DE LAST VAN AMOS
Inleiding
Wat was dat voor last? Dat was de last des HEEREN, de woorden die de
profeten moesten spreken. Deze term vind je niet in Amos. Hier heet het
‘de woorden van Amos’.
Amos 1: 1

De woorden van Amos, die onder de veeherderen was
van Thekóa, dewelke hij gezien heeft over Israël, in de
dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van
Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël; twee jaren
voor de aardbeving.

Welke aardbeving dat ook maar was. Dat is niet helemaal duidelijk.
De naam Amos = lastdrager. Zo heet hij nu eenmaal. Hij kreeg ook een
moeilijke klus. Amos moest profeteren in het buitenland. Was hij dan geen
Israëliet? Jawel, Amos was een Jood.
Hij was veeherder, een dikke boer.
Veeherder komt nog één keer voor, bij Mesa, de koning van Moab (2 Kon.
3: 4). Daar is hetzelfde woord vertaald met ‘veehandelaar’: een herenboer
dus.
Thekóa ligt niet in Israël, maar in Juda. Dat zijn twee verschillende
begrippen. Israël is het noordelijke rijk van de 10 stammen, maar in de
Bijbel heten die 10 stammen Israël. De 2 stammen heten Juda. Beide rijken
hebben elkaar behoorlijk naar het leven gestaan.
In de dagen van David en Salomo, die beiden over alle stammen van Israël
regeerden, was het rijk welvarend. En als het rijk groot is, moeten de
burgers veel belasting betalen.
Na Salomo werd Rehábeam koning over Juda. Israël, de noordelijke 10
stammen, wilde Rehábeam wel als koning accepteren, maar dan moest de
belasting omlaag. Dat kon dus niet, want dan zou er te weinig geld in de
schatkist vloeien. Dat brengt onrust met zich mee en dan heb je de poppen
aan het dansen.
Rehábeam verhoogde juist de belastingen, waarop Israël zei: “We hebben
zelf wel een koning’. Dat was Jeróbeam uit het huis van Efraïm, de
eerstgeborene van Israël.
Maar de Heer had aan David een koning beloofd die zou regeren over het
huis van David. Dus kreeg Jeróbeam Juda niet en werd alleen koning over
de 10 stammen. Zo kreeg je dus twee rijken, Juda en Israël.
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Dat de Joden zich nu Israël noemen, komt omdat de naam ‘Israël’ vacant is,
want de 10 stammen zijn in ballingschap gegaan en daar niet meer uit
teruggekeerd. En dus pikte Juda hun land en hun naam in.
Thekóa =

Jes. 6: 1

een groot geluid
slaan =
had vroeger als eerste betekenis ‘het maken van
een groot geluid’. Het wordt in verband gebracht
met een bazuin.
Blaast de bazuin te Thekóa.

Waarom daar? Dat is een woordspeling.
Blazen = taqa.
Sjofar taqa = de bazuin blazen.
Als je dan toch een groot geluid moet voortbrengen, doe het dan in Thekóa.
Het is ons woord ‘tik’ of ‘tak’.
Bij andere gelegenheden moest geluid gemaakt worden in Sichem of Gilgal.
Het gaat over het uitroepen van Gods Woord.
Amos had iets gezien.
Gezien kan ook betekenen: begrijpen, of leren.
Net als: ‘Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond’. Dat zien wij niet,
maar we hebben begrepen, geleerd, dat het zo is. Wij weten dat het zo is.
Het gaat dus over de woorden van Amos die hij gezien en dus ook
begrepen heeft.
Die woorden gaan over Israël. Dit kan betekenen dat ze over beide huizen
van Israël gaan, maar dat moet blijken uit de inhoud van de profetie. Maar
in vers 1 wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen Israël en Juda.
Amos is uit Juda en krijgt profetieën over Israël, zo lijkt het.
Uzzia = ook Azarja. In het NT heet hij Ozias.
Jeróbeam is niet Jeróbeam de 1e, de zoon van Nebat, maar Jeróbeam de 2e,
de zoon van Joas.
Hij regeerde van 832 – 791 voor Christus.
Uzzia regeerde van 806 – 754 voor Christus. Daar zit een overlapping van
15 jaar in: van 806 – 791. In die 15 jaar moet Amos opgetreden hebben.
In 722 (78 jaar later) kwam het einde van het rijk van de 10 stammen. Dat
was dus ver daarna. Toen werden er slechts 40.000 man in ballingschap
weggevoerd. De meesten waren daarvoor al uit eigener beweging
vertrokken.
Amos uit Juda wordt gestuurd om de last des HEEREN over Israël uit te
roepen.
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Twee jaren voor de aardbeving (Zach. 14: 1 – 5). We weten uit de Bijbel
niet wanneer dat was.
De Heer zou alle heidenen verzamelen tegen Jeruzalem en bij die
gelegenheid zal Israël de Naam des HEEREN aanroepen (13), met als
gevolg dat een overblijfsel zal vluchten naar de woestijn. Dat is aan het
einde van de 70e week van Daniël. Zij zullen vlieden zoals ze deden voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda.
Wat hebben we aan die informatie als niet in de Bijbel staat wanneer die
aardbeving was, behalve dan in de dagen van Uzzia? De clou daarvan is
eenvoudig dit, dat er nu een verband gelegd is tussen de profetie van Amos
en de wederkomst van Christus. Het gaat dus om associatie.
We weten iets over een aardbeving in de dagen van Uzzia.
Flavius Josephus zegt er iets over, maar noemt er geen jaartal bij.
Tijdens de regering van Uzzia over Juda ging het goed met het land, maar
Uzzia werd overmoedig en wilde de tempel in. Hij werd tegengehouden.
Als straf werd hij melaats en heeft de rest van zijn leven in afzondering
doorgebracht. Waarschijnlijk nog ongeveer 4 jaren. Maar dan was dat niet
meer in de dagen van Jeróbeam. We weten het dus niet precies.
We kunnen er beter van uitgaan dat het gaat over het einde van de 70e
week van Daniël. Er is geen oorzakelijk verband, maar de parallel is
duidelijk.
Amos 1: 2

En hij zeide: De HEERE zal brullen uit Sion, en Zijn
stem verheffen uit Jeruzalem; en de woningen der
herderen zullen treuren, en de hoogte van Karmel zal
verdorren.

Karmel = vruchtbare plaats. De Heer verheft Zijn stem vanuit Jeruzalem,
omdat Hij daar ‘woont’, maar Zijn gericht is tegen Israël.
Indeling van het boek Amos
Voor de goede orde even een kort overzicht van het boek Amos. Het boek
begint met profetieën over verschillende volken, waarna vervolgens Juda
en Israël aan de beurt zijn. Dan volgen een paar visioenen, weer profetieën
over Israël, waarna het eindigt in de belofte van Israëls herstel.
Hieronder een korte uiteenzetting.

