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Bijbellezingen over Amos 
Inleiding en H1 en H2 

Kruiningen / Goes 

Winterseizoen 2019-2020 

Profeet Amos 

Hoofdstuk 1 

1. De 1 woorden van Amos, die onder de 2 veeherders 

was, van 3 Tekóa, dewelke hij 4 gezien heeft over 

Israël, in de dagen van 5 Uzzia, koning van Juda, en 

in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning 

van Israël; twee jaren voor a 6 de aardbeving. 
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Amos’ Afkomst 

• Naam:  

– De naam is afkomstig van het werkwoord ָעַמׂש vb. 1. 

load. 2. carry a load dat ‘(een last) dragen’ of ‘belasten’ 

betekent. 

• Veeherder 

– schapenfokker, schapenhandelaar, schapenmelkveehouder 

Vertalingen 
• SV De woorden van Amos, die onder de veeherders was van Tekóa, welke 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. 

• NBG De woorden, die Amos, een van de schapenfokkers uit Tekoa, geschouwd heeft over Israël in de 

dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, twee 

jaar vóór de aardbeving.  

• NBV Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over 

Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de 

aardbeving. 

• KJV The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the 

days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before 

the earthquake.  

• HSV De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in 

de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van 

Israël, twee jaar voor de aardbeving. 

• NaB De woorden van Amos die één van de gespikkelde-schapenfokkers was uit Tekoa,- over wat hij over 

Israël heeft geschouwd in de dagen van Juda’s koning Oezia en in de dagen van Israëls koning Jerobeam, 

zoon van Joasj, twee jaar voor de verschijning van de beving. 
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Veehouder en…  
Amos 7: 14 Toen antwoordde Amos, en zeide tot Amazia: Ik was geen profeet, en 

ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af. 

15 Maar de HEERE nam mij van achter de kudde; en de HEERE zeide tot mij: Ga 

henen, profeteer tot Mijn volk Israël. 

 

Moerbei / Wilde vijg 
Moerbei is in de plantkunde een 

familie van tweezaadlobbige 

houtige planten met melksap, 

waartoe de moerbei en de vijg 

behoren. Bei = bes.  

 

De moerbeifamilie (Moraceae) telt 

1100 soorten (waarvan 750 in het 

geslacht Ficus). Tot deze familie 

behoren de Zwarte moerbeiboom 

(Luc. 17:6), de Gewone 

vijgenboom en de Wilde 

Vijgenboom (Amos 7:14; Luc. 

19:4).  

 

De profeet Amos was een kweker 

van moerbeivijgen (wilde vijgen, 

Amos 7:14) en Zachëus klom in 

een Wilde vijgenboom 

(Moerbeivijgenboom, Luc. 19:4)  

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vijgenboom
https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vijgenboom
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Tekoa 

Boek Amos 

• Veel aandacht voor Amos (bron: Studiebijbel) 

– Het boek vertoont een grote verscheidenheid aan 

profetische genres en het roept vragen op rond de status 

van Amos als profeet.  

– Een andere reden is de boodschap van Amos over 

onrecht en verdrukking, die vandaag nog even krachtig 

klinkt als in zijn tijd 
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Bijbel met Uitleg 

Politieke situatie Israël/Juda 
• Juda 

– Koning Uzzia (2 Kon 15 AZARIA) ( 789  749/739) 

– Melaats (de Heere plaagde hem…) 

– Zoon van Amazia, die vocht tegen Joas, vader van Jerobeam II en verloor 

• Israël 
– Koning Jerobeam II, zoon van Joas (793/780  751) 

– Bloeiperiode Tienstammenrijk 

– Assyrië even minder machtig 

– 2 Koningen 14 
• 25 Hij bracht ook weder de landpale van Israël van den ingang van Hamath, tot aan 

de zee van het vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israël, dat Hij 
gesproken had door den dienst van Zijn knecht Jona, den zoon van Amitthai, den 
profeet, die van Gath-hefer was. 

• 26 Want de HEERE zag, dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen 
opgeslotenen noch verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. 

