Deze profeet was een herder en een
kweker van moerbeivijgen,
(sycomoorboom) hij woonde in Tekoa
bij Bethlehem. Hij was de vader van
de profeet Jesaja. Hij had geen
profetenschool doorlopen. Hij leefde
tijdens Uzzia en Jerobeam II. Deze
koning deed wat kwaad was in de
ogen des Heren. Toch vervulde hij een profetie gegeven door de profeet Jona.
Jerobeam veroverde terug gebied van Israël tot Damascus toe. (2 Kon.14).
God zond Amos als waarschuwende profeet voor Gods oordelen, twee jaar voor
“de” aardbeving. Het is zeer opmerkelijk dat die geweldige aardbeving heeft plaats
gehad op de dag dat Uzzia zelf, en niet een priester, een reukoffer wilde brengen in
de tempel, wat hij niet mocht. God reageerde zeer toornig. De profeet Zacharia
maakt melding dat er een gelijkaardige krachtige aardbeving zal plaatsvinden bij de
wederkomst van Jezus in Israël. (Zach.14)
Het volk leefde hoogmoedig, de rijken werden rijker en de armen werden armen, een
gelijkaardige toestand zoals deze zich vandaag als een onrechtvaardig kapitalistisch
systeem aankondigt. De religieuze feesten met losse zeden, gaan door enkel met
uiterlijkheden en traditie, zonder te denken aan de inhoud. Amos verzet zich tegen
het beleid van de koning en tegen al deze “kerkelijke tradities”. Amos wilde het
geweten van het volk wakker maken, want God laat zonde niet ongestraft. God kan
straffen via de natuur, als bv. Aardbevingen, orkanen, vulkanen enz. (Joel 3:16)
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Hoofdstuk 1
(2) De profeet Amos richt zich tot de plaatselijke vijanden van Israël, en ook tot Israël
zelf. Hij spreekt over zijn God als een brullende leeuw, de leeuw van Juda, die
waarschuwt en gevaarlijk kan zijn wanneer Hij zijn tanden toont via de profeet. Waar
de herders konden verblijven bij hun kudden, daar zouden ze gaan “treuren” en
klagen, over het onbewoonbaar worden door een aanhoudende droogte. De natuur
werd door God gebruikt en veroorzaakt meteen een economische crisis voor Israël.
Ook de Carmel die vruchtbaar was, werd dan meteen onvruchtbaar, geen olijven
meer en enkel verdorde wijngaarden.

SYRIE
(3) De profeet richt zich eerst tot Damascus, welke zich een oordeel Gods op zijn
nek haalde door “overtredingen” en agressief handelen. God zal niet genadig blijven
en toezien, na drie, vier of meerdere overtredingen. Men had het volk van Gilead,
gemarteld, en voor de ijzeren dorssleden gegooid tot ze stierven! Deze sleden waren
twee grote houten planken aan elkaar, met veel scherpe ijzeren pinnen.
(4,5) “Ik zal” Zo sprak de Here naar de toekomst toe over Damascus. Vuur staat
symbool voor een oordeel Gods of oorlog. Hazaël, en Benhadads koningen van
Syrië komen onder vuur te liggen, en dit zal zijn paleizen vernietigen. Men vond later
nog een obelisk van Nimrod, met de naam van Hazaël erop. Dit staat nu in het Brits
museum. Benhadad betekent:” zoon van de zon” of zonnekind (Calliau) Damascus
zal vallen, en “Bikat-awen” wat “ijdelheid” of welvaart betekent, of ook eerder een
vlakte van vele afgoderij en rituele prostitutie, welke zal verdwijnen.
“Bet-eden” (Aram) het huidige “Syrië” betekent “huis van plezier”, of paleizen van
de koningen, zullen verdwijnen. Een scepterdrager die zijn volk onderdrukt en de
bevolking zal in ballingschap gaan naar Kir. Kir was vermoedelijk een stad of kleine
regio in Moab onderaan de Dode zee, onder de naam Kerak (?).
1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt
weggenomen, zodat het geen stad
meer is: het wordt een puinhoop,
een bouwval. 2 Verlaten liggen de
steden van Aroer, zij zijn voor de
kudden, die er legeren zonder dat
iemand ze opschrikt. 3 Dan
verdwijnt de vesting uit Efraim en
het koningschap uit Damascus
en de rest van Aram; het zal met
hen gaan als met de heerlijkheid
der Israëlieten, luidt het woord van de Here der heerscharen. Jes.17

2

GAZA
(6,8) Gaza, met Asdod en Askelon, zal
onder oorlogsvuur komen te liggen,
omwille van een grote deportatie en als
slavenverkoop van mensen uit deze
dorpen en uit Juda, naar Edom,
Saoedi-Arabië. De kudde des Heren
werd weggevoerd schrijft Jeremia 13.
Gods oordeel zal zich herhalen. Hier is
sprake over de rest of overblijfsel van
alle Filistijnen. Het lijken wel de
laatste nakomelingen van de
hedendaagse Palestijnen (Filistijnen)
welke zullen omkomen. Opgelet voor verwarring. Israël is Palestina niet! De naam
“Palestina” werd gegeven en veranderd door het Verenigd Koninkrijk!

LIBANON - Tyrus
(9,10) Tyrus een van de eerste steden
na de zondvloed. Het werd ook
belegerd door Nebukadnezar in 586
v.Chr. Ook Tyrus, een grote
havenstad bezondigde zich aan
deportatie van veel Joden. Tyrus oude
stad in het huidige Libanon. Ze
noemden elkaar broeders en hadden
een vriendschapsverdrag. Ook waren
er goede wederzijdse banden op
economisch vlak. Zo zal de Here ook
hier oorlog tegen voeren. Israël blijft Gods oogappel! Op 25 maart 2015 schreven
dagbladen over een bloedige broedertwist in Libanon.

SAOEDI-ARABIE Edom – Teman
(11) Edom, het huidige Saoedi-Arabië, anders gezegd, Esau, heeft zijn broeder
Israël met het zwaard vervolgd, zonder medelijden. Dat land kent een
eeuwigdurende haat en wraakzuchtigheid, welke door alle generaties werd
vastgesteld. Het heeft nooit hulp geboden aan Israël, wanneer het werd aangevallen.
De profeet Obadja schreef nog een niet vervulde profetie over Edom:
8 Zal Ik niet te dien dage, luidt het woord des Heren, de wijzen uit Edom doen vergaan,
en het inzicht uit het gebergte van Esau? 9 Ook uw helden, o Teman, zullen verschrikt
staan, opdat alle man van het gebergte van Esau door moord worde uitgeroeid. 10
Wegens de gewelddaad aan uw broeder Jakob zal schande u bedekken, en gij zult
voor altoos worden uitgeroeid. Obadja.1
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De zonden van dat land hopen zich
op. Edom wilde Mozes niet laten
doortrekken uit haat! (Num.20:14,21)
Mozes sprak Edom aan als “broeder”.
Er zijn tal van redenen waarom God zal
ingrijpen. Rashi, vermoed bij zijn uitleg
dat ook de vernietiging van de tweede
tempel door de Romeinen, ondersteunt
werd door Edom. Ook de Holocaust,
als mogelijk de derde grote zonde, later
uitgevoerd door Hitler, en deze werd
door Edom en de rijke Amerikaanse
Familie Bush gefinancierd. Vandaag
maakt het zich opnieuw strijdvaardig
met militaire oefeningen samen met 20
andere landen!

Komt de vierde of volgende overtreding in de komende jaren?
Edom blijft zijn gramschap en
wraakgevoelens koesteren tegen Israël,
omwille van zijn geloof, en zijn
ontvangen zegen en beloften! Edom is
verzonken in allerlei afgoderij, als te
Mekka, (Cheddar) stad gebouwd op
zeven heuvels. Mohammed leerde dat
wie de zwarte steen aanraakt in Mekka
al zijn zonden zijn vergeven! Hij noemde
de steen de rechterhand van God. Jezus
is de rechterhand van God, en werd de
hoeksteen genoemd. Censuur is niets
nieuws onder de zon! De Bijbel openbaart toch het hedendaags verzwegen nieuws!
God heeft de Holocaust niet vergeten! De profeet Ezechiël laat Gods plan zien, ook
voor onze dagen!
12 Zo zegt de Here Here: Omdat Edom
wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis
van Juda, en het een zware schuld op zich
geladen heeft door zich op hen te wreken, 13
Daarom, zo zegt de Here Here: Ik strek mijn
hand uit tegen Edom en zal er mens en dier
uitroeien; Ik zal het tot een puinhoop maken van
Teman af tot Dedan toe; door het zwaard zullen
zij vallen. 14 En mijn wraak op Edom zal Ik
leggen in de hand van mijn volk Israël; dat zal
Edom behandelen naar de eis van mijn toorn en van mijn grimmigheid; zij zullen mijn wraak
leren kennen, luidt het woord van de Here Here. Ezechiël 25
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7 Reken, o Here, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af, breekt af,
tot op de grond ermee! 8 Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde,
gelukkig hij, die u zal vergelden hetgeen gij ons hebt aangedaan;9 Gelukkig hij, die uw kinderen zal
grijpen en tegen de rots verpletteren.Ps.137

(12,15) Ook hier komt er een oordeel van God over Teman. Waar ligt Teman, en
welk volk is dat? Bosra blijkt volgens anderen Basra te zijn in Irak? Bosrah is te
vinden in Jordanië. Teman was de kleinzoon van Esau. (Gen.36) Teman was de
zoon van Elifaz, de Temaniet welke tot Job sprak, en waarbij Gods toorn tegen hem
ontbrande omwille dat hij had gelogen over God. Teman behoorde tot het land van
Edom volgens Obadja 1,9.