3

Bedreiging tegen verschillende volken
• Profetie over Syrië
3
4
5

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van
Damaskus, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat
zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst.
Daarom zal Ik een vuur in het huis van Házaël zenden,
dat zal de huizen van Benhadad verteren.
En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal
uitroeien den inwoner van Bíkeat‐Aven, en dien, die
den scepter houdt, uit Beth‐Eden; en het volk van Syrië
zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de
HEERE.

Zie ook Jes. 8: 4; Jes. 17: 1, 2; Jer. 49: 23 – 29; Zach. 9: 1.
• Profetie over de Filistijnen
6

7
8

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk
gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen
wegvoering, om aan Edom over te leveren.
Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza,
dat zal haar paleizen verteren.
En Ik zal den inwoner uitroeien uit Asdod, en dien, die
den scepter houdt, uit A’skelon; en Ik zal Mijn hand
wenden tegen Ekron, en het overblijfsel der Filistijnen
zal vergaan, zegt de Heere HEERE.

Zie ook Jes. 9: 11, 12; Jes. 14: 29 – 31; Jer. 25: 17 – 20; Jer. 25: 47; Ezech.
25: 15 – 17; Zef. 2: 4 – 7; Zach. 9: 5 – 7.
• Profetieën over Tyrus – Libanon
9

10

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Tyrus,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk
met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd
aan Edom, en niet gedacht aan het verbond der
broederen.
Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus,
dat zal haar paleizen verteren.

Zie ook Ps. 45: 12; Ps. 87: 4; Jes. 23: 1; Jer. 25: 22; Jer. 27: 1 – 11; Jer. 47: 4.
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• Profetieën tegen Edom
11

12

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij zijn
broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn
barmhartigheden heeft verdorven; en dat zijn toorn
eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos
behoudt.
Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de
paleizen van Bozra verteren.

Zie ook Jer. 25: 21 – 23; Jer. 27: 1 – 11; Dan. 11: 41.
• Profetieën over Ammon
13

14

15

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen der
kinderen Ammons, en om vier zal Ik dat niet afwenden;
omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben
opengesneden, om hun landpale te verwijderen.
Daarom zal Ik een vuur aansteken in den muur van
Rabba, dat zal haar paleizen verteren; met een gejuich
ten dage des strijds, met een onweder ten dage des
wervelwinds.
En hunlieder koning zal gaan in gevangenis, hij en zijn
vorsten te zamen, zegt de HEERE.

Zie ook Jes. 11: 14; Jer. 9: 25, 26; Jer. 25: 15 – 21; Jer. 27: 1 – 11; Jer. 49: 1 –
6; Ezech. 21: 20, 28 – 32; Ezech. 25: 1 – 11; Dan. 11: 41; Zef. 2: 8 – 11.
• Profetieën tegen Moab. Edom, Ammon en Moab samen =
Jordanië.
Amos 2: 1

2
3

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de
beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand
heeft.
Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de
paleizen van Keriôth verteren; en Moab zal sterven met
groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.
En ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien;
en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de
HEERE.

Zie ook Jer. 48.
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• Profetieën tegen Juda, zuidelijk van Israël, met Jeruzalem als
hoofdstad.
4

5

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de wet
des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet
bewaard hebben; en hun leugenen hen verleid hebben,
die hun vaders hebben nagewandeld.
Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal
Jeruzalems paleizen verteren.

• Profetieën over Israël.
6

7

8
9

10
11
12
13
14

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den
rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige
om een paar schoenen.
Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd
der armen zij, en den weg der zachtmoedigen
verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge
dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.
En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande
klederen, en drinken de wijn der geboeten in het huis
van hun goden.
Ik daarentegen heb den Amoriet voor hunlieder
aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte
der cederen, en hij was sterk als de eiken; maar Ik heb
zijn vrucht van boven, en zijn wortelen van onderen
verdelgd.
Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik
heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het
land van den Amoriet erfelijk bezat.
En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt,
en uit uw jongelingen tot Nazireën; is dit niet alzo, gij
kinderen Israëls? spreekt de HEERE.
Maar gijlieden hebt aan de Nazireën wijn te drinken
gegeven, en gij hebt den profeten geboden, zeggende:
Gij zult niet profeteren.
Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen
drukt, die vol garven is.
Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn
kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet
bevrijden.
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15
16

En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is
op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te
paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.
En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage
naakt henenvlieden, spreekt de HEERE.

• Hoofdstuk 3 – 6 = strafaankondigingen over Israël
• Hoofdstuk 7 = visioenen
1. Gezicht van de Sprinkhanen = hier is de leer van het
overblijfsel op gebaseerd;
2. Gezicht van Vuur = eet alles op. Het berouwde de HEERE;
3. Gezicht van het Paslood = de HEERE bouwt nauwkeurig een
ruïne. Niks overblijfsel.
Vers 8: hoogten = hoogmoed.
Alles zal verwoest worden.
Israël wordt genoemd: Jakob, Izak en Jeróbeam.
‘In Izak zal uw zaad genoemd worden.’ Het gaat over de
naam, de titel, van Israël. Die titel berust niet bij Juda, maar
bij Efraïm, de eerstgeborene;
• De uitwijzing van Amos.
Amázia is priester te Beth‐El. Daar werd een gouden kalf opgericht in de
dagen van Jerobeam 1e. Ook in Dan, voor het gemak; hoefde men niet zo
ver te reizen.
Beth‐El is een belangrijke plaats. Abraham woonde daar en Jakob droomde
daar. Zie ook Samuël, Elia en Elisa.
Beth‐El is een verwijzing naar gemeentelijke waarheid in onze dagen.
Beth‐El was toegewezen aan Benjamin, net als Jeruzalem. Maar de
Benjamenieten hadden verzuimd alle buitenlanders te verjagen (de
Jebusieten in Jeruzalem).
Efraïm heeft Beth‐El veroverd op Benjamin. Het hoort bij Benjamin thuis
maar in de praktijk behoort het tot Efraïm.
Beth‐El was in die dagen een plaats van afgoderij.
Het eerste gouden kalf (in de woestijn) werd genoemd naar Jehovah. Het
was een uitbeelding van Jehovah, maar het was een god die ze zelf
gemaakt hadden. Dat lijkt erg op tegenwoordig.
Zo de Naam des HEEREN gebruiken is zijn Naam ijdel gebruiken. Daarbij
denk je tegenwoordig nog het minst aan vloeken. Jezelf een godsbeeld
maken is eigendunkelijke godsdienst.
Amos 7: 10

Toen zond Amázia, de priester te Beth‐El, tot Jeróbeam,
den koning van Israël, zeggende: Amos heeft een
verbintenis tegen u gemaakt, in het midden van het
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huis Israëls; het land zal al zijn woorden niet kunnen
verdragen.
Verbintenis tegen = samenzwering.
Beth‐El ligt niet in het midden van Israël, maar het is wel een belangrijke
plaats. Daarom: midden.
11
12

Want alzo zegt Amos: Jeróbeam zal door het zwaard
sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land
gevankelijk worden weggevoerd.
Daarna zeide Amázia tot Amos: Gij ziener! ga weg,
vliedt in het land van Juda, en eet aldaar brood, en
profeteer aldaar.

