat spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest 

lijkt in eerste instantie een gebeurtenis die ons zal overkomen. In zekere zin is dat ook 
waar, want het is genade van God wanneer Hij Zijn Geest uitstort. Maar aan de andere 
kant is dit al gebeurd in de levens van de gelovigen en dat brengt een belangrijke 
verantwoordelijkheid met zich mee. Dillard en Longman spreken zelfs over het 
‘profeetschap van alle gelovigen’ in de lijn van Luthers ‘priesterschap van alle gelovigen’ 
(op basis van 1Pt 2:9).12 

 
- De genade blijkt uit de gave van de Heilige Geest. 

- Jh 7:37-39 ‘de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen’. 
- Hd 2:38 bekeren, laten dopen ‘en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’. 
- Rm 5:5 ‘omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die 

ons gegeven is. 
- De verantwoordelijkheid blijkt uit de vervulling met de Heilige Geest. 

- Ef 5:18 ‘wordt vervuld met de Geest’. 
- Ef 4:30 ‘bedroeft de Heilige Geest niet’. 
- 1Th 5:19 ‘dooft de Heilige Geest niet uit’. 

 
- Willem Ouweneel legt uit dat de Heilige Geest zowel een Persoon als een kracht is. De 

Heilige Geest hebben wij ontvangen toen wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, maar 
een kracht kan in meer of mindere mate aanwezig zijn (denk aan de metaforen van olie of 

                                                        
12 Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman III (p 457) 
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vuur).13 Daarom is het belangrijk dat wij leren om steeds weer en steeds meer vervuld te 
raken van de Heilige Geest. 

- De Heilige Geest hebben we niet voor niets gekregen en ook niet alleen voor onszelf (vgl. 
de gaven van de Heilige Geest die tot opbouwing zijn, 1Ko 12-14). Het is Gods verlangen 
om ons in te schakelen, ons te vullen met Zijn Heilige Geest zodat wij Zijn woorden gaan 
spreken (‘profeteren’), Zijn verlangens gaan delen (‘dromen’), Zijn doel gaan zien 
(‘visioenen zien’). De Here God kan door iedereen (‘alle vlees’) heen werken: zonen, 
dochters, ouderen, jongemannen, dienaren, dienaressen. 

 
Amos 
- Een belangrijk thema bij Amos is de sociale ongerechtigheid. In Zijn onderwijs sloot de 

Heer Jezus heel duidelijk aan bij de boodschap van de Oud-Testamentische profeten. Ook 
Hij keerde zich tegen de schijnheiligheid in Zijn dagen (geestelijk). Ook Hij leerde dat 
iemand niet God en de mammon kon dienen (economisch). Ook Hij kwam op voor de 
zwakkeren in de samenleving (sociaal).  

- Aangezien het de Geest van Christus was die in de profeten doelde (1Pt 1:11), zullen we 
deze Geest ook herkennen in het onderwijs en leven van de Heer Jezus. De volgelingen 
van de Heer Jezus zijn (als het goed is!) vervuld met dezelfde Geest. Hun denken, doen en 
laten moet in pas lopen met dezelfde geestelijke, sociale en economische principes. 
- ‘Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te 

bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren’ (Jk 
1:27). 

 

 

                                                        
13 De Geest van God, Ouweneel (p 99) 
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Bijlage 1: Indeling Hosea 
 
Opschrift          (1:1) 

 
I Hosea’s veelbewogen huwelijk geeft Gods relatie met Israël weer (1:2-3:5) 
 
 A Hosea, Gomer en hun kinderen     (1:2-12) 
   

1. Profetisch teken van oordeel     (1:2-9) 
  2. De relatie hersteld       (1:10-12) 
  

B Het huwelijk van de Heer met Israël     (2:1-22) 
   

1. De relatie verbroken      (2:1-12) 
  2. De relatie hersteld       (2:13-22)
  

C Hosea’s herstelde huwelijksrelatie     (3:1-5) 
 
 
II Eerste profetische cyclus       (4:1-11:11)
  
 A God beschuldigt Israël van ontrouw     (4:1-9)  
 
 B God straft Israël       (5:1-15) 
 
 C Hosea’s oproep tot berouw genegeerd    (6:1-7:16) 
 
 D God straft Israël omdat zij Hem afwijzen    (8:1-10:15) 
 
 E Gods liefde voor Israël overweldigt Zijn toorn   (11:1-11) 

 
III Tweede profetische cyclus       (12:1-14:9) 
 
 A Israël zondigt tegen God      (12:1-15) 
 
 B God is toornig op Zijn volk      (13:1-15) 
 
 C Israël heeft berouw en wordt gezegend    (14:1-9) 
 
 
 Slotwoord         (14:10) 
 
 
 
 
 
 
bron: Inleiding op het Oude Testament, Dillard & Longman, 1995 
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Bijlage 2: De koningen van Juda en Israël ten tijde van Hosea 
 