AMMONIETEN – JORDANIE
Hier is sprake over afschuwelijke barbaarse oorlogspraktijken om gebieden te
veroveren. Zwangere vrouwen van het gebergte Gilead werden vermoord. De ruïnes
van deze sterke stad Rabba bestaan nog. Volgens onderstaande kaart is Rabbah
het huidige Amman. De profeet Jeremia schreef ook als Amos, doch op andere
wijze:
1 Over de Ammonieten. Zo zegt
de Here: Heeft
Israël geen kinderen, heeft het
geen erfgenaam?
Waarom heeft Milkom Gad in
bezit genomen en
diens volk zich in zijn steden
gevestigd?
2 Daarom zie, de dagen komen,
luidt het woord des
Heren, dat Ik aan Rabba der
Ammonieten krijgsgeschreeuw
zal te horen geven, en het zal tot
een
woeste puinheuvel worden en
zijn onderhorige
plaatsen zullen met vuur
verbrand worden; dan zal
Israël hen in bezit nemen, die het
in bezit genomen
hadden, zegt de Here.Jer.49

(14,15) Ook hier zien wij dat
God zal strijden als vroeger
met de natuur, namelijk een
orkaan zal er komen, tijdens
het oorlogsgeweld.
De koning van Amon, Jordanië, zal in gevangenschap worden genomen.
.
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HOOFDSTUK 2
MOAB – JORDANIE
(1,3) In de geschiedenis vinden wij geen land met de naam “Jordanië”. Het ontstond
pas door een toedoen van de Britten. We vinden vroeger wel het gebied van Edom,
Moab, Ammon en Gilead. Moab en (Ben-Ammi) Ammon waren zonen van Lot.
Enkel met uitzondering van Edom, behoorden al deze gebieden tot Israël, als het
beloofde land.
De profeet Amos noemt een van de redenen waarom Moab onder vuur zal komen te
liggen. Hier werd de crematie en grafschennis van de koning uit Edom aangegeven
welke Gods toorn had opgewekt. Het gaat hier om een zoon van de koning welke
gevangen werd genomen door Moab. De reden was dat deze Edomiet, hulp had
verleend aan Israël.
De burchten van Keriot,
een bloeiende stad, en
tevens een plaatsnaam
van verschillende kleine
maar belangrijke dorpen,
rond Kir, Kirioth of KirChareset, Kir hoofdstad
was van Moab is Kerak.

Daar waren ook hun afgoden als
Chemosh en Baal-Peor.
Mozes liet de mannen veroordelen welke
door de Baal-Peor werden
samengevoegd. Hoererij was alle ontucht
met de mooie dochters van Moab, en zij bogen de knieën voor de Baal-Peor. Deze
afgod stond op Peor, een berg in Moab. Kinderoffers bracht men, vandaag
abortussen! Daar was immorele seks voor het altaar, of een gewijde paal. Dus alle
seks buiten het huwelijksverbond. Orale, anale seks, groepsseks, paaldansen,
(gewijde paal) nachtclubs, enz. Vroeger stonden de tekeningen in hout of steen
gegraveerd, vandaag staat dit op de PC als een pornosite, pornografie met andere
woorden komen daarbij Sodom en Gomorra. Porno bekijken is een zonde van
afgoderij, een list van de duivel.
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De verrader Judas en zijn vader waren
afkomstig van Kerioth, van daar Judas
Iskariot. (Man van Kerioth) De
kruisvaarders bouwden een fort op de
puinhopen van Kerak. (Zie afb.) Moab en
allen die hem omringden in functie, zouden
snel omkomen tijdens een oorlog, wanneer
hij werd aangevallen door vijandige buren.
Ook de profeet Zefanja maakt melding van een oordeel over Moab en de
Amonnieten.
8 Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij
mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. 9 Daarom, zo waar Ik leef, luidt het
woord van de Here der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom
gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distels en een zoutgroeve
en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de
rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. 10 Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want
zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de Here der heerscharen. Zef.2

Hier vinden wij een deel van deze profetie welke nog niet werd vervuld, en dus
mogelijks nog in de toekomst ligt. Er is sprake van het “overblijfsel” van Gods volk,
Israël, dit is het Joodse volk op heden.

JUDA - ISRAEL
(4,5) De profeet richt zich tot zijn eigen volk, op dezelfde wijze. Hij noemt tal van
redenen waarom God ook zijn uitverkoren Joodse volk zal straffen. Het is goed om
ook dit soort van zonden te overdenken, onder de heidenen. Een eerste reden welke
verklaart waarom God hen ernstig waarschuwt, en zal bestraffen was het volgen
van leugenachtige godsdiensten. Ze hebben zich laten misleiden, zoals zovele
volken vandaag hetzelfde straatje bewandelen en zich willen verenigen tot een nieuw
Babel.
God gaf hen Zijn wetten en raadgevingen uit liefde voor de mens. Al wie Gods
wetten verwerpt, verwerpt wijsheid, en wordt dwaas. Zo staat dwaas voor ongelovig
en wijs voor gelovig in de Bijbel. Bedenk de wijze en de dwaze maagden, lees:
christenen en schijnchristenen. Paulus spreekt ook tot de schijnchristenen:
18 Want velen wandelen - ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook
wenende – als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun God is
de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.Fil.3

7

Ze sliepen allemaal in, betekent stierven in de loop der eeuwen, tot de dag van
opstanding zal komen. (Matth.25).
Juda volgde opnieuw de afgoderij van zijn voorvaderen. Traditionele
staatsgodsdiensten, hebben het karakter van een demonische macht, idolen, welke
ook de nakomelingen van een volk misleiden door leugens en macht. Alle
godsdiensten die dwang gebruikten en nog gebruiken zijn vals! Vele koningen van
Juda deden wat kwaad was in de ogen des Heren. ( 2 Kon.17) Het vuur welke God
zou werpen, was het oorlogsvuur van Nebukadnezar.
(6) Een andere reden welke Gods oordeel zou veroorzaken, was het handelen van
de rechters. Deze lieten zich omkopen.
23 De goddeloze neemt een geschenk uit de buidel
aan, om de paden van het recht te buigen.Spr.17

Schoenen of een paar sandalen waren al een beeld voor
steekpenningen en werden ook al aangenomen! Er was
onderdrukking door de rijken van de armen en eerlijke
mensen. Zo kunnen mensen depressief worden, welke
kan leiden tot zelfmoord.
1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar
over de rampen, die u zullen overkomen.
6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord;
er is geen verweer tegen u. Jac.5

God is rechtvaardig en zal later oordelen! Goddelozen verdwijnen uit Gods
schepping. Met andere woorden een onrechtvaardig beleid van de overheid, dat zal
God bestraffen. Rechters deden mee aan al deze ongerechtigheid, zij kregen slaven
toegewezen, indien men boetes of schulden niet kon betalen. Dit zijn de vele
gevolgen wanneer men Gods wetten negeert en vervangt door eigenzinnige wetten,
gestemd door ongelovigen, schijnheiligen of dictators.

Geldzuchtigheid
(7) De geldzuchtigheid van de rijken gaat ten koste van de armen. Deze mensen
werden uitgebuit en gaan ten onder, sterven gaan liggen in het stof der aarde. Een
ziekte als kanker, kan ontstaan door manipulatie van goedkope voeding, of andere
artikelen uit puur winstbejag. Aanbidding van de Mammon!

Immorele seks en bloedschande.
Men schaamde zich niet meer om als zoon en vader naar hetzelfde dienstmeisje te
gaan voor seks. Het leek wel een normale zaak. Met zulke zonden onteerden,
ontheiligden, zij de naam van hun God. Gods volk was heilig en dienden zo te
leven. De hedendaagse wereldwijde gemeente van Jezus Christus, is een heilig volk
onder de heidenen.
2 Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig
is, en u heeft de Here uitverkoren om Hem een
eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem
wonen.Deut.14
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1 De Here sprak tot Mozes:
2 Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en
zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here,
uw God, ben heilig.Lev.19

De apostel Paulus reageert scherp tegen gelijkaardige zonden tegenover de
christenen te Korinthe: 1 Inderdaad men spreekt van hoererij onder u, en
zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet (voorkomt), dat iemand leeft met
de vrouw van zijn vader.

(8) Er waren machthebbers welke klederen in pand namen, en geld van boetes van
de armen gebruikten voor hun feesten in hun afgodentempels. Ze lagen aan aten en
dronken bij het altaar van in de tempel. De profeet waarschuwde dat ze niet
handelden naar de wet, waarbij die klederen dienden te worden teruggeven.
(Deut.24:12) Ze gebruikten het geld van boetes voor hun eigen plezier, wijn voor
deze feestjes. Zou er vandaag ook nog misbruik zijn van machthebbers? Smeken zij
om oordeel? Zullen de doofpotten worden geopend? Zeker weten!

Was Juda erg vergeetachtig?
(9,10) De profeet Amos prikkelt hun geweten en hun geheugen. Hebben zij Gods
oordeel vergeten over de Amorieten? De Amorieten waren de sterke overblijvers in
het land Kanaan, welke God aan hen gaf. Er waren nog reuzen overgebleven. Ze
waren reuzensterk en het was in zijn tijd een machtige staat. God roeide ze uit! God
verloste hen uit Egypte op wonderlijke wijze. God verlost nog steeds mensen uit deze
wereld, door een wedergeboorte, en Hij neemt ze aan als zijn kinderen. Zou men dan
toch vergeetachtig worden en terug naar Babel keren? Vandaag terugkeren naar het
nieuwe Babel van de afgoderij en afgodentempels betaald door de armen?
(Laodicea?)
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(11,12) Amos wijst naar Gods liefde, welke onder zijn volk profeten verwekte, om
hen te waarschuwen en raad te geven! Bedenk wat Mozes, Jozua en Samuel deden.
De nazireeërs waren voor hen de leraars, welke hen onderwezen vanuit de wet. Wij
kunnen hier vaststellen dat God bezig is met mensen en hen inspireert om zijn wil
aan het volk bekend te maken, voor een gezond maatschappelijk leven.
God wil dat de mens gelukkig zou zijn. Doch er kwam een verbod vanwege de
overheid om te profeteren. Ze gaven en dwongen de leraars wijn te drinken, wat voor
hen verboden was, en zij dan hun taak niet verder op de goede wijze zouden
vervullen.

JUDA KAN ZIJN STRAF OF OORDEEL NIET ONTLOPEN!
(13,16) Het beeld welke wij hier krijgen, is goed te begrijpen. Een krakende wagen,
welke door de last begeeft, en stil komt te staan langs de weg. Het land Juda wordt
door Gods ingrijpen als een onbruikbare wagen. Edom bezette korte tijd hun land.
Niemand zal het kunnen voorkomen, vluchten kan niet meer. De moedigste soldaat
komt om. Het leger kan het niet redden. De sterkste onder de helden zal “naakt”
wegvluchten, deze beeldspraak betekent: vluchten zonder gevechtskledij en
onbewapend.