Amos kon oprotten. ‘Zie maar ergens anders aan de kost te komen.’
13

Maar te Beth‐El zult gij voortaan niet meer profeteren;
want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis
des koninkrijks.

Beth‐El wordt beschouwd als de residentie van de koning. Het was in ieder
geval de plaats van religie.
14

Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amázia: Ik was
geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik
was een ossenherder, en las wilde vijgen af.

Profetenzoon = leerling.
Amos deed in vee.
Hij las ook wilde vijgen af.
Wilde vijgen = sakan. Het is ook een aanduiding van rust, in de zin van: er
is niets. Vandaar wild.
Maar volgens Ab gaat het daar niet over, maar meer dat Amos op z’n rust
gesteld was.
15
16

Maar de HEERE nam mij van achter de kudde; en de
HEERE zeide tot mij: Ga henen, profeteer tot Mijn volk
Israël.
Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet
profeteren tegen Israël, noch druppen tegen het huis
van Izak.

Druppen = woorden spreken.
Huis van Izak = Israël. Komt alleen in Amos voor (7: 9, 16) = Saksen =
Scyten (verbastering van Saksen).
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Het zou niet langer Gods volk zijn, niet langer dat koninklijk‐ en
priesterlijk volk, aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd.
17

Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad
hoereren, en uw zonen en uw dochteren zullen door
het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer
uitgedeeld worden; en gij zult in een onrein land
sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land
gevankelijk worden weggevoerd.

Hoe dat vervuld is hebben we geen idee van, omdat het niet vermeld
wordt. Het zou betrekking kunnen hebben op het jaar 722 wanneer Israël
in ballingschap wordt weggevoerd.
In Israël was alles commercieel. Dat was dan ook de reden van Gods
oordeel.
4. Gezicht van de korf met de vruchten.
(Het staat er hier een beetje raar tussen en het lijkt alsof we ineens in vers
4 van Amos 7 zitten, maar dit is het vervolg van de opsomming van de
visioenen.)
Amos 8: 1
2

3

De Heere HEERE deed mij aldus zien: en ziet, een korf
met zomervruchten.
En Hij zeide: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een korf
met zomervruchten. Toen zeide de HEERE tot mij: Het
einde is gekomen over Mijn volk Israël; Ik zal het
voortaan niet meer voorbijgaan.
Maar de gezangen des tempels zullen te dien dage
huilen, spreekt de Heere HEERE; vele dode lichamen
zullen er zijn, in alle plaatsen zal men ze stilzwijgend
wegwerpen.

Korf met rijpe vruchten.
Zomervruchten = rijpe vruchten.
Nog rijper = rot.
‘Einde is gekomen’ kan net zo goed betekenen: einde zal komen.
Het einde van de ontwikkeling van het volk is bereikt.
In de dagen van Jeróbeam 2e stond de ontwikkeling van Israël op z’n
hoogtepunt. Toen was het afgelopen en ging het bergafwaarts, z’n
ondergang tegemoet.
Dit loopt nog door tot het einde van hoofdstuk 8.
Waar ze ook heengaan, de Heer weet ze te vinden.
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5. Gezicht van de Heer bij het altaar
Komt het dan nooit meer goed met dat volk? Er staat verschillende malen
in het OT dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat werd over het totale volk
Israël gezegd. De lijn verspringt af en toe van Juda naar Efraïm en
andersom.
Amos 9: 8

Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig
koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge;
behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal
verdelgen.

Niet tegen Juda, maar tegen Israël.
Huis Jakobs = hier dus ook Israël.
9

Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder
al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt
in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen.

Huis Israëls = huis Jakobs. Wat waardevol is wordt eruit gezeefd. Israël
wordt beschouwd als zand der zee maar ook als steen zonder handen
afgehouwen. Het gaat hier over een gelovig overblijfsel.
10

Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard
sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal ons niet
genaken, noch ons voorkomen.

‘Ja, maar dat zal ons niet gebeuren.’ De Heer zal echter een oordeel
brengen over alle volken, dus ook over Israël.
Het gaat over de dagen van de wederkomst van Christus, want de dag des
HEEREN wordt genoemd.
• Het herstel van Israël
11

Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder
oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan
haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen,
als in de dagen van ouds;

Waarom moet nu ineens dat huis van David genoemd worden?
Zie Luk. 1 – God zal Hem de troon van David geven. Hier lijkt het dus in
eerste instantie over de 10 stammen te gaan, hoewel het uiteindelijk over
alle stammen van Israël gaat.
God had ook beloofd dat er altijd iemand op de troon van David zou zitten.
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Al die profetieën hebben hun vervulling in de dagen van de wederkomst
van Christus. De vervulling vroeger staat daar model voor.
De profetieën over de 10 stammen zijn in het verleden vervuld, maar
zullen in de toekomst alsnog hun uiteindelijke vervulling krijgen.
Hebben de 10 stammen dan een eigen staat? Jazeker, meerdere zelfs. Het
gaat over onze eigen cultuur, volk, hoogmoed, hoererij enzovoort.
Uitleg
In plaats van enkele aspecten van deze profetieën te noemen, kunnen we
de tekst beter vers voor vers doorlezen, de profetieën over de andere
volken even buiten beschouwing latend.
Amos 2: 4

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de wet
des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet
bewaard hebben; en hun leugenen hen verleid hebben,
die hun vaders hebben nagewandeld.

Drie of vier = veel. Niet één of twee, maar veel. Zo schreef men dat vroeger
ook in de ongewijde literatuur. Voor de Heer is drie of vier wel genoeg om
in te grijpen.
Vaderlijke inzettingen of inzettingen die ons van de vaderen zijn
overgeleverd = Joodse traditie.
Dat oordeel kwam bij de wegvoering naar Babel en in 70 na Christus, bij de
verwoesting van Jeruzalem door Titus. Deze verwoesting zal nog een keer
gebeuren aan het einde van de 70e week van Daniël.
5

Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal
Jeruzalems paleizen verteren.

Dit brengt je meteen naar het einde van de 70e week van Daniël.
6

Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël,
en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den
rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige
om een paar schoenen.

