Hosea was een tijdgenoot van Amos, Jesaja, en Micha. Hosea (redding) onder de
kleine profeten, was de zoon van Beeri, en betekent bron of fontein van levend
water. Zijn naam komt voort uit hetzelfde Hebreeuws werkwoord als dat van Jozua
of Jeshua.
Hosea leefde in Israël, 786 v.Chr. ten tijde van de Assyrische oorlogsdreiging.
Typisch als het hedendaagse Iran met al zijn dreigende woorden tegenover Juda,
Israël. Hosea waarschuwde Israël voor dit gevaar. De vader van Hosea, hoofd van
de Rubenieten, kende alles van de Torah. Werd ook weggevoerd door Assyriërs.
Jesaja nam enkele woorden van hem over:
En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten,
die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de
doden (vragen)?
Jesaja 8:19

(Dächsel) Hij trad op als een “Zoon des donders” wat bestraffend was. Hij zou een

duidelijke spreekbuis zijn van God zelf. (Marcus 3:17) Doch ook als “Zoon der
vertroosting”. Bij de Joden was hij meer bekend als iemand die veel meer sprak met
gezag, dan dat hij schreef.
HOOFDSTUK 1
Hosea kreeg een eigenaardige opdracht van God. (2,3)
God wilde hem iets leren als voorbeeld voor het hoererende
en ontrouwe volk Israël. Hij diende een ontuchtige vrouw
uit Israël te huwen. Deze vrouw van hoererij, zou symbool
staan voor het geloofsafvallig Israël.
Deze vrouw verliet hem omwille van de afgoderij. Wij
vinden weinig over het persoonlijke leven van de profeet.
De reden hiervoor was dat het volk zich overgaf aan allerlei
religieuze afgoderij. God weet zich getrouwd met zijn volk,
het volk Israël verlaat Hem om te hoereren.
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Was Hosea verdrietig? Kwaad? Hij leerde hoe het aanvoelt als je vrouw waarvan je
veel hield, u verlaat. Dus werd zij als een gescheiden vrouw! Zo is ook als voorbeeld
de R.K.K. het Vaticaan een tegenbeeld van een hoer, Openbar.17:4./14:8

HOSEA EN ZIJN KINDEREN

(4) Hosea gaf nederig gehoor en huwde een ongelovige vrouw, welke aan geestelijke
hoererij deed tijdens de afgodische festivals. Gomer noemde ze, en ze had kinderen
van andere mannen en werd terug zwanger. Gomer betekent “falen”. Hosea kon dan
niet meer scheiden van haar, omwille van zijn kinderen, en de volgende generaties,
God voelt zich ook als een gescheiden man, maar Hij bleef met liefde houden van
Israël, als Zijn vrouw. En hoopt altijd op een terugkeer.
Jesaja 54:5 Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw
losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.
Ezechiël 16:8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u
gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging
onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here H ERE; zo werd gij
de mijne.
Hosea diende zijn kinderen te onderwijzen over Gods geboden, opdat ze tot
bekering zouden komen en terug Jahweh zouden dienen en liefhebben.
God gaf een zoon en gaf zelf ook de naam Jizreël, later een stad met die naam.
Jizreël betekent “verstrooien”. Het verwijst ook naar de koning van het Noorden. De
bloedschuld van Jizreël zal worden bestraft, het einde van Jehu”s huis zal eindigen.
Zie 1 Kon.21:13 een verwijzing naar de wijngaard van Nabot te Jizreël, naast het
paleis van koning Achab.
De vlakte van Jizreël ligt naast het dal van Megiddo.
Kan het Armageddon worden? In deze vlakte werd nu de wijngaard van Naboth
teruggevonden. De stad werd eens uitgeroeid door Jehu, koning van Israël. (2 kon.9)
https://israelcnn.com/news/news/wat-is-er-ontdekt-over-de-wijngaard-van-naboth
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In deze vlakte werden vele veldslagen ondernomen. Saul verloor er tegen de
Filistijnen. De aanval van Jehu op het geslacht van Achab. Kruistochten met
veldslagen. Napoleon versloeg er de Turken in 1799.

(5) Dit vers lijkt voor de toekomst in de tijd van
Hosea, een nederlaag voor Israël. De legermacht
van Israël, de boog zou kunnen worden verbroken in
het dal van Jizreël. Dit dal was ook de plaats waar de afgoderij aan de Baal en
Astarte ontstond, en waar men Jahweh verliet! Daar was ook de gewijde prostitutie
ingetreden met ceremonie.
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LO RUCHAMA en lo-ammi
(6,9) God koos deze naam met een duidelijke reden. God zou zich niet ontfermen of
Israël vergeven. Dus die naam betekende in “ongenade” vallen. Dit zou gevolgen
hebben, zoals het in de handen vallen van de vijand, tenzij zij zich zouden bekeren
van alle afgoderij. Juda zou genade krijgen en verlost worden maar niet door
oorlogsgeweld. Hier ligt de macht van de Godheid van Christus verborgen, welke
eens terugkomt zonder militaire kracht. Juda stelt nog steeds hun vertrouwen op hun
heel sterk leger.
Na Lo-Ruchama kreeg ze opnieuw een zoon. Lo-Ammi God laat weten: Je bent
voor Mij als een vreemde, een heiden. Wie luistert naar God en zijn woorden heeft
aangenomen, en Hem alleen dient, dat is wat God wil. De Apostel Paulus herhaalt dit
over wie het gaat!
Romeinen 9:24 En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar
ook uit de heidenen, 25 gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijnvolk, en de niet geliefde: geliefde.26 En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen]
gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de
levende God.:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al was het getal der kinderen Israëls
als het zand der zee, het overschot zal behouden worden;
Peshitta vertaling:

Want zoals er in Hosea werd gezegd: Ik zal degenen die niet mijn volk waren, mijn
volk noemen en wie niet geliefd waren, mijn geliefden. 26 En het zal gebeuren dat
daar, waar ze niet mijn volk werden genoemd, kinderen van de levende God
genoemd zullen worden.

ER KOMT EEN TIJD……..
(10) Er komt een tijd waarbij de nakomelingen van Israël zeer talrijk en ontelbaar,
zullen zijn. Het nazaat van Abraham! Men zal zeggen dat ze het volk van God niet
zijn of niet meer zijn. Zo heeft het Babels christendom zich eeuwenlang in de plaats
gesteld van Israël als volk van God. (Vervangingstheologie)
Maar een overblijfsel zal toch genoemd worden als de kinderen van de levende
God. Is dit onze tijd waarbij in de laatste jaren, wij alle joden zien vertrekken naar hun
land. Ze komen van over de ganse wereld. Gods volk komt opnieuw onder druk,
hoogtijd dat ze gaan geloven in hun Koning Jezus! Die tijd is de benauwdheid van
Jacob.

JUDA EN ISRAEL WORDEN EEN GEHEEL!
(11,12) Er komt dus een fusie tussen deze twee stammen. Juda uit het zuiden en
Israël uit het noorden van het land. Ze zullen een staatshoofd aanstellen of
verkiezen. Er komt dus een verandering of bekering waarbij zal worden gezegd:
Ruchama, dus genade in plaats van ongenade.
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Genade kwam door hun geloof en niet door werken der wet. Hosea bracht
Bijbelstudie de Thora, als zijn vader. Zeg tot uw broeders “Ammi” zijn dit de mensen
die komen uit de tien stammen?
Romeinen 4:1

Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze voorvader

naar het vlees, verkregen heeft? Romeinen 4:2 Want indien Abraham uit
werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. 3 Want
wat zegt het Schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot
gerechtigheid gerekend. 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet
toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. 5 Hem echter, die
niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
DE DAG VAN JIZREEL

