
1-4-2020 

1 

AMOS 7 

DE ZIENER = DE BIDDER 

Bijbellezing  

Woensdag 1 april 2020 

HHK Kruiningen 

ZINGEN PSALM 122: 1 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

Kom, ga met ons en doe als wij." 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, 

Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk 

groeten. 

Psalm 122: 1  

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=122&psvID=1&s=iso6#psvs
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AMOS 7 
1. DE Heere HEERE deed mij aldus zien; en zie, Hij formeerde sprinkhanen, in het begin 

des opkomens van het nagras; en zie, het was het nagras na des konings afmaaiingen. 

2. En het geschiedde als zij het kruid des lands geheel zouden hebben afgegeten, dat ik 
zeide: Heere HEERE, vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan? Want hij is klein. 

3. Toen berouwde zulks den HEERE. Het zal niet geschieden, zeide de HEERE. 

4. Wijders deed mij de Heere HEERE aldus zien; en zie, de Heere HEERE riep uit dat Hij 
wilde twisten met vuur; en het verteerde een groten afgrond, ook verteerde het een 
stuk land. 

5. Toen zeide ik: Heere HEERE, houd toch op; wie zou er van Jakob blijven staan? Want hij 
is klein. 

6. Toen berouwde zulks den HEERE. Ook dit zal niet geschieden, zeide de Heere HEERE. 

7. Nog deed Hij mij aldus zien; en zie, de Heere stond op een muur die naar het paslood 
gemaakt was; en een paslood was in Zijn hand. 

8. En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de 
Heere: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israël; Ik zal het 
voortaan niet meer voorbijgaan. 

9. Maar Izaks hoogten zullen verwoest en Israëls heiligdommen verstoord worden; en Ik 
zal tegen Jeróbeams huis opstaan met het zwaard. 

AMOS 7 
10. Toen zond Amázia, de priester te Bethel, tot Jeróbeam, den koning van Israël, 

zeggende: Amos heeft een verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis 
Israëls; het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen. 

11. Want alzo zegt Amos: Jeróbeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker uit 
zijn land gevankelijk worden weggevoerd. 

12. Daarna zeide Amázia tot Amos: Gij ziener, ga weg, vlied in het land van Juda; en eet 
aldaar brood en profeteer aldaar. 

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

 

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

15. Maar de HEERE nam mij van achter de kudde, en de HEERE zeide tot mij: Ga heen, 
profeteer tot Mijn volk Israël. 

16. Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israël, noch 
druppen tegen het huis van Izak. 

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

1. Visioen van Sprinkhanen (lente) 

2. Visioen van Vuur (zomer) 

3. Visioen van Paslood  

4. Visioen van de korf met vruchten (herfst) H8 

5. Visioen van het verwoeste altaar H9 

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

 Het hoofdstuk bestaat uit twee delen, namelijk 1-9 en 10-17.  
 
1-9 - 3 Visioenen 
10-17 - Gesprek met Amazia 

VISIOENEN 
Visioen 1 Visioen 2 Visioen 3 Visioen 4 

1 DE Heere HEERE deed mij 
aldus zien; en zie, Hij formeerde 
sprinkhanen, in het begin des 
opkomens van het nagras; en 
zie, het was het nagras na des 
konings afmaaiingen. 

4 Wijders deed mij de 
Heere HEERE aldus zien; en 
zie, de Heere HEERE riep uit 
dat Hij wilde twisten met 
vuur; en het verteerde een 
groten afgrond, ook 
verteerde het een stuk land. 

7 Nog deed Hij mij aldus 
zien; en zie, de Heere stond 
op een muur die naar het 
paslood gemaakt was; en een 
paslood was in Zijn hand. 
 

1 De Heere HEERE deed mij 
aldus zien; en ziet, een korf 
met zomervruchten. 
 

2 En het geschiedde als zij het 
kruid des lands geheel zouden 
hebben afgegeten, dat ik zeide: 
Heere HEERE, vergeef toch; wie 
zou er van Jakob blijven staan? 
Want hij is klein. 

5 Toen zeide ik: Heere 
HEERE, houd toch op; wie 
zou er van Jakob blijven 
staan? Want hij is klein. 

8 En de HEERE zeide tot mij: 
Wat ziet gij, Amos? En ik 
zeide: Een paslood. Toen 
zeide de Heere: Zie, Ik zal het 
paslood stellen in het midden 
van Mijn volk Israël; Ik zal het 
voortaan niet meer 
voorbijgaan. 