Er komt van alles voorbij.
Rechtvaardige voor geld kopen = recht (om)kopen. Zodra je op zoek gaat
naar recht, blijkt dat heel moeilijk te zijn. En voor zover het om echt recht
gaat, is dat heel duur; als het al bestaat.
Rechtvaardigheid bestaat niet. Iemand voor veel geld het recht geven,
noemen wij corrupt. Zo ging dat in die dagen.
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Iets is rechtsgeldig zolang het niet aangevochten wordt. Recht moest je
kopen. In Nederland komt dat ook voor, maar hier is het minder erg dan in
andere landen. In ieder geval ging het er in Israël wel zo aan toe.
Geld is in zichzelf niets waard. Het is een ruilmiddel. Als het toch wat
waard is, dan is dat omdat men kans ziet dat geld te vermeerderen, door
rente bijvoorbeeld. Voor geld moet iemand werken. Dat doen alleen de
armen. Zo stroomt het geld van de armen naar de rijken.
Natuurlijk, een mens moet werken voor z’n geld, maar als geld groeit, dan
gaat dat over de rug van de armen. Daarom mag er in de Bijbel ook geen
rente geheven worden. Zodra er geen armen meer zijn, houdt het op. Dan
kan er alleen nog geld vermeerderd worden door geld bij te drukken.
Groei kan niet doorgaan tot in het oneindige. Dus, of geld bijdrukken, of
geld devalueren. Zo deed men dat vroeger. Als nu de euro moet blijven
draaien, dan moet er of geld bijgedrukt worden, of de euro wordt
gedevalueerd.
7

Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd
der armen zij, en den weg der zachtmoedigen
verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge
dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.

Ernaar hijgen = ernaar streven, verlangen.
De armen moeten verdrukt en vernederd worden. Ze moeten rente betalen
en dus hard werken.
Zachtmoedigen kunnen in deze wereld niet standhouden. Tegenwoordig
heb je daar assertiviteitstrainingen voor, want als je zachtmoedig bent,
dan ben je een sukkel.
Er was religieuze prostitutie. Het gaat over religie op het allerlaagste
niveau.
8

En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande
klederen, en drinken den wijn der geboeten in het huis
van hun goden.

Ze zijn zeer religieus.
Geboeten = als iemand boete moest betalen, dan kon dat door geld, zodat
de rechter daar weer wijn voor kon kopen. Als je te arm was, betaalde je
met kleding, maar dan moest het pand voor de avond weer worden
teruggegeven. Zo moest dat, maar zo gebeurde dat natuurlijk niet.
De overheid heeft altijd gelijk en als ze niet gelijk hebben, moet jij dat
bewijzen. Ze gebruiken het recht voor eigen doeleinden en eigen belangen.
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10

Ik daarentegen heb den Amoriet voor hun aangezicht
verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen,
en hij was sterk als de eiken; Maar Ik heb zijn vrucht
van boven, en zijn wortelen van onderen verdelgd.
Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik
heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het
land van den Amoriet erfelijk bezat.

God heeft oordelen uitgebracht over Egypte, waarbij dat hele wereldrijk
ten onderging.
Bovendien zijn de volken die ten tijde van de intocht in Kanaän woonden
uit het land verdreven.
Nu gedraagt Israël zich net zoals Egypte en die andere volken. Daarom is
Israël nu zelf aan de beurt.
11
12

En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt,
en uit uw jongelingen tot Nazireën; is dit niet alzo, gij
kinderen Israëls? spreekt de HEERE.
Maar gijlieden hebt aan de Nazireën wijn te drinken
gegeven, en gij hebt den profeten geboden, zeggende:
Gij zult niet profeteren.

De profeten werd de mond gesnoerd.
13

Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen
drukt, die vol garven is.

Drukken = verdrukken.
14
15
16

Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn
kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet
bevrijden.
En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is
op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te
paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.
En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage
naakt henenvlieden, spreekt de HEERE.

Er is geen ontkomen aan. Wat gezegd is, zal geschieden.
Amos. 3: 1

Hoort dit woord, dat de HEERE tegen ulieden spreekt,
gij kinderen van Israël! namelijk tegen het ganse
geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd,
zeggende:

13

Israël heet net zo goed het ganse huis Israëls. Daar hoeft Juda niet bij in te
zitten. Het gaat hier ook niet over Juda, maar alleen over Israël. Zie vers
12: Samaria. 2: 10 gaat ook over Israël.
2

Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden
alleen gekend; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden
over ulieden bezoeken.

Ik heb u uitverkoren boven alle geslachten. Dat kon de Heere doen, want
alle geslachten waren van Hem.
3

Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij
bijeengekomen zijn?

Oorzaak en gevolg: eerst dit en dan dat.
4

Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof
heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem
verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebbe?

Eerst roof en dan brullen.
5

Zal een vogel in den strik op de aarde vallen, als er
geen strik voor hem is? Zal men den strik van den
aardbodem opnemen, als men ganselijk niet heeft
gevangen?

Nog steeds oorzaak en gevolg.
6

Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk
niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de
HEERE niet doet?

De bazuin is de oproep tot de krijg of de aankondiging van de nieuwe
koning. Dan schrik je wel even. Die dingen veroorzaken een enorme herrie.
Sjofar = het Woord van God.
Kwaad = de Heer zou toch voor volk en stad zorgen?
7

Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij
Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten,
geopenbaard hebbe.

Ook oorzaak en gevolg. Voordat de Heer wat doet, maakt Hij eerst bekend
wat Hij gaat doen.

14

Verborgenheid = hier ‘sod’ = het is nog niet bekendgemaakt, maar het zal
wel bekendgemaakt worden. Het blijft dus niet verborgen, maar moet
alleen nog meegedeeld worden.
De Heer zendt in onze dagen geen profeten, behalve dan aan het begin van
onze bedeling toen het fundament gelegd werd. Nu wordt er niet meer
geprofeteerd. Als de Heer nu wat wil doen, hoe maakt Hij dat dan bekend?
Wel, via Amos. Naar aanleiding van die tijd krijgen wij mededelingen over
wat de Heer aan het einde van onze tijd gaat doen.
8

De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere
HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?

De Heer heeft gesproken. Als de Heer Zijn Woord bekendmaakt, worden
wij geacht dat Woord te spreken.
9

Doet het horen in de paleizen te Asdod, en in de
paleizen in Egypte, en zegt: Verzamelt u op de bergen
van Samaria, en ziet de grote beroerten in het midden
van haar, en de verdrukten binnen in haar.

Samaria = Israël.
Het onrecht dat gebeurt in dat land. Alles barst uit z’n voegen (dat is met
alles wat groeit).
Nog even over de aardbeving. Dat woord betekent in werkelijkheid alleen:
beving, golving = synoniem met beroerten.
De opvatting bestaat dat het ging over één of andere nationale ramp, bijv.
een oproer (occupy) of actie. Het hoeft dus niet een aardbeving te zijn.
Zacharia spreekt wel over een aardbeving.
Samaria is het kerngebied van Israël.
10

Want zij weten niet te doen, dat recht is, spreekt de
HEERE; die in hun paleizen schatten vergaderen door
geweld en verstoring.

