
A M O S
welkom by die 

kwartaal



Klein Profete

BelofteWaarskuwing



SIMON & GARFUNKEL 

The Sound Of Silence

"The words of the prophets

Are written on the 

subway walls

And tenement halls"



spieël

‘n Profeet 

hou ‘n 

spieël op 

sodat ons 

onsself kan 

sien vir wie 

ons werklik 

is.

Luister na 

dié 

onlangse 

“profetiese 

lied” 



tydbom

ek ry in my kar 

deur die vlakte in die Kaap

die son skyn oor die see

by Gordonsbaai

en ek sien waar ek kyk

die gesigte van die land

en ek sien langs die pad

hoe die veld brand

die struggle is verby



die struggle is verby

die nuwe tyd is lankal daar

maar die rykes word ryker

en die armes kry swaar

en ek sien op die teerpad

na Muizenbergstrand

die shacks van Khayelitsha

en die plakkerskamp

en ek hoor die tijdbom tik 



en ek hoor die tydbom 

tik 

tik 

tik 

tik 

tik

die tydbom tik



en die rook hang bo Langa

en die vliegtuie styg op

en 'n swart man by die robot

wil my ‘n sonbril verkoop

wat gaan aan in sy kop

en wat dink hy oor my

want daar was so baie beloftes

maar wat het hy gekry

en ek sou hom wil vra



en ek sou hom wil vra

wie hy is hoe hy leef

maar die robot raak groen

en my kar moet beweeg

en die Kaap lyk so mooi

in die somerson

en die wind is so stil

dit voel of daar

‘n storm gaan kom

en ek luister na musiek



en ek luister na musiek

en tap my vingers op die stuurwiel 

tik, tik, tik

die tydbom tik

die tydbom tik



en die kleure van die reënboog 

weggespoel deur die geweld

die diktatuur van toe 

is nou die diktatuur van geld

die ideale word verkoop 

die kapitaal is aan die mag

Steve Biko is moeg en

draai homself om in sy graf 

want wat hy sien 

maak hom siek

want die tydbom tik



die tydbom tik

die tydbom tik

die tydbom tik



jy kan ‘n fok voel vir die toestand

in hierdie land

MAAR JY KAN OOK 'N BRUG 

BOU NA DIE ANDER KANT

jy kan na die tv kyk

tot die oggendlig

jy kan jou oë sluit

met 'n sepie of 'n fliek

maar die tydbom tik



die tydbom tik

die tydbom tik

die tydbom tik 

die tydbom tik



ek ry in my kar deur die vlakte in 

die Kaap, die son skyn oor die see

by Gordonsbaai

en ek sien waar ek kyk

die gesigte van die land

ek sien in die verte

ek sien in die toekoms

hoe die land kan brand

sien hoe die land 

kan brand

die struggle is verby



die tydbom

die tydbom

die tydbom tik

tik tik tik tik tik

tik 

tik tik



Wie se lied is dit? STEF BOS

Van waar is hy? NEDERLAND

Is hy ‘n christen? NEE, maar dis ‘n profetiese

boodskap wat ons moet hoor!

Is die lied mooi of ontstellend? Hoekom?

Iemand sou dalk wou sê: “Jy’s van ‘n ander land, 

wat het jy te sê vir ons?”

Wat is die boodskap van die lied?

WAARSKUWING!

Kritiek op * ou én nuwe Suid-Afrika

* materialisme & korrupsie

* gaping ryk - arm

* traak-my-nie-agtigheid

* ONTKENNING



Sy subtiele oplossing en uitdaging:

“MAAR JY KAN OOK 'N BRUG BOU 

NA DIE ANDER KANT”

Kom ons spring vanaf ‘n hedendaagse 

profetiese boodskap na ‘n Bybelse 

profeet van byna 300 jaar

Gelede: 



A M O S  
Skaapboer & Vyeboer (1:1 & 7:14)

ָעמֹוס = Hebrew root “amas”

“to lift a burden,          to carry”

“Burden-Bearer”



Tekoa 

• 10 km          

suid van 

Bethlehem

• 16 km                

suid van  

Jerusalem

• 25 km wes 

van die 

Dooie See



VERENIGDE 

KONINKRYK

12 stamme

[Saul,

Dawid,

Salomo]

1050 – 930 vC



SKEURING

930 vC

NOORD

[10 stamme]