• 27 En de HEERE had niet gesproken, dat Hij den naam van Israël van onder den hemel 
verdelgen zou; maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas 
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Politieke situatie rondom Israël/Juda 
• Assyrië verzwakt tussen 780-745 

• De Syriërs zijn overwonnen, naar de profetie van Elisa 

– 2 Koningen 13 – Uitgevoerd door Joas 

 

Introductie H1: 1 

• De woorden (dabaar) van Amos,  

– die onder de veeherders was van Tekóa,  

• welke hij gezien heeft over Israël, 
• Hij heeft de Woorden van de Heere gekregen, maar het ook voor ogen gezien als 

een soort van visioen  

• Profeten zijn zieners, zij zien de dingen anders dan de mensen ze zien 

– In een tijd van voorspoed zien Amos en ook Hosea de ondergang van Israël komen 

– Samuël: profeet en ziener 

– in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en  

– in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël; 

• Dezelfde tijd als de profeet Hosea  
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Introductie H1: 1 
• twee jaren voor de aardbeving 

– Zach. 14:5  Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen 
zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen 
van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE mijn God komen, en al de heiligen met 
U, o HEERE.. 

– Kanttekening 6: 6 Vgl. Zach. 14:5. De Joden geloven, dat deze aardbeving geschied is ten tijde 
als Uzzia met melaatsheid van God gestraft werd, omdat hij trad in het ambt der priesters, 2 
Kron. 26:19. Anderen menen dat zij geschied is na den dood van dezen Jerobeam, voor de 
schrikkelijke conspiraties en moorderijen, die daarna in Israël (inzonderheid onder de groten) 
gevolgd zijn, en van den profeet Hosea dikwijls vermeld worden 

• Veldkamp: 
– Het oordeel dat Amos aankondigt, heeft zich voltrokken in de gevankelijke wegvoering, maar 

ook daarvoor al in de aardbeving, die zeer ernstig wordt aangekondigd 

– Van die aardbeving weten we weinig of niets, maar er is een Assyrische tekst gevonden die 
spreekt over een zonsverduistering en daarvan spreekt Amos 8:9 ook! 
• 9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den 29middag zal doen 

30ondergaan, en het land bij 31lichten dag verduisteren. 

– Volgens Veldkamp is die berekend op 15 juni 763 (Jerobeam) 

– BMU: Die ingrijpende gebeurtenis, waarover men 250 jaar later nog spreekt (zie Zach. 14:5), 
vond plaats rond 760 voor Christus (zie 2). 

Aardbeving 
• Wanneer het epicentrum van de aardbeving in de Middellandse Zee lag, zijn mogelijk 

grote vloedgolven ontstaan (als een tsunami). Het is in dit verband opmerkelijk dat 
Amos in Am.5:8 en 9:6 spreekt over God, ‘die het water van de zee roept en over het 
aardoppervlak uitgiet’. 
– 3: 15 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. 

– 4: 11 Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde, u, die 
waart als een vuurbrand, dat uit den brand gered is; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt 
de HEERE. 

– 6: 11 Want ziet, de HEERE geeft bevel, en Hij zal het grote huis slaan met inwatering, en het kleine 
huis met spleten. 

– 8: 8 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. 

– 9: 5 Want de Heere HEERE der heirscharen is het, Die het land aanroert, dat het versmelte, en allen, 
die daarin wonen, treuren; en dat het geheel oprijze als een rivier, en verdronken worde als door de 
rivier van Egypte. 

– 9: 6 Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de 
wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; HEERE is Zijn Naam. 

• In de aanvang van de regering van Jotam (mederegent en opvolger van Uzzia) en aan 
het eind van de regering van Jerobeam II werd een volkstelling gehouden (zie uitleg 
1Kr.5:17). Dit gebeurde mogelijk om te bepalen hoeveel mensen deze dramatische 
aardbeving overleefd hadden 

 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=38&hf=14&ind=1#vers5
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Conclusie 
• Amos 

– Tijdgenoot van Hosea 

– Profeteert tussen 790-740 

– 2 jaar voor aardbeving (763 – ongeveer 760) 

– Dus exacter: 765 voor Christus 

• Bloeiperiode van Israël / Juda 

• Assyrië rustig 

• Syrië verslagen 

• Babel enz. in opkomst, maar nog klein 

• Egypte rustig 

H1: 2 
2 En hij zeide: De HEERE zal b7brullen uit Sion en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem;  

• Het brullen van de HEERE heeft tot gevolg dat de weiden van de herders verdrogen 

en de top van de Karmel verdort. Dit zijn tekenen van Gods oordeel over de 

overtredingen van het volk 

– Jer. 25:30  Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren; en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal 

brullen uit de hoogte en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk 

brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiventreders, uitroepen tegen alle 

inwoners der aarde. 

– Joël 3:16  En de HEERE zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde 

beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 

• Amos 3:8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie 

zou niet profeteren? 

