HOSEA
EEN VERKLARING MET PRAKTISCHE OPMERKINGEN VAN HET BOEK VAN DEN
PROFEET HOSEA.
I. Wij hebben nu voor ons de twaalf kleine profeten, die sommigen der ouden bij de berekening
der boeken des Ouden Testaments, alle samen nemen en voor een boek tellen. Zij worden de
kleine profeten genoemd, niet omdat hun geschriften minder gezag of nut hebben dan die der
grote profeten, of omdat ze in Gods oog lager staan of door ons minder moeten geacht
worden, maar alleen omdat die korter zijn, van geringer omvang dan de andere. Wij hebben
reden te geloven, dat deze profeten niet minder gepredikt hebben dan de grote, maar alleen
minder geschreven, zodat een kleiner deel van hun profetie te boek is gesteld. Vele uitstekende
profeten hebben niets geschreven, en anderen heel weinig, die toch in hun tijd zeer nuttig
geweest zijn. Er zijn ook in de Christelijke kerk vele brandende en schijnende lichten geweest,
die door geen geschrift aan de nakomelingschap zijn bekend geworden, en die toch geenszins
lager stonden in gaven, of genade, of dienst voor hun tijdgenoten dan degenen, wier schriften
ons wel overgeleverd zijn. Sommigen, die slechts weinig hebben nagelaten en dus geen hoge
plaats onder de schrijvers innemen, waren toch even grote mannen als degenen, die veel hebben
geschreven. Deze twaalf kleine profeten, zegt Josephus, werden tot een boek samengevoegd
door de mannen der grote synagoge, in Ezra’s tijd, van welk geleerd en godvruchtig
gezelschap de laatste drie profeten ondersteld worden, zelf mede lid te zijn geweest. Deze
geschriften zijn wat overgebleven is van de verstrooide stukken ingegeven Schrift.
Oudheidkenners waarderen de fragmenta veterum, de oude brokstukken; dit zijn de
brokstukken profetie, zorgvuldig saamgelezen door de goddelijke Voorzienigheid en de moeite
der kerk, dat zo niets verloren ging, gelijk Paulus’ korte na zijne lange brieven. De zoon van
Sirach spreekt van deze twaalf profeten met ere, als mannen, die Jacob hebben gesterkt, Psalm
49:10. Negen dezer profeten profiteerden voor de ballingschap, en de laatste drie na den
terugkeer der loden naar hun eigen land. Er is enig verschil in de volgorde dezer boeken. Wij
plaatsen ze gelijk de oude Hebreeën deden; allen stemmen daarin overeen, dat zij Hosea eerst
nemen, maar de oude Septuaginta plaatst de eerste zes in deze orde: Hosea, Amos, Micha,
Joel, Obadja en Jona. Veel betekent dit verschil zeker niet. Als wij ze naar hun ouderdom
begeren te rangschikken, dan vinden wij omtrent enkele geen genoegzame zekerheid.
II. Wij hebben nu voor ons de profetieën van Hosea, die de eerste van alle schrijvende profeten
is geweest, enigen tijd voor Jesaja. De ouden getuigen, dat hij afkomstig was van Beth-semes,
in den stam van Issaschar. Hij is zeer lang profeet geweest; de Joden menen bijna negentig
jaren, zodat, naar Hiëronymus opmerkt, hij van de verwoesting van het rijk der tien stammen
geprofeteerd heeft, toen die nog ver in het verschiet was, ze zelf gezien en betreurd heeft, en
het zusterrijk voor een gelijk lot heeft gewaarschuwd. De strekking zijner profetie is te
vermanen tegen de zonde, en de oordelen Gods aan te kondigen tegen een volk, dat van geen
hervorming weten wilde. De stijl is beknopt en kernachtig, kort en bondig, meer dan enige der
andere profeten; op enkele plaatsen gelijkt het op het Spreukenboek, geeft onsamenhangende
uitspraken en zou beter "Hosea’s gezegden", dan "Hosea’s profetie" kunnen heten. En een
machtig spreekwoord kan soms meer dienst doen dan ene doorwrochte redevoering. Heutius
merkt op, dat vele uitspraken van Jeremia en Ezechiël gelijken op of ontleend zijn aan den
profeet Hosea, althans daar allen schijn van hebben; Hosea schreef ook een langen tijd voor
hen. Gelijk Jeremia 7:31; 18:9; 25:10 en Ezechiël 26:13 overeenkomen met Hosea 2:11, zo kan
Ezechiël 16:16 enz. van Hosea 2:8 genomen zijn. En die belofte van den Heere hunnen God, en
David hunnen koning te dienen, les. 30:8, 9; Ezechiël 34:23, vinden wij reeds in Hosea 3:5.

Ezechiël 19:12 schijnt ontleend aan Hosea 13:15. De ene profeet bevestigt en versterkt den
anderen, en al deze dingen werkt een en dezelfde Geest.

HOOFDSTUK 1
1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van
Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van
Joas, koning van Israel.
2 Het begin van het woord des HEEREN door Hosea. De HEERE dan zeide tot Hosea: Ga
henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert
ganselijk van achter den HEERE.
3 Zo ging hij henen, en nam Gomer, een dochter van Diblaim; en zij ontving; en baarde hem
een zoon.
4 En de HEERE zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreel, want nog een weinig tijds, zo zal Ik de
bloedschulden van Jizreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis
van Israel doen ophouden.
5 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israels boog verbreken zal, in het dal van Jizreel.
6 En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam
Lo-ruchama; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israels, maar Ik zal ze
zekerlijk wegvoeren.
7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door den HEERE, hun
God, en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden
noch door ruiteren.
8 Als zij nu Lo-ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.
9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de
uwe niet zijn.
10 Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch
geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden
zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.
11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israels zullen samenvergaderd worden, en zich een
enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreel zal groot zijn.
2:1 (1:12) Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: Ruchama.

Gods gedachten worden de profeet medegedeeld en door hem aan het volk verkondigd in de
eerste drie hoofdstukken, door tekenen en typen, maar daarna alleen door prediking. In dit
hoofdstuk hebben wij
I. De algemene titel van het gehele boek, vers 1,
II. Enige bijzondere onderwijzing, die hij aan het volk moest overbrengen,
1. Hij moest ze overtuigen van de zonde, die zij begaan door van God af te hoereren, door een
vrouw van de hoererijen te nemen, vers 2, 3,
2. Hij moet hun de straf voorspellen, die om hun zonde over hen komen zou, in de namen van
zijn zoons, die betekenen, dat God het volk niet langer erkent en verlost, vers 4-6,
3. Hij moet troostende woorden brengen aan het rijk van Juda, dat nog aan de zuivere dienst
van God vasthield en dat van de verlossing des Heeren verzekeren, vers 7,
4. Hij moest hun de grote barmhartigheid voorhouden, die God aan Israël en Juda beide, in de
laatste dagen bewijzen zal, vers 10, 11, want in deze profetie zijn vele kostelijke beloften onder
de bedreigingen met wraak gemengd.

