
Amos 5:1-15 

Agtergrond 

Amos is een van die profete wat in die agtste eeu voor Christus profeteer het. Sy tydgenote was Hosea, 

Jesaja en Miga. 

Inleiding 

In die laat 1940, die vroeë dae van apartheid in Suid Afrika, loop ’n jong 

swart seun en sy ma in ’n straat in Johannesburg af toe ’n wit man van 

voor af by hulle verbykom. Omdat die sypaadjie nou was, draai die man 

uit sodat hulle kan verbykom en lig sy hoed om hulle vriendelik te groet. 

Die swart seun was oorstelp. Is daar wit mans in Suid Afrika wat ’n swart 

vrou en kind sal groet?  

 “Hoekom doen hy dit, mamma?” vra die seun.  

Sy ma antwoord: “Ek dink dit is omdat hy ’n Godsman is, my 

kind.”  

“Hoe weet ma dit?” 

 “Hy is ’n Anglikaanse priester in Sophiatown en Orlando.” 

“Dan wil ek ook, as ek eendag klaar is met skool, ’n proester en ’n Godsman word.” 

 

Die wit man was eerwaarde Trevor Huddleston. Die swart seun was die 

latere aartsbiskop, Desmond Tutu. 

 

Hierdie is ’n voorbeeld van iemand wie se godsdiens grond geraak het. 

Sy geloof in en verhouding met God het neerslag gevind in sy daaglikse 

lewe. Ek wonder of Trevor Huddleston ooit jare later die voorval sou 

onthou. Vir hom was dit dalk maar net nog ’n dag en net nog twee mense 

wat hy gegroet het. Ek vermoed dat dit maar deel van sy normale 

optrede was. En tog het dit ’n ongelooflike gevolg gehad. Daarmee het 

hy ’n jong Desmond Tutu se lewe geraak en hy het op sy beurt weer baie 

ander mense se lewens geraak.   

 

Godsdiens wat grond raak. Geloof wat neerslag vind in die alledaagse lewe.  Dit is die oproep wat 

Amos tot Israel rig. Dit is die oproep wat ons vanoggend moet hoor. 

 

1. Israel se kamtige godsdiens wat nie grond geraak het nie 

 

Amos het in Tekoa in Juda gewoon. Hy was ’n vermoënde boer wat met skape en wilde vye geboer 

het. Hy het glad nie uit die profete groep of skool gekom nie. Maar tog roep God hom om as profeet 

te gaan optree in Israel. Hy het maar vir omtrent drie maande lank as profeet opgetree. Vermoedelik 

in 764 v.C. 

 

Hyself het in Juda gewoon. Dit was in die tyd van koning Jerobeam II van Israel en koning Ussia van 

Juda. Jerobeam II het van 787-747 v.C. en Ussia 784-746 v.C. regeer. In hierdie tyd het Israel reeds in 



twee geskeur en uit die Suidryk met twee stamme en die Noordryk met tien stamme bestaan. Wat 

opvallend is, is dat Amos in die Suidryk woon maar geroep word om in die Noordryk te gaan profeteer. 

Die twee volke het op daardie stadium nie baie ooghare vir mekaar gehad nie. Daarom moet ons 

aanvaar dat die Noordryk maar skepties sou wees oor die profeet uit die Suidryk vir hulle kom preek.   

 

Op daardie stadium het dit baie goed gegaan met Israel. Daar was verskillende aanslae op die 

landsgrense, maar Jerobeam II het verskeie suksesvolle veldslae gevoer. Dit het bygedra tot 'n 

roekelose optimisme en die idee van die Here aan hulle kant is.   

In hierdie tyd het Israel (die noordelike 10 stamme) besondere militêre suksesse en ekonomiese 

voorspoed geniet. In Amos lees ons van  

 ’n opbloei in die handel (8:5) en internasionale verkeer (3:9); 

 die bounywerheid wat floreer (3:15) 

 huise vermeerder en weelderiger word (3:15; 5:11; 6:8); 

 binnenshuise versiering wat spoggerig is (3:10, 12, 15; 6:4) 

 wynbou en veeteelt wat winsgewend is ((5:11; 6:4); 

 nuwe musiek wat gekomponeer word (6:5) 

 ontug wat veld wen (2:7); 

 offergawes wat groei (4:4; 5:21) en die godsdienstige feesdae wat swierig gevier word(5:23) 

 

Op godsdienstige gebied het die ook voorspoedig gegaan. Inteendeel, so het Israel gedink. Die 

godsdienstige feeste is gevier. Offergawes is gegee. Hulle het gereeld na die aanbiddingsplekke gegaan 

om God te soek en na sy wil te vra. 

