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AMOS 5 

Bijbellezing  

Woensdag 19 februari 2020 

HHK Kruiningen 

AMOS 5 
1. Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls! 

2. De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is verlaten op haar land, er is niemand, die 
haar opricht. 

3. 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. 

4. Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij, en leeft. 

5. Maar zoekt Beth-el niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Ber-seba; want Gilgal zal voorzeker 
gevankelijk worden weggevoerd, en Beth-el zal worden tot niet. 

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; 

7. Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. 

8. Die het Zevengesternte en den Orion 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. 

9. Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke; zodat de verwoesting komt over een vesting. 

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

11. Daarom, omdat 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. 

12. 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. 

13. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. 
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AMOS 5 
14. 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. 

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. 

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. 

17. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan; zegt de HEERE. 

18. Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen 
en geen licht. 

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. 

20. Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? 

21. Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken. 

22. 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. 

23. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen. 

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

25. Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? 

26. Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt. 

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

STRUCTUUR 
• Chaos? Op zichzelf staande spreuken? 
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AMOS 5: 1-3 
• Een klaaglied op een LEVENDE / LEVENDIGE JONGEDAME 

– Hoort dit woord, dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls! 

• Opnieuw een oproep tot HOREN (vergelijk: 3: 1 / 4: 1 

– Amos 3:1    HOORT dit woord dat de HEERE tegen ulieden spreekt, gij kinderen 

Israëls, namelijk tegen het ganse geslacht dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, 

zeggende: 

– Amos 3:13  Hoort en betuigt in het huis Jakobs, spreekt de Heere HEERE, de God der 

heirscharen; 

– Amos 4:1    HOORT dit woord, gij koeien van Basan, gij die op den berg van Samaría 

zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert; gij die tot hunlieder 

heren zegt: Brengt aan, opdat wij drinken. 

– Amos 5:1    HOORT dit woord dat Ik over ulieden ophef, een klaaglied, o huis Israëls. 

– Amos 8:4    Hoort dit, gij die den nooddruftige opslokt, en dat om te vernielen de 

ellendigen des lands, 

• Hoor = een bevel: een imperatief (gebiedende wijs) 

• Een klaaglied (Qina – Duits: Leichenlied  NL: Rouwklage / Klaaglied (Jeremia) 

– Opheffen (letterlijk: omhoogtillen of wegdragen) 

AMOS 5: 1-3 
2. De jonkvrouw Israëls is gevallen, zij zal niet weder opstaan; zij is 

verlaten op haar land, er is niemand, die haar opricht. 

– Jonkvrouw Israëls   (Huis van Israël in 1 en 3) 

• Maagd (ze komt niet tot bloei, ze is reeds in haar jonkheid gevallen) 

– Gevallen:   (Term van het slagveld) 

– Niet opstaan  (In de kracht van haar leven krachteloos!) 

– Verlaten op haar land (klinkt eenzaam) 

– Niemand die haar opricht (geen hulp) 

• Hebr. niet toedoen op te staan; als wanneer iemand ter aarde is 

nedergestoten, en niet kunnende vanzelf weder opstaan, van alle anderen 

verlaten wordt en ter aarde liggen blijft; alzo zou Israël tot zijn vorigen 

bloeienden staat niet wederkomen; ofschoon er enig overblijfsel (als volgt) 

moge worden gelaten. 

• Niemand helpt! 

• De Werkwoorden staan in de verleden tijd  het is al gebeurd! 

 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=3&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=3&ind=3#vers13
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=4&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=5&ind=3#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=8&ind=3#vers4
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AMOS 5: 1-3 
3. 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. 

 

10% blijft over 

OORDEEL 

90% valt (op slagveld) 

AMOS (OF DE HEERE) KLAAGT 
• Het is een klaaglied  

–  Oordeel heeft zich in de profetie al voltrokken! 

–  Aangrijpend, want er is nog niets aan de hand… niets te zien! 