• en de 8woningen der herders zullen treuren en  

• de 9hoogte van Karmel zal verdorren. 

– Teken dat de natuur wordt aangetast en verdrogen zal (Karmel = Vruchtbaar) 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=3&ind=3#vers8
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Hoofdstuk 1:2 – 2:16 
• De HEERE brult als een leeuw vanaf (de 

berg) Sion 

• Vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten 
klinken 
1. Tegen Damascus (3-5) 

2. Tegen Filistea (6-8) 

3. Tegen Tyrus (9-10) 

4. Tegen Edom (11-12) 

5. Tegen Ammon (13-15) 

6. Tegen Moab (2: 1-3) 

7. Tegen Juda (2: 4-5) 

8. Tegen Israël (2: 6-16) 

8 aangeklaagde volken 

Land Bijbelgedeelte 

Syrië Amos 1:3-5 

Filistijnen Amos 1:6-8 

Tyrus Amos 1:9-10 

Edom Amos 1:11-12 

Ammon Amos 1:13-15 

Moab Amos 2:1-3 

Juda Amos 2:4-5 

Israël Amos 2:6-16 
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Zo zegt de HEERE! 

• ה ר ְיהָוָ֔ ה ָאַמַ֣  כ ֹּ֚
– Zo zegt de HEERE 

– H1 vers 3, 6, 9, 11 en 13 

– H2 vers 1, 4, en 6 

• Om 3 en om 4 
– Vers 3 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Damascus, en om vier, zal Ik dat niet afwenden 

– vers 6  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza, en om vier, zal Ik dat niet afwenden;  
vers 9  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Tyrus, en om vier, zal Ik dat niet afwenden; 
vers 11  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier, zal Ik dat niet afwenden; 
vers 13  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen der kinderen Ammons, en om vier, zal Ik dat niet afwenden;  

– Amos 2:1 Alzo zegt de HEERE: 1 Om drie overtredingen van Moab, en om vier, zal Ik dat niet afwenden; 
Amos 2:4  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda, en om vier, zal Ik dat niet afwenden;  

– Amos 2:6  Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël, en om vier, zal Ik dat niet afwenden;  

• Conclusie: 
– Oordeel staat vast! 

– BMU: Achtmaal klinken de woorden ‘om drie overtredingen … en om vier’ Het is een bekende Hebreeuwse manier van 
uitdrukken, die gebruikt wordt om de veelheid van zonden die het volk doet te benadrukken. We vinden zo’n 
zogenaamde getallentrap ook in Spreuken 6 vers 16.  

• 16 Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 

– Onafwendbaar komt het oordeel dichterbij. In de buurlanden is geen schuilplaats te vinden. Ook daar breekt het onweer 
(vuur), het oordeel los.  

– Een andere uitleg is dat God zijn toorn niet zal afwenden voor het oordeel is uitgevoerd.21 Hij is vastbesloten om de volken 
verantwoordelijk te houden voor hun daden.  

Oordeel van God over de volken 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers9
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers9
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers13
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=1&ind=1#vers13
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers6
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Opbouw 
• Eerst oordeel over vijanden 

– Syrië 

– Filistijnen 

– Tyrus 

• Daarna over AANVERWANTE volken 
– Edom (Ezau) 

– Ammon (Lot) 

– Moab (Lot) 

• Daarna bij het volk van God zelf 
– Juda 

– Israël 

 
 

Genesis 19 

36 En de twee dochters van 

Lot werden bevrucht van 

haar vader. 

37 En de eerstgeborene 

baarde een zoon, en noemde 

zijn naam Moab; deze is de 

vader der Moabieten, tot op 

dezen dag. 

38 En de jongste baarde ook 

een zoon, en noemde zijn 

naam Ben-ammi; deze is de 

vader der kinderen 

Ammons, tot op dezen dag. 

Zonden van vijanden 
• God straft Zijn volk het zwaarst 

• God straft Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk 
– Waarom? 

• Vers 3: omdat zij (Syrië) 13Gilead met 14ijzeren dorswagens hebben gedorst. 

• Vers 6: omdat zij (Filistijnen) Mijn volk 21gevankelijk hebben weggevoerd 22met een volkomen 
wegvoering, om aan Edom over te leveren. 

– 2 Kron. 21:16  Zo verwekte de HEERE tegen Joram den geest der Filistijnen en der Arabieren, die aan de zijde der Moren zijn. 
2 Kron. 21:17  Die togen op in Juda en braken daarin, en voerden alle have weg die in het huis des konings gevonden werd, 
zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen; zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Jóahaz, de kleinste zijner zonen. 