 

As ’n mens daarna luister, is jou eerste reaksie dat die volk voorbeeldig gelewe het. Maar as Amos 

begin profeteer, kom ’n mens gou agter alles was nie so voorbeeldig nie. Israel was besig met ’n 

vertoon godsdiens. Hulle was besig om in hulle verhouding met God voor te gee dat hulle hom dien, 

maar in hulle verhouding met mekaar was dit ’n ander storie. Ons lees dat die armes uitgebuit is.  Die 

rykes het die armes vertrap. Op allerlei slinkse maniere het hulle die armes se grond afgeneem. Hulle 

het in handelstransaksies die armes verkul. Foutiewe skale is gebruik om graan mee af te meet. Graan 

en met kaf gemeng om en so verkoop. Die armes is uitgebuit en as goedkoop arbeid gebruik sodat die 

rykes nog ryker kon word. So het hulle mooi en luukse kliphuise laat bou en hulle wingerde en lande 

uitgebrei. Ons kry self in Amos voorbeelde waar armes seksueel uitgebuit is. 

 

Die ander groot probleem was dat die regspraak nie meer regverdig was nie. Ook hier is die armes 

uitgebuit. Die regters is omgekoop deur die rykes. Daarom kon die armes nie eers meer hulle tot die 

howe wend nie. Die regters het hulle laat omkoop en uitsprake gelewer ten gunste van die rykes. Die 

gevolg was dat die armes niks kon doen aan die situasie nie. Hulle het maar net aan die kortste end 

getrek. 

 

Ons kry dus aan die een kant die godsdienstigheid van Israel en aan die ander kant die sosiale 

ongeregtigheid. Die twee sake staan direk teenoor mekaar. Amos preek dat die inwoners nie kan wag 

dat die Sabbat verby gaan nie, sodat hulle weer mekaar kan bedrieg in die handelstransaksies. Hulle 

vier Sabbat soos hulle moet, maar is opgewonde oor die week wat hulle hulle skelmstreke kan uithaal. 

Hulle aanbid God, maar dit is nie elke dag sigbaar nie. Dit word nie gesien in hulle verhouding met 



mekaar nie. Hulle aanbid God, maar bedrieg mekaar. Hulle aanbid God, maar verdraai die regspraak. 

Hulle aanbid God, maar vertrap die arme. Hulle aanbid God, maar is skuldig aan sosiale 

ongeregtigheid. 

 

Dit is ’n kamtige godsdiens. ’n Skyngodsdiens. ’n Vertoon godsdiens. Dit is ’n godsdiens wat nie grond 

raak in hulle daaglikse lewe nie.  

 

En Amos profeteer heftig hierteen. Hy leer dat dit ’n niks werd godsdiens is. Hy leer dat Israel se 

verhouding met God moet neerslag vind in hulle verhouding teenoor mekaar. Hulle godsdiens moet 

grond raak. Hulle optrede teenoor mekaar moet getuig van hulle verhouding met God. In die week 

moet gesien kan word dat hulle die Sabbat gevier het. Amos leer dat hulle eerder hulle godsdienstige 

praktyke moet laat staan en ernstig werk aan hulle daaglikse optrede. 

 

En juis omdat dit nie so is nie – sê Amos – gaan God hulle straf. Hy roep hulle op tot bekering. Hulle 

moet hulle daaglikse optrede in lyn bring met hulle godsdiens. Anders gaan God hulle straf. 

 

Die straf is insiggewend. Hier word gepraat van vuur wat hulle sal verteer. Hier word gepraat van God 

wat nie meer te vinde sal wees nie. Hulle wat so aanspraak maak dat God met hulle is, sal agter kom 

dat hulle God nie meer vind nie. Hulle wat so trots is op God se teenwoordigheid in hulle lewens, sal 

sonder God se teenwoordigheid moet klaar kom. God sal Homself onttrek aan hulle. 

 

Ongelukkig het Israel nie reageer op die oproep tot bekering nie. Hulle het voortgegaan op hulle trant. 

En die uiteinde was dat hulle in 722v.C. deur die Assiriërs verslaan is.      

 

2. Ons godsdiens vandag: Raak dit grond? 

 

Godsdiens moet grond raak in die alledaagse lewe. Godsdiens – of kom ek sê dit anders - diens aan 

God en diens aan ander mense kan nie losgemaak word van mekaar nie. As jy God dien, dan dien jy 

ook ander mense. 

