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AMOS 6 

Bijbellezing  

Woensdag 25 maart 2020 

HHK Kruiningen 

PSALM 47:2 
1. Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de 

kinderen van Korach. 

2. Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een 
stem van vreugdegezang. 

3. Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een 
groot Koning over de ganse aarde. 

4. Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder 
onze voeten. 

5. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de 
heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. 
Sela. 

6. God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank 
der bazuin. 

7. Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen 
Koning, psalmzingt! 

8. Want God is een Koning der ganse aarde; 
psalmzingt met een onderwijzing! 

9. God regeert over de heidenen; God zit op den troon 
Zijner heiligheid. 

10. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van 
den God van Abraham; want de schilden der aarde 
zijn Godes. Hij is zeer verheven! 

Vers 2 
Naar Gods wijs bestel, 
Op Gods hoog bevel, 
Slaan wij, door Zijn hand, 
Volken aan den band; 
Die, door ons verneêrd, 
Door ons overheerd, 
Strekken tot een blijk, 
Hoe Hij, liefderijk, 
Aan Zijn woord gedenkt, 
d' Erfenis ons schenkt, 
Jacobs heerlijkheid, 
Aan hem toegezeid. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=559#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=559#psvs
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AMOS 6 
1. Wee den gerusten te Sion, en den zekeren op den berg van Samaria! die de voornaamste zijn van de eerstelingen 

der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen. 

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

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

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. 

5. Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David; 

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

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

 

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. 

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

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. 

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

12. 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. 

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

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. 

INDELING AMOS 
1. Opschrift en thema……………………….. 1:1-2 

2. Oordeel over de volken en Israël…...1:3-2:16 

3. Profetieën over Israël……………………. 3:1-6:14 

4. Visioenen………………………………………. 7:1-9:6 

5. Uitzicht op herstel………………………… 9:7-15 

 
Het hoofdstuk bestaat uit twee delen, namelijk 1-7 en 8-14.  
In beide delen staat de zelfgenoegzaamheid en hoogmoed van Israël centraal en klinkt het 
oordeel van God. 
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AMOS 6: 1 – EEN OPROEP GEADRESSEERD 
Wee den gerusten te Sion, en den 

zekeren op den berg van Samaria! 

die de voornaamste zijn van de 

eerstelingen der volken, en tot 

dewelke die van het huis Israëls 

komen. 

• Over WIE gaat het hier?  

– gerusten, zekeren, 

voornaamsten, eerstelingen,  

– die van het huis van Israël 

– Sion (Jeruzalem) en Samaria! 

• Twee en Tien-stammenrijk 

 

Jesaja 32:9  Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn 
stem; gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn 
redenen ter ore. 
Jesaja 32:11  Beeft, gij geruste vrouwen; weest 
beroerd, dochters die zo zeker zijt, trekt u uit en 
ontbloot u, en gordt zakken om uw lendenen. 
En in Zacharia 1: 15 lezen we: 15 En Ik ben met een 
zeer groten toorn vertoornd 42tegen die geruste 
heidenen.  

De Kantekening zegt dan: 42 Dat is, tegen de 
Chaldeeën of Babyloniërs en hun aanhangers, 
die nu in rust en vrede zitten, middelerwijl dat 
Mijn volk geplaagd wordt.  

Psalm 123: 4: “Onze ziel is veel te zat des spots 6der 
weelderigen, der verachting der hovaardigen”.  

De Kantekening zegt dan: 6 Hebr. der rustigen 
of der gerusten, dat is, dergenen die in rust en 
weelde in deze wereld zitten en van geen lijden 
of verdriet weten, en overzulks moedig en 
moedwillig zijn. 

RUSTIG LIGGEN 

27 Dat is, zeker en zorgeloos, levende op zijn gemak 

en in weelde (vgl. Amos 6:1), niet vrezende voor enigen 

overlast. Vgl. Spr. 1:32, 33 en Jer. 46:27, alwaar het 

volk Gods een andere gerustheid beloofd wordt.  

Jer. 48:11  Moab is van zijn jeugd aan gerust 
geweest, en hij heeft op zijn heffe stilgelegen, 
en is van vat in vat niet geledigd, en heeft niet 
gewandeld in gevangenis; daarom is zijn 
smaak in hem gebleven en zijn reuk niet 
veranderd. 