HOOFDSTUK 3
(1,2) God richt zich nu tot Zijn eigen volk, nadat Hij alle andere landen had
gewaarschuwd. Hij spreekt tot alle families welke uit de Egyptische slavernij werden
verlost. Wij lezen in feite dat God duidelijk maakt dat hij dit volk heeft verkoren onder
alle volkeren en Hij van hen hield. God is een vader die van zijn kinderen houdt. Een
vader die van zijn kinderen houdt zal straffen wanneer dat nodig is, uitleggen
waarom, en hieruit blijkt zijn ware liefde. God
zal met u zijn, als u met Hem bent! God
verbond zich met Zijn volk, en wil daaronder
geen goddelozen vinden! (Ps.1:5,6) (Ps.147,1947) God zal hun ongerechtigheden
“bezoeken”. Dit betekent: Hij neemt soms Zijn
bescherming weg, en het kwaad en boze
geesten kunnen vrij toeslaan.
Ook in het nieuwe verbond zal God zijn
aangenomen kinderen tuchtigen, zij die
behoren tot Zijn gemeente. Niet ieder geboren
mens is een kind van God! Vandaag wil men
deze waarheid tegenspreken. Kinderen van
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God bieden weerstand aan de zondeslavernij! Velen bidden tevergeefs “Onze
vader”, maar werden nog niet aangenomen, of zijn niet wedergeboren.
4 Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de
zonde, 5 en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn
zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem
bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere
zoon, die Hij aanneemt. 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als
zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8 Blijft gij
echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards,
en geen zonen.Hebr.12
(3,8) Amos schrijft dat men het eerst eens dient te worden met God, om met Hem
samen te wandelen, te leven in liefde tot elkaar. God bedoelde: “Wij hielden toch
van elkaar” Henoch wandelde met God, had een zeer goede relatie met God. God
wil geen dwang, maar dat de mens uit zijn vrije wil Hem wil aanbidden, Hem
liefhebben! Het is nutteloos naar de gemeente of kerk te gaan, of naar de tempel,
wanneer men gaat uit plicht en niet uit verlangen en vrije wil.
De profeet Amos geeft hier enkele gelijkenissen om duidelijk te maken, dat God
streng waarschuwt en zal ingrijpen. (7) God openbaarde aan zijn knechten, wat hij
zou doen. Hoe zou je als profeet dan kunnen zwijgen? Of de mensen nu dachten dat
hij een doemdenker was of niet, hij sprak! Zo mag ook een Bijbelgetrouw christen
zich niet laten afbrengen van het profeteren, omdat blinden het niet begrijpen. God
toont hem wat het betekent: Oorzaak en gevolg. Wat zal het gevolg zijn als Gods
volk niet meer van Hem houdt?

De leeuw brult als hij zijn prooi kan ruiken. Hier een goddeloze geur. Als God brult
wees op uw hoede schreeuwt Amos tot zijn volk. Wanneer een vogel opvliegt met
zijn lokaas, dan valt het net! Israël liet zich verleiden tot andere goden, afgoden,
maar onverwacht komt het net van Gods oordeel op hen neer. God wil bovenal
aanbeden worden, anders komt er vloek op het volk:
28 Maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt
van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij
niet gekend hebt.Deut.11

De bazuin geblazen door de wachter van de stad, geeft plots een waarschuwende
klank als hij vreemde troepen ziet naderen en de oorlog begint. De woorden van de
profeet moeten in hun oren klinken als een bazuin. Het kwaad dat in een stad
toeslaat, komt niet vanzelf. Het kwaad kan verschillend zijn van karakter: Aardbeving,
overstromingen, orkaan, terrorisme enz. Het heeft een oorzaak, en God kent het.
Parijs en Brussel mogen ook eens weten wat terrorisme betekent, net zoals in
Jeruzalem, waarover de media zwijgt in alle talen.
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AMOS SPREEKT OVER ISRAELS KOMENDE OORDEEL
(9,10) God laat zijn profeet gaan naar Asdod,
een stad der Palestijnen, en naar Egypte, en
roept hen op zich te verzamelen op de bergen
van Samaria! Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk. Amos roept hen op te kijken
naar de chaos, gewelddadigheden en de
onderdrukking van de armen in Samaria door
hun eigen overheden. Samaria werd een
onveilig gebied.

23 In het eenendertigste jaar van Asa, de koning
van Juda, werd Omri koning over Israel; twaalf
jaar. Te Tirsa regeerde hij zes jaar. 24 Toen kocht hij van Semer de berg Samaria voor twee
talenten zilver, bebouwde de berg en noemde de stad die hij bouwde, Samaria, naar
Semer, de eigenaar van de berg. 25 En Omri deed wat kwaad is in de ogen des Heren, ja
hij maakte het erger dan allen die voor hem geweest waren. 1 Kon.16

Er was daar geen gebrek aan
intellect, wetenschap of
verstand, maar hun denken,
hun wil en hun hart was niet
naar Gods wil. Ze wilden rijk
worden door geweld, diefstal,
en onrechtvaardige handel.
2 Schatten, door goddeloosheid
verkregen, doen geen nut, maar
gerechtigheid redt van de dood.
3 De Here laat de rechtvaardige
geen hongerlijden, maar de
begerigheid der goddelozen
wijst Hij af.Spr.10

(11) God sprak: U zult
helemaal worden omsingeld door uw vijand, je zult niet kunnen ontsnappen aan zijn
aanval, hij zal u veroveren, hoe sterk u zich over uw eigen legermacht zult beroemen.
Al uw rijkdom, op een onrechtvaardige wijze bekomen zal van u worden afgenomen!
God leert dus zijn eigen volk, dat rijkdom op een oneerlijke wijze bekomen, toch
verloren zal gaan, en nooit tot zegen zal worden, maar tot vloek. Allen die ook
vandaag in deze wereld steenrijk zijn geworden op een oneerlijke basis, zullen bitter
wenen!
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Ook de apostel Jacobus schreef over zulke toestanden:
5 Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk
te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem
liefhebben? 6 Doch gij hebt de arme smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken, die u
geweld aandoen en die u voor de rechtbanken slepen? Jac.2
1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.
2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3 uw goud en zilver is
verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt
schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5

DE STRAF VAN SAMARIA
(12) Hier vinden wij een gelijkenis,
wat het gevolg zal zijn voor de
Samaritanen en hun leiders, ze zijn
een prooi geworden van de leeuw,
Nebukadnezar! Enkel nog eventueel
twee beenderen van het schaap of
een oor waar geen vlees meer aan
was of niet meer kon horen naar
Gods profeten!
Wanneer een herder het overblijfstel
van het schaap toonde aan de
eigenaar, was dit als een bewijs van
het verlies door een overmacht. Zo
zal er een overblijfsel van Israël steeds blijven. Enkel door Gods genade zal een
klein overblijfsel worden gered! Het overblijfsel verzamelt zich sinds 1948.

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen,
voorzeker vergaderen het overblijfsel van
Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een
kooi, als een kudde in het midden der weide. Het
zal er gonzen van mensen. Micha 2
De leeuw kwam en zij die zaten of zich verborgen in de hoek van hun rustbed, waren
de zieken, welke dachten dat de vijand hen niet zou opmerken tijdens hun aanval. Dit
bed in het oosten, was in feite een verhoogde deel in de kamer waar men kon
slapen. Het zachte kleed van de divan, Het Hebreeuwse woord betekent “damast”,
zijn naam is voortkomend uit Damascus, daar werd het voor het eerst geproduceerd.
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(13,15) Amos richt zich tot Jacob, Israël. God zal een
einde maken aan de altaren en offers, valse
erediensten en leuke jobs, of anders gezegd “leuk
kerkje spelen”, festivals en de heidense afgoderij
te Betel.
Betel, Huis Gods, de plaats waar Jacob de ladder zag
met engelen welke op en neer kwamen. Alle
woningen zullen worden vernietigd. Huis of paleis zal
geplunderd en zullen verdwijnen. Woningen met
deuren en plafond bekleed met ivoor enz. Hun gouden
kalveren zouden verdwijnen, het beeld van al hun
overtredingen en deze van de ongelovige, doch
religieuze Koning Jerobeam II van Israël. Deze koning leefde ten tijde van Amos.

Ook de gouden kalveren en de altaren van
de heidense geldaanbidding zullen ook in
de eindtijd verdwijnen. (Jes.46:6) God
leert dat ook het goud zijn vaste waarde
zal verliezen! Goud was de eerste basis
voor het scheppen van geld.
Als Gods oordelen straks komen, zal het
geld (goud en zilver) en alle aandelen van
de superrijke niet meer helpen! (Sef.1:18)
(Jak.5:1,4) Wees blij, allen die
Bijbelgetrouw blijven, er bestaat een
onvergankelijke rijkdom, die van Christus!
Daar zal geen inflatie meer zijn of een
doorboorde buidel waarvan de profeet
Haggaï schrijft! (Hag.1:6)

Het einde van de zondige bankwereld en
de wereldwijde laatste beurskrach zal
niemand tegenhouden! Landen als
Oostenrijk die hun schulden niet konden
betalen, welke zij leenden in 1868 was een
financiële kater voor de belegger!

14

Er is niets nieuws onder de zon, ook niet voor de jaren 2000.! (Zie afb. privébezit).
Ook de Asjera beelden, palen, gouden kalveren, en hun profeten, werden vernietigd
door Josia. Asjera, soms als Astarte genomen voor de hemelkoningin, zoals vandaag
nog velen Maria, als de hemelkoning aanbidden, en onbewust vloek over zich
brengen. Afgoden uit Kanaan werden vernietigd en verboden.

Ze “dachten” dat op deze aanbiddingswijze ook hun zonden zouden worden
verzoend, door het offeren van dieren en kinderen. Zo zijn er ook mensen die
“denken” christen te zijn, maar offeren aan alles wat hen van God weghoudt.
In 1897 speelde men nog de Godin Astarte na op dansfeesten en gemaskerde bals.
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HOOFDSTUK 4
DE BUFFELS EN DE KOEIEN VAN BASAN
Na de voorafgaande waarschuwingen van de profeet is er nog geen spoor van
bekering te vinden in Israël. Samaria komt nog meer in de problemen. Amos kijkt
naar de “koeien van Basan”. (1) Basan zijn de huidige Golanhoogten, welke
Israël momenteel bezet uit strategisch oogpunt.
Dit is symbolische taal welke Amos gebruikt. Hij
bedoelde duidelijk de vrouwen van Samaria welke
hij in het vizier neemt. Deze rijke vrouwen, “van
adel” leefden in alle weelde en luxe. Waar ze
woonden was het vruchtbare landbouwgrond met
rijke opbrengsten. Ook het vee was er vet en
gezond. Ze hadden geen medelijden met de
armen, integendeel ze stierven van de honger! Deze bazige vrouwen vroegen wijn te
drinken. Ze hadden grote en kwalijke invloed op hun mannen Wijn is ook een
symbool voor luxe. Het land zonk diep weg door hun immoraliteit.
De profeet Ezechiël maakt melding van “het mestvee van Basan”, en hij gebruikt
dit om de vorsten der aarde en de helden te beschrijven welke zullen sneuvelen
tijdens de God en Magog oorlog, op de bergen van Israël, (de Westbank)
(Ezech.39:18)
Ook ten tijde van Jezus werden invloedrijke mensen, welke hun macht misbruikten,
als de farizeeërs, beschreven als de “Buffels van Basan”. Aan het kruis werd Jezus
omringd door zulke mensen. Ook de romeinse soldaten staan beschreven als
“honden”.
13 Vele stieren hebben mij omringd, buffels van
Basan hebben mij omsingeld;
14 Zij sperren hun muil tegen mij open; een verscheurende,
brullende leeuw.Psalm 22
17 Want honden hebben mij omringd, een bende
boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen
en voeten doorboren. Psalm 22