 

Vanoggend se boodskap vra van ons twee dinge 

 Die eerste is dat ons ons eie godsdiens ondersoek en seker maak dat dit wel grond raak. Ons 

kry die kans om seker te maak dat ons nie maar met ’n kamtige godsdiens besig is nie.  

 

Die gevaar bestaan dat ons in ’n verhouding met God leef, selfs besig is met allerlei godsdienstige 

rituele, maar dat dit daar stop. ’n Mens sou lidmaat van ’n kerk wees, gereeld eredienste bywoon, jou 

dankoffer gee, gereeld ander kerklike aktiwiteite bywoon, selfs gereeld jou Bybel bestudeer en gereeld 

bid. Met ander woorde in verhouding met God leef, maar as dit by jou verhouding met ander mense 

kom, ver te kort skiet. Jou liefde vir God sou dan nie deurvloei na jou liefde vir mense nie. Die 

implikasie sou wees dat jou vertikale verhouding met God kon bestaan, maar nie jou horisontale 

verhouding met God nie.  

 

Dit kan tog nie. As dit so is, dan kom jou verhouding met God onder verdenking. Dan moet jy begin 

vra: Is my godsdiens dan nie ook maar ’n kunsmatige godsdiens nie?    

 



 Die tweede is dat ons nadink oor ons verantwoordelikheid as dit kom by sosiale 

ongeregtigheid. 

 

Christene en kerke en gemeentes behoort voort te loop as dit kom by sosiale ongeregtigheid. Ons 

behoort die samelewing se gewete te wees as daar enige ongeregtigheid sou plaas vind.  As armes 

verdruk en vertrap sou word, as die regstelsel verdraai sou word moet ons die eerste wees om dit aan 

die groot klok te hang en daaroor te kla. Ons liefde vir God en daarom ons liefde vir ander mense moet 

ons dwing om te reageer. 

 

Nou is dit so dat dit nie altyd die maklikste ding is om te doen nie. In ons land en in ons kerk het ons 

dalk dit ook nie altyd in die verlede gedoen nie. Daarvoor sou ’n mens seker baie argumente, en 

versagtende omstandighede en verskonings kon soek. Ek wil nie juis by die verlede stilstaan nie. Ek wil 

eerder vra dat ons vandag en vorentoe ons rol in die verband besef. 

 

En dit gaan ook nie maklik wees nie. Die ongelooflike kloof tussen arm en ryk in ons land en sekerlik 

wêreldwyd maak dit nie makliker nie. Die rasse kwessies en kwessies uit die verlede dra by tot die 

ingewikkeldheid daarvan. Die kern bly egter dat ons nie verby enige sosiale ongeregtigheid mag kyk 

nie. Ons moet dit aanspreek. 

 

Ek dink ons besef almal al meer en meer dat dit juis in die huidige omstandighede in ons land aktueel 

raak. Die onlangse gebeure by Marikana wys vir ons dat daar ’n dilemma is. Die arbeidsonrus wys dit 

vir ons. Die haglike omstandighede waarin baie mense woon wys dit vir ons.  

 

Ons as gelowiges en as kerk het ’n rol en funksie om te speel. 

 

Voor ek afsluit wil ek net weer iets uitlig: Hierdie dinge – met ander woorde ’n godsdiens wat oorgaan 

in liefde vir ander en ons betrokkenheid teen sosiale ongeregtigheid – is nie iets wat ons moet doen 

nie. Dit is iets wat ons wil doen. Ek gaan dit dalk nou baie kras sê om die punt te maak: ’n Christen 

móét niks doen nie, ’n Christen wíl alles doen. Daar is ’n verskil. Die verskil is dat ons verlos is op grond 

van ons geloof. Ons kry dit as geskenk van God. Ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Maar 

omdat ons dit as geskenk gekry het, wil ons doen wat God vra. Dit is ons lewe van reaksie, van dank 

vir ons verlossing. 

 

Slot 

 

Israel was onder die indruk dat hulle God dien. Hulle moes by monde van Amos ontdek dat hulle besig 

was met ’n kamtige godsdiens, ’n skyngodsdiens, ’n godsdiens wat nie grond geraak het nie. Hulle 

verhouding met God het nie ’n invloed uitgeoefen op hulle verhouding met mekaar nie. 

 

Kom ons leer uit hulle foute. Kom ons maak seker dat ons geloof in en liefde vir God oorgaan in liefde 

vir almal rondom ons. 

 

Mag ons elkeen ’n Huddlestone wees wat baie Tutu’s beïnvloed. 


