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DE BOODSCHAP VAN AMOS 

(lezing voor leiders van christelijke gezinskampen) 

 

Vooraf: ik schets in dit verhaal de grote lijnen. Voor een meer gedetailleerde uitleg verwijs ik 

naar mijn Bijbelstudie over Amos, Oordeel over onrecht. 

 

0 Inleiding 

 

Na de regering van koning Salomo is Israël gesplitst in twee rijken: het zuidelijke 

tweestammenrijk Juda met als hoofdstad Jeruzalem, onder het huis van David; en het 

noordelijke tienstammenrijk Israël of Efraïm onder koningen uit wisselende huizen en vanaf 

Omri met als hoofdstad Samaria. 

Het optreden van Amos wordt gedateerd in de tijd van de Judese koning Uzzia en de 

Israëlitische koning Jerobeam. Zij regeerden in de 8e eeuw voor Christus. 

Jerobeam: zo heette ook de eerste koning van het noordelijk rijk na de scheuring van het 

rijk. Dat was Jerobeam, de zoon van Nebat, die de band met Jeruzalem en de tempel daar 

doorsneed en de stierkalveren in Dan en Betel oprichtte. Jerobeam uit de tijd van Amos is een 

andere. We noemen hem wel Jerobeam II. 

Zowel de Judese koning Uzzia als Jerobeam II van Israël kenden lange regeerperioden: 

beide van meer dan 40 jaar. Het waren dus jaren van politieke stabiliteit. Het noordelijke rijk 

kende bovendien een periode van economische bloei en welvaart als nooit tevoren. Amos maakt 

melding van mensen met zomer- en winterhuizen (3:15) en veel luxe. Dat Israël het in die tijd 

zo goed had, weten we niet uit de Bijbel. Die heeft aandacht voor andere zaken en vertelt vooral 

hoe Jerobeam zich opstelde tegenover de HERE en het vertelt van de overwinningen die de 

HERE hem liet behalen. 

 

Over de afkomst van Amos horen we niets, alleen dat hij kwam uit Tekoa. Dat lag in het 

bergland van Juda, het zuidelijke tweestammenrijk, waarvan Uzzia koning was. 

 

 
 

De profeet Amos (Joep Nicolas, Oude Kerk Delft ca. 1960, via www.heiligen.net) 
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Amos kwam uit Juda, maar hij trad op over de grens: in Israël, het noordelijke 

tienstammenrijk onder koning Jerobeam II. 

Amos was van beroep schapenfokker. Zijn stijl ruikt ook naar het vee, schrijft Calvijn 

ergens. In hoofdstuk 7 zegt Amos dat de HERE hem achter de schapen vandaan heeft gehaald. 

Hij was naar alle waarschijnlijkheid geen simpele herder, maar had een hogere status. Hij teelde 

ook vijgen, weten we uit hoofdstuk 7. Die groeiden niet bij Tekoa maar in de lagere streken, 

waar Amos zijn kudden heengeleid zal hebben als het in de bergen te droog was. Of hij die 

vijgen voor de handel teelde of om te dienen als veevoer, is niet duidelijk. 

 

Amos trad op in Israël, twee jaar voor de aardbeving. Zijn boek schreef hij pas later, na de 

aardbeving, toen hij weer in Juda was. Bij het schrijven zal hij met meer dan een schuin oog 

gekeken hebben naar het Juda waar hij woonde. We treffen directe verwijzingen aan naar Uzzia, 

de koning van Juda (1:1), naar Jeruzalem en de Sion (1:2; 2:4,5; 6:1) en naar het huis van David 

(9:11). Wat Amos in Israël had geprofeteerd ging ook Juda aan! 

 

Amos is een echte oordeelsprofeet. Als hij aan het slot met een heilsprofetie komt, zijn er 

uitleggers die om die reden zeggen dat dat slot niet van Amos zelf kan zijn. Dat zegt naar mijn 

idee meer over die uitleggers dan over Amos, maar het geeft wel aan hoe groot de plaats van 

het oordeel is in dit Bijbelboek. 

Oordeelsprofetieën vormen geen stof die mensen van vandaag direct aanspreekt. Maar 

de heilige Geest heeft het wel voor ons laten optekenen. En dus gaan we ermee aan de slag, in 

de vaste overtuiging dat ook Amos een boodschapper van Gods evangelie is: Gods heilig 

evangelie. Ik wil u vandaag laten zien wat Amos ons over de Vader van Jezus Christus leert. 

 

1 Israël en de volken rondom (1:1-2:8) 

 

Amos trad op twee jaren voor de aardbeving. Welke aardbeving dat is geweest, weten we niet. 

Maar de profeet Zacharia kan er eeuwen later nog aan herinneren als ‘de aardbeving uit de tijd 

van koning Uzzia’. Voor Israël zal het net zo’n begrip geweest zijn als ‘nine-eleven’ bij ons. 

 Een aardbeving gold in Israël als een ingrijpen van God. De HERE toonde daarin zijn 

majesteit om de mensen tot bekering te roepen. Door te zeggen dat Amos’ profetie twee jaar 

daarvoor plaatsvond, krijgt deze profetie het karakter van een waarschuwing vooraf. Amos 

moet Israël tot bekering roepen met als doel dat de HERE zijn gericht kan afblazen. Toen de 

aardbeving toch kwam onderstreepte dat de profetie van Amos. Na de aardbeving was duidelijk 

geworden: Amos had niet zomaar wat gezegd. Zijn profetie was bevestigd. 

