Saul (1050 – 1010)
David (1010 – 970)
Salomo (970 – 930)

Scheuring

2-stammenrijk Juda
Koning Rehabeam

10-stammenrijk Israël
Koning Jerobeam I

850
Joram
(848)

650
Jerobeam II
(793)
Uzzia
(792)

Jehu
(841)

Hosea
732
Hizkia
(726)

Manasse
(697)

450
Josia
(640)
Jehoahaz/
Jojakim (609)

10 stammenrijk
ballingschap
Assyrië (721)

Amos
Hosea
765-753 755-722
Joël
835-879 of
500-400
Jona
782-753

Tempel verwoest
2 stammenrijk
ballingschap (586)

Zefanja
642-625

Herbouw
tempel (515)

Zacharia
520-518

Micha
750-725

Haggaï
520
Nahum
650-612

Habakuk
612-605
Obadja
586-583 of
889-884

Meer
weten? >>
400 jaar

Maleachi
450-400

Voor de
ballingschap

Tijdens de
ballingschap

Haggaï
Zacharia
Maleachi

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja

Jesaja, Jeremia

Na de
ballingschap

Ezechiël, Daniël

Profeet: Hosea, komen we alleen in het boek zelf tegen.
Zijn naam betekent: Verlossing
Datum: aantal jaren vóór de val van Samaria en de Assyrische
deportaties in -721 (2Kon.15-19/2Kr.26-32)
Duur: kan ca 45-75 jaar opgetreden hebben, gedurende 4
koningen van Juda, maar zeker 6 (onbelangrijke) van
Israël.
Tijdgenoot van Jesaja en Micha

Omstandigheden: in eerste jaren zowel 2- als 10-stammenrijk
in relatieve vrede. Daarna al vrij snel expansie van Assur. Israël
moest belasting gaan betalen totdat zij door opstand de woede
van Assur over zich afriepen.
Dit resulteerde in de belegering van Samaria, het deporteren
van de bevolking naar Assur en herplaatsing van Babyloniërs
naar Noordelijk Israël, waaronder Samaria
à ontstaan Samaritanen
Ook Juda werd belaagd door legereenheden uit Israël die
samen met Syrië (Damascus) Jeruzalem wilden innemen. Dit
werd verijdeld maar toch zocht Juda heil bij Assur en betaalde
hen. Er werd zelfs een afgodsdienst in de tempel ingesteld.

Wat leidde tot deze rampspoed?

De Heer treedt in een huwelijksrelatie met Israël

Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de
liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een
land waarin niet wordt gezaaid.
Jer 2:2
Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde.
Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop
zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere
HEERE, en zo werd u van Mij….Van u ging een naam uit onder de
heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door Mijn
glorie, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
Eze.16:8,14
Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk
voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en
Hem gehoorzamen.
Ex.24:7

Maar Israël pleegde geweldpleging en door haar
veelvuldige afgoderij hoererij en overspel

Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden, waarop zij reukoffers aan hen bracht.
Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan,
maar Mij vergeet zij, spreekt de HEERE.
2:12
In het huis van Israël zie Ik afschuwelijke dingen: daar is de hoererij van Efraïm,
Israël heeft zich verontreinigd.
6:10
Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort. Hoe groter zijn vrucht is,
hoe meer er voor de altaren is. Hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. 10:1
Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.
Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de
Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers–
11:1,2

Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is Mijn vrouw
niet en Ik ben haar Man niet. Laat zij haar hoererij van haar
gezicht wegdoen, en haar overspel van tussen haar borsten…. Zíj
erkent echter niet dat Ik het ben Die haar het koren, de nieuwe
wijn en de olie gegeven heb, dat Ik het zilver en het goud voor
haar vermeerderd heb, dat zij voor de Baäl gebruikt hebben….
want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit
land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen
kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen
en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op
bloedbad…. want de geest van hoererij is in hun midden, en de
HEERE kennen zij niet.
2:1,7; 4:1,2; 5:4

Wat zei de Heer bij de verbondssluiting?

Waarschuwing oordeel bij afgoderij… maar ook herstel
De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand
neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw
slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt…. De HEERE zal geven dat u door uw
vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over
zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle
koninkrijken van de aarde… Zonen en dochters zult u verwekken, maar zij zullen
niet aan u toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan…. Omdat u de HEERE,
uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de
overvloed van alles… De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen,
van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u
de taal niet verstaat,… De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene
einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden
dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen.
Deu.28:20,25,41,47,47,64

Daarom is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit land en brengt Hij daarover
al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de HEERE heeft hen uit
hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid, en
Hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is.…..Het zal
gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken
waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de
HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart
en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE,
uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij
zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u
verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch
zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de
HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en
u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw
vaderen. De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden,
om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u
leven zult.
Deu.29:27,28; 30:1-6

Een les voor ons
Gods liefde voor Israël (en voor Zijn gemeente, het lichaam
van Christus) is onvoorwaardelijk

De genieting van die liefde echter is voorwaardelijk. Zij is
afhankelijk van geloof en gehoorzaamheid.