2 En Hij zeide: Wat ziet gij, 
Amos? En ik zeide: Een korf 
met zomervruchten. Toen 
zeide de HEERE tot mij: Het 
einde is gekomen over Mijn 
volk Israël; Ik zal het 
voortaan niet meer 
voorbijgaan. 

3 Toen berouwde zulks den 
HEERE. Het zal niet geschieden, 
zeide de HEERE. 

6 Toen berouwde zulks den 
HEERE. Ook dit zal niet 
geschieden, zeide de Heere 
HEERE. 

9 Maar Izaks hoogten zullen 
verwoest en Israëls 
heiligdommen verstoord 
worden; en Ik zal tegen 
Jeróbeams huis opstaan met 
het zwaard. 

3 Maar de gezangen des 
tempels zullen te dien dage 
huilen, spreekt de Heere 
HEERE; vele dode lichamen 
zullen er zijn, in alle plaatsen 
zal men ze stilzwijgend 
wegwerpen. 
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1E TWEE VISIOENEN 
1 De Heere HEERE deed mij aldus zien; 
en ziet, Hij formeerde sprinkhanen, in 
het begin des opkomens van het nagras; 
en ziet, het was het nagras, na des 
konings afmaaiingen. 
 
2 En het geschiedde, als zij het kruid des 
lands geheel zouden hebben afgegeten, 
dat ik zeide: Heere HEERE! vergeef toch; 
wie zou er van Jakob blijven staan; want 
hij is klein! 
 
3 Toen berouwde zulks den HEERE; het 
zal niet geschieden, zeide de HEERE. 

4 Wijders deed mij de Heere HEERE 
aldus zien; en ziet, de Heere HEERE 
riep uit, dat Hij wilde twisten met 
vuur; en het verteerde een groten 
afgrond, ook verteerde het een stuk 
lands. 
 
5 Toen zeide ik: Heere HEERE! houd 
toch op; wie zou er van Jakob blijven 
staan; want hij is klein! 
 
6 Toen berouwde zulks den HEERE. 
Ook dit zal niet geschieden, zeide de 
Heere HEERE. 

AMOS 7: 1-3 – SPRINKHANEN! 
• Toen (wanneer was dat?) 

• Liet de Heere HEERE mij zien (hi  ראה tonen, 
doen zien) 

• Formeerder! (vormen, kneden, scheppen) – יֹוֵצר 

• Sprinkhanen 
– een aanduiding voor een soort sprinkhanen 

– Nahum 3:17.  

• Oordeel door sprinkhanen  
– Am.4:9;  

• Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. 
De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, 
vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet 
tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 

– Joël1:4; 2:25,  
• Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan 

op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de 
treksprinkhaan op; en wat de treksprinkhaan overliet, at 
de zwermsprinkhaan op. 

• Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de 
jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de 
treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, 
dat Ik op u had afgestuurd. 

Sprinkhanenplaag  

Sprinkhanenplaag 2  

De Heere HEERE maakt de 
sprinkhanen  

https://www.youtube.com/watch?v=g1fd0uq4oXY
https://www.youtube.com/watch?v=n02L97-EPSU
https://www.youtube.com/watch?v=n02L97-EPSU
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WANNEER? 

• ‘toen het late zaaisel begon op te komen,  

•  het late zaaisel na het afmaaien voor de koning’.  

 

• Eerst wordt het gras gemaaid voor de koning (Belasting) 
– Achab zei tegen Obadja: Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien 

zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij 
geen van de dieren hoeven af te maken. 

– 1 Koningen 18: 5 

• Daarna wordt opnieuw gezaaid en komt het op 

 

• Waarschijnlijk is bedoeld dat het laatste zaaisel al aan het opkomen is, 
terwijl de eerdere gewassen nog niet volledig geoogst zijn. Een 
sprinkhanenplaag zou dan de oogst van het hele jaar verwoesten en 
ernstige hongersnood teweegbrengen. 

• Van dit nagras leefde het vee in het voorjaar en gaf voorraad voor de 
verzengende zomer. Voor de boeren staat dus ALLES op het SPEL! 

AMOS BIDT 

• als zij het kruid des lands geheel zouden hebben 

afgegeten… 

• Het oordeel is nog niet begonnen! 