 

Vers 2 zegt kort wat het thema van Amos’ profetie is: de HERE zal brullen vanaf de berg Sion, 

vanuit Jeruzalem zal Hij zijn stem laten klinken. Het noordelijke rijk dacht wellicht dat het na 

de scheuring van het rijk niets meer te duchten had van het zuidelijke rijk en met de berg Sion 

en met Jeruzalem, maar daarin vergissen ze zich. De HERE die hen toespreekt woont in 

Jeruzalem, op de berg Sion. En ze moeten zich maar geen illusies maken, want de HERE zal 

brullen als een leeuw en zijn stem laten bulderen. Amos’ profetie is dreigend. Ze kondigt onheil 

en oordeel aan. En ze gaan dat in het Noorden merken. De weiden van hun herders gaan treuren 

en de om zijn begroeiing beroemde Karmel in het Noorden van Israël zal verdorren. De toon is 

gezet. Israël, opgelet! 

 

Aanvankelijk lijkt het trouwens nog mee te vallen. Want vanaf vers 3 gaat de HERE wel 

dreigende taal spreken, maar die is gericht tot volken buiten Israël: het Aramese Damascus, het 

Filistijnse Gaza, het Fenicische Tyrus, gevolgd door Edom, Ammon, Moab en Juda. Vanwege 
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drie overtredingen, ja vanwege vier zal God er niet op terugkomen: Hij zal zijn oordeel over al 

die volken voltrekken.  

 

 
 

Kaart Israël en omringende volken (van internet; vindplaats niet meer bekend) 

 

Wij zijn het uit de Bijbel gewend: die profetieën over andere volken, maar in het oude Oosten 

was dat iets heel bijzonders. In het oude Oosten hadden alle volken hun eigen goden die ze 

vereerden, maar de macht van die goden beperkte zich tot het eigen grondgebied van een volk. 

Andere volken mochten gerust andere goden dienen. De oosterse goden bemoeiden zich niet 

met volken buiten hun territorium. Bij de HERE is dat anders. Hij is maar niet alleen de God 

van Israël, Hij is de Schepper en Rechter van de hele aarde. Zo kennen wij Christus als de 

koning van alle koningen, en als de Rechter die komt om te oordelen alle levenden en alle 

doden. Alle macht in hemel en op aarde is aan Hem gegeven. Hij is de Heer van vorsten, politici, 

generaals, economen, media-sterren, coronadeskundigen en noem maar op. 

 Ik zei zopas: het lijkt aanvankelijk voor Israël mee te vallen. Het lijkt nog buiten schot 

te blijven. Maar als we kijken naar de volgorde die Amos aanhoudt, dan valt ons wat op. Amos 

begint met het heidense volk van Aram, dan komen de onbesneden Filistijnen, vervolgens de 

Feniciërs, ook heidenen maar met handelsbanden met Israël, vervolgens komen Edom, het 

broedervolk dat afstamde van Esau, en de verwante volken Ammon en Moab die voortkwamen 

uit Lot, de neef van Abraham. Je ziet Amos steeds dichter bij Israël komen. De lus wordt steeds 

nauwer aangetrokken. Maar, inderdaad, het blijft aanvankelijk nog op afstand. Het raakt Gods 

eigen volk nog niet. Dat verandert als daarna Juda wordt aangesproken. Zelfs Gods eigen volk 

ontkomt niet aan het oordeel. Nu komt het heel dichtbij. En inderdaad, de volgende in de rij is 

Israël zelf. Vanwege drie overtredingen van Israël, ja vanwege vier zal ik er niet op terugkomen. 

Ook Israël wordt getroffen door Gods oordeel. 

 

Als we kijken naar wat God alle volken verwijt, dan is dat het onrecht en de wreedheid die die 

volken bedreven hebben vooral tegen de inwoners van Gilead en tegen Gods eigen volk. In het 

geval van Juda komt er hun verwerpen van Gods wet en hun afgoderij bij. En laat dat allemaal 

nu precies de zonden zijn die Amos ook aan Israël gaat verwijten. Wat die andere volken deden, 

dat doen zij ook! Eerst dacht Israël misschien nog: de HERE heeft gelukkig precies gezien wat 

ons allemaal is aangedaan door Aram, de Filistijnen, Edom en noem maar op. En het klopt: de 

HERE heeft het gezien. Maar nu keert dat als een boemerang op Israël terug. Zij hebben hun 
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volksgenoten hetzelfde kwaad aangedaan als de volken rondom, Juda incluis. Israël hoort 

gewoon in het rijtje volken. Er wordt geen recht gedaan. Zwakken worden vernederd en moeten 

door het stof. Volksgenoten moeten zich als slaaf verkopen om een paar schoenen te betalen. 

Vader en zoon nemen hetzelfde meisje. Kleren die ze in onderpand hebben genomen en die ze 

voor de nacht zouden moeten teruggeven, gebruiken ze om lekker op te slapen. Wijn die ze als 

boete zouden moeten betalen, drinken ze gewoon op. 

En het erge is dat ze daarbij Gods naam ontheiligen. Want het slapen op die kleren die 

ze als onderpand hadden, doen ze bij hun altaren en hun wijn drinken ze in het huis van hun 

goden. Het gaat hand in hand bij Israël: het onrecht en geweld tegen hun volksgenoten en hun 

verachting van Gods wet en hun afgoderij. 