Hoséa 1:1-11.
1. Hier wordt de naam van de profeet en zijn afkomst gemeld, die hij, gelijk andere profeten,
aan zijn geschriften laat voorafgaan, die hij bereid is te bevestigen, van God afkomstig te zijn.
Hij zet er zijn hand bij en handhaaft wat hij gesproken en geschreven heeft. Zijn naam Hosea
(dat is dezelfde als de oorspronkelijke naam van Jozua) betekent "verlosser", want de profeten
waren werktuigen van de verlossing van Gods volk, en dat zijn trouwe predikanten ook. Zij
helpen menige ziel van de dood redden, door ze te verlossen van de zonde. Zijn bijnaam is:
Zoon van Beeri, of Ben-Beëri. Gelijk het nu is, was het toen ook: sommigen kregen hun
bijnaam van hun woonplaats zoals Micha de Morastiet en Nahum de Elkosiet, anderen van hun
ouders, zoals Joël de zoon van Pethuel en hier Hosea de zoon van Beëri. Misschien maakten ze
gebruik van die onderscheiding, wanneer de ouders zo hoog aangeschreven stonden, dat ze om
hunnentwille geëerd werden, maar het was een ongegronde verwaandheid van de Joden te
wanen, dat, zo de zoon van een profeet de naam zijns vaders droeg, hij zelf ook profeet was.
Beëri beduidt bron, wat ons kan doen denken aan de bron des levens en van het levende water,
waaruit profeten voortkomen en waarvan zij gestadig moeten drinken.
2. Hier zijn zijn gezag en zending. Het woord des Heren geschiedde tot hem. Het geschiedde
tot hem, het kwam tot hem met macht en energie, het werd hem geopenbaard als een
werkelijkheid en niet als eigen verbeelding, op de een of andere manier, zoals God zich aan
Zijn knechten de profeten openbaarde. Wat hij sprak en schreef, was bij goddelijke inspiratie,
het was door het woord des Heren, gelijk Paulus spreekt aangaande hetgeen hij door zuivere
ingeving wist, 1 Thessalonicenzen 4:15. Daarom is dit boek altijd bij de Oudtestamentische
Kanon gerekend, en het Nieuwe Testament hecht daaraan het zegel door meer dan één
aanhaling: Mattheus 2:15, 9:13, 12:7, Romeinen 9:25, 26, 1 Petrus 2:10. Want het Woord des
Heeren duurt tot in de eeuwigheid.
3. Hier is een opsomming van de tijden, waarin hij geprofeteerd heeft: in de dagen van Uzzia,
Jotham, Achaz, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas,
koning van Israël. Wij bezitten alleen deze algemene tijdsopgave, en niet die van enig bijzonder
deel ervan, gelijk bijvoorbeeld bij Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël en later bij Haggai en
Zacharia. Slechts één koning van Israël wordt genoemd, hoewel er in de aangegeven tijd meer
geregeerd hebben, omdat, na het noemen van de koningen van Juda, geen noodzaak bestond,
ook de andere te noemen. Het waren allen goddeloze vorsten, daarom heeft de profeet geen
lust ze te noemen en wil hun ook die eer niet aandoen. Uit deze opgave nu, die hier van de
verschillende regeringen, onder welke Hosea profeteerde, gegeven wordt (en het schijnt, dat
het woord des Heren steeds min of meer tot hem kwam, door al die tijd heen), blijkt,
a. Dat hij lange tijd geprofeteerd heeft, dat hij begon toen hij nog zeer jong was, waaraan het
voordeel van jeugd en levendigheid was verbonden, en dat hij die arbeid voortzette tot hij zeer
oud was, wat weer het voordeel van ervaring en gezag gaf. Het was hem een grote eer, zo lang
in zulk goed werk gebruikt te worden, en een grote weldaad voor het volk, zo lang een dienaar
Gods in hun midden te hebben, die hun toestand zo goed kende en er zo’n belang in stelde,
één, die er zo lang in bezig geweest en dus geheel aan gewend en hun zoveel nuttiger
geworden. En toch schijnt het, dat hij weinig goed onder hen gedaan heeft, hoe langer zij van
hem genoten, zoveel minder achtten zij hem, zij versmaadden eerst zijn jeugd en naderhand zijn
ouderdom.

b. Dat hij allerlei doorgemaakt heeft. Sommige van deze koningen waren goed en zullen hem
waarschijnlijk gesteund en bemoedigd hebben, andere waren slecht, die, naar wij
veronderstellen kunnen, het voorhoofd tegen hem fronsten en hem ontmoedigden, en toch
bleef hij dezelfde. Gods dienaren moeten verwachten, door eer en oneer, door kwaad gerucht
en goed gerucht te gaan, zij moeten besluiten vest te houden aan hun oprechtheid en
nauwgezet te zijn in hun werk.
c. Dat hij begon te profeteren op een tijd, toen Gods oordelen in aantocht waren, toen God op
meer onmiddellijke wijze met dat zondige volk begon te twisten dat in de hand des Heren viel,
alvorens in de hand van mensen overgeleverd te worden, want in de dagen van Uzzia en van
Jerobeam, zijn tijdgenoot, had de geduchte aardbeving plaats, vermeld in Zacheria 7:5 en
Amos 1:1. Ook heerste toen de sprinkhanenplaag, Joel 1:2-4, Amos 7:1, Hosea 4:3. De roede
Gods wordt gezonden om Zijn woord te versterken, en het woord Gods om Zijn roede te
verklaren, toch slaagt geen van beide in die taak, tenzij God door Zijn Geest oor en hart voor
onderricht en tucht opent.
d. Dat hij onder Israël begon te profeteren, toen dat rijk zich in bloei en welvaart verheugde,
want dat was zo in de tijd van Jerobeam II, gelijk wij lezen in 2 Koningen 14:25 :Hij bracht
ook weer de landpale van Israël en God verloste hen door Zijn hand, toch spreekt Hosea
onverschrokken tot hen van hun zonden en voorspelt hun de naderende ondergang. De mensen
moeten niet, om hun voorspoed in deze wereld, in hun zondige wegen gevleid worden, maar
ook dan even trouw gewaarschuwd, hun moet onverholen getuigd, dat hun welvaart geen
veiligheid waarborgt en geen stand houdt, zo zij in hun zondigen wandel blijven.
Deze woorden: Het begin van het woord des Heren door Hosea, kunnen slaan òf,
1. Op de verheven reeks profeten, die toen begonnen op te komen. Omstreeks die tijd leefden
en profeteerden Joël, Amos, Micha, Jona, Obadja en Jesaja, maar Hosea was de eerste van
degenen, die de val van Israël voorspeld hebben, het begin van het woord des Heeren was door
Hosea. Wij lezen in de geschiedenis van deze hier genoemden Jerobeam, 2 Koningen 14:27,
dat de Here niet had gesproken, dat Hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou,
maar spoedig daarna kwam die sprake toch, en Hosea was de man, die daarmede een aanvang
maakte. Dat maakte zeker zijn taak niet gemakkelijker, wie het eerst een onaangename tijding
brengt, moet de spits afbijten, en het duurde enige tijd, alvorens een tweede zijn profetie kwam
bevestigen. Of, eer,
2. Het begin van Hosea’s eigen profetie Dit was de eerste boodschap, waarmede God hem tot
dit volk zond, hun aan te zeggen, dat het een boos en overspelig geslacht was. Hij kon
verzocht hebben, vrijgesteld te worden van zo harde boodschap, totdat hij wat meer gezag en
naam onder zijn volk had gekregen, misschien ook hun genegenheid gewonnen. Neen, hij moet
hiermee beginnen, opdat zij zouden weten, wat van een profeet des Heren te wachten viel. Ja,
hij moest dit niet alleen prediken, maar het ook schrijven en zo publiekelijk maken, opdat dit
geschreven getuigenis tegen hen kon getuigen. Nu hier
I. Moet de profeet hun, als in een spiegel hun zonden laten zien en aantonen, hoe bovenmate
zondig zij waren, hoe verwerpelijk in Gods oog. De profeet wordt gelast, zich een vrouw van
de hoererijen en kinderen van de hoererijen te nemen, vers 2. Zo deed hij, vers 3. Hij huwde
een befaamde vrouw, Gomer, een dochter van Diblaïm, geen vrouw, die in haar huwelijk
overspel had begaan, want dan had zij gedood moeten worden, maar één, die ongehuwd