 

• Matthew Henry: 

– Het oordeel werd verzacht door de genade die voorafging. God had 

deze insecten in het begin van het eerste gras kunnen zenden, in de 

lente, wanneer men het gras het meest nodig heeft. Maar God liet dat 

groeien en liet hun dat oogsten. De sprinkhanen kregen de opdracht 

alleen het nagras op te eten (het etgras, zoals dat op het land heet), 

dat van weinig waarde is in vergelijking met het eerste 
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VUUR 
• Wijders deed mij de Heere HEERE aldus zien; en zie, de Heere HEERE riep uit dat Hij 

wilde 13twisten met 14vuur; en het verteerde een 15groten afgrond, ook verteerde 
het een stuk land. 
– Twisten 

• De Heere HEERE heeft een twist met Israël 

• Kanttekening: Hosea 4:1 

• HOORT des HEEREN woord, gij kinderen Israëls; want de HEERE heeft een twist met de 
inwoners des lands, omdat er geen trouw, noch weldadigheid, noch kennis Gods in het 
land is, 

– Twisten met vuur 
• Amos 1:4  Daarom zal Ik een vuur in Házaëls huis zenden, dat zal Benhadads paleizen 

verteren. 

• Amos 1:7  Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza; dat zal haar paleizen 
verteren. 

• Amos 1:10  Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus; dat zal haar paleizen 
verteren. 

• Joël 1:19  Tot U, o HEERE, roep ik; want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, 
en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. 

– Oorlog / Strijd 
– Anderen: Honger / droogte (MH heeft het over koorts) 
– Weer anderen: letterlijk, zoals bij Sodom en Gomorra – Brand & Bliksem 

OORDELEN (VUUR) 
- In Amos 4 ook Sprinkhanen en Vuur! 

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

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

– 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. 

 

SV Ik heb u geslagen met brandkoren en met 

honingdauw; de veelheid van uw hoven, en van uw 

wijngaarden, en van uw vijgebomen, en van uw 

olijfbomen at de rups op; nochtans hebt gij u niet 

bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

NBG Ik heb u geslagen met brandkoren en met 

honigdauw, uw hoven en wijngaarden heb Ik doen 

verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen vrat de 

sprinkhaan op. Toch hebt gij u niet tot Mij 

bekeerd, luidt het woord des HEREN. 

NBV Ik trof jullie met korenbrand en meeldauw; 

sprinkhanen vraten je tuinen en wijngaarden 

kaal, en alle vijgen en olijven: maar jullie zijn niet 

naar mij teruggekeerd – spreekt de HEER. 

KJV I have smitten you with blasting and mildew: 

when your gardens and your vineyards and your fig 

trees and your olive trees increased, the 

palmerworm devoured them: yet have ye not 

returned unto me, saith the LORD.  

HSV Ik heb u geslagen met korenbrand en met 

meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke 

tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. 

Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de 

HEERE. 

NaB Ik heb u geslagen met korenbrand en met 

vergeling, heb uw hoven en uw wijngaarden 

geruïneerd, uw vijgenbomen en olijven heeft de 

knaagbek opgevreten,- maar ge zijt niet 

teruggekeerd naar mij, is de tijding van de Ene! 



1-4-2020 

7 

AMOS: DE BIDDER 
• Oordeel 

– Sprinkhanen worden geformeerd 

– Vuur is al bezig rond te gaan 

 

• Heere HEERE 
– Amos pleit op het Verbond der Genade en  

– de HEERE, Die de Genadevolle Verbondsgod is 

 

• Jakob is klein 
– Uw Verbondsvolk is maar klein 

– Groot in de zonde(n), maar gedenk aan Uw Verbond 

 

• Vergeef / Houd toch op! 
– De sprinkhanen en het vuur zijn het probleem niet 

– Hardnekkige zonden zijn het probleem 

– Onbekeerlijkheid 

AMOS DE BIDDER 
• Bijbel met Uitleg 

– Amos die eerder Israël zo aanklaagde, smeekt nu als profeet om 

vergeving voor de zonden van het volk. De zonde is de diepste 

oorzaak van de ellende die het volk treft. Israël heeft vergeving nodig.  

– Amos noemt de naam Jakob: De vader van Israël. Hij was de zondaar 

aan wie God Zich bij Pniël gewonnen gaf op het gebed (zie Gen. 32:26-

30). De HEERE verhoort het gebed. Hij vergeeft echter niet. De schuld 

wordt niet weggedaan, zo blijkt uit het vervolg. Maar Hij houdt de straf 

in.  