 

Het is hierover dat God zijn oordeel aankondigt. Is dat hard en liefdeloos? Laat me daar een 

paar dingen over zeggen: 

1. Zou het liefdevol zijn als God alle wreedheid en onrecht in kerk en wereld gewoon liet 

lopen en ongestraft liet? Vinden wij het echt een bewijs van liefde als God vandaag het misbruik 

van kinderen en de gruwelen van concentratiekampen niet recht zou zetten? 

2. Het onrecht dat door Israël werd bedreven betekende een aantasting van Gods naam. Ze 

deden hun afschuwelijke dingen zelfs in hun heiligdommen. Moest God het maar laten 

gebeuren dat zulke vreselijke daden werden verricht onder vrome schijn? Moest Hij niet laten 

merken dat Hij van deze dingen gruwt?! Dat je het Hem niet kunt verwijten?! 

3. God kondigt hier zijn oordeel aan. Maar het is nog twee jaar vóór de aardbeving. Dat 

betekent: Israël krijgt nog gelegenheid om zich te bekeren. En de HERE kondigt zijn oordeel 

af vanuit Jeruzalem, vanaf de berg Sion. Daar is zijn huis. Daar is de dienst van de verzoening. 

Daar zijn de offers die naar Christus verwijzen. Ook vandaag waarschuwt God ons, in de 

rampen waarvan het boek Openbaring spreekt. Hij doet het ook vandaag niet zonder dat overal 

in de wereld het evangelie van Christus verkondigd wordt. Ook wij leven nog voor de grote 

beving: die van aarde én hemel op de jongste dag. Voor wie zich bekeert en de naam van de 

Here Jezus aanroept, is er nog behoud. 

 

2 Ondank aangewezen en bestraft (2:9-3:15) 

 

Nadat de HERE Israëls zonden ontmaskerd heeft, gaat Hij vanaf 2:9 op zijn eigen werken 

wijzen. Hij heeft Israël bevrijd: van de Arameeërs, uit Egypte. Hij heeft voor ze gezorgd tijdens 

de tocht door de woestijn. Hij heeft hun het beloofde land gegeven. Hij gaf ze profeten die 

namens Hem spraken, en nazireeërs die naar Hem verwezen. Paulus zal later zeggen: allen 

waren ze onder de wolk, allen zijn ze door de zee gegaan. Allen aten ze hetzelfde geestelijke 

voedsel, de rots Christus ging met hen mee. Maar ze hebben het verspeeld. Want hoe hebben 

ze op al zijn goedheid en geschenken gereageerd? Ze hebben de profeten het zwijgen opgelegd, 

zegt Amos, de nazireeërs hun gelofte doen verbreken. Nu gaat de HERE ze straffen om wat ze 

Hem hebben aangedaan. God ontmaskert hun zonde als ondankbaarheid voor zijn genade. We 

zien in Amos vaak het boek van Gods oordeel en van sociaal onrecht, maar hier klinken diepere 

tonen. Israël heeft Gods genáde misbruikt. 

 Het kan niet anders of de HERE wil dat straffen. Wie Gods genade miskent en afwijst, 

het Nieuwe Testament zal zeggen: wie het bloed van het verbond veracht, wie Christus niet 

liefheeft, die is vervloekt. God heeft zijn volk uit Egypte bevrijd, alleen hen heeft Hij gekend 

uit alle geslachten van de aarde, maar zij hebben Hem verworpen. Daarom kan het niet anders 

of Hij zal ze vergelden al hun ongerechtigheden. In 3:2-8 geeft de HERE aan hoe ‘logisch’ en 

onontkoombaar dat is. Overal zie je oorzaak en gevolg: twee kunnen niet samen gaan wandelen 

zonder dat ze bij elkaar gekomen zijn. Een leeuw brult niet als hij geen prooi heeft. Een vogel 

duikt niet in een strik als er geen val is opgezet. Een strik slaat niet vast als er niet iets in 
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terechtgekomen is. Er klinkt geen sirene zonder angst op te roepen. Er geschiedt geen kwaad 

zonder dat de HERE het doet. De HERE doet niets zonder dat zijn profeten het hebben 

aangekondigd. Zo komt Gods oordeel nu over Israël. Als je zoals Israël Gods weldaden veracht 

en ondankbaar bent en als je doet wat God verboden heeft, dan wacht zijn oordeel. Hun 

ondankbaarheid en zonde kan niet onbestraft blijven. In de profetieën van Amos kunnen ze de 

leeuw horen brullen die Gods oordeel aankondigt. Laat Israël de waarschuwing horen en zich 

bekeren! Zoals het voor ons zaak is om Gods liefde in Christus te zien en niet ongebruikt te 

laten, maar ernaar te vluchten. Kruisig de Zoon van God niet voor de tweede keer door aan zijn 

offer voorbij te lopen! 

