Amos 6

1 Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaría, die vernames
van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom! 2 Trek deur na
Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die
Filistyne! Is hulle beter as hierdie koninkryke? Of is hulle grondgebied groter as julle
grondgebied? – 3 julle wat die dag van onheil veraf stel en die setel van geweld
nader skuiwe! 4 Wat op bedde van ivoor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die
lammers van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet! 5 Wat liedjies sing met
begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink! 6
Wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie
oor die verbreking van Josef bekommer nie. 7 Daarom sal hulle nou op die voorpunt
van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal ŉ end kom aan die rumoerige
gejubel van die leeglêers.
8 Die Here HERE het by Homself gesweer, spreek die HERE, die God van die
leërskare: Ek het ŉ afsku van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise; daarom
lewer Ek die stad oor en al wat daarin is. 9 En as daar tien man in een huis oorgebly
het, sal hulle sterwe. 10 En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil
verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die
agterste vertrekke is, sê: Is daar nog iemand by jou? en hy antwoord: Nee – dan sal
die eerste sê: Bly stil, want dit is nie gepas om die Naam van die HERE te vermeld
nie! 11 Want kyk, die HERE gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot ŉ puinhoop
en die klein huis tot splinters. 12 Kan perde draf op rotse, of kan ŉ mens met osse
daarop ploeë? – dat julle die reg in gif verander en die vrug van geregtigheid in
wilde-als. 13 Julle wat bly is oor ŉ nietige ding, wat sê: Het ons nie deur ons eie krag
horings gekry nie? 14Want kyk, Ek gaan teen julle, o huis van Israel, ŉ volk opwek,
spreek die HERE, die God van die leërskare, en hulle sal julle verdruk van die ingang
na Hamat af tot by die spruit van die Vlakte.
ŉ Samestelling van Amos 6
1:3-6:14

Profesieë

1:3-2:16

Profesieë teen die nasies

3:1-6:14

Profesieë teen Israel
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6:1-14

Vyfde strafrede oor trots en traak-my-nie-agtigheid (ŉ Klaaglied by die
sterfbed)

Amos 6:1-14 – Vyfde strafrede oor trots en traak-my-nie-agtigheid; ŉ klaaglied
by die sterfbed
Amos 6:1-3 – Die trotse gerustheid van Israel se leiers
1 Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaría, die
vernames van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom! 2
Trek deur na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af
na Gat van die Filistyne! Is hulle beter as hierdie koninkryke? Of is hulle
grondgebied groter as julle grondgebied? – 3 julle wat die dag van onheil veraf
stel en die setel van geweld nader skuiwe!

Die vyfde strafrede oor Israel begin net soos die vierde strafrede (Amos 5:18) met
die woord wee. Hierdie woord is ŉ aanduiding dat hier ŉ begrafnislied gaan volg. In
hierdie strafrede word die inwoners van Sion – dit is Jerusalem – saam met die
inwoners van Samaria aangespreek.

Net soos aan die begin van die eerste

strafrede (Amos 3:1-2) rig die Here sy woord tot suidelike en die noordelike ryk.
Jerusalem en Juda moet oplet en luister wat die Here met Samaria en Israel doen.
Juda en Israel het ŉ valse gerustheid omdat hulle die verkiesing deur die Here as
rede aangevoer het vir hulle selfverheffing bo die ander nasies. Israel is sorgeloos
op die berg van Samaria omdat hulle van oordeel is dat hulle ŉ goeie
verdedigingsposisie beklee. Daarom kan hulle nie tot ŉ val kom nie.

Buitendien sien hulle hulleself as die vernames van die eerste onder die nasies,
na wie die huis van Israel kom. Israel en die inwoners van Samaria dink hulle is
die belangrikste – vernames – van die belangrike mense – van die eerste onder
die nasies. Op ŉ sarkastiese manier verwys Amos na Israel se grootheidswaan
omdat dit tans so goed gaan met hulle (vgl. Luk 6:24-26; 12:13-21). Hulle sien
hulleself so belangrik dat hulle van oordeel is die hele huis van Israel kom na hulle
vir advies en regspraak.

Dit is die laaste keer dat Sion ook in hierdie profesieë van Amos aangespreek word.
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Dieselfde sonde wat in Israel en Samaria teenwoordig was, het sy kop ook in
Jerusalem en Juda uitgesteek (Jes 32:9-11). Daarom moet die suidelike ryk goed
oplet wat die Here aan Israel sê en wat Hy met hulle doen. Hierdie profesieë aan
Israel is net so ŉ ernstige en dringende oproep tot bekering vir Juda as wat dit vir
Israel is.