– ‘Toen berouwde zulks den HEERE’ (zie Jona 3:10-4:2). God ontfermt 

Zich op het gebed van Zijn knecht. 
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GODS BEROUW 
• Berouw van God versus 

– Numeri 23: 19 

• God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem 

berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet 

bestendig maken? 

– 1 Samuel 15: 29 

• En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, niet, en het berouwt Hem 

niet; want Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou. 

 

• In 1 Samuel 15: 11zegt de Heere:  

– „Het berouwt Mij, dat Ik Saul koning gemaakt heb..." En in vs. 29 van 

hetzelfde (!) hoofdstuk lezen we: „...want Hij is geen mens dat Hem iets 

berouwen zou." Dat lijkt in volkomen tegenspraak met elkaar. 

GODS BEROUW 
• We mogen het ook zo zeggen: Hij is onveranderlijk in Zijn 

wezen, in de uitvoering van Zijn raad. Wel laat de Schrift ons 

zien dat Hij zijn gedrag en werken jegens de mens wijzigt. 

„Gods berouw is geen verandering in Zijn wezen... doch drukt 

op menselijke wijze uit de wijziging in Zijn gedrag jegens de 

schepselen" (I. Kievit). 
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GODS BEROUW 
• Het levend geloof leert God kennen als een God Die in 

Christus de Zijnen liefheeft met een eeuwige liefde. 

Onveranderlijk!  

• Anderzijds spreekt de Geest over het berouw Gods. Hierdoor 

kan op mensvormige wijze iets uitgedrukt worden van het 

volstrekte ongenoegen van God over de zonde. Dat is bijv. in 

Gen. 6:6 het geval. Het berouwt God dat Hij de mens op de 

aarde gemaakt heeft. 

GODS BEROUW 
• Ook kan het een aansporing zijn om de Heere te zoeken in 

vurig gebed. Bekend is in dit verband de geschiedenis van 

Jona in Ninevé. De prediking van Jona (een ware profeet van 

God!) brengt de Ninevieten ertoe om te zeggen: „Wie weet, 

God mocht Zich wenden en berouw hebben..." En het 

berouwde God! 
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GODS BEROUW 
• Antropomorf spreken over God 

– God spreekt van Zichzelf in mensentaal 

• Accommodatie van Calvijn 

– God past Zich aan aan ons klein-menselijke verstand 

– Praat / brabbelt in baby-taal met ons 

Ds. Veldkamp citeert Calvijn: 
 
‘Er is niets wat God meer tot ontferming neigt, dan de vermelding van het 
Verbond der Genade’ – niet in de zonden blijven liggen, overmits wij een eeuwig 
verbond met God hebben! 
 
We zullen roemen in de heerlijke veranderlijkheid van God, zoals we dat ook 
doen in Zijn massieve onveranderlijkheid van het Verbond 

3E VISIOEN - GEZICHT VAN HET PASLOOD 
• Een schietlood of paslood is een 

gereedschap om te controleren of een 

vlak of lijn verticaal staat, dan wel om 

te zien of een punt zich loodrecht 

onder of boven een ander punt 

bevindt. 
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GEZICHT VAN HET PASLOOD 
• ZIE 

– De Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een 

paslood was in Zijn hand. 

– 8 En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. 

Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van 

Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan. 

– 9 Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israëls eigendommen 

verstoord worden; en Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het 

zwaard. 

• BLIJFT MIJN VOLK – IZAK 

• Amos bidt niet meer…. Geen voorbede! Geen vergeving!  

MUUR EN MUREN 
• Psalm 51:9 

– Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val 

Uw goedheid niet van zijne burg'ren wijken; 

Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 

Door Uwe straf, voor 's vijands macht 

bezwijken. 

• Psalm 80 

– Waarom hebt Gij zijn muur verbroken, 

Hem van Uw zorg en hulp verstoken? 

• Psalm 46: 2 

– De stad, het heiligdom, de woning, 

Van God, den allerhoogsten Koning, 

Wordt in haar muren, t' allen tijd, 

Door beekjes der rivier verblijd. 