&

SUID-RYK

[2 stamme]



SKEURING

930 vC

NOORD

ISRAEL

[Samaria]

SUID-RYK

JUDA

[Jerusalem]



AMOS

Gaan profeteer

in die

NOORD-RYK

ISRAEL



DIE 

OMGEWING 

IN DIE TYD 

VAN AMOS

760 vC tot

755 vC



1 Arameërs

[Damaskus –

vandag Sirië], 



2 Filistyne

[Gasa –

vandag

Palestynse

gebied]



3 Fenisiërs

[Tirus –

vandag in 

Lebanon] 



4 Edomiete

[Teman, 

Bosra –

vandag in                        

Jordanië]



5 Amonniete

[Rabba –

vandag deel

van                         

Jordanië] 



6 Moabiete

[Kerijot –

vandag

Jordanië] 



7 Juda

[Jerusalem]



8 Israel

[Samaria]



A M O S  

1 & 2



A M O S  1 & 2
Die woorde van Amos, 'n skaapboer 

uit Tekoa. Hy het oor Israel 'n gesig 

gesien tydens die regering van 

koning Ussia van Juda en koning 

Jerobeam van Israel, seun van 

Joas. Dit het twee jaar voor 

die aardbewing gebeur. 



2. Amos het gesê: Wanneer die 

Here uit Sion brul, wanneer Hy sy 

stem uit Jerusalem laat hoor, verdor 

die weivelde van die herders en 

verdroog die top van Karmelberg.



3. So sê die Here: Selfs as 

Damaskus net drie keer sonde 

gedoen het, sou Ek sy straf nie 

herroep het nie. Maar nou het hy 'n 

vierde sonde daarby gevoeg: hy het 

vir Gilead met skerp ysters           

gemartel.

Teen Damaskus



4. Daarom sal Ek in die paleis van 

Gasael 'n vuur laat losbreek en dit 

sal die mooi huise van Ben-Hadad 

verteer.

Teen Damaskus



5. Ek sal die grendels van 

Damaskus stukkend breek, die 

inwoners van Bikat-Awen en die 

regeerder van Bet-Eden uitroei. Die 

Arameërs sal in ballingskap na Kir 

toe weggevoer word,                               

sê die Here.

Teen Damaskus



6. So sê die Here: Selfs as Gasa net 

drie keer sonde gedoen het, sou Ek 

sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy 'n vierde sonde daarby 

gevoeg: hy het mense voor die voet 

as ballinge weggevoer en 

aan Edom uitgelewer.

Teen die Filistyne



7. Daarom sal Ek binne die mure 

van Gasa 'n vuur laat losbreek en dit 

sal sy mooi huise verteer.

Teen die Filistyne



8. Ek sal die inwoners van Asdod en 

die regeerder van Askelon uitroei. 

Ek sal my hand teen Ekron oplig, en 

die Filistyne wat nog oor is, sal 

omkom, sê die Here my God.

Teen die Filistyne



9. So sê die Here: Selfs as Tirus net 

drie keer sonde gedoen het, sou Ek 

sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy 'n vierde sonde daarby 

gevoeg: hy het mense voor die voet 

as ballinge aan Edom 

uitgelewer en nie aan die 

ooreenkoms met sy 

bondgenote gedink nie.

Teen Tirus



10. Daarom sal Ek binne die mure 

van Tirus 'n vuur laat losbreek en dit 

sal sy mooi huise verteer.

Teen Tirus



11. So sê die Here: Selfs as Edom 

net drie keer sonde gedoen het, sou 

Ek sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy 'n vierde sonde daarby 

gevoeg:

Teen Edom



hy het die Israeliete, sy broers, 

agtervolg met die swaard en die 

broederliefde verloën, hy het hulle in 

sy toorn verskeur, sy woede het bly 

kook.

Teen Edom



12. Daarom sal Ek in Teman 'n vuur 

laat losbreek en dit sal die mooi 

huise van Bosra verteer.

Teen Edom



13. So sê die Here: Selfs as die 

Ammoniete net drie keer sonde 

gedoen het, sou Ek hulle straf nie 

herroep het nie. Maar nou het hulle 

'n vierde sonde daarby gevoeg: 

hulle het swanger vrouens in 

Gilead oopgesny en hulle 

eie gebied uitgebrei.