schandelijk geleefd had. Zo iemand te trouwen was geen "malum in se," geen kwaad op
zichzelf, maar alleen "malum per accidens," een kwaad door omstandigheden, niet voorzichtig,
behoorlijk of raadzaam, en daarom de priesteren verboden, en hetwelk, indien werkelijk
gedaan, de profeet verdriet zou hebben berokkend (gelijk als een vloek over Amasia gedreigd
werd, dat zijn vrouw een hoer zou zijn, Amos 7:17). Geen zonde was dat evenwel, als God zelf
dit met een heilig doel beval, ja, nu God het beval, was het zelfs zijn plicht en moest Hij Gode
de handhaving van zijn goede naam toevertrouwen. Maar de meeste uitleggers zijn van mening,
dat het slechts een visioen is geweest en slechts als gelijkenis dienst moest doen gelijk die
manier van onderwijzen bij de ouden bepaald bij de profeten, niet ongebruikelijk was. Wat zij
omtrent anderen wilden zeggen pasten zij bij gelijkenis op hen toe, zoals Paulus schrijft, 1
Corinthiers 4:6. Hij moest een vrouw van de hoererij nemen en kinderen bij haar verwekken,
die iedereen zou verdenken al waren zij ook in wettig huwelijk geboren, dat zij kinderen van de
hoererij waren. Die ongetrouwd zich aan hoererij had overgegeven, zou, getrouwd, al even
licht zich aan overspel schuldig maken. Nu, zegt God: Hosea, het land hoereert ganselijk van
achter de Heere. Het is Mij een even grote oneer en ergernis en kwelling, als een vrouw van de
hoererijen en kinderen van de hoererijen u zijn. In alle goddeloosheid had het volk God
verlaten, maar vooral hun afgoderij is de hoererij, waarvan ze hier beschuldigd worden. Aan
enig schepsel de eer te geven, die God alleen toekomt, is zo’n hoon en belediging voor God,
als het voor een man is, wanneer zijn vrouw meteen vreemde man overspel bedrijft. Vooral is
dat waar van dezulken, die hun godsdienst belijden en met God in verbond staan, het is het
verbreken van hun huwelijkstrouw, het is een afgrijselijke, verachtelijke zonde, en, meer dan
iets anders, verdwaast ze de geest en verderft het gemoed. Afgoderij is grote hoererij, erger
dan enige andere, het is zich van de Heere afkeren aan wie wij groter verplichtingen hebben
dan een vrouw aan haar man. Het land hoereert, niet hier en daar ontmoet men een enkel
persoon, die daaraan schuldig is, maar het hele land is ermee besmet, de zonde is een nationale
zonde, de ziekte epidemisch. Welk een hatelijk iets moest dat zijn voor een heilig man, een
vrouw van de hoererij te hebben, en kinderen van de hoererij, gelijk zij was! Welk een
beproeving zou het zijn voor zijn geduld, en, indien zij in die weg volhardde, wat kon dan
anders verwacht worden dan dat hij haar de scheidbrief gaf? En wordt dat niet nog meer
honend voor de heilige God, zo’n volk te hebben, dat naar Zijn naam genoemd was en een
plaats had in Zijn Huis? Hoe groot is Zijn geduld dan met hen! En hoe rechtvaardig is Hij, als
Hij ze eindelijk verwerpt! Het was, alsof hij Gomer, de dochter van Diblaim getrouwd had, die
toen waarschijnlijk een bekende hoer was. Het land Israëls was toen aan Gomer gelijk. Gomer
betekent bederf, Diblaim beduidt twee koeken of vijgeklompen, dat wil zeggen, dat Israëls
ondergang nabij was, en dat weelde en zinnelijkheid daarvan de oorzaak waren. Ze waren als
de slechte vijgen, die vanwege de slechtheid niet konden gegeten worden. Het wijst de zonde
aan als de dochter van overvloed, en het verderf als de dochter van misbruik van overvloed.
Sommigen geven aan het bevel, dat God zijn profeet gaf, deze zin: Ga, neem u een vrouw van
de hoererij, want als gij een eerbare vrouw zoudt willen zoeken, dan vindt gij er geen,
aangezien het hele land zich aan hoererij schuldig maakt, de gewone zonde, die afgoderij
vergezelt.
II. De profeet moet hun, als door een doorzichtig glas, hun ondergang voorstellen, en dit doet
hij door de namen, die hij aan de kinderen, uit deze vrouw geboren, geeft. Want gelijk de
begeerlijkheid ontvangen zijnde, zonde baart, zo baart de zonde, voleindigd zijnde, de dood.
1. Hij voorzegt de val van het koningshuis door de naam, die hij aan zijn eerste kind, dat een
zoon is, geeft, noem zijn naam Jizreël, vers 4. Wij lezen, dat ook de profeet Jesaja aan zijn
kinderen profetische namen geeft, Jesaja 7:3, 8:3. Jizreël wil zeggen het zand Gods, dat

moesten zij geweest zijn. Maar het betekent ook de verstrooiden van God, zij zouden zijn als
schapen op de bergen, die geen herder hebben. Noem hem niet Israël, dat overwinning,
heerschappij beduidt. Al de eer, aan die naam verbonden, hebben ze verloren, maar noem hem
Jizreël, verstrooiing, want wie de Here verlaten hebben, zullen eindeloos ronddolen. Tot nog
toe zijn ze gelijk zaad verstrooid geweest, nu zullen ze verstrooid worden als kaf. Jizreël was
de naam van een van de koninklijke verblijfplaatsen, het was een schone stad, gelegen in een
aangenaam dal, met zinspeling op deze naam wordt dat kind Jizreël genoemd, want nog een
weinig tijd, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis van Jehu.
Merk hier op,
a. Met wie God een twist heeft, namelijk met het huis van Jehu, want menigmaal bezoekt God
de misdaden van de vaderen aan de kinderen. Het is het koninkrijk van Israël, dat of de
tegenwoordige koninklijke familie, die van Jehu, bedoelt, die spoedig door God werd
verworpen (want de zoon van deze Jerobeam, Zacharia, die slechts zes maanden regeerde, was
de laatste uit Jehu’s geslacht), of het gehele rijk in het algemeen, dat in zijn bederf en
goddeloosheid voortging en ophield onder de regering van Hosea, ongeveer zeventig jaren
later, bij God is dat een korte tijd. Zie, noch de praal van koningen noch de macht van de
koninkrijken kan beveiligen tegen Gods verwoestende oordelen, zo zij voortgaan, tegen Hem
te rebelleren.
b. Wat de reden van deze twist is: Ik zal de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis
van Jehu, het bloed, dat Jehu te Jizreël vergoot, toen hij, op Gods bevel en in gehoorzaamheid
aan zijn woord, het ganse huis van Achab uitroeide met deszelfs bloedverwanten en de
aanbidders van Baäl. God had goedgekeurd wat hij gedaan had, 2 Koningen 10:30 :Gij hebt
welgedaan, doende wat recht is in mijn ogen, en hebt aan het huis van Achab gedaan alles wat
in mijn hart was, en toch wil God hier wreken al het bloed, dat Jehu vergoten had, toen de tijd
voorbij was, gedurende welke hem zonen, tot in het vierde gelid, op de troon van Israël zouden
zitten. Maar hoe kan dezelfde daad beloond en gewroken worden? Zeer terecht, de zaak was in
zich zelf goed geweest, een rechtvaardig oordeel over het huis van Achab, wel verdiend, en als
zodanig werd ze beloond. Maar Jehu had het niet op de goede manier gedaan: hij bedoelde zijn
eigen bevordering, niet de eer van God, en mengde eigen lust met de uitvoering van Gods
gerechtigheid. Hij had het gedaan met haat tegen de zondaars maar niet uit haat tegen de
zonde, want hij onderhield de kalverendienst en nam niet waar te wandelen in de wet des
Heren, de God van Israël, 2 Koningen 10:31. En daarom, toen de ongerechtigheid van zijn huis
vol was, en God kwam om afrekening te houden, luidde het eerste punt van de acte van
beschuldiging: de bloedschulden van Jizreël, een punt, dat, als de rest inhoudende, voorafgaat.
Toen het huis van Baesa werd uitgeroeid, was dat, omdat het gewandeld had in de weg van
Jerobeam, en omdat hij Jerobeam verslagen had. 1 Koningen 16:7. Zie, degenen, wie de
rechtspleging toevertrouwd is, hebben te waken, dat die uit het rechte beginsel en met het
juiste doel wordt uitgeoefend, en dat niet zij zelf leven in de zonden, die zij in anderen straffen,
opdat niet hun rechtvaardig vonnis eenmaal hun als moord aangerekend wordt.
c. Hoe ver deze twist zal voortgezet worden, het zal niet zijn tot verbetering, maar tot
verwoesting. Sommigen verstaan deze woorden: Ik zal de bloedschulden van Jizreël bezoeken
over het huis van Jehu, niet als vergelding van bloedschulden, maar als herhaling ervan, aldus:
Ik zal het huis van Jehu straffen, gelijk Ik het huis van Achab heb gestraft, omdat Jehu zich
door de straf van zijn voorgangers niet heeft laten waarschuwen, maar in het voetspoor van
hun afgoderij gewandeld. En nadat Ik het huis van Jehu heb uitgeroeid, zal Ik het koninkrijk