Psalm 102 : 9 
Als voor 't oog der nageburen, 
Gods ontferming Sions muren 
Weer zal hebben opgebouwd, 
En 't Zijn heerlijkheid aanschouwt; 
Als Zijn goedheid op de klachten 
Des verdrukten en verachten 
Letten zal, en 't onheil weren; 
Dan zal elk Hem juichend eren 
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MUUR EN PASLOOD 
• De muur is naar het paslood gemaakt 

– Psalm 122 – Jeruzalem is WEL GEBOUWD, WEL SAAMGEVOEGD 

– De muur is Jeruzalem / Israël / volk (uitverkoren, uitgered, wetten gegeven) 

– De muur is de OT kerk ( 

• De muur wordt naar het paslood bemeten en beoordeeld 
– Israël wordt langs de meetlat gelegd (in het midden stellen) 

– Gods Heiligheid en Zijn Heilzame geboden 

– En het is niet in orde 

– Oordelen aangezegd (Ik zal het niet meer voorbijgaan – zonder iets te doen): 

• Izaks offerhoogten verwoesten / Israëls eigendommen verwoest 

• Tegen het huis van Jerobeam opstaan met het zwaard 

• Einde verhaal 

 

OORDEEL OVER JEROBEAM 
• 2Koningen 15:8-12 

– 15:8 In het achtendertigste jaar van Azaria, de koning van Juda, regeerde 

Zacharia, de zoon van Jerobeam, over Israël in Samaria, zes maanden. 

– 15:9 Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zoals zijn vaderen gedaan 

hadden: hij week niet af van de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die 

Israël deed zondigen. 

– 15:10 Sallum, de zoon van Jabes, spande tegen hem samen. Hij sloeg hem neer 

in aanwezigheid van het volk en doodde hem; en hij werd koning in zijn plaats. 

– 15:11 Het overige nu van de geschiedenis van Zacharia, zie, dat is beschreven in 

het boek van de kronieken van de koningen van Israël. 

– 15:12 Dit was het woord van de HEERE dat Hij tot Jehu gesproken had: Er zullen 

zonen van u tot het vierde geslacht op de troon van Israël zitten. En zo is het 

gebeurd. 
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CHRISTUS 

PASLOOD VAN DE HEERE 

Land 
 

Kerk 
 

Gezin 
 

Persoonlijk 
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AMAZIA 
10 28Toen zond Amázia, de priester te Bethel, tot Jeróbeam, den koning van Israël, 
zeggende: Amos heeft een 29verbintenis tegen u gemaakt in het midden van het huis 
Israëls; het land zal al zijn woorden niet kunnen 30verdragen. 

28 Als de profeet deze gezichten het volk had voorgedragen. 

29 En behoort dienvolgens (wil hij zeggen) als een samenzweerder gestraft te 
worden; voorts ook als een oproermaker, omdat hij in het openbaar voor al het volk 
tegen u profeteert. 

30 Het volk (wil hij zeggen) zal tot oproer tegen u door hem verwekt worden. De 
staat des lands en des konings autoriteit vereisen dan, dat hiertegen gehandeld 
wordt. Hebr. vatten, houden.  SERIEUZE BEDREIGING! 

  

11 Want alzo zegt Amos: 31Jeróbeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal 32voorzeker 
uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd. 

31 Amos had gesproken van Jerobeams huis, vers 9.  

32 Hebr. gevankelijk weggevoerd wordende, gevankelijk worden weggevoerd. 

AMAZIA (MH) 
• Op een sluwe manier wordt geïnsinueerd dat het land 

verbitterd was tegen hem. Het is niets nieuws dat aanklagers 

van de broeders een verkeerde voorstelling van hen geven als 

zouden zij vijanden van de koning en het koninkrijk zijn, terwijl 

zij in werkelijkheid van beiden de beste vrienden zijn. 

  

• Hij vertelt de koning niet hoe Amos had bemiddeld voor 

Israël en dat door zijn bemiddeling het eerste oordeel werd 

afgewend en daarna het tweede. Hij vertelt hem niet, dat hij 

hun dikwijls had verzekerd dat de ondergang voorkomen zou 

worden als zij zich bekeerden 
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AMAZIA 

12 Daarna zeide Amázia tot Amos: Gij 33ziener, ga weg, 34vlied in het land van 35Juda; en 
36eet aldaar brood en profeteer aldaar. 

33 Zie 1 Sam. 9 op vers 9.  

34 Hebr. vlied u of voor u; het woordje u, of voor u, wordt gehouden als overtollig en dienende tot 
sieraad der spraak; anderszins moest men het hier nemen: voor u, dat is, tot uw best, om in geen lijden 
te komen. Vgl. Gen. 12:1. Jer. 5:5. Micha 1:11, enz., met de aantt.  

