
Amos
Zijn naam betekent: Lastdrager

Beroep: 
Herder en kweker van moerbeivijgen

Hij strijd tegen: 
de vormendienst



Amos
Hij kwam uit: Tekoa (18 km onder Jeruzalem) in 
de woestijn van Juda.
Hij werd gezonden naar het Noordelijke rijk
In Juda  was Jerobeam II koning 
en in Israël was Uzzia koning.
Jaartal: 750 voor Christus

Lessen: 
1. Hoe meer voorrechten hoe zwaarder de

verantwoordelijkheid
2. Wat je zaait zal je oogsten
3. Niet luisteren naar de oproep tot bekering

heeft tot gevolg dat je God in het gericht
ontmoet



Amos
De situatie in Israël ten tijde van Amos:

Afgoderij
Het heiligdom is een rijkstempel (7:13)

Sociale misstanden(2:6) 

De rijken buiten de armen uit en pronken met hun rijkdom (3:12)

Uitspattingen met wijnfeesten 4:1 en 6:4-6

De rechters in de poorten verdraaien het recht (5:10-12 en 6:12)

Onderdrukking van de armen (2:6; 4:1; 5:12 en 8:4)



De vervulde profetieën 
van Amos:

Assyrische ballingschap (5:27 en 7:17

Redding van de rest (9:8b)

Verstrooiing over de gehele aarde (9:9)

Herstel van het huis van David (9:11)

Gods rijk onder de heidenen (9:12)

Terugkeer van Israël naar Palestina (9:14)



Amos 1
Vragen:

1. Als de Here brult uit Sion, wat wil dat dan geestelijk zeggen? 
2. Lezen 2 Koningen 10:32-36 en 13:1-7. Zie ook Jesaja 41:15.
3. Door wie was Hazaël ( 841 – 806 v. Chr. tot koning gezalfd? (1

Kon.19; 2 Kon. 8: 7-15) en wat was het gevolg (Jer.49:27)
4. Beth – Eden = lusthof (Damascus vanuit de mensen bezien)

Bikat Aven = huis van vernietiging (Damascus vanuit God bezien)
Hoe werd deze profetie vervuld?  (2 Koningen 16:9 en 
Jeremia 49:23-27)

5. Gaza zijn de Filistijnen. Wat hadden zij gedaan? Zie 2 Kronieken
21:16-17 en 28:18. Zie ook Joël 3:4-6.

6. Wat zegt Ezechiël 25:15-17 hierover?
7. Tyrus waren de verraders (Feniciërs). Wat dezen zij? 

1 Koningen 5:12 en Samuël 5:11.
8. De Edomieten zijn nakomelingen van Ezau, wat deden zij? 

Amos 1: 10 en 12)
9. Ammon wilde Gilead van Israël wilde afnemen. Het was een volk dat

moordde om het moorden zelf. Wie was Ammon zijn opa?



Amos 2
Vragen:

1. Wie was Moab? (2 koningen 3:26-27)
2. Wat is het verschil in de reden dat God

Moab straft en Juda?
3. Wanneer komen leugens in je leven? 

Wat zijn leugens?
4. Wat was het gevolg in 586 v. Chr. Voor

Juda (2 kronieken 36: 19)?
5. Wat leert Amos 2: 6-8 ons in deze tijd?

(zie ook:Lev.25:39 en 2 Kon.4:1)
6.  Wat is een Nazireeër?



Amos 3
Vragen:
1. Vers 1 en 2 zegt de Here tegen de Israëlieten. In hoeverre

geldt dit nu voor ons als christenen (Matth. 11:20-24)

De volgende drie verzen gaan over oorzaak en gevolg

2. Vers 4 (in het woud, waarschuwend voor naderend 
gevaar), wat is de les hiervan?

3. Vers 5 (in het veld, waarschuwend voor het verderf), hoe
kom je daar in?

4. Vers 6 (in de stad, waarschuwend voor indringers en
tuchtiging), hoe ga je daar mee om?

5. Hoe voorkom je dat de vijand je leegplundert in geestelijke
zin?

6. Wat heeft fysieke en geestelijke rijkdom met elkaar te 
maken?



Amos 4
Vragen:

1. Bethel en Gilgal waren plaatsen waar een rijke
geschiedenis aan zegen was. Wat houdt dat
niet automatisch in?

2. In lof offers mag geen zuurdesem zitten, wat 
houdt dat in?

3. De spot in dit vers gaat nog verder met: “Zo
wilt u het immers gaarne, o Israëlieten”. Wat wil dat
zeggen?

4.  Wat betekent ‘reinheid van tanden’?
5. Wat zijn de gevolgen van overvloed en te weinig

hebben?
6.  Zijn wij bereid om onze God te ontmoeten? (vers 12)



Amos 5
Vragen:

1. Waarom wordt Israël hier met ‘jonkvrouw Israëls’
aangesproken?

2.  Hoe omschrijf je vandaag de dag de weg ten leven?
3. Alsem komt ook voor in Openbaring 8:18, wat

betekent Alsem?
4.  Wat herken je in deze tijd uit de verzen 10 t/m 13?
5.  Wanneer is iets goed? 
6.  Wat is de dag van de HEREN?
7. Wat wil God i.p.v. brandoffers, spijsoffers en

vredeoffers?
8. De ballingschap van het tienstammenrijk rond 722 v.

Chr., tot wanneer is dat?



Amos 6
Vragen:

1. Wanneer is gerustheid vals?
2. Wat is het gevolg van zelfgenoegzaamheid/

mensen die het getroffen hebben met zichzelf?
3. Waarom is degene die de boze dag ver weg

stelt, tegelijk degene die het geweld dichtbij
brengt?

4. Herkent u in deze tijd de mensen die zich tegoed
doen van welvaart en zich niet bekommeren om de
situatie waarin deze wereld is? Noem eens
voorbeelden?

5. Wat is de verbreking van Jozef?
6. Wat zijn het grote en het kleine huis?
7. Wat betekent vers 12 voor onze tijd?



Amos 7
Vragen:

1. Wat is de betekenis van ‘nagras’ en wat is de 
relatie met Joh. 15?

2.  Wat betekent het dat het de Here berouwde?
3. ‘Zie, de Here stond bij een loodrechte muur,

met een paslood in zijn hand.’ Wat betekent dat? 
4. ‘Amasja, de priester van Betel’ Wat betekent deze 

aanduiding in geestelijke zin?
5. Wat kunnen wij leren van de houding van Amos in de 

verzen 14 en 15?
6. De minachting van Amasja, tegen wie was die

gericht? Denk ook aan de haat tegen Israël in dit
verband.



Amos 8
Vragen:

1. Waarom zou de Here Israël zo
straffen?

2. Wat zegt Spreuken 20:10 hierover
en wat betekend dit in ons leven?

3. Herkent u vers 6 in deze tijd in ons
Land? Zo ja, wat is dat dan nu?

4. (vers 12) zie Jes. 55:6. Hoe ga je daar
zelf nu praktisch mee om?



Amos 9

Vragen: 

1. Waarom gaat het oordeel in vers 1 
van het altaar uit?

2.   Zijn wij vanuit de eeuwigheid 
behouden of vanuit de tijdelijkheid?
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