 
Juda 

 
Israël 

 
2 Kn 
14 

Jerobeam II  
(zoon van 
Joas) 

negatief 

2 Kn 
15 

Zecharja 
(vermoord) 

negatief 

2 Kn 
15 

Sallum 
(vermoord) 

negatief 

2 Kn 
15 

Menachem  
 

negatief 
 
- Bondgenootschap met  

Assyriërs onder 
koning Pul 

2 Kn 15 
2 Kr 26 

Azarja / 
Uzzia 

positief 

2 Kn 
15 

Pekachja 
(vermoord) 

negatief 

2 Kn 15 
2 Kr 27 

Jotam positief 

2 Kn 16 
2 Kr 28 

Achaz negatief 
 
- Burgeroorlog 

met Israël 
Pekach 

- Steun zoeken 
bij de 
Assyriërs  

- Godenbeelden 
van de Baäls  

- Offeren van 
zijn zonen  

- Steun zoeken  
bij heidense 
goden 

2 Kn 
15 

 Pekach 
(vermoord)  
 

negatief 
 
- Eerste invallen van de  

Assyriërs onder 
koning Tiglatpileser 

2 Kn 
18-20 
2 Kr  
29-32 

(Jec)Hizkia positief 
 
- belegering 

Jeruzalem 
door de  
Assyrische 
koning 
Sanherib 

2 Kn 
17 

Hosea  
 

negatief 
 
- Val van Samaria en 

wegvoering van Israël 
door de Assyriërs 
onder koning 
Salmanasser 
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Bijlage 3: Indeling van het boek Amos 
 
- Inleiding (1:1-2) 

- Schrijver, onderwerp, tijd en aanhef 
 

- Acht oordeelsaanzeggingen (1:3-2:16) 
(1) Syrië (Damascus):  

- wegens misdaden begaan in de oorlog tegen Gilead (1:3-5) 
(2) Filistea (Gaza, Asdod, Askelon, Ekron):  

- wegens de wegvoering en uitlevering van een bevolking aan Edom (1:6-8) 
(3) Fenicië (Tyrus):  

- wegens de uitlevering van een bevolking aan Edom 
- wegens het negeren  van de broederbond (1:9-10) 

(4) Edom:  
- wegens vervolging van zijn broeder 
- wegens zijn eeuwig aanhoudende haat (1:11-12) 

(5) Ammon:  
- wegens misdaden tegen Gilead uit egoïstische hebzucht (1:13-15) 

(6) Moab:  
- wegens misdaden tegen Edom (2:1-3) 

(7) Juda:  
- wegens ongehoorzaamheid aan de inzettingen van de Heer 
- wegens de verleiding door de leugengoden (2:4-5) 

(8) Israël: 
- wegens het sociale onrecht 
- wegens onheiligheid (hoererij, bedwelmen nazireeërs, profeten profeteren 

verbieden) (2:6-16) 
 
- Uitverkiezing, aanklacht, oordeel, weeklacht (3-6) 

- Uitverkiezing: uitverkoren zijn betekent straf over de ongerechtigheden (3:1-8) 
 
- Aanklacht wegens onrecht, geweld en onderdrukking (3:9-10) 
- Oordeel: de plunderende vijand (3:11-15) 
- Aanklacht wegens het sociale onrecht (4:1) 
- Oordeel: wegvoering (4:2-3) 
- Aanklacht wegens de afvallige eredienst en het niet bekeren (4:4-11) 
- Oordeel: de komst van de Here God (4:12-13) 

- Weeklacht: de val van Israël (5:1-3) 
- Zoek Mij en leef (5:4-6) 

- Aanklacht wegens het sociale onrecht (5:7-13) 
- Zoek het goede en leef (5:14-15) 

- Weeklacht: de dag van de Heer (5:16-20) 
- Aanklacht wegens de afvallige eredienst (5:21-26) 
- Oordeel: ballingschap (5:27) 
- Aanklacht wegens hoogmoed (6:2-10) 
- Oordeel: verdrukking (6:11-14) 
 

- Vijf visioenen over het oordeel (7:1-9:6) 
(1) Sprinkhanen (7:1-3) 
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(2) Vuur (7:4-6) 
(3) Paslood (7:7-9) 
Verhalend intermezzo over Amos’ uitwijzing (7:10-17) 
(4) Rijpe vruchten (8:1-3) 

- Aanklacht wegens het sociale onrecht (8:4-8) 
- Oordeel: duisternis, rouw, onbevredigbare honger en dorst naar het woord van de 

Heer (8:9-14) 
(5) De Here God bij het altaar (9:1-6) 
 

- Uitverkiezing en herstel (9:7-15) 
- Uitverkiezing: uitverkoren zijn betekent niet dat de zondigheid niet vernietigd zal 

worden (9:7-8a)  
- Belofte van herstel (9:8b-15) 