–  Israël is als een jonge dochter / maagd, die niet tot ontwikkeling en 
ontplooiing komt (commentaar: denk aan de dochter van Jefta) 

– Het beeld is van een slagveld 

– Troepen / Israël wordt gedecimeerd (nog erger dan dat) 

– Waarom zo heftig?  Wakker schudden!? 

– Er is verdriet (klaaglied) – geen spot of oordeel  

– Wel klinkt het oordeel erin door! 

• Beeld van Ezechiel 16 (jonge babymeisje aan de kant van de weg) 
– Klaaglied is een stem van afgewezen liefde (Hosea)? 

– Klaaglied is een stem om terug te komen 

– Klaaglied is een stem die waarschuwt (het is al zover) 

– De Heere klaagt! Laat de profeet klagen…. 
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AMOS 5: 4-6 
• Een oproep tot bekering 

– 4Want zo zegt de HEERE tot het huis Israëls: Zoekt Mij en 6 leeft. 

– 5Maar zoekt a 7 Bethel niet, en komt niet te 8 Gilgal, en gaat niet over 

naar 9 Berséba; want 10 Gilgal zal 11 voorzeker gevankelijk worden 

weggevoerd, en Bethel zal worden tot 12 niet. 

– 6Zoekt den HEERE en leeft; opdat Hij niet doorbreke in het 13 huis van 

Jozef als een 14 vuur en dat vertere, zodat er niemand zij die het 

blusse, 15 in Bethel; 

• Want….redengevend… de Heere (HEERE) spreekt  

– Huis van Israël (1-3) – Huis van Jozef (6) 

– De 10-stammen met Jozef (Efraïm) als grootste stam 

 

 

 

 

ZOEKEN VAN DE HEERE (WAAR) 
• Hier: WAAR zoeken en HOE zoeken! 

– Waar? Maakt Uit!  

– Niet in Bethel  (Verbond met Jakob) 

– Niet in Gilgal  (Verbond met volk onder Jozua) 

– Niet in Berseba (Verbond met Abraham) 

– Waar dan?  

• Jeruzalem! Onder koning van … in rijk van … Tweestammen 

• Want Bethel en Gilgal vergaan 

• Berseba = grondgebied van Juda 

• Toepassing…. 

– Maakt het uit waar we de Heere zoeken? 

– Eigenwillige Godsdienst is de Heere een gruwel. Het maakt de Heere 
wel degelijk uit waar wij Hem zoeken. Niet in Bethel, niet in Gilgal, 
maar in Jeruzalem wil Hij gediend zijn! 

– Waar zoeken wij de Heere anno 2020? Waar is Hij te vinden? 
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ZOEKEN VAN DE HEERE (HOE) 
• Hier: WAAR zoeken en HOE zoeken! 

– Hoe zoeken we de Heere…. 

• Niet door het recht te veranderen in ALSEM (heel bitter!) 
– Spreuken 5:4Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. 

– Openbaring 8:11En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; 
en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. 

• Niet door de gerechtigheid op de straat te laten liggen (recht te vertrappen) 

– SV Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen. 

– GNB Wacht maar, jullie die het recht verdraaien en de wet met voeten treden. 

– NBG O, zij die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde nederwerpen! 

– NBV Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid. 

– HSV [Wee hun] die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. 

– NaB voor hen die recht veranderen in alsem,- en gerechtigheid ter aarde smijten 

• Toepassing…. 
– Maakt het uit HOE we de Heere zoeken? 

– Eigenwillige Godsdienst is de Heere een gruwel.  

– Recht van de Heere verbuigen in iets bitters (terwijl de geboden van de Heere 
GOED en ZOET zijn) en de gerechtigheid (het DOEN van de wil van de Heere) 
wordt vertrapt! 

KLACHT VAN AMOS / DE HEERE 
• Ze hebben God verlaten 

• Ze dienen God op hun eigen afgodische plaatsen 

• Ze dienen God op hun eigen afgodische manier 

• Ze verlaten Zijn heilzame geboden, Psalm 19 
– 8 De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des 

HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. 