• Vers 9: omdat zij (Tyrus) Mijn volk met een volkomen 27wegvoering hebben overgeleverd aan Edom, en 
niet gedacht aan het 28verbond der broederen. 

– Joël 3:4  En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina? Zoudt gij Mij een vergelding 
wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. 
Joël 3:6  En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen 
ver van hun landpale mocht brengen 

• Vers 11 omdat hij (Edom) zijn 30broeder met het zwaard heeft vervolgd, en zijn 31barmhartigheden 
verdorven, en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn 32verbolgenheid altoos behoudt. 

• Vers 13: omdat zij (Ammon) de zwangere vrouwen van 36Gilead hebben 37opengesneden, om hun 
38landpale te verwijden. 

– Hos. 14:1  SAMARÍA zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij zullen door het zwaard vallen, hun 
kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. 

• 2:1 omdat 2hij (Moab)de 3beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft. 

– De HEERE blijft ook trouw aan Edom! 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=28&hf=14&ind=1#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=28&hf=14&ind=1#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=28&hf=14&ind=1#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=28&hf=14&ind=1#vers1
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Syrië - Hazaël 
• 2 Kon. 8:12   

– Toen zeide Házaël: Waarom weent mijn heer? En hij zeide: Omdat ik weet wat kwaad 
gij den kinderen Israëls doen zult; gij zult hun sterkten in het vuur zetten en hun 
jongemanschap met het zwaard doden en hun jonge kinderen verpletteren en hun 
zwangere vrouwen opensnijden. 

• Vijanden  Vrienden (Achab en Benhadad)  Vijanden 
– 1 Kon. 20:26    (idem met kt.)   Het geschiedde nu met de wederkomst des jaars, dat Benhadad de Syriërs 

monsterde; en hij toog op naar Afek ten krijge tegen Israël. 

– 1 Kon. 20:30    (idem met kt.)   En de overgeblevenen vloden naar Afek in de stad, en de muur viel op zeven en 
twintig duizend mannen die overgebleven waren; ook vlood Benhadad en kwam in de stad, van kamer in kamer. 

– 1 Kon. 20:32    (idem met kt.)   Toen gordden zij zakken om hun lendenen en koorden om hun hoofden, en 
kwamen tot den koning van Israël en zeiden: Uw knecht Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: 
Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder. 

– 1 Kon. 20:33    (idem met kt.)   De mannen nu namen naarstiglijk waar en vatten het haastelijk of het van hem 
ware, en zeiden: Uw broeder Benhadad leeft. En hij zeide: Komt, brengt hem. Toen kwam Benhadad tot hem uit, 
en hij deed hem op den wagen klimmen. 

• Bloedspoor van gedorste mensen (Joden- en christenvervolging) 

• Geen vriendjes worden met de “wereld” (Mij gehaat, ook u) 

 

Syrië 
4 Daarom zal Ik een vuur in Házaëls huis zenden, dat zal Benhadads paleizen verteren. 

5 En Ik zal den grendel van Damascus cverbreken, en zal uitroeien den inwoner uit Bíkeat-Aven, 

(ZONDEDAL) en dien die den scepter houdt, uit Beth-Eden (LUSTHOF); en het volk van Syrië zal 

gevankelijk weggevoerd worden naar dKir, zegt de HEERE.  

Jes. 17:1  DE last van Damascus. Zie, Damascus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen 

steenhoop zijn. 

Jer. 49:23  Tegen Damascus. Beschaamd is Hamath en Arpad; omdat zij een boos gerucht gehoord hebben, zijn zij gesmolten; bij 

de zee is bekommernis, men kan er niet rusten. 

KIR 2 Kon. 16:9  Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem; want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus en nam haar in 

en voerde haar gevankelijk naar Kir, en hij doodde Rezin. 

Amos 9:7    (idem met kt.)   Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls? spreekt de HEERE. Heb Ik Israël 

niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kaftor, en de Syriërs uit Kir? 