Jizreël betekent: God zal zaaien! Ook Jezus sprak de gelijkenis van de zaaier, daar
zien wij dat slechts het zaad op de goede aarde groeide. Goede aarde zijn mensen
van goede wil, en de gave van geloof ontvangen. De Bijbel is het zaad.
Op het einde van de grote verdrukking zal Jezus op de troon van David zitten wat
een bijzondere dag zal dat zijn. Daar zullen dan het “zaad van God” bestaan uit
Bijbelgetrouwe christenen uit de heidenen en gelovigen in Christus bij het overblijfsel
van Gods uitverkoren Joodse volk. Dit volk zal dus Ammi en Ruchama, mijn volk en
mijn geliefde zijn.
https://biblespace.org
R.GAYTANT Bijbelverklaringen
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HOOFDSTUK 2
De eerste verzen staan in verband met het vorige
hoofdstuk. (1,2) Zij is de moeder, het volk van de
komende generaties te Samaria. De profeet dient het
volk aan te klagen, want ze is nu de echtgenote niet
meer, en God is haar man niet meer.
Het volk geloofde in de Baalcultus van de
Kanaänieten, een vruchtbaarheidsafgoderij en ze
brachten mensenoffers. Moloch enz. Ze hadden meer
welvaart verwacht van Baal. Ze hadden Jahweh
verlaten. Deze Baalgodsdienst is er ook al
eeuwenlang in het Babelse christendom!
(Openb.17:1,2). Zij noemen zich het “volk van God”,
in de plaats gekomen van Israël, maar zijn dit niet!
Het Vaticaan ontheiligt er de naam van Jezus,
omwille van de wereldkerk! (Openb.2:21,22).
Dit is een duidelijke uitspraak als
echtscheiding. De profeet dient te pleiten voor
haar, dit pleiten betekent om haar opnieuw tot
inkeer te kunnen brengen. Ze dient overtuigt te
worden van haar zondig wangedrag.
Ze diende zich anders te
gedragen, en alle ontucht en
hoererij te stoppen. Ze
diende haar eigen God
opnieuw te aanbidden in
plaats van alle wereldse
afgoderij. Stop met uw verleidende blikken naar mannen en het aantrekkelijk maken
van uw borsten.
Het waren gouden afgodsbeeldjes, versierselen, amuletten en symbolen tussen haar
mooie borsten, welke konden dienen als verleiding of bijgeloof. Het diende ook om
hen seksueel aantrekkelijk te maken als de vele tempelhoeren Die afgoderij werd
aangeprezen door de toenmalige valse profeten tijdens hun optreden voor het volk.
Al deze beeldjes of symbolen zouden hen beschermen tegen alle kwaad als een
talisman. Ook in onze tijd en in ons land bezondigt men zich aan allerlei afgoderij,
Mariacultus, heiligenbeeldjes, kruisbeeldjes, hoefijzers, gekruiste vingers,
rozenkransen, christoffel, vroeger als kwaad oog enz.
Zoals Israël zich bezondigde, zo bezondigen zich ook de
heidenen. De profeet waarschuwde zijn volk voor Gods
oordeel. God zou zijn volk naakt doen staan, dit betekent
zonder Zijn bescherming en ten schande. Honger en dorst
lijden. Bedenk de holocaust. Wie ook Gods woord niet
aanvaard als Gods gezag, of Jezus verwerpt, mag zeker
oordeel verwachten.
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(4,6) Haar gedrag van ontucht en het streven naar wereldse weelde en rijkdom via
haar minnaars was de reden voor haar oordeel. Geen genade voor haar kinderen,
nakomelingen Zo vinden wij ook veel geloofsafval onder christenen, welvaart, is
erger dan de brandstapels! Ook zoekt men leraars die spreken naar hun eigen zin,
een stille brede weg naar afgoderij.
Uw levenswandel zal moeilijk worden en pijnlijke doornen komen op uw weg.
Aanslagen kunnen pijnlijk zijn? Dan stelt men de vraag waarom laat God het toe?
Soms gebeuren deze dingen omdat God niet wil dat men verloren gaat voor de
eeuwigheid. Rijkdom en genot kunnen mensen snel verleiden, misleiden!
Dan pas begint men na te denken, zoals Israël. De minnaars verwerpen haar
uiteindelijk, zodat ze terug wil keren naar haar eerste man, haar eerste liefde.
(7,8) Ze dient te begrijpen dat het God is die hun welvaart gaf, maar ze gebruikte
haar vermogen voor de Baalafgoderij en genot. Daarom zal Hij hun luxe wegnemen!
Daarom is het goed God te danken voor ons dagelijks brood. Het wegrukken van
Mijn wol en mijn vlas, lijkt haar bescherming.
Dit kan het beeld vormen van de gemeente van Christus bestaande uit Ammi en
Ruchama. Alle weder geborenen uit Israël en de heidenen! Daarom staan
Bijbelgetrouwe christenen achter Gods volk en roepen hen tot bekering. Het
“wegrukken” betekent: Redden voor het aankomende kwaad. (Rashi). Dit is
hetzelfde woord dat gebruikt word voor “de opname” voor de verdrukking van Israël,
welke start met een valse vrede, enkel een wapenstilstand. Doch die tijd zal ook een
ramp worden voor alle ongelovige heidenen, welke de woorden van Jezus, als Zoon
van God, verwierpen.
De benauwdheid van Jacob
(9,12) God neemt alles weg voor de ogen
van haar minnaars. Zij die van haar hielden
keren haar de rug toe, en de liefde werd haat,
Jodenhaat. Haar economie zal instorten
vreugde en dans zal verdwijnen. Haar
schaamte ontbloten, is een totale
vernedering. Haar afgoden van Baal zullen
haar dan niet helpen! Er zal een einde komen
aan hun festivals, orgie, muziek en dans.
Naar de woestijn…
(13,16) Zij zullen terugkeren naar hun land dat er zal uitzien als een woestijn. (1948)
Het dal of vallei van Achor, bij Jericho, zal een begin van hoop geven, een geweldig
toekomstperspectief! Een heropleving van de economie, grote vreugde als in de
dagen van de exodus, de verlossing van het wereldse.( Egypte). Israël zal terug hun
God aanvaarden en spreken over hun Man, en niet meer van de Baal. Het
aanbidden en aanroepen van de Baal zal verdwijnen. Alle namen van de afgoden
zullen worden vergeten! (Jes.2:20)
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EEN ALGEMEEN VERBOND VAN VREDE
(17) Dan komt er een nooit geziene vrederijk van duizend jaar over de ganse aarde.
Hosea 2:17 Te

dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten

Hier is sprake van een diepgrondige wijziging in de natuur, en bijzonder bij de dieren,
wilde dieren, gevaarlijke dieren, slangen, een leeuw zal stro eten! enz. Anderzijds
een ongekende vrede en dan pas nooit meer oorlog en veldslagen! Dus helemaal
geen vrede ontstaan door inspanningen van politici!
Zoals in Jesaja beschreven.
En Hij zal richten tussen volk en volk
en rechtspreken over machtige natiën.
Dan zullen zij hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun speren
tot snoeimessen; geen volk zal tegen een
ander volk het zwaard opheffen, en zij
zullen de oorlog niet meer leren.
Jesaja 2:4

Jesaja 11:6 Dan

zal de wolf bij het schaap
verkeren en de panter zich neerleggen bij
het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het
mestvee zullen tezamen zijn, en een
kleine jongen zal ze hoeden;7 de koe en
de berin zullen samen weiden, haar
jongen zullen zich tezamen neerleggen,
en de leeuw zal stro eten als het rund; 8
dan zal een zuigeling bij het hol van een
adder spelen en naar het nest van een
giftige slang zal een gespeend kind zijn
hand uitstrekken.

JEZUS BLIJFT TROUW
(18,19) Hier zal enkel het bekeerde Israël opnieuw
door genade en geloof de bruid worden van Jezus in
ondertrouw. Een belofte om te huwen. Nu al zijn er
meer en meer Joden welke in geloof Jezus als hun
Messias erkennen. Later zal het overblijfsel van het
Joodse volk ,Jezus aanvaarden als hun werkelijke
Messias en koning! Israël door Hem gekocht en
betaald als de bekende bruidsprijs van gewoonte. Dit wijst naar zijn zichtbare
wederkomst op aarde te Jeruzalem om te regeren. Vandaag is de schepping nog
onderworpen aan de slavernij van verderfelijkheid. Hier komt er een werkelijke
diepgrondige bevrijding.(Jer.31:33)

8

Romeinen 8:18 Want

ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden19 Want met
reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen
Gods.20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig,
maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,
De natuur gaat steeds verder achteruit, de schepping is als een versleten kleed,
meer en meer natuurrampen, wie zal het tegenhouden? Daarom is God bezig met
nieuwe mensen te scheppen, dit zijn de Bijbelgetrouwe christenen, welke wachten op
hun hemels lichaam!
Openbaring 5:9 En

zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol
te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God
gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor
onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen
heersen op de aarde.
VERHOORDE GEBEDEN
(20,22) God zal hun gebeden verhoren,
want ze luisteren opnieuw naar de
woorden van de profeten. Op die wijze
zullen ze Here leren kennen. Bekering
gaat vooraf aan verhoorde gebeden.
Er zal vrede en harmonie zijn tussen
hemel en aarde. Geen natuurrampen
meer. Jizreël zal geen bloedbad meer
worden. Het klimaat zal gunstig en
perfect zijn voor de landbouw bijzonder.
Regen zal tot zegen zijn na hun gebed.
Alles zal er zijn voor de welvaart op
aarde, geen jaloersheid en moord
omwille van de wijngaard van Naboth.
15 SEPT 2019

https://biblesdpace.org
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HOOFDSTUK 3

Toon je liefde opnieuw aan je vrouw Hosea!
Dit lijkt sterk op vergeving! Hoewel Gomer terug bij een van haar minnaars is en
hun huwelijksverbond brak. Keer toch terug Gomer! .(Jer.3,1 Berean study Bibles) (CJB
study Bibles) (Jeremia Study Bible) Ondanks de grote liefde van haar man is ze overspelig.
Het lijkt duidelijk dat God Israël nog steeds liefheeft ondanks haar afgoderij, welke
hoererij is. God wil genadig zijn! Gomer heeft bijzonder de tempelfeestjes, festivals,
met de druivenkoeken, rozijnencake of dadeltaart lief. Dit eten gebeurde tijdens de
ceremonie aan de afgod.
Men offerde rozijnenkoeken en drankoffers aan het beeld van de
“Koningin des hemels” aan Ishtar, een Babelse godin voor liefde
en vruchtbaarheid. Men hoopte door aanbidding zwanger te
worden en vruchtbaar te zijn in die tijd. Al hun mannen wisten van
deze praktijken. (Jer.44:19) Het eten van de koeken, en drinken
van drankoffers bracht ook dronkenschap voort.
Ishtar

Deze godin “Ishtar” staat ook voor het Engelse “Easter”, lentegodin, en
gebruikt voor Pasen, als opstanding van Christus. Israël heeft Ishtar verlaten, de
R.K.K. heeft dit aangenomen. Ishtar was ook de godin van de prostitutie. Ook Maria
gebruikt men als afgod onder de titel “Koningin des hemels” alsook te vinden in
andere godsdiensten.

Hosea verlost zijn vrouw uit de prostitutie!
(2,3) Hosea betaald voor haar een dure prijs, 15
zilverstukken en gerst. Ze zou dan vele dagen
afgezonderd worden en geen ontucht bedrijven naar de
cultus van Ishtar! Hosea was opnieuw gehoorzaam,
wat vele mannen niet meer zouden doen, bij overspel.
Anders gezegd, verlost uit de Babelse afgoderij of nu
uit het traditionele Babels christendom! Het lijkt wel:
Wees heilig want ik ben heilig! Ook wij, heidenen
kunnen of werden verlost door genade en het offer van
Christus!