Dan naar de profeet en het boek Hosea zelf

Hosea richt zich in het bijzonder met forse waarschuwingen tot
Efraim. Zij zouden uiteindelijk ook weggevoerd worden.
à 2Kon.17; Samaria ingenomen, bevolking gedeporteerd
Juda vooralsnog gespaard maar met niet geringe waarschuwingen à ook Achaz dwaalde ver van de Heer af
waarvoor aan rand afgrond, 2Kr.28, geen voleinding.
want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen
zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen
verlossen door de HEERE, hun God. 1:6,7
Met leugen omringt Efraïm Mij, en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda
echter trekt nog op met God en blijft met de heiligen trouw. 12:1

Indeling
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B. Een belofte van herstel 1:10-2:1
III. De tweede serie boodschappen over oordeel en herstel: echtelijke ontrouw 2:2-3:5
A. Aankondigingen van het oordeel 2:2-13
B. Beloften van herstel 2:14-3:5
IV. De derde serie boodschappen over oordeel en herstel: Wijdverbreide schuld 4:1-6:3
A. De oordeelsaankondigingen. 4-5
B. De herstelbeloften 6:1-3
V. De vierde serie boodschappen over oordeel en herstel: Israëls ondankbaarheid 6:4-11:11
A. Meer Aankondigingen van het komende oordeel 6:4-11:7
B. Een andere verzekering van herstel 11:8-11
VI. De vijfde serie boodschappen over oordeel en herstel: vroegere ontrouw 11:12-14:8
A. Oordeel wegens ontrouw 11:12-13:16
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Meest bijzondere kenmerk van het boek Hosea
Hosea moest een vrouw trouwen die al snel een ontrouwe
hoer zou blijken te zijn en daar kinderen bij verwekken
spreken van de HEERE door Hosea. Ga! Neem voor u een vrouw
van de hoererijen en kinderen van de hoererijen

De Heer gaf deze opdracht omdat Hosea’s leven een
afbeelding zou zijn van de Heer in Zijn relatie met Israël
want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE af.

Het huwelijksleven van Hosea staat typologisch
voor de liefde van de Heer voor Zijn volk en Zijn
daaruit voortkomende huwelijk
Bij meerdere profeten zien we dat zij bepaalde handelingen
moeten uitvoeren om uitdrukking te geven aan geestelijke
waarheden. Jeremia (met juk om nek rondlopen), Ezechiël
(430 dagen op zijn zijden liggen), Jesaja (naakt en blootsvoets rondlopen).
Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen
tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE
van de legermachten, Die op de berg Sion woont.
Jes.8:18

Een les voor ons
Soms kan de Heer bijzondere middelen gebruiken om ons
weer bij de les te krijgen.
Actie-prediking
Dit zal vooral het geval zijn wanneer de prediking van Zijn
Woord alleen niet afdoende is.
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als
vijand van God aangemerkt.
Jak.4:4

De (namen) van de drie kinderen van Hosea en Gomer
vertellen het verhaal van Gods weg met het volk
Zoon Jizreël: Ik zal verstrooien à huis van Achab uitgeroeid in Jizreël
(2Ko.10) zoals voorzegd, maar omdat het niet uit geloofsgehoorzaamheid was zelf ook onder het oordeel
Tevens koningschap van Israël weggenomen
Dochter Lo-Ruchama: Niet-ontfermde à de Heer zal Zich niet langer
over Israël ontfermen en haar wegvoeren uit het land
Dochter Lo-Ammi: Niet Mijn volk à Israël niet meer Gods volk en God
zal er niet meer voor haar zijn (Zich niet meer met haar bemoeien)
De “Ik Ben” zal er voor hen niet zijn.

Resultaat van de afgoderij en overspel
In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië
Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen
wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden
van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd
hadden tegen de HEERE, hun God,….,De Israëlieten wandelden
overeenkomstig alle zonden van Jerobeam, die hij gedaan had;
zij weken daar niet van af, totdat de HEERE Israël van Zijn
aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had door de dienst
van al Zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap
uit zijn land weggevoerd naar Assyrië, tot op deze dag.
2Ko.17:6,7a,22,23