Veldkamp: de lijn van de Syriërs = Kir, Damascus, Kir. De lijn van Abraham = Kir, Damascus, Jeruzalem 
KIR 

De landstreek vanwaar de Arameeërs naar Syrië kwamen, hoewel niet noodzakelijkerwijs hun land van herkomst (Am 9:7). Bij monde van zijn profeet Amos (1:5) gaf Jehovah te kennen dat de 

Arameeërs naar Kir zouden terugkeren, maar als ballingen. Deze profetie ging in vervulling toen Tiglath-Pileser III, na daartoe door koning Achaz van Juda te zijn omgekocht, de Aramese 

hoofdstad Damaskus veroverde en de inwoners ervan in ballingschap naar Kir voerde. — 2Kon 16:7-9. 

Volgens Jesaja 22:5, 6 maakte Kir zich gereed voor de strijd tegen „het dal van het visioen” (dat vermoedelijk betrekking heeft op Jeruzalem). Algemeen wordt aangenomen dat deze profetie 

werd vervuld ten tijde van de veldtocht die koning Sanherib van Assyrië tegen Juda ondernam. Omdat Kir in deze tekst samen met Elam wordt genoemd, hebben sommigen geopperd dat het 

ongeveer in hetzelfde gebied gelegen moet hebben als Elam, ten O van de Tigris. (Vgl. Jes 21:2, waar Elams bekende geografische buurland Medië insgelijks met Elam in verband wordt gebracht.) 

De Griekse Septuaginta gebruikt „Kir” in geen van de hierboven genoemde teksten, maar geeft de Hebreeuwse uitdrukking qir met diverse andere woorden weer. De precieze ligging van Kir is dus 

onzeker. 
 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=12&hf=8&ind=3#vers12
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=3#vers26
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=1#vers26
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=3#vers30
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=1#vers30
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=3#vers32
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=1#vers32
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=3#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=20&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=23&hf=17&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=23&hf=17&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=49&ind=3#vers23
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=12&hf=16&ind=3#vers9
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=9&ind=3#vers7
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=9&ind=1#vers7
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/0/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/1/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/2/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/3/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/3/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/3/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/4/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/4/0
https://wol.jw.org/nl/wol/bc/r18/lp-o/1200002619/4/0
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Boodschap 
• Abraham en Syrië komen beiden uit Kir 

– Laban, de Syriër 

– Deuteronomium 26: 5 Dan zult gij voor het aangezicht des HEEREN uws Gods 

betuigen en zeggen: Mijn 1vader was een 2bedorven 3Syriër, en hij btoog af 

naar Egypte en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig 4volk; maar hij 

werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. 

• Israël 

– Vers 2 

Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd; 

Die hebben wreed hun voren lang getogen, 

En smart bij smart tot mijn verderf gevoegd, 

• Jezus 

Filistea 
• Vers 6: omdat zij (Filistijnen) Mijn volk 21gevankelijk (In Ballingschap) hebben 

weggevoerd 22met een volkomen wegvoering, om aan Edom over te leveren. (om 

in de slavernij verkocht te worden op de slavenmarkt die te Gaza 

(handelsstad) was.  Nabateeërs:  

– Volgens traditionele overleveringen waren de Nabateeërs nakomelingen van Nebajoth, de oudste 

zoon van Ismaël. 

– 2 Kron. 21:16  Zo verwekte de HEERE tegen Joram den geest der Filistijnen en der 

Arabieren, die aan de zijde der Moren zijn. 

2 Kron. 21:17  Die togen op in Juda en braken daarin, en voerden alle have weg die in het 

huis des konings gevonden werd, zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen; zodat hem 

geen zoon overgelaten werd dan Jóahaz, de kleinste zijner zonen. 

 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=640#psvs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebajoth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ABl
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers16
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=14&hf=21&ind=1#vers17
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Filistea 
7 Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza; dat zal 

haar paleizen verteren. 

8 En Ik zal den inwoner uitroeien uit 23Asdod, en dien die den 

scepter houdt, uit Askelon; en Ik zal Mijn 24hand wenden tegen 

Ekron, en het overblijfsel der Filistijnen 25zal vergaan, zegt de 

Heere HEERE. 

23 Asdod en de andere steden, in dit vers genoemd, waren alle hoofdsteden 

der Filistijnen, in de Schrift bekend. 

24 Dat is, Mijn macht uitstrekken. Zie de manier van spreken 2 Sam. 8:3. Ez. 

38:12.  

2 Sam. 8:3  David sloeg ook Hadad-ézer, den zoon van Rechob, den koning van 

Zoba, toen hij heentoog om zijn hand te wenden naar de rivier Frath. 

Ez. 38:12  Om buit te buiten en om roof te roven; om uw hand te wenden 

tegen de woeste plaatsen die nu bewoond zijn, en tegen een volk dat uit de 

heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het 

midden des lands. 

