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AMOS 3 

Bijbellezing Kruiningen | Goes - November 2019 

INDELING BIJBELBOEK AMOS 
• Studiebijbel: 

– Opschrift en thema (1:1-2) 

– Oordeel over de volken en Israël (1:3-2:16) 

– Profetieën over Israël (3:1-6:14) 
• 3: 01-15 

• 4: 01- 13  Zonder oprecht berouw kan Israël onmogelijk 

• 5: 01-17  ontkomen aan de verwoesting 

• 5: 18 – 6:14  

– Visioenen (7:1-9:6) 

– Uitzicht op herstel (9:7-15). 

 

Hoor dit woord 
• 3:1 van de Heere 
• 3:13 van de Heere der heirscharen 
• 4:1 van de profeet 
• 5:1 van de profeet 
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VERS 1 EN 2 
 

 

 

1. HOORT dit woord dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen Israëls, namelijk 
tegen het ganse geslacht dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: 

1. (Het ganse geslacht = geheel Israël. De KINDEREN van ISRAËL (Beneej Yisraeel) = dus 2- en 10 stammenrijk! 
Profetie gaat ook Juda aan!) 

2. Egypteland =   Israëls geboortegrond. Opvoering is geboorte-uur! 

 

 

 

 

2. Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen 1gekend; daarom zal Ik al 
uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken. 

1. HSV: ALLEEN JULLIE HEB IK GEKEND uit al de geslachten van de aardbodem (adamaah) 

– 1 Dat is, tot Mijn volk uitverkoren en aangenomen, bijzonderlijk liefgehad en bezorgd. Vgl. Hos. 
13:5, en zie Ps. 1 op vers 6.  

• Hos. 13:5  Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. 

• Ps. 1:6 (kt.)  Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. 

 
 

VERS 2 
• Kennen =  

– een rijke betekenis: kennen, observeren, beseffen, opmerken, opmerken, 

ontdekken, leren, herkennen, waarnemen, zorgen voor, kennismaken met, 

seks hebben met, begrijpen, inzicht hebben in, en zelfs kiezen 

• Hier betekent het in feite "speciaal verwant te zijn aan".  

• Bezoeken / Vergelden  

– is opzoeken (bijzondere zorg) 

– Hier: straffen (als blij van zorg dus!?) 

• DAAROM! 

• Ongerechtigheden =  

• Daarom ongerechtigheden bezoeken =  

– Omdat Ik jullie gekend / geliefd / speciaal verwant ben met 

– Juist daarom moet Ik jullie straffen (als onderdeel van Verbondsrelatie) 
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COMMENTAAR BIJ VERS 1 EN 2 
• Hoor het Woord van de Heere 

• Is gericht tegen de “kinderen van Israël”  BREED! 

• De herinnering aan de Uittocht (geboorteuur Israël) 

• Uittocht is ook: huwelijk en verbond aan de Sinaï 

• De HEERE komt als Verbondsgod op Verbond terug! 

• Ongerechtigheden = overtreding verbond 

• Straf = opvoeding bij verbond  

• Straf = heilig moeten van God binnen verbond! 

• Kennen = kennen als man en vrouw = 

huwelijksverbond! 

– Relationeel kennen! 

• RAMPEN die komen zijn VAN GOD (en geen toeval!) 

 

 

CONCLUSIE 
• Ik de HEERE spreek! 

• Tot jullie (kinderen van Israël) 

• Tot alle geslachten die IK heb opgevoerd uit Egypte 

• Ik heb jullie ALLEEN gekend uit de volken (uitgekozen) 

• Daarom 
– Daarom zal Ik jullie bezoeken / straffen / vergelden 

– Vanwege AL jullie ongerechtigheden = (verkeerdheden / verdraaidheden) 
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DE ONGERECHTIGHEDEN EN HUN STRAF 
Vragen 

3. Zullen twee samen wandelen 
zonder elkaar ontmoet te 
hebben?  

4. Zal een leeuw brullen als hij geen 
prooi heeft 
– Of een jonge leeuw uit zijn hol 

brullen, als hij niets gevangen 
heeft 

5. Zal een vogel op de aarde vallen 
als er geen strik is gespannen? 
– Zal men een strik oprapen van de 

aarde als er geen prooi in zit? 