Ze weten niet hoe dat moet. Ze kennen dat hele begrip niet meer.
Paleis = verheven plaats. Hoeft dus geen koninklijk paleis te zijn. Daar
verzamel je je rijkdommen en daar ontleent men status aan.
Hoezeer zijn deze woorden op onze tijd van toepassing. Als je niets anders
te doen hebt dan rijkdommen verzamelen, ten koste van anderen! Als je
rijk wilt worden, moet je niet met je handen werken. Je kunt medelijden
hebben met mensen die hun hele leven bezig zijn met geld verdienen, want
geld heeft geen waarde, op termijn tenminste.
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Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De vijand! en dat
rondom het land! die zal uw sterkte van u
nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd
worden.

Dat gaat normaal gesproken altijd zo. Opgang, gevolgd door decadentie,
waarna zo’n samenleving kapotgaat en prooi wordt van de buren.
12

Alzo zegt de HEERE: Gelijk als een herder twee
schenkelen, of een stukje van een oor uit des leeuwen
muil redt, alzo zullen de kinderen Israëls gered
worden, die daar zitten te Samaria, in den hoek van het
bed, en op de sponde van de koets.

Er zullen een paar ontkomen (gelovig overblijfsel).
Zitten = rusten.
Ze leven in luxe en het ontgaat hen wat er in werkelijkheid aan de hand is.
Het is alsof het parlement bijeengekomen is en zegt: ‘Het komt allemaal
wel goed; après nous le deluge’ (na ons de zondvloed). Wie dan leeft, wie
dan zorgt. Dat was de situatie.
13
14

15

Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere
HEERE, de God der heirscharen.
Dat Ik, ten dage als Ik Israëls overtredingen over hem
bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren
van Beth‐El; en de hoornen des altaars zullen worden
afgehouwen, en ter aarde vallen.
En Ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan; en de
elpenbenen huizen zullen vergaan, en de grote huizen
een einde nemen, spreekt de HEERE.

Hoornen des altaars = de kracht zal worden weggenomen. De Heer maakt
aan alle rijkdom een einde.
Amos 4: 1

Hoort dit woord, gij koeien van Basan! gij, die op den
berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de
nooddruftigen verplettert; gij, die tot hunlieder heren
zegt: Brengt aan, opdat wij drinken.

Koeien van Basan. Het gaat over de vrouwen van Basan.
Armen verdrukt... in plaats van helpen. Charitatief werk is altijd al
vrouwenwerk geweest.
Men heerste niet over het land maar over het volk.
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2

3

De Heere HEERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid, dat
er, ziet, dagen over ulieden zullen komen, dat men u zal
optrekken met haken, en uw nakomelingen met
visangelen.
En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich
henen; en gij zult, hetgeen in het paleis gebracht is,
wegwerpen, spreekt de HEERE.

Gij zult gesleept worden.
4

Komt te Beth‐El, en overtreedt te Gilgal; maakt des
overtredens veel, en brengt uw offers des morgens, uw
tienden om de drie dagen!

Cynisch bedoeld. Ga maar gewoon door.
Tienden = religieus waren ze wel.
5

En rookt van het gedesemde een lofoffer, en roept
vrijwillige offers uit, doet het horen; want alzo hebt gij
het gaarne, gij kinderen Israëls! spreekt de HEERE.

Ga maar gewoon je gang, maar het oordeel komt.
6

Daarom heb Ik ulieden ook reinheid der tanden
gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in al uw
plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij,
spreekt de HEERE.

7

Daartoe heb Ik ook den regen van ulieden geweerd, als
er nog drie maanden waren tot den oogst, en heb doen
regenen over de ene stad, maar over de andere stad
niet doen regenen; het ene stuk land werd beregend,
maar het andere stuk lands, waar het niet regende,
verdorde.

Negatief.

Ze hadden het kunnen weten want het was een waarschuwing. Een
standaardmethode van de Heer om te waarschuwen was de regen in te
trekken.
8

En twee, drie steden togen om tot een stad, opdat zij
water mochten drinken, maar werden niet verzadigd;
nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de
HEERE.
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9

Ik heb ulieden geslagen met brandkoren en met
honigdauw; de veelheid uwer hoven, en uwer
wijngaarden, en uwer vijgebomen, en uwer olijfbomen
at de rups op; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij,
spreekt de HEERE.

Brandkoren en honingdauw = ziekten van het gewas.
10

Ik heb de pestilentie onder ulieden gezonden, naar de
wijze van Egypte; Ik heb uw jongelingen door het
zwaard gedood, en uw paarden gevankelijk laten
wegvoeren; en Ik heb den stank uwer heirlegeren zelfs
in uw neus doen opgaan; nochtans hebt gij u niet
bekeerd tot mij, spreekt de HEERE.

Wat de situatie ook is, geen bekering!
11

Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God
Sódom en Gomórra omkeerde, u, die waart als een
vuurbrand, dat uit den hemel gered is; nochtans hebt
gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.

Twee wereldoorlogen, geen bekering.
12

Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël! omdat Ik u dan dit
doen zal, zo schik u, o Israël! om uw God te ontmoeten.

Israël zal te maken krijgen met zijn eigen God. Dat gold toen en het
eindigde in de vernietiging van het hele rijk. Maar het geldt net zo goed
voor de westerse landen nu.
Het gaat hier niet over de Joodse staat, hoewel daarmee hetzelfde zal
gebeuren (zie Dan. 9: 24 – 27).
Het gaat hier over de Kaukasiërs, over het blanke ras, maar dat mag je zo
natuurlijk niet zeggen, want dat neigt naar racisme.
De woorden die toen van toepassing waren op de 10 stammen van Israël
zijn nu van toepassing op de westerse wereld. Zij zullen redding brengen,
maar dat is pas daarna, door de prediking van het Woord van God.
Hoséa spreekt over dezelfde dingen. Daar gaat het ook over de 10
stammen. Hun werd het priesterambt ontnomen.
Israël wordt opgeroepen om God te ontmoeten. Wanneer? In 5: 18 gaat het
over de dag des HEEREN. Dat is bij Zijn wederkomst.
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Want zie, Die de bergen formeert, en den wind schept,
en den mens bekend maakt, wat Zijn gedachte zij, Die
den dageraad duisternis maakt, en op de hoogten der
aarde treedt, HEERE, God der heirscharen, is Zijn
Naam.

God maakt de mens bekend wat Hij denkt. God spreekt van den beginne,
zei Johannes, maar de mens wil het niet horen. Als dat ergens zo is, dan is
het wel in de westerse wereld. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor
Gods Woord. Elke zwarte weet dat het christendom de godsdienst van de
blanken is.
Amos 5: 1
2
3

Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een
klaaglied, o huis Israëls!
De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder
opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die
haar opricht.
Want zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met
duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met
honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls.