TEGENSTELLING 
Spr. 1:33  Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des 
kwaads. 
Jer. 46:27  Maar gij, Mijn knecht Jakob, vrees niet, en ontzet u niet, o Israël; want zie, Ik zal u 
verlossen uit verre landen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal 
wederkomen en stil en gerust zijn, en niemand zal hem verschrikken. 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=23&hf=32&ind=3#vers9
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=23&hf=32&ind=3#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=48&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=20&hf=1&ind=1#vers33
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=46&ind=1#vers27
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=46&ind=1#vers27
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=46&ind=1#vers27
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=46&ind=1#vers27
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VOORNAME EERSTELINGEN 

• Wee den gerusten te 

Sion, en den zekeren 

op den berg van 

Samaria! die de 

voornaamste zijn 

van de eerstelingen 

der volken, en tot 

dewelke die van het 

huis Israëls komen. 

 

Of: vermaardsten, beroemdsten. Zie van het 
Hebreeuwse woord Spr. 4 op vers 7. Dit duiden 
sommigen op de beide bergen van Sion en 
Samaria, maar het voorgaande en volgende 
slaat op de hoofden van Juda en Israël, die op 
deze bergen hun residentie hadden, in de 
beide hoofdsteden, zijnde de voornaamsten 
onder de hoofden des volks 

Jer. 2:3  Israël was den HEERE een heiligheid, 
de eerstelingen Zijner inkomst; allen die hem 
opaten, werden voor schuldig gehouden; 
kwaad kwam hun over, spreekt de HEERE. 

AMOS 6: 2 
• Gaat over naar Kalne, en ziet toe;  

• en gaat van daar naar Hamath, de grote stad,  

• en trekt af naar Gath der Filistijnen;  

• of zij beter zijn dan deze koninkrijken,  

• of hun landpale groter dan uw landpale? 

9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des 
HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een 
geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 
10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, 
en Calne in het land Sinear. 
15 En Kanaän gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth, 
16 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet, 
17 En den Hivviet, en den Arkiet, en den Siniet, 
18 En den Arvadiet, en den Tsemariet, en den Hamathiet; 
en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaänieten verspreid. 

•1 Koningen 8:65 

Terzelfder tijd ook hield Salomo het 

feest, en gans Israël met hem, een 

grote gemeente, van den ingang af 

van Hamath tot de rivier van Egypte, 

voor het aangezicht des HEEREN, 

onzes Gods, zeven dagen en zeven 

dagen, zijnde veertien dagen. 

2 Kronieken 26 
Hij trok eropuit en streed 
tegen de Filistijnen. Hij 
sloeg een bres in de muur 
van Gath, de muur van 
Jabne en de muur van 
Asdod, en bouwde steden 
bij Asdod en in [het gebied 
van] de Filistijnen. 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=2&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=2&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=2&ind=1#vers3
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=2&ind=1#vers3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/8.html#65
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/8.html#65
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/8.html#65
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/8.html#65
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/8.html#65
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KAART Jesaja 10:9  

Is niet Kalno gelijk Kárchemis? Is Hamath niet 

gelijk Arpad? Is niet Samaría gelijk Damascus? 

CONCLUSIE VERS 2 
• Gaat over naar Kalne, en 

ziet toe;  

• en gaat van daar naar 

Hamath, de grote stad,  

• en trekt af naar Gath der 

Filistijnen;  

• of zij beter zijn dan deze 

koninkrijken,  

• of hun landpale groter 

dan uw landpale? 

 

1. Drie steden zijn verwoest. Ze dachten 
onoverwinnelijk te zijn, maar nee… 

2. Jullie hebben Hamath (10 Stammenrijk) en Gath 
(2 stammenrijk) onderworpen… 

3. Kanttekeningen 
1. 11 Deze woorden, groter, beter, geven te 

verstaan dat God hun wil voor ogen stellen 
de heerlijkheid van het land dat Hij hun 
had gegeven, waarvoor zij Hem dankbaar 
behoorden te zijn.  

2. Anders: waren zij niet beter? enz., in dezen 
zin, alsof God hun wilde voorstellen, dat 
groter en heerlijker plaatsen dan de hunne 
al geruïneerd waren, zodat zij zo zeker en 
zorgeloos niet moesten zijn, maar zich 
spiegelen aan zulke voorbeelden en zich 
bekeren. 

De situatie van deze rijken is dan een 
waarschuwing tegen het misplaatste 
zelfvertrouwen van Israël en Juda 
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WEE U… KIJK NAAR… 
20 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest 
geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd 
hadden. 
21 Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en Sidon 
de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden 
zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. 
22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in 
den dag des oordeels, dan ulieden. 
23 En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij 
zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die 
krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot 
op den huidigen dag gebleven zijn. 
24 Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal 
zijn in den dag des oordeels, dan u. 