6. Of wordt in een stad de bazuin 
geblazen zonder dat het volk 
beeft?  
– Of komt er kwaad in de stad voor 

zonder dat de HEERE dat doet? 

 

Antwoord: Nee, natuurlijk niet! 

Uitleg 

• Het ‘samen wandelen’ en ‘samenkomen’ kan verwijzen naar de 
verkiezing en de verbondenheid tussen God en het volk. 

• De volgende vragen verschuiven naar meer dreigende beelden uit de 
natuur die een overgang vormen naar de beelden van het oordeel over 
een stad.  
– Leeuwen brullen niet tenzij zij een prooi hebben gevangen (vs.4). Het vers 

vormt een onheilspellende verbinding met de aankondiging van het 
oordeel van God (zie Am.1:2; 3:8).  

– De volgende twee vragen gebruiken het beeld van een vogel die 
gevangen wordt in een klapnet (vs.5). Een vogel komt niet zonder reden 
in een val en een val klapt niet dicht zonder dat er een prooi in zit. 

– Interessant met het oog op de context is dat het beeld van een vogel in 
de val in een Assyrische tekst gebruikt wordt voor de belegering van een 
stad.20 Het volgende vers beschrijft een oorlogsbeeld (vs.6a).  

• De ramshoorn wordt niet geblazen in een stad zonder dat de bewoners 
opschrikken. Het blazen van de ramshoorn is een alarmsignaal voor het 
naderen van een vijand. Hier is nog sprake van ‘een stad’, mogelijk met 
het doel de hoorders te doen instemmen, maar in het tweede deel van 
het hoofdstuk wordt duidelijk dat Samaria zal worden omsingeld door 
een vijand (zie vs.11).  

• Ten slotte klinkt de vraag of een onheil een stad zou treffen zonder 
toedoen van de HEERE (vs.6b).22 De zin is op dezelfde wijze als de 
voorgaande opgebouwd, maar Amos spreekt niet langer in beelden. Hij 
komt hier tot de zaak waarop hij in de verzen 3-6a aanstuurde.  

• In aansluiting op de dwingende redenatie in de voorgaande vragen 
moet het antwoord ontkennend zijn. Daarmee is het een omkering 
van de verwachting van de Israëlieten dat God hen als zijn volk enkel 
zou zegenen.23 Het onheil dat het volk overkomt, is het werk van de 
HEERE zelf (zie Am.4:6-11).  

VERS 3 – KLACHT IS GEGROND! 
• 3 2Zullen twee tezamen wandelen, 3tenzij dat zij 

bijeengekomen zijn? 
– 2 God stelt hier Zijn volk door verscheidene gelijkenissen voor, dat de 

profeten recht hadden om hen te straffen, dreigen en allerlei plagen te 
voorzeggen; en dat tot waarschuwing, om het aanstaande kwaad door 
bekering te ontgaan; alzo het geen ijdele dreigementen waren. 

– 3 Anders: tenzij dat zij overeengekomen zijn. Ik en Mijn getrouwe 
dienstknechten (wil God zeggen), wij zijn het eens (zie Hos. 9:8. Mal. 2:6), 
en gij zult het met Mij en Mijn profeten moeten eens worden, zo gij wilt 
dat Ik uw Vriend en Leidsman ben, anders zal Ik u moeten verlaten.  

• Hos. 9:8  De wachter van Efraïm is met mijn God; maar de profeet is een 
vogelvangersstrik op al zijn wegen, een haat in het huis zijns Gods. 

• Mal. 2:6  De wet der waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in 
zijn lippen gevonden; hij wandelde met Mij in vrede en in rechtmatigheid, en 
hij bekeerde er velen van ongerechtigheid.  
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VERS 4 – OORDEEL IS ONVERMIJDELIJK 
• 4 4Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? 

Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem 5verheffen, tenzij dat 
hij wat gevangen hebbe? 
– 4 God en Zijn profeten straffen en dreigen niet zonder grote reden en 

aanstaanden nood; daarom behoorden de Israëlieten bijtijds op te 
waken, eer God hen aan den vijand tot een roof overgaf; hetwelk hen 
zo zekerlijk was nakende, als het gewis is, dat de leeuw wat gevangen 
heeft als hij brult. 

– 5 Hebr. geven. 

 

ANTWOORD: nee, dat doet leeuw niet 

- Geen buit  niet brullen 

- Geen buit  geen stem verheffen 

- Conclusie: Israël = al dood! 

 

VERS 5 – ONHERROEPELIJK EN VAST BESLOTEN 

EN: EIGEN SCHULD  

• 5 Zal een 6vogel in den strik 7op de aarde 
vallen, als er geen strik voor hem is? Zal 
men den strik van den aardbodem 
opnemen, 8als men 9ganselijk niet heeft 
gevangen? 
– 6 De minste ongelukken en tegenspoeden 

worden door Gods voorzienigheid geregeerd. 
Daarom behoorden de Israëlieten in dit alles op 
God te zien, met Welken zij te doen hadden, en 
Wiens netten en strikken zij niet zouden kunnen 
ontgaan, zo zij zich niet bekeerden. 

– 7 Of: strik der aarde, dat is, die op de aarde 
gelegd of gesteld is. 

– 8 Of: als dezelve, te weten strik. 

– 9 Hebr. vangende niet zal gevangen hebben. 
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VERS 6 – VRAAG NAAR DE UITWERKING 
• 6 Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet 

10siddere? Zal er een a11kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet 
doet? 
– 10 En gij ontzet u niet over al de dreigementen en strafpredicatiën, die 

Ik u laat voordragen! Anders: sidderende of haastelijk aankome, 
toelope. Gelijk Hos. 3:5; 11:11.  

• Hos. 3:5  Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den 
HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen 
tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen. 

• Hos. 11:11  Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en 
als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun 
huizen, spreekt de HEERE. 

– a Jes. 45:7. Klgld. 3:37, 38.   

• Jes. 45:7  Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak den vrede 
en schep het kwaad; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. 

• Klgld. 3:37  Mem. Wie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet 
beveelt? 

• Klgld. 3:38  Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade 
en het goede? 

– 11 Der straf. Zie Gen. 19 op vers 19 en vgl. Jes. 45:7.  

•  Gen. 19:19 (kt.)  Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw 
ogen, en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij 
gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven; maar ik zal niet 
kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet 
misschien dat kwaad aankleve en ik sterve. 

• Jes. 45:7  Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak den vrede 
en schep het kwaad; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. 

 

• Antwoord: ze sidderen niet! 

BIJBEL MET UITLEG & HENRY 
• 3:3-6 Met een paar eenvoudige 

voorbeelden uit het dagelijkse leven en de 

natuur maakt Amos duidelijk dat 

bepaalde gebeurtenissen altijd 

samengaan:  

– Twee personen kunnen pas samen 

wandelen als ze elkaar eerst hebben 

ontmoet.  

– Een leeuw brult pas als hij een prooi (roof) 

heeft.  

– Een vogel raakt pas verstrikt in een net 

(strik) als er daadwerkelijk een net 

gespannen is.  

– Pas als er op de ramshoorn (bazuin) wordt 

geblazen, worden de inwoners van de stad 

bang. Dan dreigt er immers gevaar.  

• Zoals al deze dingen nauw aan elkaar 

verbonden zijn, is er ook geen kwaad in 

de stad, zonder dat de HEERE dit werkt.  

– Hier wordt bedoeld het kwaad van de straf. 