– 9 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des 

HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. 

– 10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten 

des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. 

– 11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan 

honig en honigzeem. 

– 12 Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden 

van die is grote loon. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/spre/5.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/8.html#11
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AMOS 5: 8 EN 9. 
8 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. 

9 Die Zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting 

komt over een vesting. 

De Heere maakt Zich bekend als de Schepper van de onmetelijke sterren en de Onderhouder 
van de aarde door de regen te geven 
De Heere geeft het goede – HEERE is ZIJN NAAM  Verbondsgod 
De Heere verkwikt Zich ook in het oordeel  Vers 9 

Kanttekening bij deze tekst 
Deut. 28:63  En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goeddoende en u 
vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult 
uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. 

ORION & ZEVENGESTERNTE 

Romeinen 9:20  
Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God 
antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen, 
die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij 
mij alzo gemaakt? 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=5&hf=28&ind=1#vers63
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/9.html#20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/9.html#20
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AMOS 5: 10 
10 Zij haten in de poort dengene die bestraft, en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt. 

• In de poorten wordt het recht gesproken en het kwaad bestraft, maar ze haten het recht 
• En ze haten ook degenen die recht spreekt en oprecht spreekt (eerlijk is en betrouwbaar). Ze hebben een hekel aan 

betrouwbare getuigen, tegen het 9e gebod in! 

11 Daarom, omdat 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. 

• Ze vertreden de armen en beroven die mensen 
• Ze stelen koren en bouwen daar hun eigen huizen van (maar zullen daar niet in wonen) 
• Ze planten wijngaarden (maar drinken niet van de wijn) 

12 Want Ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn; zij benauwen den rechtvaardige, 
nemen zoengeld en verstoten de nooddruftigen in de poort. 

• Overtredingen zijn veel,  heel veel  En de HEERE WEET HET! (waarschuwing) 
• Benauwen de rechtvaardigend, die naar de wil van de Heere willen leven 
• Ze laten zich omkopen in de rechtbanken 
• En de mensen die het nodig hebben, verstoten ze uit de poort (waar het recht gesproken wordt) 
• Armen worden weggejaagd bij de rechtbank vandaan… 

13 Daarom zal de verstandige te dien tijde zwijgen; want het zal een boze tijd zijn. 

• Je kan maar beter zwijgen en geen parels voor de zwijnen gooien. Problematisch: wanneer de profetie zwijgt! 

AMOS 5: 14 
14 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. 

• Een oproep tot bekering klinkt nog steeds! 
• Zoek! En de zoekrichting wordt aangewezen: zoekt het goede 
• Zoek! En de beloning op het zoeken (doel) wordt aangewezen: opdat Gij leeft 
• Wanneer je zoekt en leeft naar Zijn geboden, dan zal de HEERE met u zijn 
• Hij is de God der heirscharen (machtig is Hij) 
• Wanneer Hij met je is, wie zal dan tegen je zijn?  
•  Psalm 27: Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? 

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

• Haat de boze wegen en hebt de goede wegen lief 
• Handelt recht in de poorten 
• Misschien zal de HEERE (Onverdiend) genadig zijn 
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AMOS 5: 16 EN 17 
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. 

17 Ja, in alle wijngaarden zal rouwklage zijn; want Ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de HEERE. 

• Het beeld van de ROUWKLACHT uit vers 1 is nu het beeld van HEEL ISRAËL 
• Op straat, in alle wijken (pleinen), zelfs op de akkers en wijngaarden zal ROUWKLACHT zijn 

• Wijngaarden zijn over het algemeen een plek van vreugde en voorspoed! 
• Doet een beetje denken aan de verderfengel in Egypte! 

AMOS 5: 18 EV 
18. Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN 

zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. 

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. 

20. Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen 

glans aan zij? 