(2) De tijd komt dat God zeker zal afrekenen met deze mooie vette koeien. De
vijanden zullen hen meeslepen in hun grote vissersboten. Ze worden een voor een
meegenomen ter deportatie. Dus geen visnet, maar met vishaken.
(3) De bressen zijn de gaten in de stadsmuren welke zijn geslagen door de vijand.
Hier vinden wij een deportatie naar “Haharmon”. Over dit woord welke een plaats of
berg aangeeft, zijn verschillende meningen. Sommige Talmud lezers wijzen naar
plaatsen van duisternis, vernietiging of verwaarloosde gebieden. Anderen wijzen
naar het oude Armenië, de berg Ararat of de bergen van Monah.
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(4,5) De profeet roept in Gods naam
spottend, dat ze maar doorgaan met
hun afgodenoffers, dankoffers,
(eucharistie) en hun kalf aanbidding
te Bethel en Gilgal. Ze deden wat ze
wilden, een eigen godsdienst of
religie maken met dans, plezier en
vrijwillige offers. Amos dacht: ze
zullen oogsten wat ze zaaien.
De naam Gilgal werd gegeven toen
Israël bij de Jordaan aankwamen, en
het beloofde land in zicht kwam.
Jozua liet daar de besnijdenis doorgaan, want in de veertig jaar woestijnleven, werd
er geen besnijdenis uitgevoerd. (Joz.5,10) Te Gilgal vierden zij toen het Pasha. De
besnijdenis in Egypte welke ze kenden had een andere betekenis en stond in functie
van seks. Bij Gods volk werd het een verbondsteken en uitgevoerd op de achtste
dag. Zo werd er nog een Egyptisch papyrus gevonden. Bij de moslims is er ook een
besnijdenis, dan voor jongens en meisjes.

HET VOLK KWAM NIET TOT INZICHT.
(6,11) Amos wil hen laten nadenken. U gaf geen aandacht aan Gods bedoelingen,
toen Hij u wat honger liet lijden. Geen eten maakt mooie reine tanden! De oogsten
vielen tegen. Toch lezen wij een verschil onder de steden. De ene steden werden
niet getroffen door de problemen of vloek en de andere steden wel. Hulp met water
kwam er niet. De steden waren niet solidair met elkaar, dit kan wijzen dat die steden
met regen in vijandelijk gebied gelegen waren, buiten Israël! Kwam er bekering in
bepaalde steden? Gebied God plaatselijke regenbuien?

TEGENSLAGEN EN ZIEKTEN
Alles werd peperduur. Toch hebt gij u niet bekeerd, u wilde nog niet luisteren!
Brandkoren is een plantenziekte door de brandzwam veroorzaakt. Deze ziekte kan
de tarwe en gerst vernietigen. Honingdauw is een stof afgegeven door bladluizen of
schildluizen. Ze zuigen de plantensappen op. De sprinkhaan at de olijven en de
vijgen op. Dus dat was een economische ramp, toch luisterde men niet naar God
noch naar zijn profeet.
God zond de pest, zoals in Egypte. God laat hen herinneren aan de tijd van Egypte,
toch kwam er geen bekering. Denk aan de vele slachtoffers die vielen onder uw
strijders. Doch men leert niets uit de geschiedenis. Ook vandaag leert ons
Vlaanderen niets uit het verleden, enkel wat ceremonie, een Babels of Vaticaans
schijnchristendom, en veel bijgeloof. Gods geduld raakt op! De God van Israël slaapt
niet!
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16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God
onder die naam.17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als
het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het
evangelie Gods? 1 Petr.4

De profeet schept een beeld waarbij Israël als een stuk brandhout uit het oorlogsvuur
werd behouden. Nog steeds is er weinig bekering vast te stellen. Doch er komt
verandering, als Israël Jezus zal aanroepen!
(12,13) Amos roept het volk op om hun God te ontmoeten. Maak u klaar! De profeet
geeft hier een prachtige beschrijving over zijn God. God maakte de bergen, niet de
mens. God heeft macht over de winden, Jezus toonde dit! God geeft zijn mening aan
bepaalde mensen, wat Hij zal doen. God kent al de gedachten van de mensen, en
hun plannen. Koning David maakte er een lied van:
1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

Here,

Gij doorgrondt en kent mij;
verstaat
van verre mijn gedachten;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al

mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here,
Gij kent het volkomen; Psalm 139

Hij kan het licht doven, zonsverduistering ligt in Zijn handen. Denk eraan toen Jezus
stierf, ging de zon uit, een zonsverduistering, omdat het offer van Jezus geen offer
was aan Tamuz, een Babelse zonaanbidder, voor de mensen toen bekend als een
zonnegod. Het kruis was een Tamuzkruis, een T-vorm. In gebruik genomen door de
Romeinen als doodstraf. Tammuz, zoon van Nimrod, geboren op 25 december, werd
aanzien als de redder van de wereld, in de Babylonische mysteriegodsdienst.
3 Want zie, de Here gaat uit van zijn woning, en Hij
daalt neder en treedt op de hoogten der aarde.
4 De bergen versmelten onder Hem en de dalen
splijten, als was voor het vuur, als water dat
afgutst van een helling. Micha 1

4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de
Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;
dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts
en westwaarts, tot een zeer groot dal, en
de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken
en de andere helft zuidwaarts; Zach 14
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HOOFDSTUK 5
AMOS TREURT
(1,3) De profeet is sterk overtuigd over wat God van plan is, en zijn hart weent. Israël
leeft nog een korte tijd in veiligheid en weelde, doch het wil zich maar niet bekeren
tot zijn God. Hij kijkt naar Jeruzalem, en vergelijkt haar met een mooie en reine
maagd, welke neergeworpen werd in het slijk der aarde. De stad zou zich
verdedigen, maar grote verliezen lijden, slechts tien procent zou overblijven van hun
strijders.
Ook Jesaja weende bitter over Jeruzalem. (Jes.22:4) Toen Jezus naar Jeruzalem
optrok, en zag de blijdschap van vele discipelen tot aanbidding kwamen, weende
Jezus, daar zij de ware vrede nog niet begrepen, welke Hij bedoelde. Deze wereld
kende totnogtoe enkel een tijdelijke wapenstilstand. Jezus dacht aan de tijd van
vandaag, waarbij alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om te strijden.

ZOEK MIJ EN LEEF…….
(4,6) De profeet roept nogmaals op, om niet verder aan de afgoderij te doen, en te
gaan naar Bethel en Gilgal. Dit gaan waren de ons bekende bedevaarten. De profeet
roept ze op, te gaan waar God wil om Hem te dienen! (Deut.12:4) Daar zouden ze
Zijn aanwezigheid ervaren! Het lijkt een smeekbede. Israël is hardhorig, ondanks de
vele waarschuwingen van de profeet. Amos spreekt over een komend vernietigend
genadeloos oordeelsvuur. (Deut.4:24)
Het lijkt ook hier in ons land België, en in Europa, precies hetzelfde, het wil zich niet
bekeren tot de God van Israël. Het wil niet luisteren naar de enige waarheid, de
Bijbel! Europa zinkt weg in haar afgoderij en het vals Babels christendom. Daarom
zendt God een dwingende dwaling, een leugenachtig geloof met het zwaard. Het
wordt eeuwig leven of de tweede dood. (2 Thess.2:10,11). Wie Hem zoekt zal Hem
vinden!

ONGERECHTIGHEID IN HET LAND.
(7,13) Amos richt zich tot hen die alle gerechtigheid verwerpen. Het waren meestal
de koningen welke rechtspraken, de mannen samen met de koeien van Basan! Ze
spraken recht in het voordeel van de rijken, de armen leden en werden afgeperst in
de rechtbank. De ongerechtigheid was zo bitter als alsem.
Amos wijst naar de allemachtigheid van God, als schepper. De stadspoort was de
rechtbank, daar was onrecht, corruptie, afpersing te vinden. Ook daar maakte men
handelsovereenkomsten. Men hield geen rekening met Gods wetten. Toch blijft
voorspoed en tegenspoed in de handen van God. Deze geschiedenis zal zich
herhalen, wanneer de antichrist de Bijbel en Gods wetten zal verwerpen of
verbieden. (Dan. 8:12)
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De profeet laat hen weten dat ze geen genot, noch geluk, zullen hebben met hun
bezit op onrechtmatige wijze verkregen. Ze bezaten de beste wijnstokken en hadden
de beste wijn. Het zal hun ongeluk worden. De profeten dienden te spreken in Gods
naam, maar waren dan ook soms de slachtoffers. Dat was ook de reden dat de
“verstandige” zweeg in die kwade tijd. Als wij verstandig zijn, dan helpt het niet, ons
te ergeren aan al deze corrupte praktijken, God zal het wreken. (Deut.32:35)
Ergeren is ook slecht voor onze gezondheid! De hersenen maken dan toxische
stoffen aan, welke slecht zijn voor het lichaam!

GOD MET ONS
(14,17) De profeet herhaalt hun woorden: “God is met ons”, maar ze gebruikten
allerlei kwade praktijken. Amos laat ze
weten dat het enkel is, als men het goede
zoekt te doen in plaats van het kwade en
alle ongerechtigheid, dan is het pas
mogelijk dat God het overblijfsel van
Jozef (Israël) zal worden behouden.
(Psalm 97:10)
Je kunt God en de Mammon niet samen
dienen, maak maar geen compromissen!
Ook vandaag offert men op het altaar van
de Mammon, het kapitalisme. Deze
afgodendienaars, “dachten” wel dat ze
behouden zouden zijn, zij waren naar het
vlees nakomelingen van Abraham. Zij
dachten zondig! Wie ongezond denkt,
handelt ongezond. Het volk stond op zijn
zelfgenoegzaamheid. Er zal rouw, klagen en verdriet zijn zegt God als Ik u kom
bezoeken! De wijn zal verdwijnen, beeld van de weelde!