 

 

 
 

Tempel voor het stierkalf in Dan (via www.bijbelseplaatsen.nl, onder Dan) 

 

Gods straf zal huiveringwekkend zijn. Zelfs de Filistijnen en Egyptenaren, die toch echt wel 

wat gewend waren, volken die door God vernederd waren, zullen erdoor geschokt worden als 

ze zien hoe de HERE Israël straft. Het zal als door een wild dier verscheurd worden waarbij 

door de herder niet meer dan twee pootjes (of botjes) of een stukje oor gered worden. Niets zal 

hen kunnen redden: hun altaar in Betel niet, hun welvaart en luxe niet. Ze worden gestraft om 

hun onrecht en om hun afgoderij. Zo straft de HERE ondankbaarheid: als je zijn genade niet 

opmerkt en niet je leven laat beheersen. 

In 3:12 treffen we nog een bijzonder uitspraak van de HERE aan, waarvoor ik uw 

aandacht vraag: Zoals een herder uit de muil van een leeuw twee pootjes (NBV: botjes) redt of 

een stukje van het oor, zo zullen de Israëlieten gered worden, zegt de HERE. Aan de ene kant 

tekent dit hoofdstuk dat God zijn straf voltrekt. En dat is niet mals. Israël wordt compleet 

verslonden. Nee, niet compleet. Want de HERE is niet alleen Rechter, maar ook Herder. Als 

herder gooit Hij zich ervoor en redt een hele kleine rest van de ondergang. Zij vormen het bewijs 

dat Hij niet rücksichtlos en willekeurig huishoudt, en dat het niet zijn schuld is dat Israël 

verloren is gegaan. Hij is en blijft de Herder die het uiterste doet om te redden wat te redden is. 

Wij kennen Jezus Christus die als de goede Herder zijn leven gaf voor zijn schapen. Amos, de 

man van het oordeel over onrecht, ziet in de verte al Christus, de goede Herder! 

 

3 Zij bekeerden zich niet (4:1-13) 

 

Hoofdstuk 4 begint met een schildering van de decadentie in Samaria. Daar wonen de leiders 

en generaals, de staatslieden en de adviseurs. Mensen met de borst vol onderscheidingen. Maar 

moet je kijken hoe het bij hen thuis gaat. Hun vrouwen fuiven en feesten op kosten van de 

armen. Ze laten zich bedienen. En hun mannen, hun stoere mannen, vliegen voor hen en halen 
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op hun commando de ene na de andere fles. Mannen die niet naar de HERE luisteren, maar zich 

wel door hun vrouw laten sturen. Ze roepen geen halt toe aan de decadentie, maar leveren er 

hun bijdrage aan. 

 En dat is niet het enige. Bij deze uitspattingen komen ze ook nog naar Gilgal en Betel. 

Het zijn plaatsen met een groots verleden. Jakob bouwde er een altaar. Israël werd er besneden 

na de intocht in het beloofde land. Er zijn heiligdommen met een prachtig ritueel. Daar zoeken 

ze hun heul. Toe maar, zegt de HERE, kom maar naar Betel en Gilgal. Ik weet hoe je daar je 

hart ophaalt in die zogenaamde heilige plaatsen, bij die heilige huisjes. 

 

Hoe de HERE erover oordeelt, blijkt in het vervolg. Met allerlei rampen heeft Hij hen de jaren 

door bezocht. Rampen die hen tot inkeer moesten brengen. Honger, droogte, ziekten in het 

gewas, sprinkhanen die alles kaalvraten, de pest, oorlog, plundering en verwoesting. Het hielp 

allemaal niks. Het refrein in hoofdstuk 4 is: Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, zegt de 

HERE. 

 Wie denkt hier niet aan de Openbaring van de Here aan Johannes. Ook daar lezen we 

van rampen die als bazuinen zijn. Ze kondigen de komst van de Koning aan en roepen iedereen 

op voor Hem op de knieën te gaan. We horen van schalen met gerichten die worden leeggegoten 

over de aarde. Ook in Openbaring is het refrein: maar zij bekeerden zich niet. 

 

 
 

Zij bekeerden zich niet. Tekening Henk Boomstra, Den Helder 

 

Oordeel over onrecht kondigt Amos aan. Maar maak God daarom niet tot een duister boosaardig 

wezen. In het refrein in hoofdstuk 4 (en in het boek Openbaring) hoor je het verdriet van de 

HERE. Zij bekeerden zich niet. Terwijl God dat zo graag wilde en Hij daar alles voor deed. Hij 

wilde de dood van de zondaar niet. Hij wilde dat Israël zich bekeerde en zou leven. Zoals Hij 

dat vandaag wil, en erop uit is in al die aardbevingen, droogtes, klimaatverandering, 

besmettelijke ziekten, alles wat ons bedreigt. God wil ons op de knieën hebben. Hij wil ons tot 

de belijdenis brengen: Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 

 Er valt me nog iets op in hoofdstuk 4. Denk u eens in wat het voor Gód moet zijn: al die 

rampen en gerichten over Israël te laten komen. Het is zijn eigen land, zijn eigen schepping die 
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zucht onder honger, droogte, pest, oorlogsgeweld, brandstichting. Wat moet Hem dat aan het 

hart gaan. Het land waar Hij wilde wonen met zijn volk, de wereld die door Hem goed gemaakt 

is, die Hij liefheeft. En dan moet Hij om zijn volk tot bekering te roepen zulk vernietigend 

geweld inzetten. Wat moet het de HERE door de ziel snijden. En je vraagt je af: wat kon Hij 

nog meer doen, dat Hij niet gedaan heeft? Hij deed nog meer! Hij gaf zijn eigen Zoon, het liefste 

wat Hij had. Als je je dat realiseert, dan kun je toch niet onbewogen blijven? De God van Amos 

is de God van het oordeel over onrecht. Hij heeft dat oordeel op zijn eigen lieve Zoon doen 

neerkomen. En dan zouden wij ons nog niet bekeren …? 