Vir die valse gerustes in Samaria sê die Here om na Kalne en na Hamat trek. Albei
hierdie stede was in die noorde van Sirië die land van die Arameërs met Damaskus
as hoofstad. Israel moet vir hulle self sien wat met daardie stede gebeur het. Albei
het onder die Assiriërs geval toe Salmaneser III hulle in 854-846vC oorwin het. En
as hulle nog nie oortuig is nie, moet hulle na Gat van die Filistyne gaan. Koning
Hasael van Aram het hierdie stad in 815vC oorwin en koning Ussa van Juda het dit
in 760vC oorrrompel. In die tyd van Amos was Gat onder die beheer van Juda.

Al drie hierdie stede het hulleself ook as vernaam en baie belangrik beskou. En wat
het met hulle gebeur? Hulle is al drie deur magte van buite af oorrompel. Daarom
vra die Here vir Israel om mooi te dink. Is Israel beter en groter en sterker as hierdie
stede? Dit wat met daardie stede gebeur kan net so wel met Samaria ook gebeur.

Selfs nie eers hierdie duidelike waarskuwings oor wat met hierdie ander stede
gebeur het, kon Israel se leiers uit hulle valse gerustheid wakkerskud nie. Hulle stel
die dag van onheil veraf.

Al hierdie aankondigings deur die profete van die

komende oordeel word geïgnoreer. Dit is tog nie iets wat nou kan gebeur nie. Dit
gaan dan ekonomies en polities so goed met die vooraanstaande en vername
mense van Israel. Hulle leef met die gedagte dat die oordeel so ver die toekoms in
is dat hulleself nie nou daaroor bekommerd hoef te wees nie.

Maar juis deur die onreg wat hulle op elke terrein van die samelewing onverpoos bly
pleeg in die land is hulle besig om die setel van geweld nader te skuif. Hulle
ongeërgdheid maak hulle inderwaarheid onbewus van wat eintlik aan die gebeur is.
Daarom sal die dag van oordeel hulle soos ŉ dief in die nag oorval.

Die tydperk na Jerobeam die seun van Joas se regering is gekenmerk deur onrus en
opstand en verval wat geduur het tot die ballingskap in 722vC. In die bestek van
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een en dertig jaar het ses konings in Israel geregeer (vgl. 2 Kon 15:8-18:12). Van al
daardie voorspoed en rustigheid tydens die regering van Jerobeam het daar weinig
oorgebly. Dit is maar alleen die onreg en onbekeerdheid wat konstant gebly het.
Amos 6:4-7 – Die luukse vergrype van Israel se leiers
4 Wat op bedde van ivoor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers
van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet!

5 Wat liedjies sing met

begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente
uitdink! 6 Wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie
salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie. 7 Daarom sal
hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal ŉ
end kom aan die rumoerige gejubel van die leeglêers.

Met duidelikheid teken die Here deur sy profeet Amos die valse gerustheid wat in
Samaria onder die leiers en vooraanstaande inwoners geheers het.

Dieselfde

mense wat die dag van oordeel ver in die toekoms inskuif in hulle gedagte leef ook
hulle ongeërgdheid uit. Hulle leef in ongekende weelde – hulle lê op bedde van
ivoor en uitgestrek op rusbanke. Kalmte en rustige vrede is die sleutelwoorde van
hierdie mense se bestaan. Daar is niks in die wêreld wat hulle kan omkrap nie.
Luiheid het ŉ dik laag oor hierdie samelewing geword.

Hulle veroorloof hulleself net die beste van dit wat geëet kan word. Hulle het die
sagste vleis – lammers en kalwers.

Dit het in hierdie tyd so goed gegaan dat die tydperk vergelyk is met die tydperk van
Dawid en Salomo se regering. Daarom het die leiers ook Dawid nagedoen met die
sing van liedjies en begeleiding op die harp. Maar anders as by Dawid was
hierdie musiek nie bedoel om die Here te loof en te prys nie. Hierdie musiek en
liedjies was bedoel om hulleself te vermaak. Daar moet mos musiek wees by die
jolige plesier van die leiers.

Hulle oordadigheid het nie perke geken nie. Wyn is uit komme gedrink en nie
bekers nie. Vir sulke welvarende leiers is die beker onvoldoende en dit pas nie by
hulle status en lewenstyl nie.

Tyd en geld is geoffer vir die beste soorte olie
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waarmee hulle hulleself gesalf en versorg het. Israel se leiers was meer besorg oor
hulle eie voorkoms en gemak as wat hulle bekommerd was oor die verbreking van
Josef.

Josef verwys hier na die noordelike ryk. Die onreg wat gepleeg is in die howe en
teenoor die armes en behoeftiges was besig om die land ten gronde te rig. Maar dit
het die leiers min geskeel. Solank hulle maar net hulle vleis, drank en musiek gehad
het, was alles in orde en kon die lewe maar rustig sy gang gaan.