En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des
persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer
vreemdelingschap, 1 Petrus 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of
goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is,
1 Petrus 1:17

maar met het kostbare bloed van Christus,
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(4,5) Hier vinden wij het beeld van dit gebeuren als duidelijk, een profetische
zinspeling naar Israël. Israël zou een “tijd” krijgen van nadenken, om terug te keren
naar hun eigen God.
Geen efod of terafim, huisgoden om raad te vragen,
en voor waarzeggerij. Soms gebruikt in
vruchtbaarheidsrituelen of als geneeskrachtige
goden. Zie Fig. 3400 j oud afgodsbeeldje als Terafim.
Iedereen deed wat goed was in zijn ogen.(Richt.17:5)
Na die tijd zullen ze zich bekeren en God zoeken. Dit
zal er komen in de dagen der “verre toekomst” zo begrijpen wij dit.
Daarom schijft de apostel Johannes voor de eindtijd tot zijn volk:
Openbaring 18:4 En

ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit
van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar
zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Verlaat de dochter van Babel, het Babels traditionele christendom te Rome!!!!
HOOFDSTUK 4

De profeet vraagt aandacht voor het woord van God! (1,2) De Israëlieten leven als
alle goddelozen, zonder rekening te houden met God. Er is geen toewijding uit liefde
tot God, enkel een zelfbehagen. Niemand is nog trouw, geen echte liefde meer, en
nog minder, geen kennis van God. Men weet niet meer wat God wil, en God wil dat
iedereen gelukkig kan leven met zijn naaste. Doch in plaats hiervan is er slechts
echtscheiding, leugens, vechten, inbraak en moorden.
Jeremia 4:22 "Want Mijn volk is dwaas; zij kennen Mij niet. Ze zijn dwaze
kinderen, zonder begrip. Ze zijn bekwaam in het doen van kwaad, maar ze
weten niet hoe ze het goede moeten doen."
(3,4) Dat is de reden waarom er crisis in de landbouw, crisis met het vee, tot ook
voor de vissen in zee en de vogels in de lucht, welke omkomen. Crisis in de
natuur? God richt zijn aanklacht tot de toenmalige priesters.
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(5,7) Struikelen is vallen door ongeloof in Gods raad. Struikelen kan pijnlijk zijn! Het
priesterbeeld kan staan voor Israël als een voorbeeldfunctie, maar uw priesterlijk
gedrag is teleurstellend. Het volk kreeg geen Bijbels onderwijs meer, Ik verwerp u als
priester!

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Men had de kennis over God verworpen, zo werd het volk ook verworpen. Het was
zo erg dat men Gods wetten had vergeten. Zo zou God ook hun nakomelingen
vergeten, of bescherming geven, hoe talrijk ze ook zouden worden. Het kwam van
kwaad tot erger met de jeugd. De priesters genoten van de vele offers net zoals deze
van de valse profeten, een goed inkomen, een goed beroep!

Er komt bezoeking
(9,10) Er komt straf en vergelding van Godswege voor de priester en het volk. Er
komt een tijd van onvoldoende voedsel, en onvruchtbaarheid van de vrouwen door
hun ontucht. Men had God vergeten en de verering van hun eigen God nagelaten om
in die eredienst zichzelf te behagen.
(11,12) Seksuele immoraliteit, overspel en wijn of sterke
dranken nemen het verstand en begrijpen weg. Het is niet
goed voor koningen of machthebbers. Ze vertrouwen op
hun houten afgoden, en komen zo onder invloed van
demonen, die trekken hun af van God, “afgoden”. Een geest
van ontucht doet hen dwalen. Ze worden misleid, door hun
leiders, en ze zoeken soms Gods wil op hun eigen occulte
wijze, dus meestal waarzeggerij met behulp van houten
staafjes of beeldjes.
(13) Op de toppen der bergen stonden grote afgodsbeelden, waar de reukoffers en
brandoffers werden gebracht. In de schaduw van de bomen was het aangenaam
voor seks tegen betaling met de mannen. Dochters en schoondochters, verkochten
zichzelf duur voor seks.
Deze plaatsen waren woonplaatsen van demonen, daarom had God hen anders
geleerd over deze plaatsen om hen te beschermen. Kerken met afgoderij zijn
woonplaatsen van demonen!
Deuteronomium 12:2 Gij

zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken,
wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op
hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom 3 Gij zult hun altaren
afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen met vuur
verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van
die plaats doen verdwijnen.
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(14) De dochters en de bruiden, werden niet
gestraft. De reden hiervoor was dat de mannen
ook hoereerden en gingen ook naar Gilgal. De
mannen brachten offers met dieren, gaven het
aan de bedienaars van de afgodendienst,
welke zorgden voor de rituele seks met de
vrouwen. Zo kwam daarna het feestelijk eten
en drinken en dansen met de tempelhoeren.
Waren de mannen ook niet in de fout gegaan
met offers en hoererij, dan was er de wet voor
de bruiden met het “bittere water” (Num.5:27). Een valse godsdienst leidt altijd tot
een vorm van geestelijke of gewone hoererij. De profeet laat weten dat een volk
zonder inzicht of kennis van God ten onder zal gaan!
(15,16) Hosea roept Juda op om ook die
zonde schuld te vermijden, door niet op te
gaan naar de afgodentempel te Gilgal (bij
Jericho) en Bet-Awen. Laat u niet meeslepen
door het opstandige Israël! Israël is koppig
tegenover de profeet. Laten bepaalde
christenen zich ook meeslepen tot het Babels
christendom?

EFRAIM
(17,19) Efraïm is gebonden aan zijn afgoden. Ze staan
onder invloed van demonen, en na hun drinken wenden
zij zich tot de hoeren. “Hun schilden” zijn hun heersers
of hun oversten, machthebbers welke tot schande van
het volk zich ook bezondigen. Psalm 47:10 De edelen
van het volk zijn schilden.

God oordeelt met wervelwinden!
Een wervelwind zal hen en alle afgoderij wegvagen, en
men zal dan echt beschaamd staan! Hier zien wij hoe
God de natuur gebruikt ter plaatse!!! God kent datum;
uur en de plaats voor een wervelwind! Ze zijn dan
allemaal teleurgesteld dat hun afgoden hun in de steek hebben gelaten, en niet
hebben beschermd!!! Hoeveel doden?
Biblespace, 21 sept.2019
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HOOFDSTUK 5

Gods oordeel over Israël en Juda!
De profeet richt zich tot alle leiders van het volk, de priesters en het koninklijk huis.

(1,3) Hosea kondigt een oordeel aan in Gods naam. De reden van
dit oordeel maakt hij hen nogmaals duidelijk. Ze hebben het volk
misleid door allerlei plezier, dans, lusten en afgoderij op de bergen
te Mispa en op de Tabor. Ze hebben een valkuil of vogelklapnet
gemaakt in het dal van Sittim. (Duitse Vert). Sittim al bekend als
een oord van ontucht, waar eerder Kanaänitische koningen samen
kwamen. (Num.25:1,2)
Afgoderij is er ook nog vandaag. Vele activiteiten kunnen
mensen het menselijk hart vervullen met alles wat de mens van
God kan verwijderen. Sportgoden kunnen mensen weghouden van Bijbelstudie,
minder Bijbel lezen, minder gebed, verminderen de relatie met God. Vele mensen
zijn teleurgesteld in de werking van staatskerken, ze gooien het weg, maar jammer
genoeg ook God! Wanneer Jezus niet meer op de eerste plaats komt in het leven
van de christen, dan gaat men langzaam op de brede weg in plaats van de smalle!
Schijnheiligen hebben andere goden laten dienen door het volk. Wij horen de
priesters samen met de politiek al roepen: Het is toch allemaal dezelfde god! Wat
Israël toen hoorde, horen wij ook vandaag opnieuw klinken. Wee hen die zich laten
misleiden door de valse profeet van de wereldkerk!
Efraïm luisterde naar hen, die zich nog priesters
durfden noemen, terwijl de woorden van

God door de profeet Hosea gesproken,
in de wind werden geslagen!
Nochtans hij kende Efraïm en de Israëlieten goed.
Hosea waarschuwde voor hun valse godsdienst!
Het is overspel in de ogen van God, want Israël,
werd gezien als Zijn echtgenote!
Hosea 2:19 Ik

zal u Mij tot bruid werven door
trouw; en gij zult de HERE kennen.
(4,5) Het volk luisterde niet verder naar de profeet, en gingen gewoon door met hun
ontucht of prostitutie tijdens het eren van de afgoden. Ze waren onder invloed met of
zonder geweld van een boze onreine geest. Er was geen sprake van bekering tot
hun eigen God. Door hun hoogmoed, arrogantie en ongerechtigheid zouden ze
struikelen. Ook Juda viel in die ontucht.
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Juda zoekt Gods aangezicht
(6,7) Juda kwam met offers in de tempel om Gods wil terug te vinden. Ze vonden
Hem niet, ze stonden sprakeloos, en bleven in onwetendheid. God luisterde niet
meer naar hen en het waren allemaal verloren offers. Wanneer God zich terugtrekt is
dit dramatisch voor het volk. God niet meer ervaren is erg!
De profeet toont de reden : Trouweloosheid en bastaardkinderen werden er verwekt
door hun hoererij. Zo zijn ook alle giften aan het Babels christendom verloren moeite,
enkel nog een gevoel van zelfbehagen! Het kan een sussen zijn van een besmet
geweten!
Spreuken 1:27 Wanneer

uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal
aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28
dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar
mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet
hebben verkozen,
Er komt een tijd “een maand” waarbij zij alles zullen verliezen. Hosea laat hen weten
dat de vijand zal aanvallen en zal plunderen tegen het volgende nieuwe
maanofferfeest! Het wijst erop dat alles zeer snel zou kunnen verlopen. (Jes.1:14)
ALARM
(8,9) Er komt oorlog! Hosea roept de
wachters op waakzaam te zijn! DE
vijand was langzaam opgetrokken. De
bazuinen of de ramhoornen dienen te
worden geblazen, wacht maar niet, en
breng al uw kudden naar de stad in
veiligheid enz. Efraïm zal tijdens deze
inval van Assyrië zwaar te lijden hebben. Gods oordeel komt straks over alle
stammen van Israël!!!
(10,11) De vorsten van Juda zijn als “zij die grenzen verleggen” of bedriegers net als
Efraïm. Efraïm verkoos het “ijdele” het wereldse streven te volgen, ijdele afgoden,
hun begeerten. Het volk volgde Efraïms bevelen om hem te volgen in het kwade! Er
is niets nieuws onder de zon:
Kolossenzen 2:8 Ziet

toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel
bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de
wereldgeesten en niet met Christus, verder: (Matth.12:36)
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(12,13) God zal als een mot werkzaam zijn voor Efraïm, motten
beschadigen de klederen , deze beeldspraak spreekt over het
beroven van iemands eer! De zware problemen van Efraïm en
Juda werden vergeleken met ziekten. Hun kanker kwam als
gevolg van hun ziekelijke afgoderijen. Voor Juda is beeneter,
maar er staat in de grondtekst een houtworm! Langzaam doet
de houtworm zijn werk!
Ze werden geplunderd door volken uit Aram en begonnen hun zondigheid wat laat te
begrijpen Ze zochten genezing, en hulp bij een wraakzuchtige Koning van Assur. Die
genezing zou er enkel maar komen door schuldbelijdenis met berouw, bekering en
vergeving door hun God! (Hos.14:2)
(14,15) God zal optreden als een verscheurende
leeuw, genadeloos. De stammen zou worden
weggevoerd uit hun land door Assyrië. Assyrië zal
als een leeuw zijn die zijn prooi ongenadig
meesleept naar zijn hol. God trekt zich terug tot
nadat ze zondebesef hebben gekregen, wanneer ze
heel angstig worden, en opnieuw naar hun God
verlangen! Psalm 50:15 Roep Mij aan op de dag van
benauwdheid; Ik zal je bevrijden, en je zult Mij eren.
"
HOOFDSTUK 6
Wederkeren tot de Here!
Het volk van Juda en Israël lijkt in staat hun schuld te bekennen. De profeet hoort
hen, ze willen terugkeren, maar hebben zij oprecht berouw? Dit is de basis wanneer
iemand tot levend geloof wil komen. Ze waren verwond en verslagen in het diepste
van hun hart, en ze geloven dat Hij hen zal genezen. (1,3) Het lijkt wel een bijzonder
vers. Bij de Here is een dag als duizend jaar:
2 Petrus 3:8 Doch

dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de
Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Zo kunnen wij die twee dagen begrijpen als tweeduizend jaar, het wordt voor de
stammen een lijdensweg . Het zal herleven op de derde dag. De bekende Joodse
Bijbelleraar Rashi wijst het “herleven” hier op de tijd voor het bouwen van de derde
tempel. Het Joodse volk zal herleven, dit is voor hen een uitdrukking voor genezen!
Het lijkt een herleven na de holocaust.
Het vers is sterk opvallend met de gelijkenis van het sterven en opstaan van Jezus
op de derde dag. Wie in Hem gaat geloven zal “genezen” betekent in de eerste
plaats, zal herleven door de genade en zal eeuwig leven!!! Wat een hoop!
(Kol.1:23)
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2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De profeet Jesaja schreef tot zijn volk in dezelfde context als hier vooraf:

Jesaja 53:5 Maar

om onze overtredingen werd hij
doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de
straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en
door zijn striemen is ons genezing geworden.

Er is dus genade, omdat Hij ieders straf droeg, dus een herleven voor iedereen die gelooft in
Hem!

Schijnbekering?

(4,6) Wat

moet Ik doen met U Efraïm en Juda zegt God?

Uw liefde en berouw is vlug vergeten, zoals een morgenwolk zonder regen, en verdwijnt!
Nochtans Ik heb u met veel geduld laten waarschuwen door mijn profeten, doch u bracht ze
om omwille van Mijn waarschuwende woorden! Daarom zijn Mijn oordelen plots over u
gekomen zonder genade!
God heeft geen genoegen met al die brandoffers van dieren, Hij wil dat u Hem leert kennen
en doen wat Hij wil! Hadden zij niet meer begrepen dat ieder geofferd dier een sterven was
in hun plaats voor hun zonden van afgoderij?
(7,9) U deed net als Adam, ontrouw door ongehoorzaamheid. Wij lezen over het verbreken
van een verbond tussen Adam en God, dit was een vertrouwensband, voor een goede
relatie! Een breuk tussen God en de mens. De mens liet zich misleiden, en het vertrouwen
was gebroken.
Hij at van de boom van goed en kwaad, vanaf dat moment kreeg de mens een “vrije wil”, hij
kon nu kiezen. De mens kan vandaag nog steeds kiezen tussen Jezus en Barabbas!
Deze duivelse invloed is er nog steeds, om enorm veel mensen naar het eeuwig verderf te
misleiden.
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Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook
onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen
binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een
schielijk verderf over zichzelf brengend.
2 Petrus 2:1

Gilead in Juda, een stad van moordenaars en schurken. De schandelijke praktijken van
priesters, was hemeltergend, erg misdadig!
(10,11) Er zal een keer in het lot van Gods volk komen, dit is wellicht bij de terugkeer van de
tien stammen uit de diaspora.
Biblespace, 5 okt 2019
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HOOFDSTUK 7
Afgoderij is als een ziekte!

Aansluitend op vorig hoofdstuk, (1,2) lezen wij dat God Israël wilde genezen, dit is
hun zonden van afgoderijen wilde vergeven. De besmettelijke ziekte van Efraïm!
Daarna zullen alle misdrijven van Efraïm aan het licht komen. Diefstal en
plunderingen zijn schering en inslag ook in Samaria! Ze hebben geen zondebesef
meer, ze werden gewetenloos, goddeloos, maar God vergat hun gedrag niet, Hij ziet
alles wat er gebeurt.
Hij zegt in zijn hart: God vergeet het, Hij verbergt
zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet.
Psalm 10:11

Elk aanbad in de nacht, zijn eigen afgod met de nodige
rituelen, in zijn huis. Het volk zag niet altijd hun praktijken,
want ze dachten dat God hun land had verlaten. God zag
niet alleen hun beelden, of hun muurschilderijen van
afgoden, maar Hij zag ook hun hart aan, en wist wat zij
dachten!

Hij zeide tot mij: Hebt gij gezien, mensenkind, wat
de oudsten
van het huis Israëls in het donker doen, ieder in zijn kamer
met afbeeldingen? Want zij denken: de HERE ziet ons niet; de
HERE heeft het land verlaten.
Ezechiël 8:12

(3) Zij delen hun roof met de koning en zijn familie, zo vinden zij het kwaad als goed.
Ze zijn allen zo corrupt en de koning verheugt zich in hun vleierijen. De koning wilde
voorkomen dat ze opgingen naar Jeruzalem om te aanbidden. De burgers worden
met geweld bestolen, en verliezen hun bezittingen. (Hos.4:2).Anderen volgden de
koning. Van gerechtigheid is er nog weinig te vinden.
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Van complot tot moorden
(4,5) Die leiders, de vorsten,
zijn echtbrekers,
overspeligen, en staan heet
als een oven van de bakker.
Ze zijn overweldigd door al
hun lusten, ze zijn verhit door
het veel drinken van wijn,
bijzonder op de feestdagen
van koning Jerobeam. Op de
feestdagen richtte de koning
kalveren op.
Volgens de Targum: “ze willen allemaal bij de vrouwen van hun buren liggen”
Jeremia 5:8 Geile,

rondzwervende hengsten zijn het, zij hinniken ieder naar de vrouw van
zijn naaste.9 Zou Ik hierover geen bezoeking doen, luidt het woord des HEREN, of zou Ik
aan een volk als dit Mij niet wreken?
De dronken koning sloot deals met gewetenloze mensen. Dat was onverstandig en
gevaarlijk.(Jes.28:1) Deze toestand is ook te vinden in onze dagen, let op Jacobus:
Jakobus 4:4 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.
(6,7) Velen zijn verhit door de wijn, als een oven die de
ganse nacht smeult het vuur. Dan komen in de morgen de
vlammen, bij hen tot een complot om rechters welke werden
uitgenodigd en koningen om te brengen.
2 Koningen 15:9 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.0 Sallum, de zoon van Jabes,
smeedde een samenzwering tegen hem en sloeg hem ten aanschouwen van
het volk dood
Ook het Sanhedrin werd hier aangevallen. Ze slaan toe en het werd een grote
slachtpartij! Blijkbaar ook Zacharia! Niemand roept tot God, een bewijs dat men God,
hun schepper had vergeten!
Micha 2:1 Wee hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden op hun
legersteden, die het uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van
hun hand is.
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(8,9) Efraïm vermengt zich met goddeloze volkeren en andere naties, door hun lust
en hoererij. Efraïm sloot allianties met gelovigen van een andere aard en cultuur. Het
lijkt een cake verbrand aan één kant, niet meer om van te genieten. Doch de
grondtekst wijst erop dat de cake al werd geconsumeerd voor men de koek
omdraaide. Dus snel en onverwacht! Die vreemden hebben zijn slagkracht
vernietigd. Zijn grijsheid spreekt van ouderdom en het einde nabij. Zij beseften het
niet zoals in de dagen van Aram! Sommigen zien in Efraïm, de Joodse Amerikanen.
Toch weken zij niet af van de zonden van het huis van Jerobeam, die hij Israël had doen
bedrijven; daarmee gingen zij voort. Ook bleef te Samaria de gewijde paal staan. 2
Koningen 13:7 Waarlijk, hij had aan Joachaz geen krijgsvolk overgelaten dan vijftig ruiters,
tien strijdwagens en tienduizend man voetvolk; want de koning van Aram had hen te
gronde gericht en hen gemaakt als stof bij het dorsen.