 

• De Dag van de Heere is de dag dat de Heere terugkomt om Israël te verlossen 

• Hier dus niet. Ze zien ernaar uit, maar ze worden teleurgesteld, zoals een man die op de 

vlucht voor de leeuw een beer ontmoet of, wanneer hij thuis gekomen is, alsnog door een 

slang wordt gebeten! 

• Wat een waarschuwing! 
– Geen bevrijding (Licht!) 

– Maar duisternis! Geen glans, maar oordeel! 
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PERSOONLIJKE HERINNERING AAN AMOS 5 
21. Ik haat, Ik 

versmaad uw 
feesten, en Ik mag 
uw verbods dagen 
niet rieken. 

22. 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. 

23. Doe het getier 
uwer liederen van 
Mij weg; ook mag 
Ik uwer luiten spel 
niet horen. 

 

CARNAVAL 

AMOS 5: 21 
21. Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken. 

22. 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. 

23. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen. 

– De HEERE heeft geen lust aan onze tradities / feesten / verbodsdagen / offers / liederen / 

muziekspelen 

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

25. Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? 

26. Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt 

gemaakt. 

– Beetje zielig. De Goden hadden hun moeten dragen, maar zij moeten de goden dragen 

– Ze hebben tenslotte die goden zelf gemaakt 

 

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

God der heirscharen. 
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TOT SLOT 
• De eigenwillige godsdienst 

• Het overtreden van de tweede tafel van de Wet 

• Omdat zij God verlaten hebben 

• En hun vrome buitenkant hen niet kan redden 

• Maakt dat zij levende doden zijn 

• Waarover de klaagzang moet worden gezongen 

• En de dag van de Heere zal een dag van bittere teleurstelling zijn 

• Niet de bevrijding, maar het oordeel wacht 

 

• Er is nog ontkoming. Zoek de Heere en Leef 

• Zoek het bij Hem, Die gekomen is 

• De Engel van de Heere. In Jezus komt God tot Zijn volk 

• Reddingbrengend. Liefdevol. Klagend. Smekend. 

• Vol ontferming bewogen.  

• Die liefde afwijzen is de dood 

• Die liefde zoeken, aannemen en geloven, is het leven 

VRAGEN 
Het oordeel komt, de leeuw heeft gebruld. Na het brullen van de leeuw en het 
waarschuwen van de Heere komt er nu een klaaglied. 

Een klaaglied, niet alleen om te klagen (wie klaagt hier eigenlijk?), maar een klaaglied om op 
te roepen. Op te roepen tot bekering. 

 

1. Amos 5 is een klaaglied. Wie klaagt hier eigenlijk? Waarover wordt geklaagd? Heeft dat 
ons in 2020 ook nog iets te zeggen? 

2. Het oordeel komt. De jonkvrouw Israëls zal vallen en worden gedecimeerd (vers 2 en 
3). Welk beeld roept "Jonkvrouw" en "Oordeel" bij u in dit verband op? 

3. In vers 7 en 8 begint de tekst met "die". Over wie gaat het in beide gevallen? 

4. Wat is volgens vers 7 de zonde van de jonkvrouw van Israël? (zie ook de 
kanttekeningen). Kijk ook in vers 10 tot en met 13 

5. Vers 8 wijst op de grootsheid van de schepping en Schepper (zie ook Amos 4:13). Kijk 
eens op https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/multimedia/index.html en 
beschrijf welke troost je hieruit ervaart! 

6. Vers 9 is een moeilijke tekst. Wat staat er en wat wordt bedoeld? 

7. Vers 4, 5, 14, 15 zijn oproepen tot bekering. 

8. Wat is de dag van de Heere (Vanaf vers 18)? Hoe zal die dag zijn? En voor u? 

9. Vanaf vers 21 tot en met 26 klinkt het allemaal heel scherp. Wat zegt dat over Israël? Is 
het ook een boodschap voor ons? Hoe dan? 
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DE DAG VAN DE HEERE (YOM YHWH) 