25 Hebr. zullen, dat is, de overgeblevenen zullen vergaan 

Tyrus 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=10&hf=8&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=10&hf=8&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=26&hf=38&ind=1#vers12
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Tyrus 
9) omdat zij Mijn volk met een volkomen 27wegvoering hebben overgeleverd aan Edom, en niet 

gedacht aan het 28verbond der broederen 

10) Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus; dat zal haar paleizen verteren. 
• Joël 3:4  En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina? Zoudt 

gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk zal Ik uw 

vergelding op uw hoofd wederbrengen. 

• Joël 3:6  En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der 

Grieken, opdat gij hen ver van hun landpale mocht brengen. 

28 Omdat David en Salomo met Hiram, den koning van Tyrus, een verbond hadden 

gemaakt en elkander broederen genoemd. Zie 2 Sam. 5:11. 1 Kon. 5:1; 9:13.  

• 2 Sam. 5:11  En Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David, en cederhout en timmerlieden en 

metselaars; en zij bouwden David een huis. 

• 1 Kon. 5:1  EN Hiram, de koning van Tyrus, zond zijn knechten tot Sálomo (want hij had gehoord dat 

zij Sálomo tot koning gezalfd hadden in zijns vaders plaats), dewijl Hiram David altijd bemind had. 

 

De Heere, de Leeuw, brult bij deze contractbreuk / verbondsbreuk! (=zonde) 

 

Uiteindelijk door Nebukadnezar belegert en door Alexander de Grote veroverd 

Edom, Ammon, Moab  
• Edom = Ezau 

– Het oordeel over Edom wordt 
op dezelfde manier 
beschreven als het oordeel 
over de andere volken. De 
HEERE zal Teman in vlammen 
doen opgaan en de 
versterkte paleizen van Bosra 
door vuur verteren (vs.12).  

– De landstreek Teman is hier 
een aanduiding voor heel 
Edom, terwijl Bosra als 
hoofdstad de belangrijkste 
plaats van het land was. Dit 
patroon komt ook voor in de 
profetieën tegen Moab en 
Juda (zie Am.2:2,5). 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=29&hf=3&ind=1#vers6
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=10&hf=5&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=11&hf=5&ind=1#vers1
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Edom, Ammon, Moab  
• omdat hij (Edom) zijn 30broeder met het zwaard heeft 

vervolgd, en zijn 31barmhartigheden verdorven, en dat zijn 
toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn 32verbolgenheid 
altoos behoudt. 
– Vernietigd zijn barmhartigheid en medelijden 

– Verscheurende toorn en haat die er altijd is 

– Zonde = Onverzoenlijk, ondanks broederschap 

 

• AMMON en Rabba 

• 14 Daarom zal Ik een vuur aansteken in den muur van 
39Rabba; dat zal 40haar paleizen verteren, met een 
41gejuich ten dage des strijds, met een 42onweder ten 
dage des wervelwinds. 

• 15 En hunlieder 43koning zal gaan in gevangenis, hij en zijn 
vorsten tezamen, zegt de HEERE. 
– Zonde = omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben 

opengesneden (tegen ongeboren leven), om hun landpale te 
verwijden (macht, expansie). 

Moab (2:1-3) 
1 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. 

2 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. 

3 En Ik zal den rechter uit het 

midden van haar uitroeien; en al 

haar vorsten zal Ik met hem doden, 

zegt de HEERE. 

Opvallend! Zonden tegen EDOM! 

 

2 Koningen 3? 

Lijkschennis en -verbranding 
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Zonden van Juda 
• God straft Zijn volk, maar het blijft wel ZIJN VOLK! 

– Zelfs Edom (Ezau) 

• Waarom straft de Heere Zijn volk? 

– JUDA - 2: 4 - omdat zij de wet des HEEREN verworpen en Zijn inzettingen niet 

bewaard hebben, en hun 12leugens (Afgoden, afgoderij, bijgeloof en alle aanklevende 

ijdelheden) hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld. 

 

Zonden van Israël 
• Israël: 2: 6 omdat zij den 14rechtvaardige voor ageld verkopen, en den 

nooddruftige om een paar schoenen (Sociale ongerechtigheid!) 