AMOS 6:3 
• Gij, die den bozen dag 

verre stelt,  

• en den stoel des gewelds 

nabij brengt. 

De dag van de Heere, de dag van het onheil van  
 
Amos 5: 18 [Wee dien die des HEEREN dag begeren! 
Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? 
Hij zal duisternis wezen, en geen licht.] 

Stoel van geweld: 
 
- Kanttekeningen:  jullie zitten op rechterstoelen en pleegt goddeloosheid en 

geweld 
- Beter is daarom de vertaling ‘zetel van geweld’ (waarbij zetel is afgeleid van het 

ww. ‘zitten, wonen’) als aanduiding voor het onderdrukkende bewind van de 
leiders 

- Calvijn: Ik drink nog een glaasje…en dat tegen een dronkaard die gewaarschuwd 
wordt. Men lijkt zich onaantastbaar te wanen 

UITSTELGEDRAG / ONBEZORGD VERDER LEVEN 
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TWEE ZONDEN [CALVIJN] 

• Men roept de toorn van God over zichzelf uit door… 

– Niet ophouden om alle gerechtigheid te verzaken en te 

vertreden en wreed en hooghartig over het (arme) volk te 

heersen en 

– Dat zij ondertussen zelfverzekerd alle bedreigingen 

verachten, de tijd rekken en zichzelf een rustig leven 

beloven, ondanks de waarschuwingen die de Heere zendt. 

Jesaja 22 
12 En te dien dage zal de Heere, de HEERE der heirscharen, roepen tot geween en tot 
rouwklage en tot kaalheid en tot omgording des zaks. 

13 Maar zie, ber is vreugde en blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen, vlees te 
eten en wijn te drinken, en te zeggen: cLaat ons eten en drinken, want morgen zullen wij 
sterven. b Jes. 56:12. c 1 Kor. 15:32.  

AMOS 6:4 
• Die daar liggen 

(uitstrekken – stinken – 

hangen – overvloedig 

zijn) 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. 
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AMOS 6:5 

• Die op het geklank der luit kwinkeleren (tokkelen, 

bezig zijn, zingen), en bedenken zichzelven 

instrumenten der muziek, gelijk David; 

 
– Alsof ze op een verjaardag of trouwerij zitten! 

– Gelijk David: die heeft tenslotte toch ook gezongen? En Salomo 
was toch ook rijk, net als Abraham? Mogen wij dan niet 
genieten? 

– Dieper: David gebruikte muziekinstrumenten om God te loven! 

• Toepassing: Hoe gebruiken en hebben wij onze gaven? 

AMOS 6:6 
• Die wijn uit schalen drinken, en zich zalven met de voortreffelijkste 

olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. 

 

– Wijn drinken uit schalen, daar gaat meer in! 

– Schalen doen denken aan tempelgereedschap! 

– Zalven – op zich niets mis mee, maar wel als dat het enige is wat we nog 
doen (ook tempel?) 

– Overdadig gebruik van Wijn en Olie 

 

– Geen rouw over de verbreking van Jozef (geen zalven) 

– Ondergang van Jozef – Volk gaat ten onder, maar geen rouw! 
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AMOS 6:7 

• Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de 

voorsten, die in gevangenis gaan; en het banket dergenen, 

die weelderig zijn, zal wegwijken. 

 

 

 

 

• DE EERSTEN ZULLEN DE EERSTEN ZIJN… 
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AMOS 6:8 – NE’UM YHWH 
• De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelf  

– Adonai Jahweh 

– Zijn Eigen Nefesj = ziel 

– Omdat de Heere HEERE niets hogers heeft dan Zichzelf 

– Omdat het oordeel vast staat! 

• (spreekt de HEERE, de God der heirscharen):  
– De HEERE – 2x VERBONDSNAAM  Verbondswraak 

– De God der heirscharen (legermachten) – Niets gaat oordeel tegenhouden 

• “Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij,  
– De HEERE haat de hoogmoed / trots van Jakob (wat is dat?) 
– Amos 8:7 - De HEERE heeft gezworen bij de trots van Jakob: Nooit zal Ik al hun daden vergeten! 

– Trots van Jakob = positief (Psalm 47: 4 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van 
Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela.) 

– Gruwel: Ik Verafschuw! 

• en Ik haat zijn paleizen;  
– 3:10 Want zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de HEERE, zij die geweld en verwoesting in hun 

paleizen opslaan. 

– 3:11 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: De tegenstander, ja, aan alle kanten van het land! Hij zal uw 
vesting van u neerhalen, uw paleizen zullen leeggeplunderd worden. 