 Tja, als dan de bekering uitblijft, dan blijft er inderdaad nog maar één ding over. Maak 

u gereed, Israël, om uw God te ontmoeten. Het is een tekst die wel gebruikt wordt in de 

voorbereiding op de genadige ontmoeting met God in het avondmaal. Maar bij Amos heeft het 

meer de klank van: maak de borst maar nat, Israël. De HERE komt met zijn oordeel. En Hij is 

de geduchte God. De God die de wereld schiep en regeert. Wij denken bij God de Schepper aan 

al het mooie dat Hij gemaakt heeft. Amos zegt: Hij dirigeert ook de wind, Hij maakt het licht 

tot duisternis, Hij treedt op de hoogten van de aarde. Geducht is Hij. 

 

4 De ontmaskering: schijn en waarheid (5:1-20) 

 

In het hart van Amos 5:1-20 staan de verzen 8 en 9, die de HERE bezingen. Ze bezingen Hem 

als de God bij wie niet alles blijft zoals het nu is of zoals het er nu uitziet: (de sterrenbeelden 

van) zomer en winter wisselen elkaar af; nacht en dag wisselen elkaar af; wat vandaag droog 

land is kan morgen onder water staan. De HERE is de God die sterken de nederlaag doet lijden 

en verwoest. Zoals het nu is, zal het niet blijven. 

 Dat gold het Israël in de dagen van koning Jerobeam II. Het stond op het toppunt van 

zijn macht. Het grondgebied en de welvaart waren groter dan ooit. Maar Amos heft er een 

rouwklacht over aan. Ze zullen letterlijk gedecimeerd worden. Amos noemt het volk de maagd 

Israël. Maagd? Israël was toch de bruid van de HERE? Ja, Hij had hen aangezocht, maar ze 

hebben Hem afgewezen. Ze zochten hun heil in Betel en Gilgal en Berseba. Het waren plaatsen 

met een groots verleden. Maar het was vergane glorie: de HERE was daar niet meer. Israël 

krijgt te horen: ga niet naar Betel en Gilgal en Berseba. Daar ben Ik niet. Zoek Mij waar Ik wel 

ben en leven schenk. Hun voor het oog zo roerende religiositeit was een godsdienst zonder God. 

Ze hadden de mond vol over recht en gerechtigheid, maar het recht veranderden ze in giftig 

alsem en de gerechtigheid vertrapten ze op de grond. Het leek mooi, maar het was allemaal 

schijn. De HERE liet zich er niet door op het verkeerde been zetten en zou het niet laten 

voortduren. Hij, de Schepper die zijn wereld voortdurend voortstuwt, zal het niet bij dit oude 

laten, maar zal andere tijden doen komen. 

 In de verzen 10-20 wijst Amos het kwaad concreet aan, in een vlammend requisitoir. 

Het gaat naast afgoderij om sociaal onrecht, een punt waarvoor we in de kerk nog wel eens een 

blinde vlek hebben. Maar de HERE ontgaat het niet. Wie de waarheid spreekt wordt in Amos’ 

dagen niet omarmd, maar verguisd. Armen op wie de HERE zuinig is worden in Israël vertrapt. 

Mensen die het recht aan hun zijde hebben, wordt hun recht onthouden. Ze zwijgen liever omdat 

hun kerkelijk klokkenluiderswerk veel te gevaarlijk is. Steekpenningen en zwijggeld frustreren 

het recht en de rechtspraak. Wie wijs is, houdt liever zijn mond. Zo staat het er voor in Israël. 
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Vrouwe Justitia (via www.wikipedia.nl, file: Chuo Highschool Themis) 

 

De HERE wijst niet alleen de zonde aan, Hij geeft ook positief aan wat ze wel moeten doen. In 

plaats van naar Betel en Gilgal, moeten ze naar de berg van de HERE komen. Daar moeten ze 

Hem zoeken. Daar is leven. Maar zijn berg kun je niet zomaar op. De HERE heeft ons, mensen, 

bekendgemaakt wat Hij van ons verwacht: recht doen, trouw zijn, ootmoedig wandelen met 

God, het kwaad afleggen, doen wat God wil. Misschien zal de HERE hen dan genadig zijn, zegt 

vers 17. Misschien. Dat klinkt wat onzeker, alsof je op God niet aan kunt. Maar dat is niet de 

bedoeling. Amos bedoelt: God zoeken en leven is geen automatisme, geen 

vanzelfsprekendheid. Daarvoor is er bij ons teveel mis. Dat moeten we niet onderschatten. Onze 

redding vraagt het uiterste. Het uiterste ja. Wij weten dat dat het offer van Gods eigen Zoon 

was. Dankzij Hem zijn wij op het nippertje als een brandhout uit het vuur gerukt. 