van het huis Israëls doen ophouden. Ik zal beginnen het neer te werpen, of schoon het nu
bloeit. Na de dood van Zacharia, de laatste uit het huis van Jehu, begon het rijk van de tien
stammen te vervallen en ging zichtbaar achteruit. En, om die val voor te bereiden, wordt
gedreigd, vers 5 :En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal, in het
dal van Jizreël, of in het Chaldeeuwsch, de kracht van de krijgslieden van Israël. God zal hen
onbekwaam maken om zich te verdedigen of de vijand te weerstaan. De boog, die in stijvigheid
blijft, Genesis 49:24, en in de hand verandert, Job 29:20, is het beeld van toenemende macht,
en de boog, die verbroken wordt, van genomen vernietigde macht. De boog zal gebroken
worden in het dal van Jizreël, alwaar waarschijnlijk het tuighuis was, of mogelijk ook omdat
daar een slag geleverd was, die het rijk van Israël zeer verzwakt had. Zie, er is geen
bescherming tegen Gods twisten, wanneer Hij tegen een volk optrekt, dan worden hun bogen
spoedig gebroken en hun sterkten weldra nedergeworpen. In het dal van Jizreël was dat bloed
vergoten, dat een rechtvaardig God op diezelfde plaats zou wreken, gelijk beruchte
misdadigers wel eens worden opgehangen juist op de plaats, waar de misdaad gepleegd was,
opdat de straf zou beantwoorden aan de zonde.
2. Hij voorspelt, dat God het ganse volk zal verlaten, en wel door de naam, die hij aan het
tweede kind moet geven. Het eerste was een zoon, dit tweede een dochter, om aan te tonen,
dat zowel zonen als dochters hun weg verdorven hadden. Sommigen zien daarin een teken dat
Israël verwijfd werd, en daardoor verzwakt en krachteloos. Noem de naam van deze dochter
"Lo-Ruchama, niet bemind" ( zo wordt het Romeinen 9:25 vertaald), of: "niet van de
ontferming deelachtig," aldus vinden wij het 1 Petrus 2:10. Het komt beide op hetzelfde neer.
Deze naam ziet op het vonnis over het huis Israëls: Ik zal Mij voortaan niet meer5 ontfermen
over het huis Israëls. Daarin wordt uitgesproken, dat God hun grote ontferming had betoond,
maar dat ze die gunst hadden misbruikt en verbeurd, en nu wilde God zich niet meer over hen
ontfermen. Zie, degenen, die Godsgenade verzaken voor valse ijdelheid, hebben oorzaak om te
verwachten, dat die genade hen verzaakt en zij aan die valse ijdelheid overgelaten worden,
Jona 2:18. De zonde neemt Gods genade zelfs van het huis Israëls, zijn eigen volk, weg, welks
lot inderdaad hachelijk is, wanneer Hij zegt, dat Hij zich niet meer over hen zal ontfermen. En
dan volgt: Ik zal ze zeker wegvoeren, sommigen vertalen: wegnemen, anderen uitrekken. Zie,
wanneer de stroom van de genade afgedamd wordt, dan staat niets meer te wachten dan de
fiolen van Gods toorn. Zij, over wie God zich niet langer ontfermen wil, zullen zekerlijk, als
droesem en drek, opgeruimd worden. Het woord voor wegvoeren betekent soms: de zonde
vergeven, en sommigen verstaan het hier in deze zin: Ik zal Mij voortaan niet meer over hen
ontfermen, ofschoon Ik ze tot nog toe, vergevende, heb vergeven. Hoewel God lang verdragen
heeft, Hij zal niet eeuwig verdragen als een volk weigert zich te bekeren. Of: Ik zal Mij niet
meer over hen ontfermen, dat Ik hun enigszins zou vergeven, of, gelijk de (Eng.) kanttekening
zegt: dat Ik hun ten enenmale zou vergeven. Wanneer vergevende genade wordt geweigerd,
kan geen andere worden verwacht, want die opent de deur voor alle andere genade. Sommigen
lezen hierin troost. Ik zal Mij niet meer over hen ontfermen, totdat Ik, vergevende, hun zal
vergeven, dat is totdat de Verlosser naar Sion komt om de goddeloosheden van Jakob af te
wenden, Romeinen 11:26. De Chaldeeuwsche lezing luidt: Maar, indien zij rouw hebben, zal
Ik, vergevende, hen vergeven. Zelfs de grootste zondaars zullen, wanneer zij tot inkeer komen
en terugkeren, ondervinden, dat er vergeving is bij God.
III. Hij moet hun bekend maken, welke genade God nog voor het huis van Juda bestemd heeft,
ten tijde, toen Hij zo met het huis Israëls twistte, vers 7 :Maar over het huis van Juda zal Ik Mij
ontfermen. Zie, ofschoon sommigen om hun ongehoorzaamheid worden afgesneden, zal God
zich altijd een overblijfsel bewaren, dat vaten en gedenktekenen van Zijn barmhartigheid zijn.