De HEERE Zelf kan geen kwaad doen, maar 

straft wel de zonden van het volk. Amos 

benadrukt dus: Wanneer Israël Gods volk 

is, dan houdt dat in dat het de HEERE Zelf 

is Die de zonde van dat volk straft. 

• II Zij konden geen troostrijke gemeenschap met God verwachten tenzij zij eerst 

vrede met Hem zouden maken (vs. 3): Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij 

bijeengekomen zijn? Waar geen vriendschap is, kan geen gemeenschap zijn. 

• III De waarschuwingen die God hun gaf voor de naderende oordelen waren niet 

zonder grond (vs. 4): “Zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft? 

Neen, hij brult over zijn prooi. Zo zou God u ook niet waarschuwen als Hij niet 

werkelijk op het punt was Zijn oordelen over u te laten komen.” De dreigingen 

van het woord en de voorzienigheid van God zijn geen boemannen om kinderen en 

dwazen te verschrikken, maar zijn gevolgen van de zonde van de mens en 

voortekenen van de oordelen van God. 

• IV Hun eigen goddeloosheid was de oorzaak van deze oordelen, vs. 5. Het is hun 

eigen zonde, die hen verstrikt heeft. Want zal een vogel in de strik op de aarde 

vallen, als er geen strik voor hem is? Niets dan hun berouw kan hen uit het net 

bevrijden. 

• V Al hun tegenspoeden kwamen van de hand van Gods voorzienigheid, vs. 6. 

• VI Hun profeten, die hen waarschuwen voor de naderende oordelen, geven hun 

slechts door wat zij van de HEERE ontvangen hebben (vs. 7): Gewis, de Heere HEERE 

zal geen ding doen, niets van dat kwaad waarover in de stad gesproken wordt (vs. 

6), tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft. 

De verborgenheid van God is op een speciale manier met de profeten, voor wie de 

Geest der profetie een Geest van openbaring is. De profeten kunnen slechts dat 

aan het volk bekend maken, wat God aan hen bekend heeft gemaakt (vs. 8): De 

Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Zij hebben een bevel 

van God ontvangen om door te geven wat hun opgedragen was. En zij zouden 

ontrouw geweest zijn aan hun opdracht wanneer zij dat niet gedaan hadden. 

• VII Zij zouden moeten beven voor God zoals zij zouden beven bij het blazen 

van de bazuin. Zal de bazuin in de stad worden geblazen, dat het volk niet 

siddere, of te hoop loopt? (zo lezen sommigen vs. 6). Toch maakt het geen 

indruk wanneer God hun door Zijn profeten in kennis stelt van het gevaar 

waarin zij verkeren. 
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OPBOUW 
• Vers 3 - mensen (twee) 

• Vers 4 - dieren 

• Vers 5 - mens en dier 

• Vers 6a  - mensen 

• Vers 6b - mens en God 

 

• Wanneer je 3-8 neemt als één perikoop, dan = 6a het middelpunt 
waar het om heen draait 
– Twee gaan samen (vers 3) 

• De leeuw brult bij de prooi (vers 4) 
– De vogelvanger vangt zijn prooi door middel van instrumenten (vers 5) 

» De mensen schrikken van alarm (6a) 

– YHWH kondigt onheil aan door middel van profeten (vers 6b) 

• YHWH brult als een leeuw (vers 7) 

– De profeet brengt onheil namens YHWH over (vers 8) 

Het kwaad van God wordt 
geprofeteerd. 
Het komt ERAAN! 
 
7 vragen,  
gevolgd door 3 uitspraken 
Waarvan God het onderwerp is 

VERS 7 & 8  
• 7 12Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, 

tenzij dat Hij Zijn 13verborgenheid aan Zijn 
knechten, de profeten, 14geopenbaard hebbe. 
– 12 De twee volgende verzen dienen tot verklaring en 

toepassing van de voorgaande gelijkenissen. 

– 13 Dat is, Zijn raad van bijzondere oordelen en 
landplagen. 

– 14 Om Zijn volk tevoren te doen waarschuwen. 