 Zolang Israël zich niet bekeert, zal Israël Gods oordeel wachten. Zijn oordeel over 

onrecht. Het zal er zijn, op hun pleinen en akkers en in hun huizen. Zoals er ooit bij de uittocht 

uit Egypte in Egypte gerouwd en geschreeuwd werd. Ze kunnen wel uitzien naar de dag van de 

HERE die komt, maar als ze zich niet bekeren zullen ze ook als ze nu de dans ontspringen, op 

die dag gevonnist worden. Alsof ze een leeuw en een beer ontkomen zijn, en dan bij thuiskomst 

uitpuffen en leunen tegen de muur en dan door een giftig slangetje alsnog dodelijk gebeten 

worden. 

 Hoe kijk je vandaag naar de wereld, een wereld vol imponerende machten, vol religieus 

vertoon, vol geweld? Je zit als christen vaak in de hoek waar de klappen vallen. Maar de Here 

Jezus zegt: zalig de armen van geest, zij die treuren, zij die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid, zij die geen vuist kunnen maken, zij die niet met macht en geweld hun gelijk 

proberen te halen, zij die vervolgd en gesmaad worden, want voor hen is het koninkrijk van de 

hemel, waar ze God zullen zien en de aarde zullen beërven en God alle tranen uit hun ogen wist. 

De Here Jezus zal als rechter vonnis vellen, compleet rechtvaardig. Alles wat in het geheim is 

gezegd en uitgebroed brengt Hij aan het licht. Hij zet alles recht! 

 

5 Verharding komt voor de val (5:21-6:14) 

 

Hoe reageert men in Israël op de vlammende aanklacht van de HERE? Men maakt zich totaal 

geen zorgen. Ze vieren toch de feesten van de HERE en ze brengen Hem toch hun offers? Ze 

zingen voor Hem dat het een lieve lust is. Hun erediensten moeten de HERE toch dankbaar 

stemmen? Maar de HERE veracht en versmaadt hun feesten. Zolang ze gepaard gaan met 

onrecht en ongerechtigheid zijn ze Hem een gruwel. Israël kan zich wel beroemen op het feit 

dat het de HERE is blijven offeren net als eeuwen geleden in de tocht door de woestijn, maar 

hebben ze toen de goden Sikkut en Kewan en andere goden meegedragen? Maar die vereren ze 
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nu wel als hun koning. Daarom, zegt de HERE, zal Ik jullie in ballingschap voeren, voorbij 

Damascus. 

 Niet alleen in de heiligdommen maken ze zich in Israël geen zorgen. Ook de elite van 

het land doet het niet. Amos noemt de zorgelozen in Sion. Daar gaat het al net zo als in Israël. 

Zelfs in Sion zal de HERE de zondaars niet ontzien. Ze zouden eens naar Kalne moeten gaan, 

naar Hamat en naar Gat. Dat waren grote steden, maar wat is er van over? Gods straf heeft ze 

getroffen en vernederd. Het zou een waarschuwing moeten zijn voor Gods volk. Maar Israël en 

Juda trekken zich er niets van aan. Hun machthebbers feesten en fuiven als de goddeloze wereld 

in de dagen van Noach. Ze zijn omgeven door pracht en praal, eten het beste van het beste, laten 

zich de wijn prima smaken, verzorgen hun lichaam en zingen zelfs vroom klinkende liederen. 

En intussen hebben ze niet in de gaten dat Gods oordeelsdag in aantocht is, dat de zetel van het 

geweld dichterbij komt en de ondergang van Jozef zich heeft ingezet. Zij, de eersten van het 

volk, zullen als eersten in ballingschap gaan. 

 Ze maken zich geen zorgen in Israël. Ze hebben het toch prima?! Hun huizen zijn 

paleisjes, burchten waar ze toch veilig zijn? Hun steden zijn toch ommuurd? Wie doet ze wat? 

 

 
Gedeelte van een muur uit de tijd van Achab en Jerobeam II (via www.bijbelseplaatsen.nl onder Samaria/Achab) 
 

Maar het zal geen bescherming bieden. De HERE zal hun stad uitleveren. Ook de laatste tien 

man zullen sterven. Terwijl iemand ergens bezig is om een dode te bergen, hoort hij iemand 

achter in het huis. Hij vraagt: is daar iemand? Nee, krijgt hij als antwoord. Degene die daar is, 

zegt tegen de man die bezig is om die dode te bergen: niks zeggen, zeker de naam van de HERE 

er niet bij noemen. Zo groot is de angst van die ene overlevende voor de HERE! 

 Ze maken zich geen zorgen in Israël en gaan door met hun giftige werk onder het mom 

van recht en gerechtigheid. Maar het zal ploegen op rotsen zijn. Hoe hard je paarden ook rennen, 

ze veroorzaken geen deuk in een pakje boter. Ze kunnen zich in Israël beroemen op hun militaire 

prestaties. Maar de HERE zal er doorheen prikken. Hij zal ze onderwerpen aan een volk van 

elders van noord tot zuid. 

 Wat een huiveringwekkende schildering van Israël: het is door de HERE ontdekt aan 

zijn diepe zonde (5:1-20), maar het komt niet naar de God die hen in de komende Christus graag 

en royaal vergeeft. Het verhardt zich in zijn zonde en versmaadt het offer ter verzoening. De 

HERE kondigt na vier beelden van hun verharding vier keer zijn straf aan. 