(10) De hoogmoed of arrogantie van Israël roept hen op, of getuigen, maar het
volk van Efraïm bekeert zich niet tot de Here, ze zoeken Hem niet meer. Er was
hardheid van hart! Ze doen naar hun eigenzinnigheid zoals vroeger met Jozef.
(Marc.16:14)
Genesis 37:4 Toen

zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn
broeders liefhad, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken.
De apostel Paulus doet ook een oproep opdat ze de Here zouden aanvaarden, in
plaats van ongelovig te blijven in Jezus. Hij schrijft:
Romeinen 11:23 Maar

ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder
geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
(11,12) Efraïm werd hier vergeleken met het
gedrag van een “domme duif”. De duif staat
hier symbolisch voor onverstandigheid,
verkeerde beslissingen, in die zin dat het
zich laat vangen in het vangnet van God.
Ze zochten politieke hulp en steun bij
Egypte, (Symb. de wereld) en bij Assur, maar
werden overvallen en door de Perzen plots
weggevoerd. Ze gaan bij de duivel te biechten zoals men zegt!
“Als het gevogelte des hemels” Dit is de hoogvliegende arend en de havik die
vallen plotseling aan om hun prooi weg te slepen en te doden. De vijand geniet van
de plunderingen, pijnlijk alles wat u hebt opgebouwd te moeten afgeven!
(13) Er komt een “Wee” een vloek over hen, want ze zochten hun toevlucht bij
ongelovige mensen uit de wereld, en niet bij hun God! Ze stellen hun vertrouwen op
mensen. Ze zijn afgevallen een echte geloofsafval vinden wij hier. Ze spreken
leugens over God, zoals de paus vandaag. Dit zijn de valse profeten, die de
waarheid vervangen door de leugen en filosofie. Het waren zij die spraken in Gods
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naam om hulp te gaan zoeken bij Egypte! Op die wijze werd Hosea bij het volk
leugenachtig gemaakt net als de profeet Jeremia! (Jer.43:2)
Psalm 118:8 Het

is beter bij de HERE te schuilen
dan op mensen te vertrouwen; Psalm 118:9 het is
beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te
vertrouwen.
(14) Zij aanroepen niet met hun hart, hun bidden is
meer een show, lippendienst, enkel voor hun
noden, voor koren en wijn. Koren en wijn ook een
beeld voor hun welvaart. Hun schijnbekering
diende tot niets, zij vertrouwden opnieuw op hun
eigen gemaakte goden. Zij maakten inkervingen
en insnijdingen in hun lichaam, op hun armen.
Een heidens bijgeloof als de Baalpriesters,
duivelaanbidders die hun goden aanroepen. Zij
deden dit om hun goden gunstig te stemmen. Zij
offerden in hun ceremoniële godsdienst, ook nog
om hun genot, welvaart en hun lusten te kunnen
bevredigen. Op die wijze waren ze erg
weerspannig.
Het aanbidden en afgoderij drong door in het Babels christendom. Aanbidding van
heiligen, kaarsjes branden, kussen van afgoden enz.
Paulus wees op het gevaar voor het offeren
aan afgoden:
1 Korintiërs 10:20 Integendeel, dat hun offeren een
offeren is aan boze geesten en niet aan God
en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt
met de boze geesten.

God sprak door zijn profeten!
(15,16) Niettegenstaande God door Zijn profeten hen onderricht gaf en hen sterk
maakte, ze wilden niet luisteren, noch gehoorzamen, integendeel ze bedenken
kwaad tegenover mij!! Ze richten zich niet in gebed naar omhoog, naar de
allerhoogste God! Ze worden vergeleken met een slechte boog. Ze schieten met een
slappe boog, krachteloos, en geen enkele pijl bereikt dan zijn doel. Ze hadden
gespot met de profeet, maar nu is het andersom, ook de Egyptenaren spotten met
hen!
Psalm 78:56 Maar

zij verzochten God en waren weerspannig tegen Hem, de
Allerhoogste, en onderhielden zijn getuigenissen niet;57 zij werden afvallig en
trouweloos evenals hun vaderen; faalden als een bedrieglijke boog,
Hun gebed is krachteloos en stijgt niet hoog genoeg en bereikte geen doel, verloren
moeite!
Biblespace, 12 oktober 2019
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HOOFDSTUK 8

DE PROFEET SLAAT ALARM
De profeet slaat alarm en roept tot het volk dat de tijd is aangebroken dat Gods
oordeel over hen aanstaande of begonnen is! Het geduld van God is ten einde, ze
hebben nu eenmaal het verbond gebroken.
Hosea ziet een arend of een gier die zweeft als het ware boven het volk Israël. Het
volk Israël ziet God als zijn huis. (Zach.9:8) (1,3) Het zijn als roofvogels welke
aankomen in het land. Het is nu te laat! Nu roepen ze tot hun God, maar God
luistert niet meer. Ze luisterden niet naar een echte profeet zoals Hosea, welke
duidelijk door God werd gezonden. Men luisterde ook niet naar Noach, en hij
waarschuwde 120 jaar! Ze luisterden liever naar valse profeten, waarbij men alles
mocht doen, zoals vandaag van genade naar losbandigheid.(2 Petr.2:1,2)
(4,6) Opnieuw vinden wij hier dat ze geen rekening hielden met Gods wil. Ze
maakten opnieuw een gouden kalf te Bethel. Ze offerden goud en zilver voor hun
idolen. Heidenen zijn niet beter, als wij zien naar al die kerken kathedralen, paleizen,
vol van afgoderijen! Het zal hun ondergang worden.

Zo zien wij dat Israël een
voorbeeld is geworden van
straf, voor alle heidenen die
hun Schepper ontheiligen en
andere goden dienen. Het
kalf van koning Jerobeam,
een prachtig en duur
kunstwerk zal het zijn
geweest. Hij was de koning
over de tien stammen.
Het zal tot stof of poeder
worden zo beschrijft
Hosea.
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(7,9) Een bekende spreuk, wanneer men kwaad veroorzaakt, moet men ook de
gevolgen dragen.
Spreuken 22:8 Wie

onrecht zaait, zal onheil oogsten;
de staf van zijn gramschap zal vergaan

Al hun arbeid zal tevergeefs zijn, want de vijand zal het roven of een wervelwind kan
het vernietigen. En wat overblijft zal voor vreemden zijn. Israël werd een puinhoop,
niemand heeft er nog belangstelling voor. Ze betekenen niets meer onder de natiën.
Israël zal als gevangene naar
Assyrië worden gevoerd, zo
veronderstelt Hosea. Ze lijkt
op een rebellerende wilde
ezel die rondzwerft, en krijgt
geen aandacht meer. Een
wilde ezel zoekt om
onafhankelijk te blijven.
Efraïm zoekt om allianties te
maken met andere landen.
Koning Jerobeam gaf
geschenken aan de koning
van Assyrië, in ruil voor liefde
en andere gunsten.(zie Fig.)
(10,13) Ze mogen niets verwachten van de koning van Assyrië! Ook van hun God
mogen zij niets verwachten zolang ze zich niet willen bekeren. God denkt nog steeds
aan al die altaren en de ongehoorzaamheid, van Efraïm. Er was slechts één altaar
om te offeren nodig, enkel die in Jeruzalem! Zij slachten slechts voor het geroosterd
vlees, een brandoffer, een ontheiliging. (Holocaust betekent brandoffer)
God zal hen laten herinneren en dreigen met de tijd toen zij slaven in Egypte waren!
God wilde geen religie van afgoden, dat is alles wat zij offeren en welke niet zijn
naar de wetten van God. Als je God dient op je eigen wijze, eigenzinnigheid om
jezelf te behagen, als ingebeelde aanbidding, is dit grote afgoderij.
(14) Israël een Godvergeten land, met mooie paleizen, woningen, Juda met haar
versterkte steden, doch God zal hun steden met vijandig vuur neerhalen! (2
Kron.32:11)
Twaalf jaar na de dood van Hosea kwam Sanherib op tegen alle steden van Juda .
2 Koningen 18:13 In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning
van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze.

24

HOOFDSTUK 9

Israël krijgt nu hun loon voor hun hoererij. Andere volkeren jubelen nu! (1,2) Het is
gedaan met uw feestjes en dansen rond uw afgod op de dorsvloeren! Geen koren,
druivensap of goede wijn meer om u te vermaken!
Hoe straft God zijn volk?
(3,4) De profeet Hosea kondigt hier aan dat ze
zullen worden weggevoerd als slaven, of ze zullen
vluchten naar Egypte uit schrik voor een omkomen in
Assur. Ze zullen de Here niet meer behagen met hun
offers of het sprenkelen van wijn. Ze zullen nu onrein
vlees en onrein voedsel eten. Het eten van onrein of
ongezond voedsel lijkt hier toch wel in de context als
een straf. Het gaat erom dat ze treurbrood zullen eten.
Wat was dat treurbrood? Dit staat te lezen in Ezechiël
4:12-15!
(5,6) Wat zal er nu gebeuren met de feestdagen van
de Heer vraagt de profeet. Het zal een groot treuren
worden, een treuren van
begeerte, hier is een beeld
beschreven van verdriet, hun
kostbaarheden in hun ogen liggen verwaarloosd onder het
onkruid, na de plunderingen.
Het Hebr. woord “machmad” hier betekent “begeerte” naar
hun lusthuizen voor hoerenbezoek. Zij die omkomen zullen
worden begraven als in Memphis of Mof! Daar is het
grootste kerkhof van Egypte. Het gewonnen grof geld van
uit hun lusthuizen, en paleizen, zullen begerig worden
aanzien door de vijand. Onkruid en dorens is een beeld van
de zonde, dit als gevolg van hun zondig gedrag.
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DE WAARHEID KOMT AAN HET LICHT
(7) De straf is gekomen, nu staan daar de valse profeten en valse leraars, die de
mensen graag behaagden, met verleidelijke woorden en verhaaltjes. NU staan ze
daar als grote dwazen. Zij spraken het volk naar de mond met vleierijen en
voorspelden een voorspoedige toekomst. Zulke sprekers kennen God niet!
Galaten 1:10 Tracht

ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen
te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen
dienstknecht van Christus zijn.
Zo horen wij vandaag tal van zulke valse sprekers die succes zoeken, veel reclame
maken, en zich verrijken, maar niet tot zegen zijn, integendeel! (2 Petrus 2:3)
Niet alleen Hosea, maar ook Paulus werd eens verweten dat hij wartaal sprak!
(Hand.26:24)
1 Tessalonicenzen 2:4 Integendeel,

daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het
evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar
Gode, die onze harten keurt.
(8,9) De profeet Hosea waakte over Efraïm, men wilde hem telkens tot een vallen
brengen, kwaad en leugens over hem spreken, men stelde zich vijandig op om hem
het zwijgen op te leggen! Men wilde hem buiten de tempel houden met andere
woorden hem het zwijgen op te leggen. God zag hun onrechtvaardig handelen
tegenover Hosea, ook vandaag ziet God alles, God zal hen straffen, bezoeken!
(10) Hier laat God weten hoe Hij keek naar Israël in het verleden. De vergelijking
toont hoe bijzonder het volk was. Hij zag ze in de beginne als een vijgenboom met
rijpe vruchten! Zo is het symbool van Israël ook een vijgenboom. Later was de
vijgeboom verdord, uitgedroogd, geen geloof meer, handel in de tempel!
(Marc.11:21) Later sprak Jezus om op die vijgeboom te letten en de andere bomen
in de tijd voor Zijn wederkomst.(Luc.21:29). Er zou nieuw leven komen in het Midden
Oosten.
Ze faalden opnieuw en gingen aan afgoderij
doen voor Baal op de berg (Peor). Dit was een
bekende Kanaänitische cultuurplaats, een
bedevaartsplaats, voor aanbidding van
afgoden. Zij vermengden zich met de dochters
van Moab! Een Joods gezegde luidt: “Hij die
een gruwel dient, is zelf een gruwel!”
(11,13) De eer van Efraïm vloog weg zoals
vogels wegvliegen! Velen zouden sterven bij
de geboorte, of niet zwanger worden en onvruchtbaarheid zijn. Vele miskramen
kunnen het ook zijn en vele mannen welke werden omgebracht. In plaats van
vreugde kwam er verdriet. ( NBG onjuiste vert.)
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Deuteronomium 28:62 Met

weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest
zijt als de sterren des hemels - omdat gij niet geluisterd hebt naar
de stem van de HERE, uw God.
De Can.Vert. geeft hier : Zoals Ik herten haar
jongen tot jachtwild zie werpen, zo zal Israël zijn
zonen ter slachting verwekken.
Stat.vert./KJV Vert. 13 Efraim is, gelijk als Ik Tyrus
aanzag, die geplant is in een liefelijke woonplaats;
maar Efraim zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot
den doodslager.
Tyrus nog steeds prachtig om te wonen en te leven. Anderen vertalen Tyrus, als
een palm in een weide?
HOSEA BAD!
(14,15) De profeet bad opdat het volk een straf zou
krijgen opdat ze hun zondig gedrag zouden inzien en
zich bekeren van alle afgoderij.
Velen zouden geen “amen” zeggen op dit gebed! Toch
werd het verhoord!!! Hij bad in feite om onnodige
geboorten te vermijden welke toch maar zouden dienen
om te sterven. Hosea walgde van hun ceremonie voor
afgoden te Gilgal, daar was het begonnen, en al hun
ongelovige koningen die de verzameling of allianties
met alle afgoden steunden!
(16,17) Hier is het oordeel van God erg, Hij brengt de lievelingen van hun kinderen
om, als ze er nog zouden baren! Ze luisterden niet naar hun God, en daarom zullen
zij zwerven onder alle volkeren, ze kunnen niet blijven in Mijn aanwezigheid. God zal
ze verdrijven uit Zijn huis te Jeruzalem. Is dit de reden waarom ze allen ook terug
verlangen naar Jeruzalem en de tempel? Ook Jezus verdreef ze eens uit de tempel!
Marcus 11:17 en

Hij leerde en sprak tot hen:
Staat er niet geschreven, dat
mijn huis een bedehuis zal heten voor alle
volken?18 Maar gij hebt het tot een
rovershol gemaakt. En de overpriesters en
de schriftgeleerden hoorden het en
zochten, hoe zij Hem zouden kunnen
ombrengen, want zij waren bevreesd voor
Hem, omdat de gehele schare versteld
stond over zijn leer.
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HOOFDSTUK 10
Israël (1,2) was als een vruchtbare wijnstok, en kreeg steeds meer vruchten. Ze
hadden veel wijn om te drinken bij hun eten tijdens hun leuke ceremonie bij het kalf.
Dit is een beeld van welvaart voor het land. Hoe meer welvaart, hoe meer altaren ze
bouwden. Zo zien wij dat welvaart een ernstige oorzaak kan zijn, met gevolg dat men
God vergeet en afgetrokken wordt van God, en onbewust eert men de duivel!
Wij stellen vast dat ook de welvaart in Europa, een snelweg is geweest naar
goddeloosheid en veel geloofsafval. Het hart van het volk was verdeeld, vals, geen
vreze des Heren meer. Dus een algemene lauwheid als bij de apocalyptische
gemeente Laodicea, welke God
zal uitspuwen of verwerpen! Ook
daar stond Jezus aan de deur,
dus niet aanwezig in deze
gemeente!(Op.3:20) Vandaag
klopt Hij nog steeds op het hart
van ieder mens, wie heet Hem
nog welkom?
God zal ingrijpen roept Hosea,
Hij zal straffen en hun altaren
verbrijzelen. Hun gewijde stenen
of pilaren zullen verdwijnen. God
gebruikte daarvoor de Assyriërs.
Ze zullen oogsten van het kwaad dat ze hebben gezaaid. De duivel krijgt nu vrij spel.
(3,4) De profeet hoort wat het volk zegt. Wat voor een koning hebben wij, die ons zal
verdedigen tegen de vijand? Ze bedenken dat in feite God hun koning was, ze
beginnen te begrijpen dat ze geen koning dienden te kiezen! Ze klagen nu als gevolg
van het volgen van een zondige koning en afgodendienaar!
Het volk weigerde echter naar Samuël te luisteren en zij zeiden: Neen, toch moet er een
koning over ons zijn; 1 Samuël 8:20 dan zullen ook wij zijn als alle andere volken; onze koning
zal ons richten, vóór ons uitrukken en onze oorlogen voeren.

Jerobeam spreekt zinloos, en sluit maar overeenkomsten en allianties met valse
eden. Er is geen gezonde rechtspraak meer in het land. Een gezonde rechtspraak
zonder rekening te houden met Gods wetten bestaat nergens! Hij maakt een alliantie
met de Egyptenaar, de Egyptenaar is een beeld van een goddeloos of religieus
mens! Hij luistert naar zijn raadgevers, en verbied ons te gaan naar Jeruzalem om te
bidden! Ondanks alles de oordelen schieten op als een gifplant!
(5,6) Beth-Awen of Bethel. De heerlijkheid over het kostbare kalf is verdwenen. Hun
zilver en goud, hun geld, dat ze offerden voor het gouden kalf is nu voor de vijand de
grote koning “strijdlust” Yareb van Assur! Het werd een schande voor koning
Jerobeam. De geschiedenis zal zich later herhalen voor de heidenen!
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Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, Jakobus 5:3 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.

De inwoners van Samaria zijn sterk onder de indruk en in
groot verdriet. De afgodspriesters zijn erg getroffen, hun
luxe leven is voorbij. Het kalf werd verzameld als een
schat! (Matth.6:21) Ze vinden het heel erg en spijtig dat
het verdwijnt. Het lijkt wel over het verdriet van de
Fransen over hun afgodenkathedraal! De profeet zag het
alsof het reeds was gebeurd.
(7,8) Jerobeam gelijkt nu op een afgebroken tak
wegdrijvend op het water van een rivier. Of werd
weggespoeld als het schuim op het water. Hun altaren
verdwijnen onder het onkruid. Het volk is erg wanhopig en
in paniek. Ze willen liever sterven dan als slaaf te leven of
te worden vermoord.
Deze uitspraak vinden wij opnieuw tijdens de grote verdrukking, waar de rijken en de
machthebbers tegenover God staan, die gerechtigheid zal brengen!
Openbaring 6:16 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?
ISRAEL, GIJ HEBT ZWAAR GEZONDIGD!

(9,10) Spoedig na Jozua begonnen zij op deze wijze te zondigen. (Richt.17). Daar
begonnen de gruwelen van vleselijke ontucht bij de stammen. Te Gibea bent u
staande gebleven, daar werden nog zeshonderd mannen uit de stam van Benjamin
gespaard, opdat alle stammen van Israël zouden blijven bestaan. (Richt.20,21).
Opnieuw zien wij hier de genade van God voor zijn volk. Alle volkeren zullen zich nu
tegen u verzamelen ten strijde en alle tien de stammen zullen dan worden gestraft
voor hun opstandigheid tegenover Jahweh!
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EFRAIM, EEN WEERSPANNIGE KOE

(11) De profeet herhaalt zijn woorden uit hoofdstuk 4. Ze was eerst in de beginne
een gewillig beest met goede werken. Efraïm had een sterke hals, nog zonder juk.
Gij zult een dorsende os niet muilbanden. (Deut.25:4) Ze wil daarna steeds haar
eigen zin doen. Hier vergelijkt hij ze met een rode vaars, een heifer!
God zou Efraïm dan inspannen, onder een juk, het juk van de wet de Thora,
Bijbelonderwijs! Ook Jezus sprak van zijn juk dat licht is, en nodigt uit om Hem te
volgen, en dit met een belofte: rust voor uw zielen! (Matth.11:29) Jezus is de laatste
kans tot behoud, want Hij droeg de doodstraf, uw doodstraf, onze doodstraf, en enkel
door geloof in Hem is er de genade.
Daarom schrijft men in handelingen:

Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te
leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? Handelingen 15:11
Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op
dezelfde wijze als zij.
God zal ze richten en onder controle houden. Juda zal ploegen, de aarde bewerken.
Jacob of Israël zou de harde grond breken, dit lijkt op een uiteindelijk herstel. Juda
en Israël zullen dus samenwerken onder één leider.( Hos.1:11) Efraïm zal voor
zichzelf eggen. Hosea laat hen weten dat ze voor henzelf nu maar gerechtigheid
dienen te zaaien! Het is nu hoogtijd om de Here te zoeken.
(12,13) Hosea waarschuwde al zestig jaar en laat
hen nu weten, dat ze nu voortaan dienen te
zaaien in gerechtigheid, te handelen naar de wil
van God, en ze zullen liefde oogsten, hetzij
barmhartigheid of genade! God wil dat ze Hem
liefhebben uit een vrije wil, dit is nog steeds zo!
Na kennismaking komt men ook tot een huwelijk.
Wie Jezus liefheeft zal Hem met tranen volgen
dat is het zaaien, maar als Hij komt, dan zullen
allen die Hem liefhadden met gejuich maaien!
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Ze hebben geploegd, geleefd, zonder rekening te houden met God, u hebt geluisterd
naar de valse profeten met hun vele leugens. U dacht dat uw welvaart te danken
was aan de afgoden! U zult de gevolgen daarvan dragen.
Ook hier zien wij vandaag een herhaling van deze geschiedenis, wie een valse
godsdienst volgt als Babel, de oecumenische wereldkerk, zal de gevolgen dragen.
Openbaring 18:4 En

ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit
van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet
ontvangt van haar plagen.
“Plagen” in het Grieks
staat er: het woord
“plygy”, dat vertaald kan
worden als “slag” of
aanslag, wonden of
rampen! Dus wat een
mens zaait zal hij
oogsten.
Wie naar het “vlees”
(goddeloosheid) zaait, in
ongerechtigheid, zal
corruptie oogsten, wie
naar de Geest zaait zal
eeuwig leven oogsten. Het Vaticaan lijkt duidelijk de dochter van Babel te zijn of te
worden.

(14,15) De profeet geeft nu de onmenselijke
gevolgen van hun handelen en hun vertrouwen op
hun goddeloze koning en gezanten. De vijand
voert oorlog tegen u en verwoest met veel gebrul,
alles op barbaarse wijze. Barbaars geweld op
moeders die zich bogen over hun kinderen om
hen te beschermen. De koning Jerobeam zal
worden omgebracht in de vroege morgen.

Biblespace, 25 okt 2019
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HOOFDSTUK 11
GODS EEUWIGE LIEFDE VOOR ISRAEL!
(1,3) God had Zijn volk lief en riep het weg uit Egypte. Net zoals een wedergeboren
christen tot geloof is gekomen in Jezus Christus, en als het ware werd verlost van de
liefde en de slavernij aan het wereldse. Zo roept God nog steeds mensen, en zond
daarom zijn eigen zoon uit liefde! Zo ontsnapte ook Jezus aan de laffe kindermoord
door Herodes! (Matth.2:13)
Er kwam geen wederliefde, integendeel ze offerden verder met veel wierook aan de
Baäls. God leerde Efraïm om te lopen, om te wandelen, Hij nam het in zijn armen, zij
begrepen niet en erkenden dat Ik hen genas. Hun dodelijke ziekte was al hun
afgoderij, en begrepen niet dat God hen daarvan wilde genezen. Leren lopen is
vallen en opstaan, zo is ook het leven van een Bijbelgetrouw christen. De mensen
van Efraïm luisterden niet naar Gods profeten.
GENADE
heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend
heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, als hij
Israël bij God aanklaagt: Romeinen 11:3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren
hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar
het leven. Romeinen 11:4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend
man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen. Romeinen 11:5 Zo is er
dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der
genade.
Romeinen 11:2 God

(4) God trok ze met koorden van liefde. God gebruikte een eenvoudige mens als
Mozes, welke Hij had voorzien, niemand zou hem tegenhouden, ook de farao niet!
Hij was het die ze verloste van het juk van Egypte!
Leviticus 26:13 Ik

ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet
meer tot slaven zoudt zijn; Ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan.

Het is ook een vergelijking met het opheffen van het juk, opdat het rund dan meer en
beter kon eten. Het rund staat hier symbool voor Efraïm, welke God liefhad.
(5,6) De profeet maakt hen duidelijk, dat aangezien zij zich niet bekeren, zij niet
opnieuw naar Egypte zullen gaan, maar wel de slechtere slavernij onder de koning
van Assur zullen krijgen als straf. Ook het zwaard, symbool van oorlog en geweld,
zullen ze ondervinden. De steden zullen worden aangevallen en vernietigd, dus geen
veilige plaatsen meer. De baalpriesters en valse profeten waren hun raadgevers, en
werden omgebracht.(NBV).
Dit alles geschied door hun geestelijke blindheid welke vijandig stonden tegenover
de wil van God. (Job 18:7) (Job.5:13)
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HET BLIJVEN AFDWALEN IS GEVAARLIJK
(7,9) Men blijft volharden in de boosheid, met alle
kwade gevolgen vandien. En toch heeft God veel
verdriet in het gebeuren. Zou God hen aan hun lot
overlaten voor altijd? Het lijkt of God wel weent
omwille van hun gedrag. Hij zal hen niet voor
eeuwig laten verdwijnen, zoals Adma en Seboïm, de
verdwenen steden bij Sodom en Gomorra. God is
genadig, en niet als mensen welke ongenadig zijn.

HUN TERUGKEREN UIT DE VERTROOING

(10,11) Wij verwijzen naar Hos.3:4 Ze zullen eerst nog een lange tijd zitten zonder
koning, zonder offer, pas na die lange tijd zal een overblijfsel zich bekeren. Wij
leven nu op het einde van de “lange tijd”! Dan komt de benauwdheid van Jacob,
zeven jaar. Ze zullen dan pas hun eigen God zoeken, hun David, in de dagen der
toekomst, de eindtijd! De leeuw van Juda zal dan brullen, al hun nakomelingen
zullen snel terugkeren uit het Westen, uit Egypte en uit Assur. “Als een zwerm
vogels” Met een vliegtuig!
Met andere woorden uit alle landen van de wereld. Ze zullen wonen in hun huizen in
hun eigen land!
Romeinen 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet

onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël
gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,26 en aldus zal gans
Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion
komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.27 En dit is mijn verbond
met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.
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HOOFDSTUK 12
De profeet wijst nogmaals naar hun vals gedrag, welke tenslotte hun ondergang zal
worden. Efraïm was ontrouw en pleegde overspel, wat Hosea goed had begrepen.
Ze maken een verbond met de koning van Assur, en buiten zijn weten brengen ze
olijfolie naar de koning van Egypte! (1,2) In ruil krijgen ze enkel waardeloze beloften.
Efraïm bouwt zijn geloof als het ware op lucht, wind, vals geloof in afgoden.
Efeziërs 4:14 Dan

zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het
valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
(3,5) Er komt ook vergelding tegenover Juda, omwille van zijn handel en wandel. De
profeet laat hen herinneren wat Jacob
deed in het verleden. Hij wijst hen dat
ze toch Gods uitverkoren volk zijn, maar
goddeloos leven. In de moederschoot
bedroog hij al zijn broeder, en later
streed hij met God om de zegen en
overwon. God laat zien dat er in de
moederschoot al een vorm van leven
bestaat met bedoelingen. Wanneer
iemand abortus pleegt, en niet gelooft in
de genade van Christus, is op een
snelweg naar de hel!
(6,8) Te Bethel sprak God tot u, laat Hosea weten. Ook Amos ging naar Bethel om te
waarschuwen! Opnieuw een oproep tot bekering, stopt toch met corruptie en die
bedrieglijke weegschaal en afperserijen zoals de handelaar van Kanaän! Kanaän
was toen een scheldnaam. Valse balansen zijn er nog steeds in onze hedendaagse
maatschappij. Zou dit ongestraft blijven?
(9,10) Efraïm laat weten dat hij rijk is geworden, ook zonder God. Hij koos in feite
voor de mammon, zoals zovelen vandaag. Hij
heeft in eigen kracht gewerkt en veel geld
verdiend! Hij geloofde in de moedergodinnen
van Kanaän en aanbad de godsdienst van de
duivel, zoals het satanisme vandaag. Geen
ongerechtigheid?
Wat schijnheilig, hij liep mee in de afgoderij van
Koning Jerobeam, welke ook van de stam van
Efraïm was. Hosea laat hen weten, dat God hen opnieuw zal laten dwalen en in
tenten laten slapen, zoals tijdens hun optocht naar het beloofde land, Kanaän.
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(11,12) Hosea laat hen weten dat God opnieuw zal spreken en al sprak door de
profeten welke visioenen zullen zien of zagen en gelijkenissen geven, opdat u zich
zou bekeren of anders gaan denken over de wil van God. Efraïm bracht mogelijks
offers als die van Kaïn!
Efraïm is in feite nog dieper gevallen in zonde dan alles wat er werd gedaan in
Gilead en Gigal! De altaren zullen gewoon een puinhopen worden. Zo zien wij dat
een bedrieglijke handel nog erger is dan afgoderij in de ogen van God! Efraïm wilde
gewoon rijk worden op allerlei wijze. Bedenk het bedrog in de voeding welke ziekten
kan veroorzaken door kankerverwekkende stoffen. Het lot van de heidenen zal nog
erger zijn als die van Efraïm! Sommigen die zich christen noemen, doen net
hetzelfde!
1 Timotheüs 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en
in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en
ondergang. 10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar
te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten
doorboord.
JACOB WERD SLAAF

(13,15) Let erop, Jacob vluchtte naar Aram, werd er slaaf bij nonkel Laban,
schapenhouder, om een vrouw te kunnen bekomen of te huwen die hij liefhad.
(Gen.28:2) Hij werkte er ongeveer 20 jaar! Was dat geen vernedering? Zijn jullie
allemaal vergeten dat God een profeet gebruikte om u allen uit de slavernij van
Egypte te brengen? Het was uit de liefde Gods! Het volk Efraïm heeft zijn eigen God
erg diep gekwetst, daarvoor zal hij boeten!
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HOOFDSTUK 13
De stam Efraïm was hoog in aanzien bij het volk, wat hem hoogmoedig
en anderen angstig maakte. (1,3) Zijn afgoderij werd oorzaak van zijn ten
gronde gaan, hij stierf weg, onder de tien stammen. De afgoderij nam
nog toe. Ze maakten kalveren gelijk aan het gouden kalf in de woestijn.
Sommigen denken terecht dat wanneer men kinderen of maagden
offerde, men dan van de Molochpriesters toelating kreeg om het gouden
kalf te mogen kussen, hij werd dan waardig geacht.
Het kussen van kalveren, was ook een spreuk om die offeraars
belachelijk te maken, dat is wat Hosea schreef! Het werk van
metaalbewerkers werd meer eer gegeven en hoger geplaatst in hun
denken dan een God die men niet ziet. Het kussen van kalveren werd
dus ook gebruikt als een spreuk van spotternij. De mensen kusten liever
elkander op die eredienst-feestjes!
Een andere betere gedachte over het
kussen hier, is een eren en
aanbidden zoals eerst de zon maan
en sterren, (Job) later de mooi
gemaakte afgodsbeelden. Wij dienen
de zoon van God te eren met reine
lippen.(Zef.3:9) (Ps.2:12).