Jezus:
37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij
u geen plaats vindt. 38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw
vader gehoord hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus
zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham;Joh.8

Paulus:
1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2
Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Rom.6
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet
onder de wet, maar onder de genade zijn?
Volstrekt niet! Rom.6
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DE DAG DES HEREN
(18,20) “Wee hun die verlangen naar de dag des Heren”

Een eerste gedachte welke er leefde, was dat Israël in die dag een vervulling zag,
dat zij de wereld zouden regeren, en alle vijanden zouden overwonnen zijn. Dit komt
pas als Israël zich zal bekeren, anders zal het een “wee” zijn, een vloek!
Dit was een bekend gezegde onder het volk, ook de profeet Jeremia kende het: 15
Zie, zij zeggen tot mij: Waar blijft het woord des Heren? Laat het toch komen!
Jer.17.
Men spotte met de woorden van de profeten, het waren doemdenkers in hun ogen.
Ook vandaag kennen wij de mensen die steeds zeggen: Ongerechtigheid is er altijd
geweest, en het zal zo blijven. Anderen gaan spotten met de woorden van God, en
de apostel Petrus profeteerde, hij wees naar de oude profeten en schreef:
3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen,
die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af
geweest is. 2 Petr.3

Deze spotters, ongelovigen en afgevallen christenen halen zich hier een vloek over
zich. Deze vloek is die “duisternis”. Deze duisternis kan men verklaren als het
kwade, onwetendheid, onzekerheid, chaos, ongelovigheid, doch ook is dit letterlijk te
begrijpen. Ook de profeet Jesaja laat ons deze vloek kennen over het spotten met de
waarschuwende woorden van Gods profeten. (Jes.5:18,20). Amos beschrijft in vers
19 dat er geen ontkomen zal zijn aan deze rampzalige oordeelstijd.
De profeet Zefanja beschrijft ook deze dag:
14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter
schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en
van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van
donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis,33

Wij kunnen dit letterlijk begrijpen, denk aan de plagen van Egypte, met een
driedaagse duisternis. De draaiing van de aarde is niet eeuwig, en kan wisselen van
polen. Drie dagen zonder zon, maan of sterren, geeft tot gevolg alle elektrische
stroom valt uit, en vele andere gevolgen. Wij verwijzen naar:
https://biblespace.files.wordpress.com/2016/04/de20driedaagse20van20god.pdf
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HOE KEEK GOD NAAR HUN AANBIDDING?
(21,27) God haatte hun feesten en samenkomsten in schijnheiligheid. Hun offers
waren Hem niet welgevallig. Hun denken was ziek, en ze hadden geestelijke
genezing nodig. Hun muziekorkesten kon God niet meer aanhoren, doe al uw
lofliederen weg! God luisterde niet meer naar hun gebeden. Gods komende
gerechtigheid bij de wederkomst van Jezus, zal een genezende werking hebben voor
deze ganse wereld! Dit werd geprofeteerd door Jesaja. (Jes.53:5)

DE ZIEKTE VAN DE AFGODERIJ.
Toen u in de woestijn waart op weg naar het beloofde land, kon
u het niet nalaten uw afgoden te aanbidden en te dragen, in
processie, zoals Sikkut, beeld van de koning, Kewan, uw
stergod die u zelf maakte! Blijkbaar kent men deze stergod in
de Joodse Bijbel onder “Chiun” Deze ster werd de latere
“Davidster” teruggevonden in 922 v. Chr. een archeologische
vondst in Georgië. De “Davidster” vinden wij niet in de Bijbel,
onder deze naam, uit het Hebreeuws vertaald als het “Magen” wat schild van David
zou zijn. Het schild stond ook op de synagoge te Kapernaum.
(Fig. Zwaard van
Salomo, replica Bonilla Archeol.)

Hoe werd dit een symbool voor de staat Israël?

Rothschilds (Rood schild), (o.a. Hitler) waren afkomstig uit Georgië (Khazarië)
wilden het hexagram oorspronkelijk in het rood, op de nationale vlag van Israël. Deze
elite dient en buigt enkel voor de paus. (Vrijmetselarij, mondelinge uitleg) Het
hexagram is een occult Egyptisch symbool. (Hand.7:37-43) Rempha
Wij verwijzen naar koning Salomo welke zich liet verleiden tot afgoderij, en liet een
altaar bouwen voor “Astoret” of “Astharoth” wat ster betekent.
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Ook, terug te vinden onder “Remfan” of Rompha (Saturnus ster). (1 Kon.11:9-10) (2
Kon.23:13) Volgens de Encyc. Brit. Werd dit gebruikt als een magisch teken, amulet,
voor bescherming tegen boze geesten.
Het waren de Byzantijnse christenen
die het veel later gebruikten als amulet.
Ook het boek Handelingen maakt
melding van het aanbidden van de
stergod Rempha. Deze “Chiun”
(Remphan) werd geïdentificeerd als
het merkteken van Kaïn. Deze ster was
verbonden met de planetaire naam
voor satan, Saturnus. ( Chaldeeuws Satur,
stur of 666)

In Samaria maakte elk volk zijn god en plaatsten die
in tempels. Mensen welke kwamen uit Babel
maakten “ Sukkoth-Benoth” als hun god. (2
Kon.17:29-30). (Fig.) God haat hun samenkomsten
omdat ze Hem niet aanbidden en niet kunnen
aanbidden! Ook vandaag aanbidt Jacob, Israël niet
zijn eigen God.
Wie aanbidden ze dan wel?
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten
van uw vader doen. Die was een mensenmoorder
van den beginne en staat niet in de waarheid,
want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de
leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij
is een leugenaar en de vader der leugen.Joh.8

Ze zijn op weg om de valse Messias te aanvaarden. Ze zeggen dat ze Joden zijn,
maar zijn het niet. (Openbar.2:9) Je bent Jood na een geestelijke besnijdenis leert
Paulus. Waarom aanbidt Israël tevergeefs hun God. Enkel zij die Jezus hebben
aangenomen zoals ieder heiden dat ook dient te doen, kunnen zij dan aanbidden in
geest en in waarheid! (Joh.4:22,23)
22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de
Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de
Zoon loochent. 23 Eenieder, die de Zoon loochent, heeft ook de
Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de
Vader. 1 Joh.2
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HOOFDSTUK 6

Amos, landbouwer en profeet, spreekt een wee-vloek uit over de adellijke
machthebbers, die zich veilig
voelen en weelderig leven op de
berg te Samaria. Ze leefden zeer
onverschillig tegen Gods wil. Het
volk stelde zijn vertrouwen op hun
leiders. Een vloek kan veel verdriet
brengen bij mensen.
Deze mensen stelden hun
vertrouwen in hun eigen kennen en
kunnen. Samaria was de
hoofdstad van Israël, en Sion, de
hoofdstad van Juda. Samaria dacht dat hun stad veilig en onneembaar was.
Vandaag zien wij ook hoe de wereldleiders zich veilig willen stellen door allerlei
mogelijkheden die ze laten maken, van ondergrondse woningen tot vluchtraketten
om te ontsnappen aan de komende oordeelsdagen. (Israël bouwt momenteel een
communicatiesatelliet de AMOS 6.) De machthebbers van Juda en Israël komen
samen omwille van hun feestelijke afgoderijen.
(2) De profeet wijst hen naar andere steden, als een vergelijking met hun
koninkrijken. Ga maar kijken naar Kalne, een stad in Sinear, Babels gebied.
(Jes.10:9). Kijk maar eens wat daar is voorgevallen. Het waren grote steden
gebouwd door Nimrod. Ze werden veroverd door Assyrië, puinhopen!
(3) Gij brengt uw oordeel steeds dichterbij, zonder het te beseffen. Je zult vallen in
de handen van Esau! Je vertrouwt nog steeds niet op de woorden van God roept
Amos! Uw menselijk hart is de zetel van het kwaad, geweld en ongerechtigheid, de
gevolgen zullen komen zonder dat u het beseft! Ook de profeet Ezechiël had al
gewaarschuwd dat ze dienden te stoppen met hun ongeloof of zich te laten misleiden
door valse profeten. Mensen kwamen in verwarring net als vandaag: Wat moeten wij
nu nog geloven”? (Ezech.12)
Ieder mens die de Bijbel niet wil geloven, brengt zich dichter bij een “wee”. De profeet
Jesaja waarschuwde in dezelfde zin, voor mensen van de goddeloze adel, welke
zich rijk maakten op corrupte wijze en dit met veel onroerende eigendommen.

8 Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker
trekken, totdat er geen plaats meer is, en gij alleen
de gezeten lieden zijt in het land.
9 De Here der heerscharen sprak tot mij: Voorwaar,
vele huizen zullen verwoest worden, grote en
schone zonder bewoner zijn;Jes.5
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(4,6) De profeet beschrijft het dagelijkse leven van deze mensen, ze hebben vele en
dure woonfaciliteiten, hemelbedden met ivoor bekleed. Ze namen het beste van de
toenmalige voedingsmiddelen. Ze luisteren naar opwekkende muziek en dans.
Deelden hun vrouwen met elkaar voor seks. Ze lieten weten dat hun
muziekinstrumenten even goed waren als deze van koning David. David speelde tot
lof en behagen van zijn God. De muziek en de
psalmen van David waren geïnspireerd door God.
De rijken speelden wereldse en eigengemaakte
muziek op hun feesten, speelden voor hun eigen
plezier en behagen, maar vergaten God. Het was
muziek welke invloed had op hun lusten!
Ze dronken de beste wijn, niet altijd uit bekers,
maar ze dronken ook uit de vaten in de kelders. Dit
deden ze omdat ze vreesden voor een tekort aan
wijn! Anderen denken aan gemengde wijn met
bepaalde kruiden, dit dronk men uit schalen. De adel zalfde zich met de duurste olie,
parfum. Deze olie was gekruide olie met “Balsamum”, en was pijn verzachtend voor
kwalen van het lichaam.