 

6 Over en uit (7:1-9:8a) 
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Tekening Henk Boomstra, Den Helder 

 

 

In vijf visioenen kondigt Amos het onvermijdelijke einde van Israël aan: 

a sprinkhanen die het land kaalvreten 

b een alles verschroeiende zon 

c het paslood waarmee God ooit zijn volk gebouwd heeft, wordt een loden sloopkogel 

d een korf met rijpe vruchten: de rapen zijn gaar 

e het dak van de tempel stort in, er blijft niemand gespaard 

 

Amos kondigt het oordeel dat hij in deze visioenen te zien krijgt, niet onbewogen aan. Hij neemt 

het priesterlijk op voor Israël. Hij bidt: vergeef, Jakob kan toch nooit tegen U op. Het is maar 

klein. En de HERE laat zich verbidden. Dit gebeurt tot twee keer toe. Of Amos ook bewogen 

is onder het oordeel! En of God ook geduld heeft! Hij strijkt ook de tweede keer met zijn hand 

over zijn hart. Maar het volk wordt er niet anders van. In het derde visioen is de HERE klaar. 

Hij zal zijn volk niet langer voorbijgaan, zoals de verderfengel indertijd in Egypte hun deuren 

voorbijgegaan was vanwege het bloed van het paaslam. Toch gaan bij de HERE nog niet alle 

remmen los. Hij houdt zich nog in en richt zich op het hart en het hoofd van Israël: zijn 

heiligdommen en zijn koningshuis. De HERE veegt de trap van boven schoon.  

Maar ook dat brengt geen verandering aan de kant van Israël. Juist de priester en de koning 

keren zich tegen de profeet (7:10-17). De priester Amazia stuurt aan de koning een bode met 

een verdraaide versie van Amos’ profetie. En tegelijkertijd jaagt hij Amos weg uit het 

staatsheiligdom in Betel waar hij aan het profeteren is. Amos moet maar in Juda gaan 

profeteren. Daar zal men hem graag belonen voor dit anti-Israëlverhaal. Maar Amos is geen 

broodprofeet die in dienst van mensen staat of zich door een koning dirigeren laat. Hij is geen 

angsthaas of huurling die op de loop gaat bij gevaar. De HERE zelf heeft hem gezonden. Niet 

Amos moet het veld ruimen, de HERE zal juist de valse priester Amazia alles afnemen. Die 

moet wijken en wordt zijn plaats ontzegd. 

De HERE zal niet volstaan met zijn in het derde visioen aangekondigde plaag. Zijn 

oordeel zal zich niet beperken tot heiligdommen en paleis. Heel het volk zal Hij aan gaan 

pakken: de rapen zijn gaar. Overal zullen dode lichamen zijn. Maar net zo min als priester en 

koning zich bekeerden, laat het volk zich door dit visioen terugroepen. Het blijft de armen 

vertrappen. Zelfs op de dag waarop ze hun vreugde moeten vinden in Gods heil en Gods genade 

moeten vieren met hun volksgenoten - de sabbat! -, denken ze alleen maar aan hun eigen belang, 

hun eigen winst, hun eigen plezier. Ze verrijken zichzelf op oneerlijke wijze. Niet de stijl van 
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de kerk doortrekt de week, maar het wereldse leven stempelt de kerk. De ‘koopman’ verslindt 

de ‘dominee’. De HERE kent hen en doorziet hen. Hij kondigt zijn oordeel aan. Erger dan ooit 

het heidense Egypte door de HERE in ellende en rouw gedompeld werd, zal dat nu met Israël 

gebeuren. Ze zullen hongeren en dorsten. Maar zelfs dan zullen ze nog niet vragen naar Hem 

of het Woord aangrijpen dat dichtbij hen is (vgl. Deut. 30:11-14), maar zullen ze aan de HERE 

voorbijgaan en hun heil in ijle verten zoeken. Maar waar ze het zoeken, hoe fris en sterk ze ook 

ogen, bij welke goden of eerbiedwaardige tradities ze ook hun heil zoeken, het zal rampzalig 

aflopen: ze zullen vallen en niet meer opstaan. 

 In het vijfde visioen rekent de HERE af met dat waar Israël zijn kracht zocht: het altaar 

en het heiligom. De plaats waar ze altijd asiel zochten stort boven hun hoofd ineen. En waar ze 

ook heen vluchten, overal weet de HERE ze te vinden. In Psalm 139 wordt bezongen hoe 

heerlijk het is dat de HERE overal is en dat je nooit buiten zijn aandacht en zorg en liefde valt. 

Hier horen we hoe afschuwelijk het is als God je met ogen ten kwade overal weet te vinden. Ja, 

laat Israël zich niet vergissen. De HERE is geweldig als Schepper en Koning. Hij is de God van 

de hemelse machten, Hij hoeft het land maar aan te raken om het laten smelten of beven, Hij 

regeert de hemel en de woeste wateren. Maar als Hij zich tegen je keert … 

 Israël mag zich nog denken te kunnen verschuilen achter hun glorieuze verleden. De 

HERE had hen toch uit Egypte bevrijd en in Kanaän gebracht? Jazeker. Maar maakte dat hen 

uniek? De HERE had hetzelfde gedaan met hun vijanden de Filistijnen en de Arameeërs. Ze 

zouden voor die weldaad van Hem dankbaar hebben moeten zijn en Hem trouw hebben moeten 

blijven. Maar ze hebben zijn genade ondankbaar versmaad. Nu zal de HERE Israël wegvagen 

van de aardbodem. 

 En Juda, het tweestamenrijk, met Jeruzalem, de tempel en het koningshuis van David? 

