


Doelen van de avond

• Historisch perspectief 
• Tijdlijn als exegetisch hulpmiddel 
• Opbouw van de brief
• Profetische perspectieven 

(bergruggen!)
• Lessen voor de gemeente.. voor 

jou/u.

Romeinen 15:4 
Al wat namelijk tevoren 
geschreven is, werd tot 
ons onderricht 
geschreven, opdat wij 
in de weg der 
volharding en van de 
vertroosting der 
Schriften de hoop 
zouden vasthouden.



Welke vragen stel je als lezer? 

•Wie?
•Wat?
•Waar? 
•Wanneer?
•Waarom?
•Hoe?



Historisch perspectief
• 3 koningen die regeerden over heel het volk

Saul – David – Salomo
• 931 Splitsing Israël (Noordrijk) Samaria Hoofdstad.

Juda (Zuidrijk) Jeruzalem Hoofdstad.
• Na de splitsing 20 koningen in het noordrijk 931 – 722 

Waarna het noordrijk in 722 einde aan het koninkrijk.
• 21 koningen zijn er in Juda (zuidrijk) geweest. 931 – 586
• In 586 hield ook het zuidelijk koninkrijk op te bestaan.



In welke tijd profeteerde Amos.

Noordrijk Zuidrijk

Jerobeam II 40 jaar 793 -753 Amazia 796 – 767
Azaria (Uzia) 791 – 750

Gedurende deze tijd arbeiden de volgende profeten

Jona, Hosea, Amos (een profeet), Zacharia en Jesaja



• TIJDSBLOKKEN
• PERIODES
• BEDELINGEN
• VERBONDEN

Hebr. 6:17 “Omdat Hij aan de erfgenamen van de 
belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn 
raadsbesluit wilde bewijzen..”



Opbouw van de brief
1. Profetie over en straf voor acht 

volken. 
Hoofdstuk 1 - 2 :16

2. Drie aankondigingen aan Israël. 
Hoofdstuk 3-6

3. Vijf visioenen over het komende 
gericht. Hoofdstuk 7 -9:6

4. Na loutering een hoopvolle 
toekomst en heil.

Amos 1:1 “De woorden 
van Amos, die behoorde 
tot de veehouders uit 
Tekoa, die hij gezien 
heeft over Israël in de 
dagen van Uzzia, de 
koning van Juda, en in 
de dagen van 
Jerobeam..”



DE BEELDEN DOOR AMOS GEBRUIKT

Sprinkhanen   De vijand die Israël zal overvallen.

Het vuur Grote dorheid / symbool van 
plundering

Het Paslood Einde van Gods grote 
lankmoedigheid

Rijpe Vruchten Letterlijk en figuurlijk is de tijd rijp 
voor de straffen van de Here

HIJ bij het altaar God zelf bepaalt de vernietiging 
van altaar en eredienst.

“Toch hebt 
gij u niet tot 
Mij bekeerd, 
luidt het 
woord des 
Heren.”



Er is door Amos gezien en geprofeteerd!

Maar WAT is er WAAR en WANNEER vervuld 
en MOET NOG vervuld worden?

- Assyrische ballingschap JA

- Redding van rest. JA

- Verstrooid worden over de gehele 
aarde.

JA

- Herstel van het huis van David.
NEE!?

- Gods rijk onder de heidenen JA

- Terugkeer naar het land JA



Lessen voor ons
Gemeente - vandaag
NOBLESSE OBLIGE          
Adeldom verplicht – kindschap Gods komt met 
verplichtingen
God laat niet met zich spotten.     
Bekeer je want….

Openb. 3:21,22 “…wie overwint hem zal Ik geven met Mij te 
zitten op mijn troon…Wie een oor heeft, die hore, wat de 
Geest tot de gemeente zegt.”



Amen
Gods zegen

1Kor. 10:11 “Dit is hun 
overgekomen tot een voorbeeld en 
het is opgetekend ter waarschuwing 
voor ons, over wie het einde der 
eeuwen gekomen is.”