DE REALTIEBREUK MET GOD
De profeet maakte een scherpe opmerking, namelijk, zij waren genotzuchtig, zochten
allerlei ontspanning, religieuze afgodsfeesten, doch aan de “verbreking” van Jozef
waren ze niet bekommert. Jozef betekende hier “Israël”.
Deze verbreking spreekt over de gebroken relatie
tussen God en Israël. Het was als een geestelijke
breuk of de wonde van Jacobs nakomelingen,
waarvan zij dienden genezen te worden.
Ieder geboren mens, is geborene met een
geestelijke relatiebreuk met zijn schepper, welke
dient te worden hersteld. Je hebt geen herstel van
relatie met God door een kinderdoop, door naar
een kerk te gaan, door goede werken te doen,
door heilig of zalig te worden verklaard door
kerkleiders, wel door geloof in het offer van Jezus!
Dat was de reden van Jezus lijden en sterven aan
een kruis ter genezing. (Jesaja 53) Al hun aandacht gaven zij aan wereldse zaken en
afgoderij, en God walgt van hun drekgoden! Achter deze grote beelden deed ieder
zijn behoefte, vandaar die naam.
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39 En gij, huis Israëls, zo zegt de Here Here,
welaan, laat ieder zijn afgoden maar dienen!
Doch later, dan zult gij naar Mij luisteren en
mijn heilige naam niet meer ontheiligen met uw
offergaven en uw afgoden.Ezech.20

Ze waren enkel bezig met eten en drinken,
dansen, rijkdom en geluk, alles wat hen dat
hen afhield van God. Ze hadden veel meer
liefde voor genot dan voor God. (2 Tim.3:4).
Ook vandaag kunnen wij vaststellen dat
geloofsafval ook veroorzaakt wordt door
allerlei evenementen als sport, games, enz.
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap
met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus
een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad
een vijand van God.Jac.4

Amos waarschuwde hen voor een goddeloos leven, en wat de grote gevolgen
daarvan zouden worden. Ook Jezus typeert zo’n levenswijze, als tijdsteken voor zijn
wederkomst. Men zal geen tijd hebben voor de ene levende God, het zal een tijd zijn
van geloofsafval, enkel een schijn van religie. (2 Tim.3:5) Een kenmerkende tijd als
voor de zondvloed, vermeerdering van allerlei zonden en kwaad.
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal
de komst van de Zoon des mensen zijn.
38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed
waren, etende en drinkende, huwende en ten
huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in
de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam…Matth.24

(7,8) Al het voorgaande zijn redenen waarom God zou ingrijpen en hen in
ballingschap zal doen gaan. God walgde van de hoogmoed van Jacob met zijn
prachtige paleizen en zou er een einde aan maken. Hoogmoed wekt altijd Gods
toorn op. (2 Kron.32).(Spr.16:18)
25 Het huis der hoogmoedigen breekt de Here af,
maar Hij maakt de grenspaal der weduwe vast.Spr.15
12 Want er is een dag van de Here der heerscharen
tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al
wat zich verheft, opdat het vernederd worde;Jes.2

Het was de hardheid van hart, welke God vaststelde bij Jacob. Niet de minste
poging deed Israël tot luisteren naar de profeet Amos, welke God had gezonden.
God maakte duidelijk dat ze alles zouden verliezen.
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(9,11) Er zou ook een belegering komen op Samaria, niemand zou kunnen
ontglippen aan deze driejarige onderdrukking van de Assyriërs. Lijken dienden
verbrand ter voorkoming van de pest. Men zal in al de huizen roepen en kijken, om te
weten of er nog iemand leeft. Men durfde de naam van God niet meer noemen uit
schrik. God liet de grote en kleine huizen vernietigen. Het was een bevel van God,
wie zou het negeren!

HARDHEID VAN HART
(12,13) De profeet schets een beeld om hen te laten inzien dat ze helemaal niet goed
bezig zijn. Paarden lopen niet op een rots, en je ploegt niet op zee! Met andere
woorden het volk was nutteloos bezig. Zonder rekening te houden met God ben je
nutteloos op deze wereld, heeft je aardse leven geen zin! God wil aanbeden worden,
en de duivel wil dat ook, en geeft succes aan de verloren ziel! De gedachte was dat
er hardheid was van hart bij het volk. Het was zo hard als een rots.

Ze geven Amos een antwoord,
namelijk ze wijzen op hun
sterkte onder koning
Jerobeam welke vijandig land
veroverde. Ze wezen naar hun
land dat ze hadden
opgebouwd met weelde en
materiële welvaart. Ze wezen
in feite op hun eigen
inspanningen en hun kunnen,
symbolisch vinden wij dit in de
Bijbel als een “hoorn”. Een
teken van macht. (Micha 4:13).

Doch ze zwegen over hun afgoderij onder Jerobeam welke offerde aan het gouden
kalf. 5 Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria! (Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoelang
nog zal hun reiniging onmogelijk zijn?) Hos.8
(14) God zal hen beproeven, zij die denken machtig en wijs te zijn zonder hun God.
Ze zullen eens leren dat een goddeloos leven niet tot zegen kan zijn. God zou de
Assyriër opwekken tot oorlog. Wij begrijpen niet altijd Gods wegen, ze zijn
ondoorgrondelijk. Israël zou nu wel een pijnlijke situatie ervaren, omwille van al hun
afgoderij en te vertrouwen op zichzelf. De inval zou komen uit het Noorden door het
leger van de Syriërs.
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HOOFDSTUK 7
DE VISIOENEN VAN DE PROFEET AMOS
Later wij eerst eens goed begrijpen dat visioenen, geen dromen zijn. De profeet was
zich goed bewust, toen hij al de sprekende beelden zag voorbijkomen welke God
hem liet zien. Profeten worden ook weleens zieners genoemd. De belangrijkste
visioenen schreef hij op, zo krijgen wij een inzicht van Gods handelen met Zijn volk.
God is nog dezelfde vandaag, en ziet hoe mensen wel of niet rekening houden met
Zijn wil.
In een eerste visioen ziet de
profeet, dat God bezig is met de
sprinkhanen. Gods plan was
opdat ze zich snel zouden
vermenigvuldigen, zodat ze tot een
gevreesde en vernietigende plaag
konden worden. Hier vinden wij
nogmaals Gods scheppende
kracht, en indien nodig invloed op
de natuur! Onder het nagras
verstaan wij, het gras, kruiden en
alle groen, dat opnieuw groeit bij de late regen, na de oogst voor de koning. De
sprinkhanen kunnen ook een beeld zijn van mensen. (Nahum). Anderen denken aan
het Assyrische leger met vele militairen.
Ook het boek Openbaring laat sprinkhanen als mensen zien of als helikopters met
chemische wapens. (Zie studie openbaring 9) Zij eten geen gras, maar zullen andere
mensen schade en verdriet toebrengen, allen welke het zegel van God niet hebben.
(2,3) Toen Amos zag dat de sprinkhanen op het punt stonden te komen, bad Amos
om vergeving. Hij bad wakker en welbewust tijdens het visioen! Het zou het einde
van Jacob kunnen betekenen, want zulk een ramp zou een hongersnood kunnen
veroorzaken. Amos als landbouwer begreep des te beter dat Jacob zo kwetsbaar en
machteloos zou zijn, bij zo’n ernstig oordeel. De snelle smeekbede om vergeving,
bracht God op andere gedachten en Hij liet dit oordeelsplan vallen. God werd hen
opnieuw genadig!
Op tijd bidden als Amos met opgeheven handen, kan
heel belangrijk zijn. Ook koning Salomo bad op deze
wijze. Jezus keek hemelwaarts. Amos was hier de
bemiddelaar tussen Gods volk en zijn eigen God, welke
ze waren vergeten. Hier kunnen wij nogmaals
vaststellen dat een gebed uit het hart invloed maakt op
de barmhartigheid of genade van God. Daar God nog steeds dezelfde is, dienen wij
des te meer te begrijpen, dat God luistert naar een ziel in grote nood. De
sprinkhanenplaag kwam er niet.
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(4,6) Amos zag verterend vuur als visioen.
Amos zag dat God ook “een vuur” kon gebruiken, als straf voor Israël. Wij kunnen
denken aan het verterend vuur van Sodom en Gomorra. Dan zou het land niet meer
vruchtbaar worden. Dat was moordend in de ogen van de landbouwer. De Romeinse
soldaten gebruikten later de tactiek van de verschroeide aarde.
Ook kunnen wij denken aan het reinigende oordeelsvuur welke zal komen over het
moderne Babel, het Vaticaan met zijn afgodendienst. Openbar.17:15,16. De profeet
Zefanja schrijft over het vuur van Gods naijver, afgoderij brengt Gods straf. Amos
kon ook hier met een gelovig gebed dit oordeel van God beïnvloeden en voorkomen.
Dit vuur kunnen wij ook benaderen door een onmenselijke hitte. Dit kunnen wij
vinden in de toekomst, bij de vierde schaal van de Apocalyps:
8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en
haar werd gegeven de mensen te verzengen met
vuur. 9 En de mensen werden verzengd door de grote
hitte en zij lasterden de naam van God, die de
macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden
zich niet om Hem eer te geven.Op.16

WAT ZIET GIJ AMOS?
(7,8) Amos zag een paslood in Gods handen als visioen.
Het eenvoudige van het gebruik van een paslood, is dat
men een muur “recht” kan opbouwen. Rashi, rabbi, noemt
het “een schietlood van de wet”! Het onafhankelijk maken
van een natie, kent een grondwet, en daarna ook vele
bijkomende wetten. God deed controle met het paslood om
te tonen aan Amos dat de muur recht was. Op dezelfde
wijze zou God zijn volk controleren of het in gerechtigheid
leeft. Zijn hun wetten recht? Eerlijk? Er was in het land
veel sociaal onrecht. Gods woord, de Bijbel is de grondwet
van een Bijbelgetrouw christen. Gods wetten werden niet
meer gerespecteerd, zoals ook vandaag in Europa! Een
Europa dat nu een andere valse godsdienst omarmt! Er is
hoop!
Als Jezus komt regeren zal dat zijn in gerechtigheid. (Jes.32) Zou er geen wet of
recht meer zijn als Hij komt regeren? Waarom sprak Jezus het volgende:
6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden. Matth.5

De profeet Jesaja laat ons weten dat er een einde komt aan de vele onrechtmatige
wetten en wetteloosheid. Corrupte politiek met massamanipulatie zal eenmaal een
einde nemen. God heeft geen probleem om een bunker weg te vagen!
17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de
leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen Jes.28
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Er mogen geen afwijkingen komen, anders zou een
koninkrijk kunnen instorten net als een onrechte
gebouwde muur. God wil nu nakijken of deze
wereld goed bezig is, of hun wetten “recht”vaardig zijn. In de vorige hoofdstukken lazen wij
hoe onrechtvaardig de wetten werden gemaakt.
Zo kan men deze situatie ook vergelijken met ons
eigen God vergeten land. Zo zal ook ons land dat
niet op rechtvaardige wijze opgebouwd wordt, plots instorten. De verhouding tussen
arbeid en kapitaal komt stil uit balans, geen evenwichtigheid meer, door
onrechtvaardige wetten. Europa, België niet beter dan Israël destijds!
Wij zien hier in dit visioen, dat het
geduld van God ten einde raakt. God
zal even toetsen naar wat nog is
overgebleven van rechtvaardigheid of
gerechtigheid dit kunnen wij vandaag
ook doen door een Bijbelse bril op te
zetten en er eerlijk door te kijken, wat
nog recht is! Om te toetsen heb je Gods
woord nodig, het onfeilbare paslood.