Ach, Juda kwam er in hoofdstuk 2 ook al niet best af. En het valt op hoe de HERE in Amos 7 

tot 9 meer dan eens over Jakob spreekt (7:2,5; 8:7; 9:8). Amos sprak zijn profetie uit in Israël, 

maar hij tekende haar op in Juda. Daar kregen ze dit ook te horen. En wat Davids huis betreft: 

in 9:11 is sprake van de vervallen hut van David. Ook die houdt dus geen stand. 

 Hier zijn we op het absolute dieptepunt: het is over en uit. Dit is wat Israël verdiend 

heeft. Zelfs in de visioenen van zijn gericht toonde God zijn bewogenheid en geduld, en hield 

Hij zich aanvankelijk in. Maar het hielp niet. Israël was onbekeerlijk en reddeloos verloren. We 

zijn hier op het niveau van Zondag 4 en 5. Israël heeft gezondigd tegen de allerhoogste majesteit 

van God en het heeft getoond dat het zelf niet aan de straf van God kan ontkomen en weer in 

genade aangenomen worden. Ze hebben alle deuren dichtgegooid en alle schepen achter zich 

verbrand. Als de voortgang van het heil van Israël had moeten komen, was het nu allemaal over 

en uit. De enige die goed is, is God zelf. En ziedaar, het wonder. Dat is genoeg. Want de HERE 

laat zijn werk niet uit zijn handen vallen. Als dan niemand meer trouw is, dan zal Hij zelf zorgen 

voor Iemand die dat wel is, een nieuwe Adam, een nieuwe David, een nieuw Israël: zijn eigen 

Zoon, Jezus Christus. 

 

7 Een hoorn van redding in Davids huis (9:8b-15) 

 

Evenwel zal Ik het huis van Jakob niet geheel wegvagen, spreekt de HERE. Het is een totaal 

onverwacht woord. Het vindt zijn grond niet in iets van Israël of Juda, niet in iets van Jeruzalem 

of David. De enige plek waaraan je hoop kunt ontlenen is het eigen hart van God, zijn trouw 

aan zichzelf. Als de HERE er niet was geweest, zegge Israël, dan waren wij verslonden en 

vergaan (Ps. 124). 

 Er waren er in het Israël van Amos’ dagen die zeiden: het kwaad zal niet naderen en ons 

niet tegemoettreden. Krijgen zij alsnog gelijk? Valt het met Gods oordeel allemaal wel mee, en 

komt Hij erop terug als puntje bij paaltje komt? 
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 Nee. De HERE zal Jakob niet geheel wegvagen. Maar Hij zal zijn volk wel in de zeef 

leggen. En dan zal Hij echt geen steentje met het graan doorlaten. Alle zondaars zullen sterven. 

Vooral zij die zeggen: het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoettreden. 

 Van zulke redeneringen moet je het dus niet van verwachten! Er zal redding komen, 

maar wel via een narrow escape. Amos verwijst voor die redding naar de vervallen hut van 

David. Die hut is vervallen. Die zal ook niet op eigen kracht hersteld worden. Ze is een ruïne. 

De HERE zelf moet haar oprichten, haar scheuren dichten en wat gesloopt is weer doen 

herrijzen. Hij zal, zoals de priester Zacharias zingt een hoorn van redding oprichten in het huis 

van David: Jezus Christus, de grote Zoon van David. Hij opent de weg naar redding, naar de 

toekomst. De HERE vergeet zijn belofte aan David niet. Zijn nakomeling zal de aarde besturen. 

Te beginnen met Edom, de ergste van de volken die in hoofdstuk 1 en 2 zijn genoemd. En met 

Edom zal God een rest uit alle volken voor zich winnen, zodat ze Hem gaan zoeken. Uit 

Handelingen 15 weten we dat wij in de bedeling leven waarin dit alles in vervulling gaat. Het 

evangelie van Jezus Christus, de Zoon van David, is de wereld ingegaan en overal zal wie zijn 

naam aanroept behouden worden. Want Hij heeft Gods oordeel en straf gedragen. Hij droeg 

onze zonden, onze lasten. En Hij bevrijdde ons daarmee. 

      

 
Zacharias en Gabriël (ca. 1800, Österreichische/Deutsche Schule, via www.bijbelaantekeningen.nl) 

 

Dankzij Hem komt de tijd dat de schepping nieuw wordt: de seizoenen maken plaats voor een 

bestel waarin de gewassen elke maand hun vrucht brengen, en de heuvels zullen druipen van 

jonge wijn. Gods volk zal een compleet nieuw leven ontvangen: het zal mogen wonen in nieuwe 

steden en hoeft plunderaars niet meer te vrezen. Alle kinderen van God zullen stevig geworteld 

zijn in Gods eeuwige liefde en voor altijd bij de HERE zijn. Het zal zijn zoals Psalm 85 zingt: 

U bracht een keer, HERE. De ongerechtigheid van uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun 

zonden bedekt in Christus. U hebt zich van uw brandende toorn afgewend. Ja, Gods heil is nabij 

hen die Hem vrezen, zodat er eer in hun land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten er 

elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet 

van de hemel neer. Ook geeft de HERE het goede en geeft het land zijn opbrengst. 

Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit, zij bloeit langs de weg waar zijn voetstappen staan. 

 

Ds. P. Niemeijer. 