• 8 De 15leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De 
Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet 
profeteren? 
– 15 De Heere heeft Zijn toorn te kennen gegeven, en Zijn 

knechten gelast daarvan te profeteren. Zie Hos. 11:10. 
Amos 1:2.  

• Hos. 11:10  Zij zullen den HEERE achternawandelen, Hij zal 
brullen als een leeuw; wanneer Hij brullen zal, dan zullen de 
kinderen van de zee af al bevende aankomen. 

• Amos 1:2  En hij zeide: De HEERE zal brullen uit Sion en Zijn 
stem verheffen uit Jeruzalem; en de woningen der herders 
zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. 

• Israël heeft een uitverkoren plaats onder de volken 

• Amos heeft geluisterd, nu mag hij zelf gaan 

• De natuur onderwijst ons (Jezus en vijgenboom) 

• Tekenen van de tijd 

• Ontwaak gij die slaapt uit de doden 
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TWEEDE DEEL AMOS 3 

GERICHTSAANKONDIGING 9-15 

• 9 16Doet het horen in de 
paleizen te Asdod, en in de 
paleizen in Egypteland, en 
zegt: Verzamelt u op de 17bergen 
van Samaría, en ziet de grote 
18beroerten in het midden van 
haar en de verdrukten binnen in 
haar. 
– 16 Hier geeft de Heere te 

kennen, dat Israëls boosheid en 
ondankbaarheid zo groot en 
schandelijk was, dat zelfs de 
heidense natiën, daarover als 
rechters geroepen zijnde, 
dezelve zouden verfoeien, en 
God in Zijn straffen recht 
geven. Vgl. Micha 1:2, enz.  

– 17 Die er vele, dicht bij den berg 
waarop Samaria lag, in het 
oosten, noorden en zuiden 
gelegen waren; vanwaar men 
(om zo te spreken) als horen en 
zien kon, wat er in Samaria 
omging. 

– 18 Of: woelingen, rumoeren, 
disorden. 

 VERS 9 – GETUIGEN OPGEROEPEN 
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 VERS 10 

• 10 Want zij 19weten (! opnieuw JADA) niet te doen wat recht is (tegenover God 

en de naasten), spreekt de HEERE; die in hun (versterkte) paleizen schatten 

vergaderen (opstapelen) door 20geweld (hamas) en verstoring. 

– 19 Vgl. Jer. 4:22.  

• Jer. 4:22  Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen en zij zijn niet 

verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. 

– 20 Verkregen door geweld, overlast en roverij. 

 

VERS 11  

• 11 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De 21vijand! 22En dat rondom het land. Die zal 
23uw sterkte van u nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden. 
– 21 Een afgebroken rede, gelijk men ten tijde wanneer de vijand onvoorziens en haastelijk aankomt en 

alles bezet, pleegt te roepen: Vijand, vijand, overal, rondom. Of versta daarop: zal er komen, en hij zal, 
enz., te weten Salmaneser, de koning van Assyrië. Zie 2 Kon. 17:5, 6 en vgl. Hos. 8:1.  
• 2 Kon. 17:5  Want de koning van Assyrië toog op in het ganse land; ja, hij kwam op naar Samaría en hij 

belegerde haar drie jaren. 

• 2 Kon. 17:6  In het negende jaar van Hoséa nam de koning van Assyrië Samaría in en voerde Israël weg in 
Assyrië, en deed hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. 

• Hos. 8:1  DE bazuin aan uw mond; hij komt als een arend tegen het huis des HEEREN, omdat zij Mijn 
verbond hebben overtreden en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden. 

– 22 Zie van zulk gebruik van de Hebreeuwse letter vau voor en dat, zelfs Jer. 17 op vers 10. Joël 2:12, 
32, enz.  
• Jer. 17:10 (kt.)  Ik, de HEERE, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar 

zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. 

• Joël 2:12  Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met 
geween en met rouwklage. 