  

Gen. 12:1  DE HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit 
uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal. 
Jer. 5:5  Ik zal gaan tot de groten en met hen spreken, want die weten den weg des HEEREN, het 
recht huns Gods; maar zij hadden tezamen het juk verbroken en de banden verscheurd. 
Micha 1:11  Ga door, gij inwoneres van Safir, met blote schaamte; de inwoneres van Zaänan gaat 
niet uit; rouwklage is te Beth-Haëzel; Hij zal Zijn stand van ulieden nemen. 

35 Waar Tekoa was gelegen, het vaderland van den profeet, Amos 1:1.  

36 Dat is, verzorg, onderhoud u aldaar. Zie Gen. 3 op vers 19.  
  

AMAZIA 
13 Maar te Bethel zult gij 37voortaan 38niet meer profeteren; want dat is des konings 
39heiligdom, en dat is het 40huis des koninkrijks. 

37 Hebr. niet toedoen of voortvaren meer te profeteren. 

38 Vgl. Amos 2:12  Maar gijlieden hebt den nazireeërs wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden, 
zeggende: Gij zult niet profeteren. 

39 Dat is, de plaats die de koning voor zijn heiligdom houdt, waar hij zijn plechtigen godsdienst bij het gouden kalf 
verricht, waartegen men hier geen profeteren mag lijden. Sommigen verstaan hier door den koning Melech of 
Molech, den groten afgod en koning van Israël. Zie Amos 5:26.  

40 Dit kan men verstaan van een koninklijk hof, dat de koning ongetwijfeld te Bethel mede gehad heeft, als hij daar 
resideerde om zijn afgoderij te plegen; of van de plaats waar het opperste recht en de koninklijke rijksraad geweest 
zijn; of men kan het alzo verstaan, dat gans Israël hier in den afgodischen tempel (huis voor tempel) gewoon was te 
komen, enz. Zodat het, naar zijn zin, voor Amos niet alleen niet veilig, maar ook zulke profetieën aldaar gans 
onlijdelijk waren. 

Bethel = Huis van God (niet dus!) 
Amazia  konings heiligdom & huis van het koninkrijk 
Amazia  priester te Bethel… 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=1&hf=12&ind=1#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=1&hf=12&ind=1#vers1
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=24&hf=5&ind=1#vers5
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=33&hf=1&ind=1#vers11
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=30&hf=2&ind=1#vers12
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AMAZIA 
14 Toen antwoordde Amos en zeide tot Amázia: Ik was geen profeet, en ik was geen 
profetenzoon, maar ik was een 41ossenherder en 42las 43wilde vijgen af. 

41 Het Hebreeuwse woord komt, naar sommiger gevoelen, van een ander, dat runderen, ossen of 
grootvee betekent. Vgl. Amos 1:1. Anders: maar ik zocht en las af wilde vijgen; alzo het 
Hebreeuwse woord eigenlijk zoeken betekent, en in het volgende vers staat dat hij achter het 
kleinvee of de schapen ging.  

42 Het Hebreeuwse woord wordt alleenlijk hier gevonden. Versta óf voor zichzelven tot spijze, óf 
voor de beesten tot voedsel. 

43 Of: vijgmoerbeziën. Zulke bomen waren er bij menigte in Kanaän. Zie 1 Kon. 10:27. Jes. 9:9.  

  

15 Maar de HEERE nam mij van achter de 44kudde, en de 45HEERE zeide tot mij: Ga heen, 
profeteer tot Mijn volk Israël. 

44 Het Hebreeuwse woord wordt eigenlijk van kleinvee gebruikt, maar is hier breder genomen. 

45 Dien ik meer moet gehoorzamen dan mensen. Vgl. Hand. 4:19. Hieruit leiden sommigen af, dat 
Amos niet is gevlucht. De Joden menen dat de koning Jerobeam de aanklacht van Amazia niet heeft 
aangenomen, maar den profeet laten begaan.  

A m o s  b e r o e p t  z i c h  o p  z i j n  r o e p i n g  –  S c h u i l t  e r  n i e t  a c h t e r  w e g !  

EINDOORDEEL (DAAROM!) 
16 Nu dan, hoor des HEEREN woord: Gij zegt: Gij zult niet profeteren tegen Israël, 
noch a46druppen tegen het huis van Izak. 

a Ez. 21:2.  