Waar bestaat het oordeel van de Heer uit?
1) Wegnemen van de oogsten 2:8, 11
2) Geen feestelijkheden meer in Israël, 2:10
3) Belaagd worden door de volken wiens hulp zij zochten,
10:10; 13:7,8
4) Moordpartijen onder de bevolking, 14:1
5) Verwoesting van het land, 2:2, 11; 5:9; 9:6
6) Verwoestingen van de steden, 8:14; 10:14; 11:6
7) Deportaties, 1:6; 5:14; 8:8, 13; 10:12, 15, 17
8) Koningschap weggenomen, 1:4
9) De Heer zal zich voor hen verbergen, 2:8; 5:6, 15
Zoals voorzegd in Lev.26; Deu.28

en u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt: 'Mijn
zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijk niet als u
door Hem bestraft wordt; want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij
geselt iedere zoon die Hij aanneemt’. Als u bestraffing verdraagt,
behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn
vader bestraft wordt?.... Want [aardse vaders] hebben ons wel voor een
korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut,
opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.
Heb.12:5-7,10

Maar de Heer heeft grote liefde voor Zijn volk en
Hosea wordt gezegd dat in zijn huwelijk met Gomer
te betonen
Hosea moet zijn overspelige vrouw terugnemen omdat
ook de Heer Zijn volk steeds weer terugroept
De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die
bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt,
zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich
wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken.
3:1

Een les voor ons
Hoe groot onze misstappen ook zijn, er is altijd herstel
mogelijk; God is liefdevol, genadig, trouw en rechtvaardig
over allen die zich tot Hem keren
Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geworden, maar
omdat u bedroefd bent geworden tot bekering toe; want u bent
bedroefd geworden in overeenstemming met God, opdat u in niets
schade van ons lijdt. Want de droefheid in overeenstemming met God
bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis; maar de
droefheid van de wereld bewerkt de dood.
2Co. 7:9,10

Want ondanks de vele waarschuwingen en het
voltrekken van het oordeel volgt altijd weer een
belofte van herstel……
omdat de Heer Zijn volk liefheeft

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en
naar haar hart spreken….. Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid
nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in
recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik
u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen. Dan zal
de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die
zullen Jizreël verhoren….En Ik zal haar voor Mij in de aarde
zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen
Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!
2:13,18,19,21,22

De Heer zal de namen van het volk weer omdraaien

Jizreël “Ik zal verstrooien” zal worden Jizreeël “Ik zal zaaien”
Lo-Ruchama “niet Mijn ontfermde” zal worden Ruchama
“Ontfermde”
Lo-ammi “niet-Mijn-volk” zal worden Ammi ”Mijn volk”

Oordeel

Herstel

1:2 – 9

1:10 – 12

2:1 – 12

2:13 – 3:5

4:1 – 5:14

5:15 – 6:3

6:4 – 11:7

11:8 – 11

12:1 – 14:1

14:2-10

Maar onder welke voorwaarde ook alweer?
Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult
zijn en verderfelijk zult handelen, …….en doen wat slecht is in de ogen van de HEERE,
uw God, om Hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot
getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan
oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar
zeker weggevaagd worden. De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U
zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u
voeren zal…… Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als
u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid
zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in het laatste der dagen, dan zult u
terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want de HEERE, uw
God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal
het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.
Deu.4:25-31

Bekering is een duidelijke voorwaarde door heel
de Bijbel heen
Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder
vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod
en afgodsbeelden. Daarna zullen de zonen van Israël zich
bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun
koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn
goedheid wenden, in het laatste der dagen.
3:4,5

Zo ook in Hosea deze opdracht
Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid
zullen zij Mij ernstig zoeken.
5:15
En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en
recht, zie voortdurend uit naar uw God.
12:7
Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld
door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee,
bekeer u tot de HEERE. Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze
lippen nakomen.
14:2,3

En Israël zal zich bekeren
Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich
schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun
benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. Kom, laten wij
terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar
Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons
verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de
derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn
aangezicht leven.
Hos.5:15-6:2

Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en
zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen,
zonder efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de zonen van
Israël zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en
David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de
HEERE en Zijn goedheid wenden, in het laatste der dagen.
Hos.3:4,5

Als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met
uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft
opgewekt, u behouden zult worden…. 'want ieder die de
naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden
worden’.
Rom.10:9, 13

De toestand van Israël in deze tijd
Zij zijn Jizreël (ik zal verstrooien), Lo-Ruchama (niet mijn
ontfermde en Lo-Ammi (niet mijn volk)
En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven, u mag
geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebehoren,
en ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel
dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en
zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.
3:3,4

De val van Israël is zegen voor de heidenen,
nu….en straks
Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij
vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid
tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat
zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer
hun volheid!... Want als hun verwerping verzoening voor de
wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan
leven uit de doden?
Rom. 11:11,12,15

Dan zullen de zonen van Juda bijeengebracht worden samen
met de zonen van Israël. Zij zullen voor zich één Hoofd
aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag
van Jizreël zijn. Zeg tegen uw broeders: Ammi, en tegen uw
zusters: Ruchama.
1:11,12
En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen
over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn
volk, en hij zal zeggen: Mijn God!
2:22

Einde
Dank voor uw aandacht