Wanneer de goddelijke gerechtigheid In sommigen verheerlijkt wordt, in anderen wordt vrije
genade verheerlijkt. En, hoewel enigen door ongeloof afgebroken worden, toch zal God tot
aan ‘s wereld einde Zijn gemeente hebben. Het verergert de verwerping van Israël, dat God
zich over Juda nog ontfermt en niet over Israël, ofschoon ook Juda goddelooslijk heeft
gehandeld, verwierp Hij het toen nog niet, zoals Hij Israël verwierp: Ik zal Mij over hen
ontfermen en ze verlossen. Zie, onze zaligheid zijn wij uitsluitend aan Gods genade
verschuldigd en niet aan enige verdienste van ons zelf. Nu,
1. Slaat dit, ongetwijfeld, op tijdelijke verlossing, die God in Zijn ontferming aan Juda schonk,
een gunst voor Juda en niet voor Israël. Toen de Assyrische legers Samaria hadden verwoest
en de tien stammen in gevangenschap meegevoerd, trokken zij verder om Jeruzalem te
belegeren. Maar God had erbarming met het huis van Juda en verloste het door de geweldige
slachting, die de engel in een nacht in het kamp van de Assyriërs aanrichtte. Zo redde de Heere
hun God hen onmiddellijk, niet door hun zwaard of door hun boog. Toen de tien stammen in
ballingschap smachtten en hun land door anderen bezet werd, toen zij zeker weggevoerd
waren, ontfermde zich God nog over het huis van Juda en verloste hen, en na zeventig jaar
bracht Hij ze terug, niet door kracht of geweld, maar door de Geest des Heeren der
heirscharen, Zacheria 4:6. Ik zal ze verlossen door de Heere hun God, dat is door Mijzelf. God
zal zich verhogen in Zijn sterkte, Psalm 21:14, zal Zijn werk zelf ter hand nemen. Die
verlossing is zeker, waarvan Hij de Auteur wil zijn, want wanneer Hij werkt, wie zal het keren?
En die verlossing is de zekerste, die Hij zelf tot stand brengt. De Heere alleen leidde hem,
Deuteronomium 32:12. Hoe minder er van de mens in enige verlossing is, en hoe meer van
God, zoveel heerlijker is ze en zoveel zoeter smaakt ze. Ik zal ze verlossen in het Woord des
Heeren ( zo luidt het Chaldeeuws) om Christus’ wil, die het eeuwige Woord is, en door Zijn
macht. Ik zal ze niet verlossen door boog of zwaard, dat is,
a. Zij zullen verlost worden, wanneer zij zo diep vernederd zijn, dat zij noch boog noch zwaard
bezitten om zich te verdedigen, Richteren 5:8, 1 Samuel 13:22.
b. Zij zullen door de Heere verlost worden, wanneer zij verleerd hebben op hun eigen kracht of
oorlogstuig te vertrouwen, Psalm. 44:6.
c. Zij zullen gemakkelijk verlost worden, zonder hulp van boog of zwaard, vers 7, Jesaja 9:5.
Ik zal ze door de Heere hun God verlossen. Als Hij zich hun God noemt, dan ligt daarin een
verwijt aan de tien stammen, die Hem als hun God hadden verworpen, om welke reden Hij hen
had verworpen. Dit geeft ook de ware reden aan waarom Hij nog genade had voor het huis van
Juda en dat verloste: omdat zij Zijn verbond als dat des Heeren hun God, nog onderhielden en
als beloning voor hun trouw aan Zijn woord en Zijn dienst. Maar,
2. Het kan ook betrekking hebben op Judas verlossing van de afgoderij, welke verlossing hen
bekwaam maakte en voorbereidde op andere verlossingen. En dit was inderdaad eene
verlossing door de Heere hun God, alleen gewrocht door Zijn macht en genade, die ook door
boog noch zwaard kan gewerkt worden. Juist toen het koninkrijk van Israël onder Hosea,
zeker weggevoerd werd, werd het rijk van Juda, onder Hiskia, heerlijk hervormd en daarom
gespaard. En in Babel verloste God hen eerst van de afgoderij en daarna van de
gevangenschap.

3. Sommigen houden het ervoor, dat deze belofte vooruitziet op de grote verlossing, die in de
volheid van de tijden, zou teweeggebracht worden door de Heere God, Jezus Christus, die in
de wereld is gekomen om Zijn volk te verlossen van hun zonden.

I. De tijdelijke verwerping van Israël wordt betekend door de naam van een derde kind dat
Hosea bij deze lichtzinnige vrouw had vers 8, 9. Wij moeten daarbij niet vergeten, dat al die
kinderen, wier namen zulk een sombere betekenis hadden voor het huis Israëls, kinderen van de
hoererijen waren, vers 2, allen geboren uit de hoer, die Hosea tot vrouw had genomen, om aan
te duiden, dat de ondergang van Israël het natuurlijke gevolg was van de zonde van Israël.
Hadden zij geen opstand gepleegd tegen God, dan zou Hij ze nimmer verlaten hebben, God
verlaat niemand, die niet eerst Hem verlaat. Hier is,
1. De geboorte van dat kind: Als zij nu Lo Ruchama gespeend had, ontving zij en baarde een
zoon, vers 8. Er wordt melding gemaakt van een zeker tijdsverloop voor de geboorte van dit
kind, dat in zijn naam de zekere voorzegging zou dragen van hun algehele verwerping, dat
uitstel moet Gods geduld met hen betekenen en Zijn onwilligheid om terstond tot uitersten
over te gaan. Sommigen geloven, dat de geboorte van een anderen zoon ziet op de volharding
van het volk in hun goddeloosheid, de lust ontving nog steeds en baarde nog immer zonde. Zij
deden zonde tot zonde toe zoals de Chaldeeuwsche paraphrase luidt), zij worden oud en
hardnekkig in hun overspel.
2. De naam, aan dit kind gegeven. Noem hem Lo-Ammi, niet Mijn volk. Toen hun gezegd
werd, dat God zich voortaan niet meer over hen zou ontfermen, sloegen zij er geen acht op,
maar bliezen zich op met deze verwaandheid dat zij toch Gods volks waren, over wie Hij zich
wel moest ontfermen. En daarom breekt Hij die staf onder hen en loochent alle betrekking tot
hen: Gij zijt Mijn volk niet, en Ik wil uw God niet zijn. Ik wil de Uwe niet zijn, letterlijk
vertaald. Ik wil tot u in generlei betrekking staan, wil niets met u te doen hebben, Ik wil uw
Koning, uw Vader, uw Beschermer niet zijn. Wij kunnen dat alles zeer gevoegelijk
samenvatten in dit ene woord: Ik wil de Uwe niet zijn, Ik wil niet meer voor u zijn wat Ik voor
u ben geweest, noch wat gij tevergeefs zult verwachten, dat Ik nog zijn zal, noch wat Ik zou
geweest zijn, indien gij u bij Mij gehouden hadt.
Merk op: "Gij zijt Mijn volk niet, gij handelt niet gelijk Mijn volk betaamt, gij geeft geen acht
op Mij noch gehoorzaamt Mij, als Mijn volk behoorde te doen. Gij zijt niet Mijn volk, maar het
volk van deze of genen drekgod, en daarom erken Ik u niet als Mijn volk, noch zal u
beschermen, neem generlei aanspraak van u op Mij aan, vraag u niets en verlos u niet uit de
handen dergenen, die u gevangen hebben. Laat die u nemen, gij zijt de Mijne niet. Gij wilt in
Mij uw God niet zien, maar brengt valse goden uw hulde, en daarom wil Ik uw God niet zijn,
gij hebt met Mij niets te maken noch enig goed van Mij te wachten." Zie, als God ons in een
verbond met Hem brengt, is dat alleen Zijn werk en Zijn genade, want het begint van Zijn kant:
Ik wil hun tot een God zijn, en dan zullen zij Mij to! een volk zijn, wij hebben Hem lief, omdat
Hij ons eerst heeft liefgehad. Maar dat het verbond verbroken wordt, is alleen ons werk en
onze dwaasheid. De breuk ligt aan ‘s mensen zijde: Gij zijt Mijn volk niet, en daarom wil Ik uw
God niet zijn. Indien God iemand haat, is dat, omdat hij eerst Hem gehaat heeft. Dit werd
vervuld, toen Israël zeker weggevoerd werd naar Assyrië, en hun plaats kende hen niet meer.
Zij waren niet meer Gods volk, want zij hadden Zijn kennis en Zijn dienst verloren, geen
profeten werden hun meer gezonden, geen beloften meer hun gedaan, zo als de twee stammen