Teen die Ammoniete



14. Daarom sal Ek binne die mure 

van Rabba 'n vuur aansteek en dit 

sal sy mooi huise verteer. Dié dag 

sal daar geskreeu word en sal daar 

oorlog wees, 'n storm, 'n orkaan.

Teen die Ammoniete



15. Hulle koning sal in ballingskap 

weggevoer word, hy en sy 

amptenare saam met hom, sê die 

Here.

Teen die Ammoniete



1. So sê die Here: Selfs as Moab 

net drie keer sonde gedoen het, sou 

Ek sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy 'n vierde sonde daarby 

gevoeg: hy het die bene van Edom 

se koning tot kalk verbrand.

Teen Moab



2. Daarom sal Ek in Moab 'n vuur 

laat losbreek en dit sal die mooi 

huise van Kerijot verteer. Moab sal 

omkom onder oorlogsrumoer, onder 

die blaas van die ramshoring.

Teen Moab



3. Ek sal sy regeerder uit hom 

wegvat en al sy amptenare saam 

met hom doodmaak, sê die Here.

Teen Moab



4. So sê die Here: Selfs as Juda net 

drie keer sonde gedoen het, sou Ek 

sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy 'n vierde sonde daarby 

gevoeg:

Teen Juda



hulle het die wet van die Here 

verwerp, hulle nie aan sy voorskrifte 

gehou nie en toe het die vals gode 

hulle verlei, die afgode agter wie 

hulle voorvaders aangeloop het.

Teen Juda



5. Daarom sal Ek in Juda 'n vuur 

laat losbreek en dit sal die mooi 

huise van Jerusalem verteer.

Teen Juda



Die uitsprake

tot hier is 

teen al die 

buurlande

van Israel. 

Hulle sou dalk

handeklap en 

dink: “Goed

so! Slaan hulle

hard!”



1 Arameërs

Geweld teen 

vroue en 

kinders

GOD HAAT



2 Filistyne

Kontrakbreuk

GOD HAAT



3 Fenisiërs

Mensehandel

GOD HAAT



4 Edomiete

Gebrek aan

broederliefde

GOD HAAT



5 Amonniete

Geweld teen      

vroue en  

ongebore

kinders

GOD HAAT



6 Moabiete

Disrespek vir     

die dood

(in hul

haat die 

koning se 

beendere

verbrand)

GOD HAAT



7 Juda

Sinkretistiese

afgodediens

(Wet 

van die 

Here 

verwerp)

GOD HAAT



… en 

ISRAEL?



6. So sê die Here: Selfs as Israel net 

drie keer sonde gedoen het, sou Ek

sy straf nie herroep het nie. Maar 

nou het hy nog sondes daarby

gevoeg: hulle verkoop onskuldige

mense vir geld, arm mense

oor 'n paar sandale;

Teen Israel



7. hulle trap swakkes se koppe plat 

in die grond en veronreg dié wat 

hulleself nie kan verweer nie; pa en 

seun kuier by dieselfde meisie en 

doen my heilige Naam oneer aan;

Teen Israel



8. langs elke altaar strek die 

Israeliete hulle uit op klere wat as 

pand gevat is; in die huis van hulle 

God drink hulle die wyn van dié wat 

uitgebuit is.

Teen Israel



9. Ek het die Amoriete wat hoog 

soos seders is, sterk soos eike, 

uitgeroei om vir julle plek te maak, 

Israeliete!

Teen Israel



10. Ek het julle uit Egipte laat trek, 

Ek het julle veertig jaar lank in die 

woestyn gelei, Ek het julle die land 

van die Amoriete in besit laat neem.

Teen Israel



11. Ek het van julle seuns as profete 

laat optree en van julle jongmanne 

as nasireërs. Is dit nie so nie, 

Israeliete? vra die Here.

Teen Israel



12. Maar julle het die nasireërs laat 

wyn drink en die profete belet om 

as profete op te tree.

Teen Israel



13. DAAROM LAAT EK JULLE 

VASVAL net waar julle is soos 'n wa 

vasval wat te vol gerwe is.

Teen Israel



14. Die vinnige sal nie kan vlug nie, 

die sterke se krag sal hom niks baat 

nie, die dapper soldaat sal homself 

nie kan red nie.

Teen Israel



15. Wie met pyl en boog veg, sal nie 

kan weerstand bied nie, die vinnige 

sal nie kan weghardloop nie, die 

ruiter sal homself nie kan red nie.

