
 

Amos – Gods gerechtigheid 

 

1. Aankondiging oordeel - hfst.1 en 2  

2. Aanleiding oordeel - hfst. 3 – 6  

3. Aanzegging oordeel - hfst. 7 – 9  

__________________________________________________ 

 

Gerechtigheid 

 

• ‘ZEDAKA’ = dat wat aan Gods bedoeling beantwoordt!  

• Een op God gericht leven, een leven tot Zijn eer.  

• O.T. 153x (194x) – eerste x Gen. 15:6      

* Abraham – geloof!  

• N.T.   92x (228x) – eerste x Matth. 3:15    

* Christus – gerechtigheid vervullen! 

__________________________________________________ 

 

AMOS 

 

• Amos = ‘lastdrager’ – schaapherder + kweker (vijgen)  

• Uit Tekoa (Juda) – 9 km. Z. van Bethlehem.  

• Tijd: Uzzia en Jerobeam – 790 – 753 voor Chr. srael op hoogtepunt politieke macht, verder 

geestelijk en moreel zeer corrupt!  

• Val en wegvoering naar Assyrie in 722! 

__________________________________________________ 

 

Thema van Amos 

 

• Amos 1: 2 – “De Here brult uit Sion”.  

• God is Israëls Herder! (Ps. 23!)  

• Zijn zorg is indrukwekkend!  

• Leeuw meest gevreesde vijand van schapen  

• Leeuw brult voor hij aanvalt!  

• Assyriers worden vergeleken met een leeuw – zie Nahum 2: 11-12. 

__________________________________________________ 

 



 

Aankondiging oordeel – Hfst. 1-2  

8 toespraken (woord!) 

 

• Gods uitspraken: “Zo spreekt de Here!”  

• Israel had de wet gekregen! (Exodus 20)  

• Opbouw; beginnende bij omringende volken.  

1. Damascus                          

2. Gaza  

3. Tyrus  

4. Edom  

5. Ammon  

6. Moab  

7. Juda (2)  

8. Israel (10) – climax – geen 2 of 3 verzen, maar 11 verzen lang! 

__________________________________________________ 

 

Vier categorieën van zonden! 

1. onderdrukking - onschuldigen en armen - 2:6-7  

2. heidense praktijken - wereldgelijkvormigheid - 2:7  

3. nalaten van beloften en gaven - egoïsme - 2:8  

4. Gods dienstknechten verachten – onverschilligheid  - 2:12  

 

• N.T. – I Petrus 4:17 – “Het oordeel begint bij het Huis van God”.  

__________________________________________________ 

 

Aanleiding tot het oordeel – Hfst. 3-6 

5 boodschappen (uitleg!) 

 

1. Rebellie t.o.v. God – hfst. 3 - 7 retorische vragen (vs. 3-8)  

2. Hypocrisie t.o.v. naasten – hfst. 4 - uitbuiting                      

*  Amos 4:12 is het keerpunt in het boek Amos!  

3. Gods soevereiniteit – hfst. 5:1-17 - recht van spreken   

4. Hypocrisie t.o.v. God – hfst 5:18-27 - onverschilligheid  

5. Rebellie t.o.v. naasten – hfst. 6 – ongevoeligheid 

__________________________________________________ 

 



Aanzegging van het oordeel – Hfst. 7- 9 

5 visioenen (beeld!) 

 

• De ernst van het oordeel onderstreept!  

1. sprinkhanenplaag   - 7: 1-3 - uitstel!  

2. vuur  - 7: 4-6 - uitstel!  

3. Paslood - 7: 7-9 - oordeel verdiend!  

*  De reactie van de leiders van Israel! - 7:10-17  

4. rijp fruit  - 8:1-3 - de tijd is rijp!  

5. wrekende God  - 9:1-10 – rechtvaardig               

*  De belofte van het herstel – hfst. 9:11-15!!  

__________________________________________________ 

 

Samenvatting: 

1. •1) Gevaar van het godsdienstige heidendom  

a. Veel nadruk op vormen en plaatsen  

b. Vermenging – tolereren/toelaten/overnemen  

c. Niet dragen van sociale verantwoordelijkheid   

2. •2) Kracht van de vleselijke begeerten  

a. Luxe – gevaar van de welvaart (Marcus 10:23-25)  

b. Vraatzucht en dronkenschap  

c. Immoraliteit – sexuele standaard van de wereld  

d. Oneerlijkheid – zelfverrijking  

3. •3) Sussen van het geweten  

a. Verachten van Gods Woord (verachten)  

b. Afvallig maken van rechtvaardigen (verleiden)  

c. Zwijgen opleggen aan de ‘profeten (vermoorden) 

 

 