in hun ballingschap. Ja, zij waren zelfs geen volk meer, maar, zover bekend is vermengd onder
de natiën, in welker midden ze nu woonden, en gingen in hen op.
II. Van de terugkeer en het herstel van Israël in de volheid van de tijden. Hier, gelijk tevoren,
gedenkt God van Zijn barmhartigheid te midden van de toorn, de verwerping is niet volstrekt,
en evenmin onherroepelijk, vers 10, 11:Nochtans zal het getal van de kinderen Israëls zijn als
het zand van de zee. Zie, hoe dezelfde hand, die wondt, ook uitgestrekt is om te helen, en hoe
teder Hij, die scheurt, ook weer verbindt. Ofschoon God wondt door Zijn bedreigingen, toch
zal Hij medelijden hebben en met eeuwige goedertierenheid vergaderen. Het zijn zeer kostelijke
beloften, die hier aangaande het Israël Gods gedaan worden, en die ons nu van nut kunnen zijn.
1. Sommigen menen, dat deze beloften haar vervulling vonden in de terugkeer van de Joden uit
hun ballingschap in Babel, toen velen uit de tien stammen zich bij Juda voegden en van de
vrijheid genoten, die Cyrus uitriep, in grote getale uit de verschillende landen opkwamen,
waarheen zij verstrooid waren, naar hun eigen land terug. Zulks geschiedde onder Zerubbabel,
hun hoofd, allen smolten tot één volk samen, terwijl ze tevoren twee gescheiden volken waren
geweest. En in hun land, waar God ze door Zijn profeten had verloochend en verworpen als de
Zijne niet, zou Hij ze door Zijn profeten weer aannemen, en zij als Zijn kinderen voor Hem
verschijnen, en uit alle delen des lands naar Zijn tempel komen om te aanbidden. Wij hebben
reden om te geloven, dat, hoewel deze belofte ook een verder strekkende betekenis heeft, ze
ook genadevol bedoeld en vromelijk gebruikt werd tot steun en troost voor de ballingen in
Babel. Ze gaf hun een algemene verzekering van barmhartigheid, die God hun en hun land zou
bewijzen, het volk kon niet verstrooid worden, zolang deze zegen bij hen bleef, die hun nu
toegezegd werd.
2. Anderen menen, dat deze beloften haar vervulling, althans haar volkomen vervulling, niet
zullen hebben tot op de algemene bekering van de Joden in het laatste van de dagen, die nog
verwacht wordt, wanneer de bijna ongelofelijke aantallen Joden, die nu verstrooid zijn als het
zand van de zee, zullen toegebracht worden om het geloof in Christus te omhelzen en in de
Nieuwtestamentische kerk ingelijfd te worden. Dan en niet eerder, zal God ze als Zijn eigen
volk erkennen, Zijn kinderen, zelfs daar waar zij onder de droeve tekenen van hun verwerping
hadden gelegen. De Joodse doctoren zien op deze belofte als nog niet in vervulling gegaan.
Maar,
3. Het is zeker, dat deze belofte haar vervulling heeft gehad in de stichting van Christus’
koninkrijk, door de prediking des Evangelies en de toebrenging beide van Joden en heidenen,
want daarop past Paulus deze woorden toe, Romeinen 9:25, 26, en Petrus, wanneer hij schrijft
aan de Joden in de verstrooiing, I Petrus 2:10. Israël is hier de nieuwtestamentische kerk, het
geestelijke Israël, Galaten 6:16, alle gelovigen, die in de voetstappen van de gelovige Abraham
wandelen en zijn zegen beërven, hij is de vader van de gelovigen, hetzij Joden hetzij heidenen,
Romeinen 4:11, 12. Laat ons nu zien, wat aan dat Israël beloofd is.
A. Dat het grotelijks zal vermenigvuldigen en zijn getal zeer toenemen, het zal zijn als het zand
van de zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden. Ofschoon het Israël naar het vlees
verminderd en gering is, het geestelijke Israël zal talrijk zijn, ja ontelbaar. In de omvangrijke
menigten, die door de prediking van het Evangelie tot Christus zijn gebracht, beide in de eerste
eeuwen des Christendoms en daarna, is deze belofte vervuld, duizenden uit elke stam van Israël
en uit andere volken een schare, die niemand tellen kan, Openbaring 7:4, 9, Galaten 4:27.
Hierin wordt de belofte aan Abraham, toen God hem hoge vader van een menigte noemde,

haar volle vervulling, Genesis 17:5, en Genesis 22:17. Sommigen merken op, dat zij hier met
het zand van de zee vergeleken worden, niet alleen om hun getal, maar, gelijk het zand van de
zee als slagboom tegen de wateren dient, dat ze de aarde niet overstromen, zo zijn de
Israëlieten inderdaad een afwerende muur voor de plaatsen, waar zij wonen, om oordelen verre
te houden. God kan niets tegen Sodom doen, zolang Lot daar vertoeft.
B. Dat God Zijn verbond met het Nieuwtestamentische Israël wil vernieuwen en zichzelf een
gemeente vormen naar een even volledige en uitvoerige grondwet, als die aan de
Oudtestamentische kerk ten grondslag lag. Ja, de voorrechten van de eerste zijn veel groter: ter
plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: gijlieden zijt Mijn volk niet, daar zult gij weer tot het
verbond worden toegelaten en als Mijn volk erkend. De verlaten heidenen en de verworpen
Joden, ieder op hun eigen plaats, zullen begenadigd en gezegend worden. Daar, waar de
vaderen om hun ongeloof afgesneden zijn, zullen de kinderen, op hun geloof, weer
aangenomen worden. Dit is een gezegende opstanding, dat zij, die Gods volk niet waren, weer
Gods volk worden. Ja, de voorrechten worden uitgebreid, nu is het niet alleen: Gij zijt Mijn
volk, als tevoren, maar: Gij zijt kinderen van de levende God of gij door uw geboorte Joden of
heidenen zijt." Israël onder de wet, was Gods Zoon, Zijn eerstgeborene, maar toen was het
minderjarig, nu, onder het Evangelie, zijn ze opgegroeid tot groter verstand en meerder
vrijheid, Galaten 4:1, 2.
Merk op,
a. Het is het onuitsprekelijk voorrecht van alle gelovigen, dat zij de levende God tot hun Vader
hebben, de eeuwige God, en zichzelf mogen beschouwen als kinderen door genade en
aanneming.
b. Het kindschap van de gelovigen zal erkend worden, tot hen zal, tot hun troost en
voldoening, tot hun eer voor de oren van de wereld gezegd worden: gij zijt kinderen van de
levende God. Laat de heiligen niet ongerust zijn, laat anderen hen niet verachten, want vroeger
of later zullen de kinderen Gods geopenbaard worden, en de ganse wereld zal hun
uitnemendheid kennen, en de waardigheid, die God hun geeft.
c. Het zal hun zeer tot troost en eer verstrekken, wanneer zij met de tekenen van Gods gunst
verwaardigd worden op dezelfde plaats, waar zij zolang onder de tekenen van Zijn ongunst
gebukt gingen. Het is ook troost voor de gelovige heidenen, dat zij niet naar Jeruzalem
behoeven te gaan om als Gods kinderen aangenomen en erkend te worden, maar mogen blijven
waar zij zijn, op die plaats, al ware het de verst verwijderde plaats op aarde, op die plaats, waar
zij op grote afstand waren, waar tot hen werd gezegd: Gij zijt Gods volk niet, maar vreemd
daarvan, Jesaja 56:3, zelfs daar, zonder land en maagschap te verlaten, kunnen zij door het
geloof de Geest van de aanneming ontvangen, waarbij hun geest medegetuigt, dat zij kinderen
Gods zijn.
C. Dat zij, die onderling verdeeld waren tot elkander zullen gebracht worden, vers 11. de
kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden. Deze
samenvergadering van Juda en Jeruzalem, van die twee rijken, die met elkander in oorlog
geweest waren en elkander gebeten en vereten hadden, wordt hier alleen als voorbeeld
aangehaald van de gelukkige gevolgen van de stichting van Christus’ koninkrijk in deze wereld.
Wie onderling in de bitterste vijandschap hadden geleefd, zullen elkaar verstaan en liefhebben.
Dit werd letterlijk vervuld, toen de Galileërs, die een deel van het rijk van de tien stammen