Jerobeam wil niet luisteren!
(9) God zal het land niet verder bewaren, of zijn
beschermende hand erboven houden. God begint te
lachen met hun hoogten, tempels van afgoderij en stomme
houten en stenen beelden.
Amos wijst Jerobeam terecht, al neemt hij daarmede een
risico, maar het volk luistert naar de ongelovige koning.
Heiligdommen van Israël en de dure paleizen van koning
Jerobeam zullen omvergehaald worden. Jerobeam zal
later als familie verdwijnen.
8 In het achtendertigste jaar van Azarja, de koning van Juda, werd Zekarja, de zoon
van Jerobeam, koning over Israël te Samaria; hij regeerde zes maanden. 9 Hij deed
wat kwaad is in de ogen des Heren, zoals zijn vaderen gedaan hadden; hij week
niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven.
10 Sallum, de zoon van Jabes, smeedde een samenzwering tegen hem en sloeg
hem ten aanschouwen van het volk dood. En hij werd koning in zijn plaats.2 Kon.15
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AMAZIA CONTRA AMOS
(10,16) Amazia was een priester te Betel, een bedevaartsoord met afgodentempels.
Deze Amazia had de waarschuwingen en de verkondiging gehoord van de profeet
Amos, welke niet gekend was als profeet. Amazia had de woorden niet zo goed
begrepen, en dacht aan een samenzwering om koning Jerobeam ten val te brengen.
Daarom bracht hij de koning op de hoogte van het gebeuren.
De offerpriester, Amazia laat Amos weten dat het beter zou zijn snel te vluchten naar
het land waar hij eigenlijk vandaan kwam, Juda. Het lijkt of hij hem aanschouwt als
een broodprofeet, zoek daar uw inkomen dan. Hij kreeg verbod nog in Betel te
profeteren en te spreken in Gods naam. De reden hiervoor was, dat de
afgodentempel van de koning en zijn paleis behoorden tot de staatsgodsdienst.
Amos kon het verwijt van Amazia als broodprofeet moeilijker verteren.
(14) Amos laat weten dat hij geen profetenschool
heeft gedaan, noch dat hij afkomstig zou zijn uit een
profetenfamilie. “Ik ben landbouwer”, en ik kweek
ook vijgen op mijn eigendom.
Ik ben niet vrijwillig profeet geworden, geen
profetenschool of Bijbelschool gevolgd, doch God
riep mij plots tijdens mijn dagelijks werk, dit om
Israël heel ernstig te waarschuwingen van Gods
bedoelingen. Amos kreeg verbod om verder te
profeteren, noch om het volk verder te informeren
over Gods woorden. Wij lezen niet dat Amos zocht
naar een compromis of een soort verzoening om tot een “eenheid” van geloof te
komen! Die staatsgodsdienst was vuur in zijn ogen. Dit is iets wat wij vandaag wel
kunnen vaststellen, een nieuwe wereldstaatsgodsdienst. Wat heeft licht met
duisternis te maken.

PROFETISCHE WOORDEN VAN AMOS TOT AMAZIA
(17) Tot Amazia laat hij weten hoe zijn
persoonlijk, oordeel eruit zal zien.
Daarom zegt hij: “zo zegt de Here”. Amos
laat hem weten dat zijn eigen vrouw aan
overspel zal doen, met soldaten van de
invallende troepen voor ze zullen worden
weggevoerd. Uw kinderen zullen vallen
voor uw ogen in het oorlogsgeweld. Uw
land en uw eigendommen zullen worden
verdeeld onder de Assyriërs. Gij zult zelf
ook vallen tussen de onreine lijken van het geweld. Luister goed, Amazia, gans Israël
zal worden weggevoerd in ballingschap. Dat was ware profetie en geen waarzeggerij!
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HOOFDSTUK 8
DE MAND MET RIJPE LATE VIJGEN

De profeet krijgt nog andere visioenen, zoals hier een mand met rijpe vijgen (Jewish study
Bible vert.) Het waren late vijgen, gedroogd in de zon. Doch die vijgen waren overrijp en
de verrotting nabij. (2,3) Met deze korf wilde God aan Amos tonen, hoe Hij kijkt naar
Israël, rijp voor Zijn oordeel, als zomervruchten om weg te gooien! Het geduld van
God is ten einde. God laat weten wat er het volk te wachten staat. Zoals men toch
nog wat eetbare vruchten vindt, zo zullen zij die God trouw waren gebleven gespaard
blijven. Als die dag er zal aankomen zal het pijnlijk worden, geen genade of
vergeving meer!
De muziek in de tempel zal tot rouwmuziek worden. De profeet Hosea schrijft dat ze
verdriet zullen krijgen, omdat ze het prachtige van hun kalf zullen zien verdwijnen. De
afgodspriester is in rouw. Samaria zal worden verdelgd, en Israël zal beschaamd
staan over zijn handelen en denken. (Hos.10) Het zal er stil worden, het leven van
Jerobeam zal een andere wending nemen, dans, plezier, vreugde en blijdschap zal
veranderen in bittere tranen. Overal zullen er stinkende lijken worden gevonden, ze
liggen er als mest voor het veld.

SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEDEN
(4,6) Hier horen wij dat God een oordeel uitspreekt over allen die zich zwaar hebben
bezondigd aan sociale onrechtvaardigheden. (Hos.12:7) Door zulk een beleid te
voeren, kwamen veel armen om van de honger. De leiders van het volk maakten
eigen wetten, en volgden Gods wetten niet verder, Gods wet tegenover armen:
39 Wanneer uw broeder verarmt bij u en zich aan u verkoopt, dan zult gij hem geen
slavenarbeid laten verrichten. 40 Als een dagloner, als een bijwoner zal hij bij u zijn; tot het
jubeljaar zal hij bij u arbeiden.Lev.25

Jesaja sprak van een bloedbestuur. (Jes.5) Hetzelfde gedrag vinden wij terug bij de
farizeeërs:
14 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der
weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij
zwaarder oordeel ontvangen. Matth.23
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God kende de gedachten en de plannen van deze corrupte leiders. Maken vandaag
ook de wereldleiders en de grootste bankiers geen zulke plannen? We leven in zeer
gevaarlijke en onveilige tijden, ook op het financiële vlak!
Tijdens de nieuwe maan, feesten waarbij men niet mocht werken. Dan hadden zij in
gedachten om het graan te verkopen, zij die niet konden betalen, dienden intrest te
betalen. Indien zij niet meer konden betalen, dan legde men beslag op wat zij
bezaten. Men maakte ze ook tot slaaf, ook al was het om een klein bedragje, als de
kostprijs voor schoenen, dan werden ze gevangen als slaven.
In het Sabbatsjaar werden dan ook de graanvoorraden geopend en verkocht. De
Efa was de maat voor het graan. Het was een goede gelegenheid voor de rijken, om
veel geld te verdienen, de prijs te verhogen, de gebruikte gewichten en weegschalen
te vervalsen.
Men verkocht kaf voor koren aan de armen. Te vergelijken met vandaag: steeds
duurdere prijzen voor minder kwaliteitsvolle producten! Hoelang zullen wij nog de
voedselbanken kennen voor de armen?
(7,8) God zwoor bij zichzelf, want de heerlijkheid van Jacob is Hij! Mensen kunnen
vergeten, maar God vergeet nooit. God vergeet de armen niet! Waar Gods kinderen
werden vermoord, vervolgd of gemarteld, God vergeet het niet. God is de
brandstapels van het Babels christendom niet vergeten! God is de holocaust niet
vergeten.
21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn,
ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de
hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.Matth.19

Rijken geloven niet in een schat in de hemel. Zij maken God tot een leugenaar. Zij
geloven niet in een stad met gouden straten. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook
uw hart zijn.Matth.6
8 Zou hiervan de aarde niet beven, zodat al wie erop woont rouw bedrijft?
Aardbevingen en plaatselijke
overstromingen door rivieren die
buiten hun overs treden, neme
steeds toe. Men kan zich de vraag
stellen waarom? Doch men kan
vandaag vaststellen dat de
oorzaken terug zijn te vinden in de
Bijbel.
Een groeiende ongerechtigheid,
onrechtvaardigheid, Gods wetten
en raad worden moedwillig
vergeten, dit veroorzaakt
problemen, grote problemen! Het leem wil wijzer zijn dan de pottenbakker. God sprak
hier niet over de opwarming van de aarde, als oorzaak! De zondvloed kwam er niet
door opwarming, wel door grote ongerechtigheid. Sodom en Gomorra verdween door
Gods vuur.
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Wij beleven de dagen waarvan Jezus sprak, en let op de context:
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk
tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn.Matth.24

(9) Een vorm van zonsverduistering was een teken aan de hemel. Dit was een teken
welke wees naar de vernietiging van het land. Dit was het teken van Gods dreiging of
vervulling. Toen Jezus stierf was er ook een vervulling, het teken was ook een
verduistering, Jezus offer aan het Tamuzkruis was geen zonoffer! Ook de profeten
Joel en Ezechiël (Ezech.15:9) maken melding van hetzelfde voorteken in verband
met de dag des Heren of oordeel.
13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt,
treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken
stromen over. Want hun boosheid is groot.
14 Menigten, menigten in het dal der beslissing, want
nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.
15 De zon en de maan worden zwart en de sterren
trekken haar glans in. Joel 3

(10) Als gevolg van Gods ingrijpen
zullen uw religieuze feesten of festivals
met kalfs- of zonaanbidding in rouw
worden gedompeld. Deze festivals
waren te Betel in de afgodentempel.
Mannen en vrouwen zullen huilen van
verdriet. Hun diaspora staat voor de
deur. Het hoofd werd kaal gemaakt en
baarden afgesneden, als een teken van
rouw en groot verdriet. Het verlies van
een enig geboren zoon was in die tijd
een ramp voor de ouderen, want zij waren dan compleet aan hun lot overgelaten.
(11,12) De profeet sprak over een komende tijd waarin men honger zou krijgen naar
geestelijk voedsel. Dan zal men verlangen om te luisteren naar de woorden van God.
(Luc.4:4) In een tijd van welvaart is er meer afval van geloof, dan tijdens verdrukking.
Dan zal het volk “op den dool” zijn, en zoeken naar de waarheid, maar zullen het niet
vinden. Het zijn schapen zonder herder! (Matth.9:36) Vandaag zoekt men niet naar
de echte waarheid, men gelooft eerder verdichtsels en eigen filosofie, eigen
stinkend water in lekkende bakken. Doch Jezus, de bron van “Levend water” kan dit
geven, ook dat is niet altijd welkom. De woorden die Jezus sprak waren geest en
leven. (Joh.6) Enkel door te willen geloven in die woorden kan levend geestelijk
leven in een mens ontstaan. Zo wordt hij behouden!
13 Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven:
Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,
om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden.Jer.2
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De woorden van Paulus zien wij vandaag voor onze ogen in vervulling gaan toen hij
schreef naar Timotheus:
3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde
leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat
hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte
zich tal van) leraars zullen bijeenhalen,
4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en
zich naar de verdichtsels keren. Tim.4