De afgoderij sloop het Babels
christendom binnen te Rome. Men kust
de relikwieën, bij de offeranden, de
vissersring van de paus met de lippen.
Keizers die de voeten van de paus kusten enz.
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ER KOMT STRAF

Dit is de reden waarom ze zullen omkomen, net als de morgendauw, of
als kaf. De profeten gebruikten regelmatig het beeld van het kaf, als een
verstrooien in de wind. (Dan.2:35) (Ps.83:14)(Ps.35:5)(Luc.3:17)
Psalm 1:4 Niet

alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
Psalm 1:5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen
(4,9) De profeet herinnert ze nogmaals aan de exodus, waarbij ze vlug hun God
hadden vergeten, welke hen op miraculeuse wijze verloste. Er was geen andere god
om hen te verlossen van deze wereldse slavernij. God had ze scherp in de gaten, als
een leeuw. Zo is er ook vandaag alleen slechts redding door het offer van de
verlosser Jezus voor ieder mens die op aarde leeft! (Rom.10:13) Hosea wijst naar
hun ondergang van alle tien de stammen.
WAAR IS NU UW KONING?
(10,11) Waarop hebt gij uw vertrouwen gesteld?
Op uw goddeloze koning, zijn politiek en op zijn valse goden? Brengt hij u vrede en
de oplossing? Ik gaf je een koning tegen Mijn eigen wil in, maar nu neem ik hem
weg, want Jerobeam geloofde in een dom gouden kalf! (1 Sam.8). God stelt
koningen aan en af, soms begrijpen wij dit niet, doch God heeft veel geduld, tot Hij
zelf zal komen om de wereld te regeren, en alle vormen van afgoderij en vals geloof
zal vernietigen, Hij is de vredevorst! De profetie van Jesaja is nog niet ten volle in
vervulling gegaan. Jezus werd geboren in een baktrog, te Bethlehem, Hij komt in de
komende tijd terug als vredevorst!!!!

Jesaja 9:5 Want

een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
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(12) God heeft hun zonden niet vergeten maar alles staat geregistreerd, zij dachten
er niet meer aan. Zo doet ook de goddeloze.
BARENSWEEEN ALS BIJBELS VOORTEKEN

(13) Wij zien hier opnieuw een vergelijking, waarbij Efraïm / Israël in een nieuwe en
pijnlijke tijd terechtkomt. Hij is onverstandig, hier is bedoeld voor al de komende
generaties! Zou ik hen verlossen van de dood en hel denkt God?
Doch zij gaan verder in hun traditionele afgoderij. Dit herhaalt zich overal opnieuw ,
alle mensen met hun traditioneel volgen van het Vaticaan, dochter van Babel. Hij
vertoont zich niet gewillig aan de opening van de moederschoot, wanneer de moeder
op de geboortestoel van de kinderen zit. Het nieuw leven blijft lang uit en is angstig
en pijnlijk!
De profeet Jesaja beschrijft op dezelfde wijze het einde van alle goddeloosheid:
Jesaja 13:8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als

een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat
staat in vlam.9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid
en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars
van haar te verdelgen.
De apostel Paulus schrijft op dezelfde wijze aan de christenen te Thessaloniki, over
deze barensweeën, en Gods komende toorn.
1 Tessalonicenzen 5:3 Terwijl zij zeggen:
het is (alles) vrede en rust, overkomt hun,
als de weeën een zwangere vrouw, een
plotseling verderf, en zij zullen geenszins
ontkomen.
9. God heeft ons niet gesteld tot toorn,
maar tot het verkrijgen van zaligheid door
onze Here Jezus Christus,
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Ook Jezus sprak duidelijk in Matth.24:1-8 over
het begin der weeën, welke begon 70 na
Chr. Met de vernietiging van de tweede tempel,
met vele valse godsdiensten, oorlog en
geruchten van oorlogen, opstandigheid van
volken, hongersnoden, aardbevingen,
overstromingen, orkanen, vulkanen komen tot
leven enz. (Seismos)
VERLOSSING
(14,15) Ieder die zich bekeert en zich laat louteren zal verlost worden van het geweld
en straf van de hel. Ik zal ze loskopen wil God zeggen. God is almachtig en staat
boven de dood. (Gal.3:13)
1 Korintiërs 15:54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan

heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord
werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de
overwinning.55 Dood, waar is uw overwinning Dood, waar is uw prikkel?
Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en

overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,14 in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Ook al zou Efraïm, Samaria, nog vrucht brengen onder zijn broeders, God zal het
wegnemen, door klimaatverandering (?) wind uit de woestijn, woonplaats van vele
demonen! Ook door de belegering van Assur. Assur zal komen om te plunderen, te
roven en uit te moorden.

HOOFDSTUK 14
BEKERING BRENGT ALTIJD ZEGEN
Samaria zal de gevolgen dragen van een barbaarse oorlog! (1,5) Samaria dient
zondeschuld te bekennen, dit is het punt bij iedere bekering van een mens. Bekeren
is niet veranderen van kerk, religie of godsdienst, het is en blijft altijd een persoonlijke
zaak. Het bestaat erin Gods gedachten over te nemen, en alle eigenzinnigheid of
aardse wetenschap niet te vertrouwen. Een eerlijk hart dat om vergeving vraagt, is
beter dan het offeren van een stier! God wil hen genezen van de ziekte van
weerspannigheid en afkerigheid. Velen denken altijd dat God of Jezus enkel
lichamelijk wil genezen, maar “ broodprofeten” vinden er winstbejag in!
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Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan
maken, dat echter niet van Mij komt, en een Jesaja 30:2 die op weg gaan naar Egypte zonder
Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te
schuilen in de schaduw van Egypte. Jesaja 30:3 Maar de bescherming van Farao zal u tot
schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad.

Verwacht geen genade van Assur! Stelt u toch geen vertrouwen meer op uw eigen
leger en wapens, maar vertrouw op uw God! Vertrouw niet op de bescherming van
wereldse politieke machten! Politieke overheden en religieuze allianties kunnen
samen vele plannen maken zoals in de geschiedenis met keizer Constantijn.
De profeet Jesaja waarschuwde voor opstandige rebellerende kinderen, net als
vandaag: Christelijke organisaties sluiten verbonden, die echter niet uit mijn Geest
zijn om zonde op zonde te stapelen. Religieuzen zoeken sterke wereldse politieke
bescherming!
ZEGEN NA BEKERING
(6,9) Hier vinden wij een beeld, een vergelijking, van
gewoon nieuw en vruchtbaar leven voor het volk. Bloeien
als een lelie. De wortelen zullen vocht opnemen en dieper
in de grond zich vastzetten.
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 9:15

Zoals een christen ook het levende water nodig heeft om
vruchtbaar te zijn of Gods vruchten in de mens te ondervinden. Zonder geestelijke
voeding vanuit Gods woord krijgt men uitdrogingsverschijnselen welke gevaarlijk
kunnen zijn!
Zij zullen prachtig worden als een grote
olijfboom en een geur verspreiden van de
grote Libanon. Dit spreekt van een herleven
van Israël. Joodse uitleggers zien in die
Libanonboom hun tempel. Een geur
verspreiden en in de schaduw mogen
wonen van de tempel. Zij die verstrooid
werden zullen terugkeren naar hun land, en
in de schaduw van God zelf leven.
Christenen als gemeente, behoren de geur
van de Libanon te verspreiden.
(Hoogl.4:11).
2 Korintiërs 2:14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet

zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,15 want
wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden,…..
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DE SCHADUW
De schaduw lijkt in de nabijheid en onder bescherming van God zelf te mogen
verblijven. De profeet wijst erop dat de schaduw van de bomen niet meer zal
misbruikt worden om eronder overspel te plegen! (Hos.4:13). Alle aangenomen
kinderen van God verlangen om Bij Hem te mogen zijn, en in moeite zoeken zij hun
toevlucht in de schaduw van uw vleugels! (Ps.36:8)
Klaagliederen 4:20 Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen

gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de
volkeren.
Hooglied 2:3 - Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde
onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten en zoet is zijn vrucht
voor mijn verhemelte

WIE IS WIJS?
(10) Wie gelovig is, en tot besef is gekomen, zal letten op de raad van de Here. Zij
zullen al Gods principes en geboden volgen, enkel de ongelovige zal dit afwijzen en
eigenzinnige falende wetten maken! De ongelovigen en religieuzen worden meer en
meer weerspannig en rebelleren. (2 Thess.2:3,4) (Jes.30) Samaria struikelde en
werd verstrooid. De ongelovige wereld komt aan zijn einde als Jezus komt!
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