• Israël: 2: 7 - Die ernaar hijgen dat het 15stof der aarde op het hoofd der 
armen zij, en den 16weg der 17zachtmoedigen 18verkeren; en de 19man en 
zijn vader gaan tot een jongedochter, om 20Mijn heiligen Naam te 
21ontheiligen 
– 15 Dat is, die niet rusten voordat zij den arme, die toch bereids uitgeput is, als in het 

stof der aarde onder hun voeten vertreden, en in de uiterste nietigheid als langs de 
aarde slepen. Vgl. de aant. op 1 Kon. 16:2. Job 16:15, enz. Insgelijks Amos 5:11. Of dat 
de armen, als schuldigen en misdadigen, met aarde op het hoofd, voor het gericht 
mogen staan treuren, ter wille van de rijken (die geschenken gaven). verwijsteksten 

– 16 Dat is, het voornemen en doen desgenen die gaarne in stilheid God zou 
gehoorzamen, ten ergste duiden, verdraaien, hem in alle manieren beletten, lastig 
vallen en kwellen; insgelijks, heeft hij een goede zaak voor in het gericht, die buigen 
en verderven zij, wendende zijn recht van hem. Sommigen nemen het alzo, dat zij met 
hun geweld en stoutigheid zulken schrik onder de lieden maakten, dat de vromen voor 
hen den weg moesten verlaten, als niet durvende onder hun ogen komen. 
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Zonden van Israël 
• 8 En zij 22leggen zich neder bij elk altaar op de 23verpande klederen, 

en drinken den wijn der 24geboeten in het huis hunner goden. 

– 22 Hebr. buigen zich, dat is, zij zijn zo onbeschaamd, dat zij alle boosheid aan 

den nooddruftige gepleegd hebbende, dan nog in de tempelen hunner afgoden 

durven verschijnen, om aldaar met hun onrechtvaardig gewin te pronken, en 

daarvan op hun afgodische feestdagen te banketteren, verzwarende hun 

geweld door afgoderij, en de afgoderij door hun geweld. 

– 23 Die aan hen beleend zijn, die zij te pand hebben genomen. Zie Ex. 22:26. 

verwijsteksten 

– 24 Dat is, dien zij kopen voor de boeten dergenen die zij onschuldig hebben 

veroordeeld. 

 

Zonden van Israël 
• 12 Maar gijlieden hebt den nazireeërs 30wijn te drinken gegeven, en gij 

hebt 31den profeten Dgeboden, zeggende: 32Gij zult niet profeteren. 
• 30 Tegen Gods uitgedrukt bevel, Num. 6:3, om Hem te tergen en met alle godzaligheid te spotten. 

verwijsteksten 
– Num. 6:3  Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijn-edik en edik van sterken drank zal hij niet 

drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten. 

•  31 Hebr. aan, over of tegen de profeten geboden, dat is, hun verboden. Alzo wordt het woord 
gebieden somtijds gebruikt. Zie Gen. 2:16. Lev. 4:2. Deut. 2:37; 4:23, met de aantt. verwijsteksten 

• d Amos 7:12, 13. verwijsteksten 
– Amos 7:12  Daarna zeide Amázia tot Amos: Gij ziener, ga weg, vlied in het land van Juda; en eet aldaar brood 

en profeteer aldaar. 

– Amos 7:13  Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is 
het huis des koninkrijks. 

• 32 Vgl. Jes. 30:10. Jer. 11:21. Amos 7:13. verwijsteksten 
– Jes. 30:10  Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet wat recht is; 

spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen; 

– Jer. 11:21  Daarom, zo zegt de HEERE van de mannen van Anathoth, die uw ziel zoeken, zeggende: Profeteer 
niet in den Naam des HEEREN, opdat gij van onze handen niet sterft. 

– Amos 7:13  Maar te Bethel zult gij voortaan niet meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is 
het huis des koninkrijks. 
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Zonde Bijbelgedeelte 

De rechter stelt degene die het meest biedt in het gelijk Amos 2:6 

Mensen worden tot slaaf gemaakt omdat zij een geringe schuld, ter 

grootte van een paar schoenen, niet kunnen terugbetalen 
Amos 2:6 

Rijken rusten niet voordat ze de armen, als schuldigen en misdadigers, in 

het stof zien kruipen 
Amos 2:7 

Weerloze armen worden ruw opzij geduwd (den weg … verkeren) Amos 2:7 

Vader en zoon maken beiden misbruik van hetzelfde (dienst)meisje Amos 2:7 

Een rijke slaapt onder het kleed dat een arme hem als onderpand gaf. Zo’n 

kledingstuk moest echter voordat de avond viel aan de arme worden 

teruggegeven (Ex. 22:26-27 en Deut. 24:12-13). 