bewoonden, zich zo van harte verenigden met degenen, die waarschijnlijk het eerst Joden
genoemd werden (die van het rijk van Juda), toen zij Christus volgden en Zijn Evangelie
aannamen. En Jezus’ eerste discipelen waren deels Galileërs, deels Joden. Het eerste gebied,
dat met het licht des Evangelies werd gezegend, was het land Zebulon en Nephtalim, Mattheus
4:15. En al was er nog niet dadelijk een goede verstandhouding tussen Joden en Galileërs, hun
geloof in Christus nam alle verschil weg, en er bleef van de vroegere verdeeldheid niets over.
Ja, toen de Samaritanen geloofden, al had er vroeger tussen hen en de Joden nog groter
vijandschap bestaan, bracht Christus tussen die beide volkomen eensgezindheid, Handelingen
8:14, Zo werden Juda en Israël samenvergaderd, en toch was dit nog maar een type van de
veel belangrijker samenbrenging van Joden en Heidenen, toen door de dood van Christus, de
muur des afscheidsels, de ceremonieële wet, was teniet gedaan, zie Efeziers 2:14-16. Christus
is gestorven en heeft dat volk en de kinderen Gods die verstrooid waren, tot een vergaderd,
Johannes 11:52, Efeziers 1:10.
D. Dat Jezus Christus het verenigingspunt voor al Gods geestelijk Israël zou zijn. Zij stemmen
er allen mee in, zich een enig hoofd te stellen, dat niemand anders kan zijn dan Hij, die God
gesteld heeft, namelijk Christus. Zie, Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, haar enig
Hoofd, niet maar in staatkundige zin, maar een met levensinvloed, als dat van het natuurlijke
lichaam. -In Christus te geloven is: Hem tot ons Hoofd aan te nemen, dat is: Gods bestel toe te
stemmen en ons gewilliglijk aan Zijn leiding en regering toe te vertrouwen, en dat in
gemeenschap en samenwerking met alle goede Christenen. Zodat zij, ofschoon zij velen zijn,
toch in Hem een en onderling één zijn. "Quiconveniunt in aliquo tertio inter se conveniunt,"
wie met een derde overeenstemmen, stemmen met elkander overeen.
E. Dat zij Christus tot hun hoofd gesteld hebbende, uit het land zullen optrekken, zij zullen
komen, van allerlei aard, uit allerlei plaatsen, om zich bij de gemeente aan te sluiten, gelijk ze,
onder de Joodse bedeling, van alle delen van het land Israëls naar Jeruzalem opkwamen om
daar te aanbidden, Psalm 122:4. Daarheen gaan de stammen op, en op dat opgaan speelt de
profeet voor de geest, als hij in deze profetie spreekt van de toebrenging van de heidenen tot
de kerk, Jesaja 2:3. Komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Het betekent geen
plaatsverandering, want zij worden gezegd op een plaats te zijn, vers 10, maar een verandering
des gemoeds, een geestelijk opgaan tot Christus. Zij zullen optrekken van de aarde (gelijk men
lezen, kan), want zij, die zich aan Christus geven als hun Hoofd, brengen hun genegenheid van
de dingen van deze aarde over op de dingen, die boven zijn, Colossenzen 3:1, 2, zij zijn niet
van de wereld, Johannes 15:19, maar hun wandel is in de hemelen. Zij zullen optrekken uit het
land, al is dat hun geboortegrond, zij zullen het gaarne verlaten om het Lam te volgen, waar
het ook heengaat.
F. Dat. wanneer dit alles geschiedt, de dag van Jizreël groot zal zijn. Hoewel de dag van
Jizreëls beproeving groot is (gelijk sommigen het verstaan), ook de dag van Jizreëls
heerlijkheid zal groot zijn. Dat zal Israëls dag zijn, het zal zijn eigen dag zijn, nadat zijn
vijanden zo lang hun dag gehad hebben. Israël heet hier Jizreël, het zaad Gods, het heilige zaad,
het steunsel van het land. Dit zaad wordt nu in de aarde gezaaid en onder de kluiten begraven,
maar groot zal de dag zijn, wanneer de oogst komt. Groot was de dag van de kerk, toen
dagelijks tot de gemeente toegedaan werden, die zalig werden, Handelingen 2:47, toen deed de
Almachtige grote dingen aan haar.

HOOFDSTUK 2
1 (1:12) Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: Ruchama.
2 (2:1) Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet
ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar
borsten wegdoen.
3 (2:2) Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd; ja,
make ze als een woestijn, en zette ze als een dor land, en dode ze door dorst;
4 (2:3) En Mij harer kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.
5 (2:4) Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk;
want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn
vlas, mijn olie en mijn drank geven.
6 (2:5) Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken,
dat zij haar paden niet zal vinden.
7 (2:6) En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen; en zij zal hen zoeken, maar
niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man, want
toen was mij beter dan nu.
8 (2:7) Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar
het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal gebruikt hebben.
9 (2:8) Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn
gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te
bedekken.
10 (2:9) En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen; en niemand zal
haar uit Mijn hand verlossen.
11 (2:10) En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en
haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden.
12 (2:11) En Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, waarvan zij zegt: Deze zijn
mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben; maar Ik zal ze stellen tot een woud,
en het wild gedierte des velds zal ze vreten.
13 (2:12) En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en
zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar
heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.
14 (2:13) Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar
haar hart spreken.
15 (2:14) En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der
hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen zij optoog uit
Egypteland.
16 (2:15) En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn
Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!
17 (2:16) En Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun
namen gedacht worden.
18 (2:17) En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds,
en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog,
en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.
19 (2:18) En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in
gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
20 (2:19) En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.
21 (2:20) En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal
den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.

22 (2:21) En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders den most en de olie; en die zullen
Jizreel verhoren.
23 (2:22) En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal
zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

De inhoud van dit hoofdstuk komt vrijwel overeen met die van het voorgaande en spreekt van
dezelfde gebeurtenissen en de oorzaken daarvan. Gelijk daar, zo ook hier,
I. Ontdekt God, door Zijn profeten, de zonde van het volk en bezoekt hen daarover, namelijk
de zonde van hun afgoderij hun geestelijke hoererij, hun afgodendienst en vergeten van God en
hun verplichtingen jegens hen, vers 1, 2, 5, 8.
II. Bedreigt Hij hen, dat Hij hun zal ontnemen die overvloed van allerlei goeds, waarmede zij
hun afgoden hadden gediend en hen hulpeloos aan de verwoesting overgeven, vers 3-4, 6, 7, 913.
III. Belooft Hij, om Zijnentwil, ten laatste in een weg van barmhartigheid tot hen weder te
keren, vers 14, en hun vroegere overvloed weer te schenken, vers 15 hen van hun neiging tot
afgoderij te verlossen, vers 16, 17, zijn verbond met hen te vernieuwen, vers 18-20, en hen met
allerlei goeds te zegenen, vers 21-23.