– Paleizen is ook niet negatief  = zegeningen van de Heere 

• daarom zal Ik de stad en haar volheid (al wat in de stad is) overleveren. 

De Heere HEERE 
zweert bij Zichzelf – 
spreekt de HEERE, de 
God van de 
legermachten: Ik 
verafschuw de trots 
van Jakob, zijn 
paleizen haat Ik. Ik zal 
de stad uitleveren met 
al wat zij bevat. 

י ה-ֲאֹדנ ָ֨  ְיהו ִ֜

֙ה  ותנֻאם־ְיהו  ֹאֹ֔ י ְצב  ֵ֣ ֱאֹלה    

AMOS 6: 9 
En het zal geschieden, zo er tien 
mannen in enig huis zullen 
overgelaten zijn, dat zij sterven zullen. 
- Vluchtelingen? 
- 10 mannen / mensen 
- Zullen allemaal sterven 
- 10 ook in Amos 5 

– 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. 

– 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. 
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AMOS 6: 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. 

 
– Beeld van twee mensen die anderen verbranden die aan de pest 

overleden zijn 

– Calvijn: verbranden de lichamen al IN huis, omdat oordeel zo 
groot is 

– Zijn er nog meer slachtoffers? 

– Nee.  

– Roep de Naam van de Heere niet uit 
• Ze moeten zwijgen omdat ook nu het niet past Gods Naam te 

noemen. Ze hebben niet aan God gedacht 

• Zwijg: want nu het aanroepen van de Naam heeft geen zin (meer) – 
hooguit een vloek 

• Zwijg: want ze denken dat de Heere hen zal helpen in nood en zij 
roemen vals op de Naam. Te laat komen ze er achter dat de Heere 
een vijand is geworden 

• Ze worden verbrand en beenderen begraven zonder rouw 

Naaste vriend 
- Er zijn geen nabestaanden meer 
- Er zijn geen dienstknechten meer 
- Alleen nog een oom 

OORDEEL IS TOTAAL 

AMOS 6: 11 
• WANT ZIET, DE HEERE GEEFT BEVEL, 

– HET IS DE HEERE DIE HET DOET…HIJ SPREEKT…  

• EN HIJ ZAL HET GROTE HUIS SLAAN MET INWATERING, [OVERSTROMING] 
– HUIS VAN AANZIENLIJKE MENSEN (DE PALEIZEN) 

– CALVIJN: VERTAALD MET “VERWARRING” 

– HSV: SCHEUREN 

• EN HET KLEINE HUIS MET SPLETEN [AARDBEVING]. 
– DE ARMEN MET AARDBEVING / INSTORTING 

Want, zie, de HEERE gebiedt,  
en het grote huis treft Hij met scheuren  
en het kleine huis met spleten. [HSV] 

Grote huis is Israël 
Kleine huis is Juda 
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TUSSENDOOR 
• De gerusten / zorgelozen in Samaria (en Jeruzalem) 

• In hun luxe levensstijl 

• Worden getroffen door  

– Oorlogen 

– Pest 

– Aardbevingen 

– Overstromingen  

• De verwoesting is compleet en totaal 

AMOS 6: 12 – VRAGEN  
• 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. 
 

• IS HET VOLK ONGESCHIKT OM MAAR IETS GOEDS TE 
DOEN? 

• IS HET VOLK DAN HELEMAAL OMGEKEERD VAN HET 
NORMALE EN TEGENNATUURLIJKE? 

• IS HET VOLK DIE ROTS? SPIJKERHARD EN 
ONVERSCHILLIG? VRUCHT OP DE PREDIKING? 
 

• ONVERSTANDIG! 
• ONMOGELIJK! 

Calvijn:  
- De profeet bedoelt dat de Heere hen niet meer wil zegenen 
- Ze zijn zo verdorven, dat ze met de zegening ervandoor gaan 
- Zorgeloos en hoogmoedig worden  en dus kan het zo niet doorgaan! 
- De zegeningen worden misbruikt en omgekeerd… dan geen zegen meer! 
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AMOS 6:13 
• Gij, die blijde zijt over een nietig ding; gij, die 

zegt: hebben wij ons niet door onze sterkte 

hoornen verkregen? 

• WOORDSPELING! 

• Zorgeloze minachting 

• Hebben wij geen veiligheid en 
verhevenheid gekregen? Door onze eigen 
kracht! 
– Geen Schuilplaats bij God 

– Maar vertrouwen op eigen hoogmoed en kracht 

• Bedenk: Tijd van voorspoed! 