Juis hierdie leiers wat so vernaam wil wees en dink dat hulle die belangrikste van die
belangrike mense is, sal deur die Here die vernames in die ballingskap gemaak
word. Hulle sal nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan. En
van al hulle joligheid en plesier sal daar niks oorbly nie. Die Here gaan aan hierdie
leeglêers se rumoerige gejubel ŉ einde maak.

Hulle wat dink hulle is so

vernaam, is inderwaarheid net goed genoeg vir die ashoop.

Hulle beteken in

werklikheid niks nie.
Amos 6:8-14 – Die totale verwoesting van Samaria
8 Die Here HERE het by Homself gesweer, spreek die HERE, die God van die
leërskare: Ek het ŉ afsku van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise;
daarom lewer Ek die stad oor en al wat daarin is. 9 En as daar tien man in een
huis oorgebly het, sal hulle sterwe. 10 En wanneer iemand se bloedverwant,
die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder,
en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê: Is daar nog iemand by jou?
en hy antwoord: Nee – dan sal die eerste sê: Bly stil, want dit is nie gepas om
die Naam van die HERE te vermeld nie! 11 Want kyk, die HERE gee bevel, en
hulle slaan die groot huis tot ŉ puinhoop en die klein huis tot splinters. 12 Kan
perde draf op rotse, of kan ŉ mens met osse daarop ploeë? – dat julle die reg
in gif verander en die vrug van geregtigheid in wilde-als. 13 Julle wat bly is
oor ŉ nietige ding, wat sê: Het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie? 14
Want kyk, Ek gaan teen julle, o huis van Israel, ŉ volk opwek, spreek die H ERE,
die God van die leërskare, en hulle sal julle verdruk van die ingang na Hamat af
tot by die spruit van die Vlakte.
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Dit is al die tweede maal in die boek Amos dat die Here by Homself sweer. In Amos
4:2 het die Here by sy heiligheid gesweer. Die Here se woord is altyd waarheid en
staan daarom vas – Hy sal presies doen wat Hy gesê het. Wanneer die Here
boonop ook nog by Homself sweer – daar is immers niemand groter as Hy by wie Hy
kan sweer nie – neem Hy enige twyfel uit die weg oor wat Hy gaan doen. Hy is die
almagtige God – die God van die leërskare.

Die Here gee in die skerpste taal moontlik sy weersin oor Israel se trots weer. Hy
het ŉ afsku van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Israel toon dieselfde
selfversekerdheid wat hulle voorvader Jakob vir baie lank in sy lewe vertoon het.
Die Here het ŉ afsku daaraan, want ŉ selfversekerde mens veroorloof hom alles in
die lewe. Hy gee nie ŉ flenter vir iemand anders om nie en hy sal enigiets inspan
om sy eie sin te kry.
Israel is trots op wat hulleself bereik het – in die stadium was hulle welvarend en
polities het hulle vrede beleef. Die vooraanstaandes is trots op wat hulle regkry in
die lewe. Hulle lewe luuks terwyl die armes en behoeftiges die spit daarvoor moet
afbyt. Hulle paleise is vol gestapel met die onreg en geweld (Amos 3:10). Maar dit
is nie al nie. Hulle paleise is gebou op hierdie onreg en geweld wat hulle pleeg.

As gevolg van hierdie trots en geweld wat die Here haat, gaan Hy die stad Samaria
en elke inwoner daarin aan die vyand oorlewer – die volk wat Hy teen Israel gaan
opwek (Amos 6:14).

Wanneer die Here die stad gaan oorlewer in die hand van die vyand gaan die
vernietiging totaal wees – as daar tien man in een huis oorgebly het, sal hulle
sterwe. In Amos 5 – in die derde strafrede – het die Here nog gepraat van ŉ tiende
wat van die soldate oorgebly het. Maar selfs daardie tiende wat oorgebly het en in
die huis kom skuil het, sal uitgeroei word. Met so ŉ totale vernietiging van die stad
besef ŉ mens hoe groot die Here se afsku aan die trots en geweld van Israel regtig
is.

Die woord wat ons met bloedverwant in vers 10 vertaal, kan ook met oom vertaal
word. Die verwoesting van die stad is so verskriklik dat daar nie meer naaste familie
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soos ŉ pa, ŉ broer of ŉ seun is om die dooies weg te neem nie. En wat vreemd is, is
dat hier van die verbranding van die lyk gepraat word. Dit was ŉ praktyk wat vreemd
aan Israel was, aangesien dit ŉ oneer is wat gepleeg word aan die een wat gesterf
het.