Het volk zal letterlijk gedecimeerd worden. De grote menigten die in het
land waren zijn allang weggevlucht, voordat Assyrië de rest (40.000)
deporteerde.
4
5

Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij,
en leeft.
Maar zoekt Beth‐El niet; en komt niet te Gilgal, en gaat
niet over naar Ber‐séba; want Gilgal zal voorzeker
gevankelijk worden weggevoerd, en Beth‐El zal
worden tot niet.

Gilgal = eerste plaats na de doortocht door de Jordaan.
Beth‐El = Abraham woonde daar.
Je kunt wel naar de heilige plaatsen gaan, maar het zal je niet helpen.
6

Zoekt den HEERE, en leeft; opdat Hij niet doorbreke, in
het huis van Jozef als een vuur, dat vertere, zodat er
niemand zij, die het blusse in Beth‐El;

Huis van Jozef = 10 stammen.
De Heer zal het verteren.
7

Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid
ter aarde doen liggen.
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Alsem = bitterheid.
Recht is kenmerkend voor het Woord van God. Dat recht is er niet meer en
dit beperkt zich niet alleen tot de rechtzalen.
Alles wat God gesproken heeft is recht. Alles wat met Gods Woord te
maken heeft, daar wil men niets meer mee te maken hebben.
Tegenwoordig is het allemaal lofprijzing en aanbidding. Aan wie?
8

9

Die het Zevengesternte en den Oríon maakt, en de
doodsschaduw in den morgenstond verandert, en den
dag als den nacht verduistert; die de wateren der zee
roept, en giet ze uit op den aardbodem, HEERE is Zijn
Naam.
Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke;
zodat de verwoesting komt over een vesting.

Men is er vooral op uit om de grote bedrijven onderuit te halen.
Tegenwoordig is dat normaal, de concurrentie uitschakelen.
10

Zij haten in de poort dengene, die bestraft, en hebben
een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt.

Ze haten degenen die precies zeggen hoe het ervoor staat. Eerlijkheid en
waarheid wordt in onze samenleving door niemand op prijs gesteld.
11

12

Daarom, dat gij den arme vertreedt en een last koren
van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van
gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij
hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult
derzelver wijn niet drinken.
Want Ik weet, dat uw overtredingen menigvuldig, en
uw zonden machtig vele zijn; zij benauwen den
rechtvaardige, nemen zoengeld, en verstoten de
nooddruftigen in de poort

Als er echt problemen zijn, dan wordt dat afgekocht met een heleboel geld.
Dat betalen uiteraard de armen.
13

Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want
het zal een boze tijd zijn.

Hou je mond er maar over.
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Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en
alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden
zijn, gelijk als gij zegt.

Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Zoek eerst het Koninkrijk...
dan heb je tenminste nog een leven.
Nederland heeft ooit welvaart gekend en dat heeft waarschijnlijk alles te
maken gehad met de plaats die het Woord van God in de samenleving
innam. Wij zouden zelf, individueel, rekenschap geven van ons handelen,
maar dit geldt ook voor hele volken. God zal in de dag des Heeren de
volken oordelen.
15

Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het
recht in de poort, misschien zal de HEERE, de God der
heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn.

Jozefs overblijfsel.
Nu zijn wij dat overblijfsel. Straks zal dat een ander overblijfsel zijn.
Misschien = het zal gebeuren.
16

Daarom, zo zegt de HEERE, de God der heirscharen, de
Heere: Op alle straten zal rouwklage zijn, en in alle
wijken zullen zij zeggen: Och! och! en zullen den
akkerman roepen tot treuren, en rouwklage zal zijn bij
degenen, die verstand van kermen hebben.

Verstand van kermen = het zal ze leren te kermen (cynisch).
17
18

Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal
door het midden van u doorgaan, zegt de HEERE.
Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch
zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis
wezen en geen licht.

Dat is toch niet ten tijde van de dagen van de Assyrische inval. We zijn hier
in de eindtijd terechtgekomen.
19

Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens
leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in
een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en
hem beet een slang.

Men denkt het ene probleem op te lossen, maar daar komen weer andere
problemen voor in de plaats. Het dondert gewoon in elkaar.
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Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen
licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij?

Het licht gaat uit in het westen. Het wordt voor de antichrist makkelijker
om de macht te grijpen wanneer eerst de hele boel in elkaar stort.
Geld wordt afgeschaft; je kunt straks alleen nog elektronisch betalen.
21

Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw
verbodsdagen niet rieken.

Ook christelijke bijeenkomsten ontaarden steeds meer in feesten. Als je je
maar vermaken kunt.
22

23

Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders
uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan;
en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet
aanzien.
Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik
uwer luiten spel niet horen.

Een hoop herrie, maar de Heer wil er niets mee te maken hebben.
24

Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de
wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek.

Hoe lager het peil, hoe meer oordeel.
25
26

Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen
en spijsofferen toegebracht, o huis Israëls?
Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijûn, uw
beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt,

Verwijst naar Saturnus = Satanas.
Ze hadden weliswaar de Naam des Heeren op hun lippen, maar
ondertussen vereerden ze nog wel wat andere afgoden.
27

Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver
boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is
God der heirscharen.

Zo zal het ook met de westerse volken gaan.
Amos 6: 1

Wee den gerusten te Sion, en den zekeren op den berg
van Samaria! die de voornaamste zijn van de
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eerstelingen der volken, en tot dewelke die van het
huis Israëls komen.
Sion = in de praktijk Jeruzalem en dus de hoofdstad van Juda.
Maar niet alleen Jeruzalem, ook Sion verwijst naar het Davidische
koningshuis. Zie Hebr. 12: ‘Gij zijt gekomen tot...’.
Sion staat voor de troon van David. De Rechthebber daarop is Christus,
maar Hij is in de hemel. Het is dus overdrachtelijk bedoeld.
Sion was de vesting, de burcht, van David.
Nu is het zo dat de 10 stammen nooit geregeerd worden in het land door
het huis van David. Maar nu ze in ballingschap zijn en zich onder de
volkeren bevinden, worden ze dan nu misschien ergens door iemand uit
het huis van David geregeerd? Ja, dat is zeker zo.
Dat is waarschijnlijk de achtergrond van het gebruik van deze uitdrukking
hier.
Die van het huis Israëls maken deel uit van de voornaamste der volkeren.
Hier staat ‘reshiet’ = eerstgeborene. Israël is gesteld als eerstgeborene via
Efraïm en wordt geregeerd door iemand uit het huis van David. Om dat
verder te onderbouwen valt hier misschien een beetje teveel buiten het
kader van de Profetie van Amos, maar er zijn genoeg profetieën over te
vinden.
Het maakt ons misschien ook geen bal uit, maar God kennelijk wel. Dat
speelt zeker in de dagen van de wederkomst weer een rol.
De Heer zou Israël zegenen in ballingschap. Het gaat hier dus over dat volk
met z’n eerstgeboorterecht.
2

Gaat over naar Kalné, en ziet toe; en gaat van daar naar
Hamath, de grote stad, en trekt af naar Gad der
Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of
hun landpale groter dan uw landpale?