Amos 2:8 

De Israëlieten ‘drinken den wijn der geboeten’. Dat is wijn die ze van de 

armen hebben afgedwongen als een soort boete. Dit is in strijd met 

Exodus 22 vers 25. 

Amos 2:8 

Nazireeërs worden verleid / geprest om wijn te drinken, tegen bevel van 

God in Numeri 6 
Amos 2:12 

Profeten wordt verboden te profeteren en het Woord van God te spreken 

(Amos 7:13) 
Amos 2:12 

Zonden 

Boodschap 
• De Leeuw brult – wie zou niet profeteren? 

• De HEERE spreekt. Hij Die trouw is in Zijn verbond en de beloften, is ook 
trouw in Zijn oordelen 

• Ondanks dat Zijn Eigen volk zwaarst getroffen wordt, blijft het Mijn Volk en 
worden de vijanden getroffen omdat zij Zijn Volk onderdrukken 
– De vijanden om hun wreedheid ten aanzien van Gods Volk 

• Slavenhandel, wreedheid, macht, ongeboren leven, lijkschennis, verbondsbreuk, broederhaat 

– Het volk zelf vanwege de overtredingen van de Wet 
• Verwerpen wet, verbreken verbondsrelatie, (Juda) 

• Rijkdom, uitbuiting, steekpenning, rechtsverkrachting, armen opjagen, seksuele zonden, naam van God lasteren.  

• Afgodendienst, onzuiver in lenen en niet teruggeven, onrechtmatig bezit 

• En dat TEGENOVER TROUWE ZORG VAN DE HEERE (VERBOND) 

• Veldkamp 
– God is VADERLIJK streng in Zijn toorn over Zijn kinderen 

– Hij is MOEDERLIJK teer voor Zijn weggelopen kind 
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MH 

1. Hij bedreigt hen met onvermijdelijke 
ondergang 

2. Hij klaagt over het onrecht, dat zij Hem door 
hun zonden aandeden  

3. Hij beschuldigt hen van het misbruik van de 
genademiddelen 

4. Hij verwijt hun de geestelijke voorrechten 

5. God herinnert Zijn volk Israël aan de grote 
dingen 

 

Oordeel 
13 Zie, Ik zal 33uw plaatsen 

drukken, gelijk als een wagen 

drukt die vol garven is; 

33 Dat is, het land met de inwoners met Mijn straffende hand door den vijand zo 

persen en benauwen, gelijk een volgeladen wagen met koren drukt en perst datgene 

of dengene dien dezelve overrijdt. Vgl. Amos 6:14.   

Amos 6:14  Want zie, Ik zal over ulieden, o huis Israëls, een volk verwekken, spreekt 

de HEERE, de God der heirscharen; die zullen ulieden drukken, vanwaar men komt te 

Hamath, tot aan de beek der wildernis. 

14 34Zodat de snelle niet zal 

ontvlieden, en de sterke zijn 

kracht niet 35verkloeken; en een 

held zal zijn 36ziel niet bevrijden. 

34 Hebr. En de toevlucht zal van den snelle of lichte (te weten op de voeten, als in het 

volgende vers) vergaan of verloren zijn. 

35 Hij zal zijn kracht niet kunnen gebruiken, of, zo hij ze aanlegt, het zal vergeefs zijn. 

36 Dat is, leven. Zie Gen. 19 op vers 17. Alzo in het volgende vers.   

Gen. 19:17 (kt.)  En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo 

zeide Hij: Behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om en sta niet op deze ganse 

vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. 

15 En die den boog handelt, zal 

niet 37bestaan, en die licht is op 

zijn voeten, zal zich niet bevrijden; 

ook zal die te paard rijdt, zijn ziel 

niet bevrijden. 

37 Of: blijven staan, die anderszins een kloeke en dappere krijgsman placht te zijn. 

16 En de 38kloekhartigste onder 

de helden zal te dien dage 39naakt 

heenvlieden, spreekt de HEERE. 

38 Hebr. de sterke zijns harten, of: die sterk is met zijn hart. Vgl. Ps. 76:6.   

Ps. 76:6  De stouthartigen zijn beroofd geworden; zij hebben hun slaap gesluimerd; 

en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. 

39 Wapen en kleed wegwerpende, om te lichter op de vlucht te zijn. 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=6&ind=2#vers14
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=1&hf=19&ind=2#vers17
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=19&hf=76&ind=2#vers6