46 Zie Deut. 32:2. Ez. 21:2, met de aantt.  

  

Deut. 32:2  Mijn leer druppe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op 
de grasscheutjes, en als droppelen op het kruid. 
Ez. 21:2  Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Jeruzalem, en drup tegen de heiligdommen, en 
profeteer tegen het land van Israël, 

17 Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad 47hoereren, en uw zonen en 
uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het 48snoer uitgedeeld 
worden; en gij zult in een 49onrein land sterven, en Israël zal 50voorzeker uit zijn land 
gevankelijk worden weggevoerd. 

47 Dat is, óf zij zal zichzelve tot hoererij begeven, óf als een hoer van den vijand misbruikt 
worden. 

48 Te weten voor anderen. Zie Deut. 3 op vers 4. Ps. 16 op vers 5.  

  
Deut. 3:4 (kt.)  En wij namen te dien tijde al zijn steden; er was geen stad die wij van hen niet 
namen: zestig steden, de ganse landstreek van Argob, het koninkrijk van Og in Basan. 
Ps. 16:5 (kt.)  De HEERE is het Deel mijner erve en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot. 

49 Het afgodische Assyrië. 

50 Als vers 11.  

Psalmen 78:55 
Hij verdreef de 
heidenvolken 
voor hun [ogen], 
verdeelde [hun] 
erfelijk bezit 
door een 
meetsnoer en 
deed de 
stammen van 
Israël in hun 

tenten wonen. 

https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=5&hf=32&ind=1#vers2
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=5&hf=32&ind=1#vers2
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=26&hf=21&ind=1#vers2
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=5&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=5&hf=3&ind=1#vers4
https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=19&hf=16&ind=1#vers5
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SLOTCONCLUSIE AMOS 7 
• De oordelen komen (na genadig uitstel) 

• De voorbidder Amos is beeld (Mozes  Christus) 

• Gods onveranderlijk Verbond en veranderlijk oordeel 

• Het meetsnoer is einde tegenspraak, einde voorbede 
– De muur staat scheef 

– Hoe is het met onze muren (inclusief kerkelijke muren)? 

– Muren om ons gezin? Muren om ons hart? 

– Gefundeerd in en op Christus (Hoeksteen / Steenrots / Fundament) 

• Boodschap wordt verworpen (Broodprofeet, Revolutionair) 
– Amos  Christus (vals beschuldigd) 

– Oordeel in de NAAM van de HEERE (Blijft de God van het Verbond) 

– Onaangename boodschap door de kerk verboden! (staatskerk) 

• En nog is het einde niet…. 
 

VRAGEN OP DE SITE 
Lees, herlees en lees nog een keer hoofdstuk 7 van Amos. 

• Zet een (!) wanneer je iets leest wat je raakt / mooi vindt,  

• Zet een (?) wanneer je iets niet begrijpt en  

• Zet een (-) wanneer je iets leest waar je nog eens over wilt nadenken 

 

Ga daarna pas naar de vragen kijken 

 

Vragen  

1. Amos 7 is een nieuw begin in het boek Amos. Wat is er zo anders / nieuw aan? 

2. Wat is een visioen? Probeer dat eens in kindertaal uit te leggen? 

3. Wat ziet Amos in de 3 visioenen in dit hoofdstuk? Schrijf eerst dit op in steekwoorden. 

4. Wat betekenen de eerste twee visioenen? Zijn die uitgevoerd / gekomen? Waarom wel / niet? Wat heeft dat met 
Amos te maken?  

5. Wat doet Amos? Wat is de pleitgrond? Wat betekent dat voor ons in deze tijd? 

6. Hoe zit dat, met het berouw van de Heere? Is dat voor jou een zaak van vreugde? Waarom wel / niet? 

7. Wat is een paslood? Wat is de betekenis van dit visioen? 

8. Wat zijn de offerhoogten van Izak? Vergelijk eens met Amos 5:5 en 8:14! 

9. Amazia legt Amos het zwijgen op... Van welke 2 zaken beschuldigt hij Amos? 

10. ...noch druppen tegen het huis van Izak - wat betekent dat? 

11. De overheid en godsdienst bepalen wat Amos wel en niet mag zeggen. Is dat meer gebeurd in de Bijbel en 
kerkgeschiedenis? Noem eens voorbeelden! 
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GEBED 
• 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, …. 

 

GEBED 
• 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. 