Of die volkeren dan beter zijn dan Israël? Nee, Israël is net als die andere
volken die hun rijkdom boven alles stellen.
3

Gij, die den bozen dag verre stelt, en den stoel des
geweld nabij brengt.

Ja, dat kan nog heel lang duren. Men gelooft het gewoon niet en zegt: ‘Het
zal mijn tijd wel duren’. Men wil de dag des Heeren niet, maar een eigen
troon, gebaseerd op corruptie en geweld.
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4
5

Die daar liggen op elpenbenen bedsteden, en weelderig
zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de
kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal.
Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken
zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David;

Ze voelen zich als David.
Kwinkeleren = parat = praten. Verstrooien, in de zin van verkwisten;
praten, praatjes, waardeloze woorden in het rond strooien.
6

Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de
voortreffelijkste olie, maar bekommeren zich niet over
de verbreking van Jozef.

Ze hebben niet in de gaten dat het volk, de eerstgeborene, naar de
knoppen gaat.
7

Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de
voorsten, die in de gevangenis gaan; en het banket
dergenen, die weelderig zijn, zal wegwijken.

Ze zouden in fasen worden weggevoerd.
8

De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelf (spreekt
de HEERE, de God der heirscharen): ik heb een gruwel
van Jakobs hovaardij, en Ik haat zijn paleizen; daarom
zal Ik de stad en haar volheid overleveren.

Paleizen = vestingen, hoge plaatsen.
Stad = Samaria.
9

En het zal geschieden, zo er tien mannen in enig huis
zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen.

Waarom 10?
10

En de naaste vriend zal een iegelijk van die opnemen,
of die hem verbrandt, om de beenderen uit het huis uit
te brengen, en zal zeggen tot dien, die binnen de zijden
van het huis is: Zijn er nog meer bij u? En hij zal
zeggen: Niemand. Dan zal hij zeggen: Zwijg! want zij
waren niet om des HEEREN Naam te vermelden.

24

Bij dood en begrafenis spreekt men een gebed uit, maar hier wordt gezegd:
Zwijg! Het past niet om de Naam des Heeren erbij te halen, want het was
een oordeel dat van Hem kwam.
11
12

Want ziet, de HEERE geeft bevel, en Hij zal het grote
huis slaan met inwatering, en het kleine huis met
spleten.
Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Zal men
ook daarop met runderen ploegen? Want gijlieden hebt
het recht in gal verkeerd, en de vrucht der
gerechtigheid in alsem.

Het antwoord is nee.
Alsem = gal.
13

Gij, die blijde zijt over een nietig ding; gij, die zegt:
Hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen
verkregen?

Nietig ding = niets. Het is gewoon niet een ding = gebakken lucht.
Blij zijn om iets dat er niet is.
Hoornen = kracht, sterkte, rijkdom, macht, status.
Hoorn = kerem = kroon.
14

Want ziet, Ik zal over ulieden, o huis Israëls! een volk
verwekken, spreekt de HEERE, de God der heirscharen;
die zullen ulieden drukken, van daar men komt te
Hamath, tot aan de beek der wildernis.

Het zal verwoest worden door de Assyriërs. We zouden hierin gewoon
onze eigen samenleving herkennen.
Amos 8: 4

Hoort dit, gij, die den nooddruftige opslokt! en dat om
te vernielen de ellendigen des lands;

Gij, die de armen uitbuit en verdrukt.
5

Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat
wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij
koren mogen openen? verkleinende de efa, en den
sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met
bedriegelijke weegschalen;

Op een feestdag moeten de winkels dicht. Men kan niet wachten tot de
winkels weer open kunnen. Het draait allemaal om geld. Het gaat allang

25

niet meer om producten die nodig zijn om te leven. Het gaat om
rendement, dat je geïnvesteerde geld rendement oplevert. Bij de levering
van bijvoorbeeld stroom gaat het niet om het product stroom, maar om
geld.
Weegschalen. Ja, maar bij ons hebben we vaste maten en gewichten. Jaja.
Dan verander je niet de efa, maar de sikkel. Dan verander je gewoon de
waarde van het geld. De effectenhandel draait op kosten van de economie,
op arbeid die de arbeider produceert.
6

Dat wij de armen voor geld mogen kopen, en den
nooddruftige om een paar schoenen; dan zullen wij het
kaf van het koren verkopen.

Het is weliswaar afval maar het moet wel geld opbrengen. Er zijn zelfs
bedrijven die handelen in stront. Er zijn zelfs bedrijven in papieren die
recht geven op schijten. Zo zit onze samenleving in elkaar.
7
8

9

De HEERE heeft gezworen bij Jakobs heerlijkheid: Zo Ik
al hun werken in eeuwigheid zal vergeten!
Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie
daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als
een rivier, en het zal heen en weder gedreven en
verdronken worden, als door de rivier van Egypte.
En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere
HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen
ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.

Te dien dage = niet deze dag, maar op die dag, met verwijzing naar de
toekomst (zie 9: 11).
Hier in dit vers wordt ook de dag des Heeren beschreven.
Te dien dage = kenmerkend voor het aangeven van de dag des Heeren, die
begint bij het einde van de 70e week van Daniël.
10

En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in
weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op
alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen
in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs
einde als een bitteren dag.

Allemaal tekenen van rouw.
Enige = verwijzing naar de eerstgeborene.
11

Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik
een honger in het land zal zenden; niet een honger
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naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen
de woorden des HEEREN.
Dan spreekt de Heer niet meer.
12

13
14

En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het
noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het
woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet
vinden.
Te dien dage zullen de schone jonkvrouwen en de
jongelingen van dorst versmachten;
Die daar zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen:
Zo waarachtig als uw God van Dan leeft, en de weg van
Ber‐séba leeft! en zij zullen vallen, en niet weder
opstaan.

Dan en Ber‐séba = het uiterste noorden en het uiterste zuiden.
Amos 9: 1

Ik zag den HEERE staan op het altaar, en Hij zeide: Sla
dien knoop, dat de posten beven, en doorkloof ze allen
in het hoofd; en Ik zal hun achterste met het zwaard
doden; de vliedende zal onder hen niet ontvlieden,
noch de ontkomende onder hen behouden worden.

De verwoesting van het altaar.
Altaar = beeld van de dienst aan God.
Knoop = het samenstel der dingen. Dat wordt doorkloofd. Het is allemaal
te ingewikkeld geworden.
Knoop = dingen die samengevoegd zijn – kaftor – kapiteel.
Hak het maar door, laat het maar uit elkaar vallen. Dat gaat de Heer doen.
8

Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig
koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem verdelge;
behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal
verdelgen, spreekt de HEERE.