(13,14) De jeugd met schone maagden
en sterke jongens zullen versmachten in
hun ongeloof. Ze zijn niet meer in staat
om gezond te denken, daar ze geen
levend water willen. Dus omkomen van
dorst, hebben geen enkele geestelijke
kracht om hun zware beproevingen te
verwerken. Door hun opvoeding blijven
ze zweren bij wat hun is geleerd door de
traditie van allerlei afgoderij. Zolang ze
blijven geloven in het kalf te Betel en de
bedevaart naar Berseba, zijn het
verloren zielen.
Jerobeam had ook een gouden kalf
opgericht te Dan. (1 Kon.12:29) Dat
gouden kalf kon spreken en het leek een
groot mirakel! Zo begon men te offeren.
Ook vandaag ziet men de valse profeten
werkzaam met tekenen en wonderen,
velen laten zich verleiden, Gods
kinderen nemen afstand! (Matth.24:24)
Het volk geloofde in de aanwezigheid
van God op deze plaats. In het N.T. is er
geen plaats van Gods aanwezigheid.
Gods aanwezigheid op aarde was in de Here Jezus zelf!
8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons
genoeg. 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en
kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe
zegt gij dan: Toon ons de Vader? 10 Gelooft gij niet, dat Ik in de
Vader ben en de Vader in Mij is? Joh.14

Destijds was er de godslamp, een symbool van Gods werkelijke
aanwezigheid in een kerkgebouw, lees afgodentempel! De
afgodendienaars zullen zonder twijfel omkomen, volgens Amos.
Zie de puinhoop van Berseba.
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HOOFDSTUK 9
EEN BESLISSEND OORDEEL OVER AFGODERIJ
Dit laatste visioen trekt alle aandacht. Er kwam geen verandering van gedachten bij
het volk. (1) Amos zag de Heer staan op het altaar bij de tempel te Jeruzalem. Dit
was dus de aanwezigheid en de heerlijkheid van God bij het altaar. “Shechinah”,
etymologisch komt dit woord van “wonen, zich nestelen”. Het werd ook gebruikt
wanneer vijf Israëlieten samen zijn en spreken of overleggen over Gods woorden,
daar is God aanwezig. Zo vinden wij die gedachte ook terug in Matth.18:20 waar
oudsten bezig zijn met tucht in de gemeente.
Sla het kapiteel, de poort, en de drempels zal God doen beven en stukvallen. De
tempel zou worden vernietigd. Allen die niet tot geloof in Christus zijn gekomen zullen
de stenen op hun hoofd krijgen, en wie daar nog overblijft, zal God doden.

Niemand zal ontkomen!
(2,3) God zal straffen schrijft Amos tot zijn volk, omwille van hun afgoderij. Allerlei
pogingen zullen de mensen ondernemen om aan het oordeel te ontsnappen. God
kent de mens, ook hen die onderaardse bunkers of atoomschuilkelders zullen
bouwen. Dit is de richting naar het dodenrijk. Ook vandaag zoeken de mensen
veiligheid, wereldleiders zoeken het in onderaardse zwaarbeveiligde woningen. God
zal ze vinden die rijken en aanzienlijken.
Anderen zijn bezig met
vluchtwegen, zoals met
raketten voor privé doelen,
richting hemel. God zal ze zelf
neerhalen!
Dit om te ontsnappen, wanneer
deze wereld onbewoonbaar zal
worden, door oorlogen en
natuurrampen.
Al zocht men veiligheid in de grotten of op de toppen van de bergen, het zal niet
helpen. De context doet ons denken aan de grote verdrukking welke nog komt.

15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en
de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der
bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons
voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het
Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Openbar.6
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Ook het schuilen op de bodem van de zee,
was vroeger niet mogelijk, doch vandaag
zoekt men op vele wijzen voor grote en
duurzame veiligheid. Anderen denken aan
onbewoonde eilanden. God zal ze vinden
en de zeeslang of een zeemonster zal hen
doden. (Leviathan?) Het lijkt beeldspraak
voor een demonische macht.
(4) Wanneer ze in gevangenschap of
ballingschap worden gedreven, zal ook dit
geen oplossing zijn, om te ontsnappen aan
Gods wraak! Er zouden massale terechtstellingen als onthoofding door het zwaard
bevolen worden. God zal zijn volk nu niet verder meer beschermen, maar laten
ombrengen! Alle afgoderij laat de liefde Gods in uw aardse leven verdwijnen!
(5,6) Hier vinden wij apocalyptische beelden. God die de schepper is van hemel en
aarde zal in actie komen en de wereldbol “aanraken.” God staat hier als “De Here
der heerscharen” dit is als oorlogvoerende God! Het wankelen
van de aarde, met catastrofale gevolgen, als overstromingen en
aardverschuivingen.
29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen
van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen
wankelen.Matth.24

God kan de aarde doen beven, de zee doen beven, maar ook
de hemelen doen beven door zijn stem! God is aanwezig in de
opperzalen van de hemel.
26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch
thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog
eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de
hemel doen beven.Hebr.12

UITVERKOREN MAAR GEEN VRIJHEID TOT ZONDE
(7,10) God laat door Amos weten, hoe Hij denkt. Is Israël nu als de heidenen en
barbaarse volken geworden, ze houden geen rekening meer met Mijn wil, en
vertrouwen niet verder op Mij. Ethiopiërs waren veracht vanwege hun huidskleur, en
werden aanzien meestal als slaven. Heb Ik niet mijn liefde getoond door u uit Egypte
te behouden, en u te verlossen van de slavernij en de vloek brengende afgoderij?
Israël had beloften gekregen, maar dit had men vergeten, en gekozen voor heidens,
werelds genot, plezier en afgoderij! Zo is ook vandaag de genade van God, geen
sleutel of een pas Partout, die men om de haverklap kan gebruiken als de mensen te
Samaria. Samaria zal Ik verdelgen. Jacobs huis zal een overblijfsel hebben.
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Het opschudden met de zeef, is een
beeld van beproevingen. Het kaf zal
van het koren worden verwijderd. Het
ongelovige kaf en vals geloof zal eens
verdwijnen, maar geen enkele trouwe
gelovige zal verloren gaan. Het
schudden gaat van links naar rechts,
zo zal Israël van links naar rechts
vluchten onder de volkeren en worden
verstrooid. Ook de gelovigen zullen
worden beproefd als met die zeef. De
duivel mocht beproeven, maar niet verder dan Gods wil. Er zou nieuw zaad komen
voor een nieuw heilig volk op deze aarde. (Hand.15:16,17).
31 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u lieden
te ziften als de tarwe, 32 maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet
zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw
broederen.Luc.22

De zondaren van zijn volk zullen sterven door oorlog, deze mensen kenmerkten zich
door te geloven dat ze geen oordeel zullen krijgen, omdat zij Gods volk waren naar
het vlees! Ze waren religieus, met veel uiterlijk en ceremonie, maar niet gelovig.
Men geloofde ook toen de valse
broodprofeten, beroepsprofeten, welke
spraken om het volk te behagen, net als
vandaag. Wonderen en tekenen komen
nog als misleiding. Ze predikten God is
liefde en is genadig, er zal geen oordeel of
kwaad over ons komen. Ze brachten
Amos, een eenvoudige landbouwer, in een
kwaad daglicht, er zal veel kwaad gesproken zijn over deze man Gods. Wie luisterde
nog naar hem?
11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u
spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de
hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.Matth.5
Er is niet nieuws onder de zon, ook vandaag kent men vele valse predikers, welke tot
vele gemeenteleden spreken. (Mark.13:22) Let erop wat Judas schreef:
4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen reeds lang tevoren tot dit oordeel
opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen
en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judasbrief
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AMOS BESLUIT: ER IS HOOP EN EEN BELOFTE!
(11,15) “Ten dien dage”. Wanneer zal
dat zijn? Dit is een lange tijd later,
wanneer Israël, na de zifting en de
verstrooiing onder volkeren, dan zal God
een overblijfsel genadig zijn. Wij kunnen
denken aan 1948 toen de staat Israël
opnieuw op de wereldkaart tevoorschijn
kwam. Geen enkele ongelovige of
religieuze kerkganger had dit ooit
kunnen denken.

Na de Holocaust kwam nieuw leven en hoop. God zal de vervallen hut van David
herstellen, Jeruzalem! Dit is begonnen, dit is de grote gevaarlijke strijd van vandaag,
een wereldprobleem. De profeet Zacharia noemde het “een steen”.
3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen;
allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen
zich daarheen verzamelen.Zach.12

Israël zal erven, een overblijfstel van Edom, die de Here zochten. (Esau, SaoediArabië) en van volkeren waarover Gods naam is uitgeroepen. Over welke volken
gaat het hier? Dit zullen de naburige landen zijn, zoals Moab, Ammon, Filistijnen, en
Edom! De profeet Obadja wijst naar de koning van het Zuiden, Edom in de Dag des
Heren!

19 Dan zal het
Zuiderland het
gebergte van Esau
in bezit nemen, en
de Laagte het land
der Filistijnen; zij
zullen het veld van
Efraim en het veld
van Samaria in bezit
nemen, en Benjamin
Gilead; Obadja
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WIE KAN GODS PLANNEN TEGENHOUDEN?
Het gevolg van dit herstel zal een grote
economische groei ontwikkelen. Er
komt dus een “keer in het lot van
Israël”!
Een andere vertaling luidt: Ik, breng
mijn volk Israël terug uit de
verstrooiing. God zal ze beschermen
tegen heidense smetten van ongeloof
of valse religie, oorspronkelijk uit Babel.
(2 Cor.6:14-18)
Wie zou God kunnen tegenhouden? De V.N. niet, de wereldkerk niet, Europa niet,
America niet, Rusland niet….Ze zullen zeker wonen in het land dat God hen gaf.
Amos maakte duidelijk dat Gods volk terug hun eigen beloofde land zouden krijgen,
en daar zouden ze bouwen en wonen. Dit is wat vandaag gebeurd. De hoogten
zullen, druipen van jonge wijn. De Golanhoogten behoren toe aan Israël! Zie hoe
men daar al oogst!

15 Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen
niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik
hun gegeven heb, zegt de Here, uw God. Amos 9
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