U, die blij bent met Lo-Debar, u, die zegt: Hebben wij niet door 
onze kracht Karnaïm voor ons ingenomen? 

2 KONINGEN 14 
23) In het vijftiende jaar van Amazia, den zoon van Joas, den 

koning van Juda, werd te Samaria koning, Jerobeam, de zoon 

van Joas, koning van Israël, en regeerde een en veertig jaren. 

24) En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week 

niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die 

Israël zondigen deed. 

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. 

28) Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat 

hij gedaan heeft, en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft, en hoe 

hij Damaskus en Hamath, tot Juda behorende, aan Israël 

wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der 

kronieken der koningen van Israël? 

29) En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van 

Israël; en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. 
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AMOS 6: 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. 

Opnieuw klinkt daarom een 
oordeelsaankondiging.  
 
Tegenover de militaire macht van Israël 
staat de God van de legermachten.  
Hij zal een volk doen opstaan dat Israël 
zal onderdrukken vanaf Lebo-Hamat tot 
aan de wadi Araba (vs.14).  
De namen verwijzen als uiterste grenzen 
naar het hele gebied dat Jerobeam aan 
zich had onderworpen (zie 2Kon.14:25).  
 
Heel het gebied dat het symbool is van 
de macht van Israël, zal onder de voet 
worden gelopen.  
De hoogmoedige verdrukker van anderen 
zal nu zelf verdrukt worden. 

NBG Voorwaar, zie, Ik verwek over u, huis Israëls, luidt het 
woord van de HEERE, de God der heerscharen, een volk dat u 
zal verdrukken van de weg naar Hamat tot de beek der Araba. 
NBV Maar ik zal een volk op jullie afsturen, Israëlieten, –
 spreekt de HEER, de God van de hemelse machten – dat jullie 
in heel het land zal onderdrukken, vanaf Lebo-Hamat tot aan 
de wadi Araba. 

EINDE 
• Zorgeloosheid / Hoogmoed 

• Vertrouwen op Verbond / Geen dienst aan de Heere 

• Oordeel aangezegd / Geen gehoor 

• Oordeel aangezegd / gewoon doorgaan! 

– Eten / Drinken / Feesten / Muziek 

• Vertrouwen op eigen kracht / vertrouwen op kleine 

overwinningen  Grote plaatje is dreigend 

• Nog klinkt de oproep tot bekering  Gods genade! 

• Nog wordt verlossing aangewezen & aangeprezen 
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JESAJA 55 

• 6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem 
aan, terwijl Hij nabij is. 

• 7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige 
man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, 
zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want 
Hij vergeeft menigvuldiglijk. 

• 8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en 
uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 

 

GEBED VAN CALVIJN 
• Geef, almachtig God, daar Gij ons heden ten dage op zovele 

wijzen toont, dat Gij terecht op ons vertoornd zijt, en ook ons 

geweten ons aanklaagt; wanneer ook de vreselijke tekenen 

openbaar worden, waaruit wij kunnen nagaan, hoezeer en op 

hoevele wijzen wij uw toorn over ons hebben verwekt; geef 

dan, dat wij waarlijk mogen worden geroerd door het besef 

van onze zonden, en, in ons hart getroffen, ons dermate 

verootmoedigen, dat wij zonder slechts uiterlijk verslagen te 

zijn, ons volkomen aan uw kastijding onderwerpen en tevens 

toch ook de toevlucht nemen tot de barmhartigheid, die voor 

ons is weggelegd en die Gij ons elke dag aanbiedt in Christus 

Jezus, onze Heere, …. 
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GEBED VAN CALVIJN 
• Geef, almachtig God, wanneer wij al te doof worden voor 

zoveel heilige waarschuwingen, waarmee Gij niet ophoudt ons 

tot U terug te roepen, ja, wanneer wij ook ongevoelig worden 

voor de bedreigingen, waarmee Gij ons verschrikt, om onze 

hardheid te verbreken of althans te verbeteren, geef toch, dat 

wij tenslotte wel laat, maar toch nog intijds, d.i. voordat de 

uiterste straf komt, mogen letten op uw Woord en ons aan U 

onderwerpen en aangedaan met zachtmoedigheid ons onder 

uw juk begeven, opdat Gij ons in genade moogt aannemen en 

ons met uw vaderlijke gunst verwaardigt en eindelijk met ons 

verzoend, ons ook waardig keurt, dat uw zegeningen ons ten 

deel vallen, die Gij hebt beloofd aan uw kinderen, die de leden 

zijn van uw eniggeboren Zoon, onze Heere. Amen. 