• Joël 2:32  En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; 
want op den berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat bij 
de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 

– 23 O Samaria. 
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PREDIKING TEGEN SAMARIA 
• De getuigen worden opgeroepen om de val van Samaria te komen 

bekijken. Vroegere onderdrukkers! 

• IN vers 9 worden Filistijnen en Egyptenaren opgeroepen om de wanorde in 
Samaria te komen bekijken 
– Er zijn versterkte paleizen, weelderig en protserig 

– Er zijn arme krotten waarin de normale bevolking crepeert 

– Onaantastbaar achter de dikke en stevige paleismuren 

• Daarom (vers 11) is dreigend. Omdat zij,  
– volgens vers 10, niet weten te doen wat recht is, spreekt de HEERE;  

• Hun hele levensinstelling is verkeerd.  

– die in hun paleizen schatten vergaderen door 20geweld (HAMAS) en verstoring 
• De rijken verrijken zich ten koste van de armen. Nog in de opgravingen terug te zien 

• Enorme belastingen die moesten worden betaald voor de Assyriërs 

• Daarom: 
– Een vijand 

– Die zal rondom het land zijn 

– En de paleizen neerstorten en leegplunderen! 

 

 VERS 12 – EEN REST ZAL OVERBLIJVEN! 

• 12 Alzo zegt de HEERE: Gelijk als een herder 24twee schenkels 
of een 25stukje van een oor uit des leeuwen muil redt, alzo 
zullen de kinderen Israëls gered worden, die daar 26zitten te 
Samaría, in den hoek van 27het bed en op de 28sponde van 
de koets. 
– 24 Met deze gelijkenis geeft God te verstaan, dat er zeer weinigen, en 

dat met grote zwarigheid en gevaar, ontkomen zullen. 

– 25 Het Hebreeuwse woord wordt hier alleenlijk gevonden. 

– 26 Dit verstaan sommigen van de wellustige en banketterende 
Israëlieten, die zorgeloos leefden en Gods dreigementen van de 
aanstaande ellenden in den wind sloegen. Zie Amos 6:4. Anderen 
verstaan het van kranken, die te bed mochten liggen, of degenen die 
zich hier en daar in hoeken en verborgen plaatsen mochten versteken, 
waarop de vijand in het moorden en plunderen somtijds weinig acht 
geeft, zodat zij wel ontkomen.  
• Amos 6:4  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. 

– 27 Of: bedstede. 

– 28 Of: voet, in de zijde. Hebr. demeschek, dat nergens meer in de 
Heilige Schrift gevonden wordt. Sommigen nemen het voor 
Dammeschek, dat is, Damascus, en zetten het over: in een koets van 
Damascus, of een Damascener of Syrische prachtige koets. 

Zeer weinigen zullen 
worden gered 
 
Zoals een herder op zoek 
gaat naar de overblijfsels 
van een opgevreten 
schaap 
 
Twee pootjes en een 
stukje oor 
 
Overblijfsels (Ex. 22:10) 
Of definitief beeld van de 
dood en totale 
ondergang? 
 
De hoeken van een divan 
of sofa, vaak rijk versiert 
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EXODUS 22: 10-13 

10 Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel of os of kleinvee of enig 
beest te bewaren geeft, en het sterft, of het wordt verzeerd of 
weggedreven, dat het niemand ziet, 

11 Zo zal des HEEREN eed tussen hen beiden zijn, of hij niet zijn hand 
aan zijns naasten have geslagen heeft; en derzelver heer zal dien 
aannemen; en hij zal het niet wedergeven. 

12 Maar indien het van hem zekerlijk gestolen is, hij zal het zijn heer 
wedergeven. 

13 Is het gewisselijk verscheurd, dat hij het brenge tot getuige; zo zal 
hij het verscheurde niet wedergeven. 
- De EER van de Herder hangt aan het overblijfsel! 
- De Herder wordt geslagen, maar zal Zijn hand tot de kleinen wenden 

VERS 13 

• 13 29Hoort en 
betuigt in het 
huis Jakobs, 
spreekt de 
Heere HEERE, 
de God der 
heirscharen; 
– 29 Hier spreekt 

God Zijn 
profeten en de 
gelovigen aan, 
die er nog in 
Israël overig 
waren. 