Teen Israel



16. Selfs die sterkste soldaat sal 

daardie dag kaal wegvlug, sê die 

Here.

Teen Israel



8 Israel

Sosiale

ongeregtigheid

én minagting

van die Here
SONDE VAN ISRAEL:

Ongeregtigheid

Onderdrukking

Skaamtelose

immoraliteit

Voel vere vir God

Ondankbaar



GOD VAN OORDEEL?

Sommige lesers van 

die Ou Testament 

profete sal dink 

hierdie God is net 

besig met oordeel en 

straf. Dis egter NIE 

WAAR NIE: keer op 

keer op keer waarsku 

HY, pleit HY dat sy 

kinders sal regmaak 

en terugkeer na Hom.



In Hosea (11:8) hoor 

ons sy hart: 

“Maar hoe kan Ek jou 

prysgee, Efraim? Hoe 

kan Ek jou laat vaar, 

Israel? Hoe kan Ek jou 

vernietig soos Adma, 

met jou maak soos met 

Sebojim? Ek kan dit nie 

oor my hart kry nie. My 

liefde brand te sterk.”



Dáárom stuur Hy oor 

en oor Sy profete, Sy 

boodskappers en Sy 

kinders op te roep tot 

bekering, berou en 

terugkeer na Hom.

Dáárom stel Hy Sy 

oordeel uit. Keer op 

keer. 

Maar dan, byna 30 jaar 

na Amos se profesie, 

val sy oordeel.  



8 Israel

SONDE VAN ISRAEL:

Ongeregtigheid

Onderdrukking

Skaamtelose immoraliteit

Voel vere vir God

Ondankbaar 

Dáárom stuur 



Hardnekkige, 

doelbewuste,                          

“ek-voel-vere”, 

aanhoudende sonde 

teen God en Sy wil, 

bring oordeel oor 

onsself.



?
Wat sê AMOS vir ons vandag in Suid-Afrika?



Wat sê AMOS vir ons vandag in Suid-Afrika?

? Ongeregtigheid                  

? Onderdrukking

? Skaamtelose immoraliteit

? Voel vere vir God

? Ondankbaar 

? Materialisme

? Aborsie

? Hedonisme



Vingerwys na ander / regering?

WAT VAN ONS, WAT VAN MY?



PAASTYD 2019

Herinner

ons:

Jesus het betaal                  vir ons sonde en 

ongeregtigheid!

Die oordeel oor                  elke afskuwelike 

sonde deur die                   eeue, ook my 

sonde van daad,              gedagte of versuim, 

het op JESUS                    afgekom aan die 

kruis.





SKULDBELYDENIS

Leef die nuwe lewe deur die krag van die

HEILIGE GEES



HEER WEES ONS 

GENADIG,

CHRISTUS WEES 

GENADIG,

HEER WEES ONS 

GENADIG.



HOE GROOT IS ONS GOD
Die weelde van die 

Heer, geklee in 
majesteit.

Die hele aarde juig, 
die hele aarde juig.



Hy klee Homself 
met Lig 

en duisternis 
moet vlug

Begin en die Einde, 
Begin en die Einde

Koor: Hoe groot is ons 



KOOR: 
HOE GROOT IS ONS GOD
ONS SING: ”HOE GROOT 

IS ONS GOD!”
ALMAL SAL SIEN HOE 
GROOT IS ONS GOD

Eeue kom en gaan en 



Eeue kom en gaan 
en tyd is in sy Hand
Begin en die Einde, 
Begin en die Einde

Die Godheid, Drie in 



Die Godheid, 
Drie in Een: 

Vader, Gees en Seun
Die Leeu en die Lam, 
Die Leeu en die Lam

Koor: Hoe groot is ons 



KOOR: 
HOE GROOT IS ONS GOD
ONS SING: ”HOE GROOT 

IS ONS GOD!”
ALMAL SAL SIEN HOE 
GROOT IS ONS GOD

Eeue kom en gaan en 



NAAM BO ELKE NAAM
WAARDIG IS DIE LAM
MY HART SAL SING:

“HOE GROOT 
IS ONS GOD!”



KOOR: 
HOE GROOT IS ONS GOD
ONS SING: ”HOE GROOT 

IS ONS GOD!”
ALMAL SAL SIEN HOE 
GROOT IS ONS GOD..