In die konteks van hierdie vers lyk dit verantwoordelik om aan te neem dat die oorlog
so erg was en daar so baie gesterf het dat die gevaar van pes wat kan uitbreek
weens die baie dooies die verbranding van die lyke genoodsaak het. En nou vra die
een wat die lyk kom haal om te verbrand of daar nog iemand by die lewendes in die
huis is. Ons kan aanneem dat daar gevra word of daar nog dooies in die huis is. Op
hierdie vraag antwoord die oorlewende dat daar nie nog iemand is nie.

Maar dan volg die vreemde woorde van die bloedverwant: Bly stil, want dit is nie
gepas om die Naam van die HERE te vermeld nie! Die straf van die Here is so
verskriklik dat die oorlewendes te bang is om die Naam van die Here te noem. Die
oorlewendes is die mense wat vroeër in soveel weelde en oordaad geleef het (Amos
6:4-6). Hulle het in hulle lewens so ver verwyderd van die Here geraak dat hulle nie
eers kan waag om die Here se Naam op hulle lippe meer te neem nie. Miskien is
daar ook iets van ŉ bygelowigheid hierby betrokke. Moenie die naam van die Here
noem nie anders gaan Hy jou uitvind waar jy nog wegkruip om jou lewe te behou.

Dit is nie net die mense wat in die stad gaan omkom nie. Die Here gee ook die
bevel en hulle slaan die groot huis tot ŉ puinhoop en die klein huis tot
splinters. Daar word nie gesê aan wie die Here die bevel gee nie, maar uit die
konteks is dit aan die volk wat die Here teen sy volk opwek (Amos 6:14). Daar sal
geen onderskeid getref word nie. Dit is nie net die ryk en vooraanstaande mense
wat in die oorlog sterf nie en dit is ook nie net hulle huise wat tot puinhope gemaak
word nie. Ook die armes sterf en hulle huise word tot splinters geslaan. Afgesien
van die oorlog kan hierdie woorde ook sien op die aardbewing wat sou plaasvind
(Amos 1:1 en vgl. Amos 4:11).

Midde in die oordeel wat die Here oor Israel aankondig, sê Hy weer watter dinge
hulle doen wat hierdie verskriklike oordeel regverdig. Hulle verander die reg in gif
en die vrug van geregtigheid in wilde-als.
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Vir Israel en sy regters en die

vooraanstaandes was dit so normaal soos asemhaal om onreg in die regspraak te
pleeg. Maar met die vrae wat die Here aanvanklik in vers 12 vra, wys Hy vir hulle op
die onnatuurlikheid van hulle optrede. Perde kan nie op rots hardloop en ŉ mens
ploeg ook nie op rots nie. Wie dit gaan doen, sal sy perd verrinneweer en sy
ploegwerk gaan niks beteken nie.

Tog doen Israel met die reg presies die

onnatuurlike. En deur daarmee te volhard is hulle besig om hulle eie land en sy
inwoners te verrinneweer. Van regspraak is daar net so min sprake van as wat ŉ
mens kan sien waar die ploeg oor die rots gegaan het.
Israel spog en is trots op wat hulle in hierdie tyd bereik het. Hulle is bly oor ŉ
nietige ding en sê: Het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie? Met hierdie
woorde is Amos sarkasties oor die gespog van Israel. Die Hebreeuse woorde (Lodabar) wat vertaal is met nietige ding kan met een klein veranderinkie uitgespreek
word as Lo-debar. Lo-debar is ŉ dorp aan die oorkant van die Jordaan (2 Sam 9:45; 17:27) wat Jerobeam II van die Arameërs herower het (1 Kon 14:25).

Israel het ook gespog dat hulle die stad Karnaim aan die oorkant van die Jordaan (1
Mak 5:26, 43, 44) verower het.

Die naam Karnaim beteken horings.

Israel is

tevrede dat hulle met eie krag hulleself bewys het as ŉ gerekende volk en hulle het
hulleself versterk en bemagtig. Wat so groot en besonders in Israel se oë lyk, word
deur Amos verkleineer. Dit is sommer ŉ nietigheid waaroor hulle so geesdriftig bly
is.
In sy almag gaan die Here ŉ volk teen die huis van Israel opwek. .Die oordeel
wat die Here deur die Assiriërs oor Israel gaan bring, sal ŉ totale vernietiging wees.
Hulle sal die volk van die ingang na Hamat– dit is die noordelike grens van Israel –
tot by die spruit van die Vlakte – dit is die suidelike grens van Israel verdruk.
Daar sal nie ŉ veilige plek in die land wees nie.

In hierdie vyf strafredes teen Israel het die Here die redes aangevoer vir die oordeel
oor sy volk met wie Hy in ŉ verbond is. In kort kom die redes op die volgende neer:
onregverdigheid in die regspraak, ekonomiese uitbuiting, godsdienstige huigelary,
luukse oordadigheid waaraan die rykes hulleself oorgegee het en ŉ valse gerustheid
en trots oor wat hulle alles met hulle onreg reggekry het.
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