• God spreekt 
– Profeten spreken wat zij gehoord 

hebben van God 

• Opnieuw Huis van Jakob 
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VERS 14 
• 14 Dat Ik, ten dage als Ik Israëls overtredingen 

over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal 
doen over de 30altaren van 31Bethel; en de 
hoornen des altaars zullen worden 
afgehouwen en ter aarde vallen.  

– 30 Nevens het volk zal Ik alles wat zij tot afgoderij 
en bijgeloof verordineerd hebben, doen uitroeien; al 
hun afgodische tuig en gereedschap. 

– 31 Zie Hos. 4:15; 10:15, met de aantt.  

• Hos. 4:15  Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers 
Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, 
en gaat niet op naar Beth-Aven, en zweert niet: Zo 
waarachtig als de HEERE leeft. 

• Hos. 10:15  Alzo heeft Bethel ulieden gedaan, 
vanwege de boosheid uwer boosheid; Israëls koning is 
in den dageraad ten enenmale uitgeroeid. 

Horens van het altaar 
 
Ziet op de goddelijke 
macht en kracht en 
heiligheid 
 
Bij de horens van het 
altaar werd het bloed 
gestreken en kon men 
veiligheid vinden (men 
greep dan de horens vast) 
 
De dienst van de 
verzoening EN de 
bescherming van God 
worden afgehakt.  
 
Altaar heeft geen functie 
meer. Alles is kapot! 

HORENS VAN HET ALTAAR 
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 VERS 15 

• 15 En Ik zal het 32winterhuis met het zomerhuis slaan; en de 
33elpenbenen huizen zullen vergaan en de grote huizen een 
einde nemen, spreekt de HEERE. 
– 32 Alles wat zij tot plezier en pracht gebouwd en gebruikt hebben, zal Ik 

vernielen. Dit ziet op de gewoonte der groten, die alom in het land schone en 
kostelijke vertrek- en lusthuizen, insgelijks koninklijke paleizen, gebouwd 
hadden, om in den zomer zonder belet van hitte, en in den winter zonder 
belet van koude in allerlei wellust onverhinderd te banketteren. Vgl. Richt. 
3:20. Jer. 36:22, met de aantt.  
• Richt. 3:20  En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele 

opperzaal, die hij voor zich alleen had; zo zeide Ehud: Ik heb Gods woord aan u. 
Toen stond hij op van den stoel. 

• Jer. 36:22  (De koning nu zat in het winterhuis, in de negende maand; en er was 
een vuur voor zijn aangezicht op den haard aangestoken.) 

– 33 Zie 1 Kon. 22 op vers 39.  
• 1 Kon. 22:39 (kt.)  Het overige nu der geschiedenissen van Achab, en al wat hij 

gedaan heeft, en het elpenbenen huis dat hij gebouwd heeft, en al de steden die 
hij gebouwd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der 
koningen van Israël? 

 

BOODSCHAP AMOS 3 

• Verbondsvolk wordt 

harder gestraft 

• Ook uit kracht van het 

Verbond 

– Belofte 

– Bedreiging 

• Oordeel is besloten en 

komt 

• Waarom wordt niemand 

wakker? 

• Mattheus 24 

• 32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn 
tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat 
de zomer nabij is. 

• 33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo 
weet, dat het nabij is, voor de deur. 

• 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 
totdat al deze dingen zullen geschied zijn. 

• 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn 
woorden zullen geenszins voorbijgaan. 

• 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de 
engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 

• 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de 
toekomst van den Zoon des mensen. 

• 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, 
etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, 
tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 

• 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen 
allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des 
mensen. 

• 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal 
aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 

• 41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal 
aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 

• 42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere 
komen zal. 

 