Dat is Israël = in 722 weggevoerd naar Assyrië. Daarna is Israël onder de
heidenen terechtgekomen, waar alles gewoon weer van voren af aan
begon.
Zo aan het einde van het boek weet je dat er nog zegening moeten komen.
Dat is hier ook zo.
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Er komt oordeel over Jakob, maar de Heer zal het volk niet ganselijk
verdelgen; het koninkrijk wel. Daarom kon men maar beter vluchten uit
het huis van Jakob en dat deed men dan ook. Israël was tegen de tijd dat
Assyrië het in ballingschap wegvoerde al grotendeels leeg. De meesten
waren voor die tijd het land al uitgevlucht. Daar hebben we de Scyten aan
te danken.
9
10

Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder
al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt
in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen.
Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard
sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet
genaken, noch ons voorkomen.

Huis Israël = huis Jakobs.
God zal dat huis schudden onder al de heidenen. Dat volk wordt op één of
andere wijze gezift en gezuiverd, onder de heidenen en in het buitenland.
Daar zijn meerdere profetieën over:
Ezech. 11: 15

Mensenkind, het zijn uw broederen, uw broederen, de
mannen uwer maagschap, en het ganse huis Israëls, ja,
dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd
hebben: Maakt u verre af van den HEERE, ditzelve land
is ons tot een erfbezitting gegeven.

Ezechiël trad op onder de Israëlieten in het buitenland. Dus onder Israël
terwijl de Joodse staat nog bestond.
Huis Israëls = Samaria.
Jeruzalem zei tot Samaria...
Juda zei tot Israël: ‘maak je maar los van de Heere, want dan is het land
van ons en kunnen wij de naam Israël claimen’. Dat is gebeurd.
16

Daarom zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen
van onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel Ik
hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun
een weinig tijds tot een heiligdom zijn, in de landen,
waarin zij gekomen zijn.

Haha, dus toch in het buitenland. De Heer zou ze zegenen, terwijl ze zich
onder de heidenen bevonden.
17

Daarom zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal
ulieden vergaderen uit alle volken, en Ik zal u
verzamelen uit alle landen, waarin gij verstrooid zijt,
en Ik zal u het land Israëls geven.
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Daarna zullen ze alsnog verzameld worden.
Ezech. 22: 15

En Ik zal u verstrooien onder de heidenen, en u
verspreiden in de landen, en uw onreinigheid uit u
verteren.

Gereinigd onder de heidenen.
16

Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der
heidenen; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.

Voor zover Israël zich zou bekeren, zou dat zijn onder de heidenen. Dat
stond al in Exodus.
Micha 5: 1

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen
onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij
voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en
Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der
eeuwigheid.

De Messias zou in Bethlehem geboren worden.
4

En Deze zal Vrede zijn; Wanneer Assur in ons land zal
komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo
zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht
vorsten uit de mensen.

Zeven herders enz. = wij zullen Assur bestrijden.
5

6

Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard,
en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal
Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land
zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.
En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele
volken, als een dauw van den HEERE, als droppelen op
het kruid, dat naar geen man wacht, noch
mensenkinderen verbeidt.

Jakobs overblijfsel = Israël gezeefd.
Assur zou in de paleizen van Israël treden. Israël zou bovendien
weggevoerd worden naar Assur. Maar ze zouden daar strijden. Met andere
woorden, hun overblijfsel zou zijn onder de heidenen. Daar is de zaligheid
naartoe gegaan (zie ook Jer. 3).
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Dus dit alles is niet een ingewikkelde constructie gebaseerd op een paar
verzen van Amos. Het is veel uitgebreider. Je zou Schrift met Schrift
vergelijken.
Amos 9: 11

12

Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder
oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan
haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen,
als in de dagen van ouds;
Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en
al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden,
spreekt de HEERE, Die dit doet.

Vervallen = naphli
Bar Naphli (Zoon van de gevallene) = volgens de Joden is dat de Messias.
Hij is die Tent. Men beweert dat omdat in het OT de tabernakel ook met de
Messias geassocieerd wordt.
De vervallen hut = een bestaande structuur.
Reten = scheuren in de muur. God zal het bouwsel herstellen, repareren.
Dat huis zou ook bestendig zijn in alle eeuwigheid.
Het bestaat dus ook in deze dagen, ook al stelt het momenteel niet veel
voor. Dat vervallen huis zal God weder oprichten. (En God, de Heere, zal
Hem de troon van David geven – Luk. 1.)
Tot die tijd is de troon bij Israël. Het gaat om de continuering van de troon.
Dat was al zo in de dagen van de ballingschap.
De huizen van Israël komen in nieuwtestamentische tijd bij elkaar. De
openbaring daarvan zal in de toekomst zijn, maar in deze dagen is die
samenvoeging al 2000 jaar aan de gang.
Ergens in de wereld moet je dus een vervallen hut van David hebben en
volgens David moet je in deze dagen die ergens vinden onder de 10
stammen van Israël en niet onder de Joden.
De oude profetieën worden nog eens herhaald van kracht in de
wederkomst van Christus. Alle andere vervullingen zijn een beeld van die
laatste vervulling.
Nu is de maatschappij een failliete boedel. Of het zal uit zichzelf uit elkaar
klappen, of God brengt er een oordeel over. Maar is dit niet al tientallen
jaren bezig?
Dagen van ouds = dagen van David en Salomo.
Als Israël in de wederkomst gered wordt, dan is Edom de eerste vijand.
Wie zijn dat? Dat is in ieder geval een deel van de Arabische volken.
Wie is dan de eerste vijand van de Kelto‐Saksische volken? Edom.
Dan hebben we het over de islam.
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We verwachten dan ook dat de westerse wereld overlopen zal worden
door de islamitische volken. Dat is feitelijk allang aan de gang.
De oorlog des HEEREN zou tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht
(Ex. 17: 16). Amalek = kleinzoon van Edom.
Amos 9: 11 en 12 worden door Jakobus, de broeder des Heeren, geciteerd
in Hand. 15.
In de volgende verzen van Amos 9 vinden we een beschrijving van het
Messiaanse Rijk.
De tekenen des tijds spelen zich dus niet alleen af in de Joodse omgeving,
maar net zo goed in de westerse wereld. We zijn gewaarschuwd.
‘Ziet dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel
over degenen, die gevallen zijn (de Joden), maar de goedertierenheid over
u (Israël, de tien stammen, de westerse wereld), indien gij in de
goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden’
(Rom. 11: 22). In die westerse wereld is alleen een overblijfsel trouw
gebleven aan de Heer. Verder is het een goddeloze samenleving geworden.
De Heer zegt dus: ‘Ga gerust je gang, maar Ik breng er een oordeel over’.
Voor ons geldt: zoek de dingen die boven zijn... (Kol. 3: 1 – 17).
Het is onze wereld niet.
Wij zijn gesteld tot een overblijfsel (Jozef) en leven ondertussen van de
genade Gods. Amen.
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