Hoséa 2:1-22
Sommigen maken de eerste woorden van dit hoofdstuk tot de laatste van het vorige, en voegen
ze bij de beloften, die wij hier ontmoeten, aangaande de grote dingen, die God voor het volk
doen wilde. Wanneer zij Christus tot hun enig Hoofd hebben gesteld en om Hem verenigd zijn,
laat hen dan tot elkander zeggen, met triomf en in verrukking (laat de profeten het tot hen
zeggen, zo luidt het Chaldeeuwsch): "Troost, troost mijn volk. Zegt tot hen: Ammi en
Ruchama, noemt hen weer zo, want zij liggen niet meer onder het vonnis en de vloek van LoAmmi en Lo-Ruchama. Zij zullen weer Mijn volk zijn en opnieuw barmhartigheid verkrijgen".
Gods geestelijk Israël, uit Joden en heidenen zonder onderscheid samenvergaderd, zullen
elkaar broeders en zusters noemen, zullen elkaar als Gods volk en Zijn beminden erkennen,
elkaar omhelzen en elkaar opwekken om beide dank te betalen voor en te wandelen waardig de
gewone zaligheid waaraan allen deel hebben. Of liever: omdat de volgende woorden met deze
een nauw verband schijnen te hebben, ook deze zijn bedoeld ter overtuiging van schuld en ter
vernedering.
De moeder, vers 1, schijnt dezelfde te zijn als de broeders en zusters, Hoofdstuk 1:11, de kerk
van de tien stammen, de massa van het volk, die broeders waren, en in een bijzondere zin als de
hoofden en leidslieden, die als het ware de moeder waren, door welke de overigen werden
gevoed en opgebracht. Maar wie zijn de kinderen, die dus tegen hun moeder moesten twisten?
Of,
1. De godzaligen in hun midden, die tegen de goddeloosheid van hun tijd getuigden, laat ze
stoutmoedig voortgaan met hun getuigenis tegen de afgoderijen en de grote verdorvenheid, die
onder hun volk heerst. Laat degenen, die hun knie, voor Baäl niet gebogen hebben, de zaak
bepleiten tegen degenen, die dat wel hebben gedaan, en trachten, ze met zulke argumenten te
overtuigen, als hun hier in de mond gelegd worden. Zie, bijzondere personen mogen en
moeten, op hun plaats, optreden en getuigen tegen de openbare ontheiliging van Gods naam en
dienst. Kinderen mogen, nederig en bescheiden, met hun ouders spreken wanneer de laatsten
verkeerd handelen. Twist tegen uw moeder, zoals Jonathan tegen Saul deed, aangaande David.
Of
2. Die onder hen in lijden waren, die in de rampen van de tijd deelden, laat die niet over God
klagen, niet met Hem twisten, noch Hem de schuld geven, alsof Hij hard met hen handelt, en
niet gelijk een tedere vader. Neen, laat ze twisten tegen hun moeder, en haar de schuld geven,
omdat zij schuld heeft, vergelijk Jesaja 50:1 :"Om haar (Eng. vert.) overtredingen is uw
moeder weggezonden, zij heeft zich zelf en gij hebt haar al uw ellende te wijten". Laat ons nu
zien, hoe zij tegen haar twisten moeten.
I. Zij moeten haar herinneren de betrekking, waarin zij tot God gestaan, de vriendelijkheid, die
Hij haar getoond, de vele gunsten, die Hij haar geschonken of nog voor haar bestemd had. Laat
ze hun broeders en zusters zeggen, dat ze Ammi en Ruchama geweest waren, Gods volk en
vaten van Zijn barmhartigheid, en dat nog geweest zouden zijn, als haar moeder trouw was
gebleven, Hoofdstuk 1:12. Zie, onze betrekking tot God en afhankelijkheid van Hem
verergeren nog zeer onze opstand tegen Hem.
II. Zij moeten haar, in Gods naam, voorhouden, dat zij het huwelijkscontract tussen haar en
God verbroken heeft. Laat ze haar zeggen, dat God haar niet langer als Zijn vrouw beschouwt
noch Zichzelf als haar Man. Zeg haar, vers 1, dat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet

ben dat zij door haar geestelijke hoererij al de eer en de troost van haar betrekking tot God
heeft verbeurd en Hem getergd, haar de scheidbrief te geven.
Merk op, geen overweging kan machtiger zijn om ons tot berouw te brengen dan de hoon, die
wij God door onze zonde hebben aangedaan, en de terging om ons te verloochenen en te
verwerpen. Het is tijd om rondom ons te zien, en te bedenken welke weg wij moeten inslaan,
wanneer God dreigt, ons te laten varen, want wee ons, als hij niet onze Man is. Zij moesten
haar dit verwijten, vers 4 :Hunr moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt
schandelijk, of gelijk het Chaldeeuwsch luidt: Hun moeder heeft de hoer gespeeld, hun
vergadering heeft valse profeten (of liever: afgoden) nagehoereerd. Een afgod heet een
schandelijkheid, Hoofdstuk 9:10, en afgoderij een schandelijk ding. Het is niet alleen een hoon
jegens God, maar ook een belediging van de mens, neer te vallen voor een stuk hout van een
boom, gelijk de profeet het noemt. Of: het beduidt, dat de zondaar onbeschaamd, schaamteloos
in de zonde is en weigert schaamrood te worden Jesaja 6:15. Of: zij heeft beschaamd gemaakt
heeft allen die haar zien beschaamd, haar eigen kinderen schamen zich, met haar verwant te
zijn.
III. Zij moeten haar bestraffen om haar ondankbaarheid jegens God, haar Weldoener, als zij
aan haar afgoden de dank brengt voor de gaven, die Hij haar had geschonken, en dan deze
reden opgaf waarom zij hun de eer bracht, die Hem alleen toekwam: Ik zal mijn boelen nagaan,
die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank gaven.
Merk hier op
1. Haar goddeloos besluit om in haar afgoderij te volharden, ondanks al wat God had gezegd
om haar er van af te trekken, beide door Zijn profeten en door Zijn handelingen met haar. Zij
zeide: Wat daartegenover ook aangeboden wordt, ik zal mijn boelen nagaan, of hen, die mijn
liefde verwerven, wie ik mijn liefde niet kan weigeren. Van alle volken, wier verbond Israël
begeerde en op wie het steunde, verstonden de Chaldeën het het best, haar te verschaffen wat
zij nodig had. Maar het is beter te verstaan van de afgoden, die zij dienden, om haar liefde voor
wat zij haar boelen noemt te verklaren. Zie, wie schandelijk handelen: zij, die willens en wetens
de zonde doen, en zij, die hun leven in de zonde openlijk uitspreken en erkennen. Zie de
dwaasheid van de afgodendienaars, boelen te noemen wat zelfs geen leven heeft. Laat ons
leren, God onze Liefhebber te weten, laat ons van Hem alles goeds denken, in Hem het
hoogste belang stellen en van Zijn liefde genieten.
2. De grote fout, waarop dit besluit gegrond was: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood
en mijn water, dus spijs en drank, mijn wol en mijn vlas, dus mijn kleding, mijn olie en mijn
drank, dus ook wat men weelde kan noemen, geven zullen. Voor drank kan men ook lezen
sterke drank en wijn.
Merk op,
a. Zinnelijke dingen zijn de beste voor vleselijk gezinde harten en hebben de grootste
aantrekkelijkheid, als ze die najagen, bekommeren ze zich weinig om wat volgen zal. De God
Israëls stelde haar voor Zijn inzettingen en rechten, Deuteronomium 4:8, begeerlijker dan goud
en zoeter dan honig, Psalm 19:11, beloofde haar Zijn gunst, die haar vreugde in hun hart zou
geven meer dan vermenigvuldigde koren en most, Psalm 4:8, maar in al deze dingen had zij
geen smaak. Vanwaar haar aardse benodigdheden kwamen, daarheen wilde zij haar

genegenheden wenden. "O curvae in terram animae et coelestium inanes!" O ontaarde
gemoederen, u buigende naar de aarde, zonder iets hemels!
b. Het is God onteren en beledigen, wanneer men Hem vergeet in het najagen van zinnelijke
genoegens en genot, Hem, die ons niet slechts iets beters, maar ook het zinnelijke schenkt. De
afgodendienaars noemden Ceres de godin van het koren, Bachus de god van de wijn enz. en
meenden dan dwaselijk, dat die hun koren en wijn gaven, en vergaten de Heere hun God, die
hun zowel een goed land als kracht geeft om vermogen te verkrijgen, Deuteronomium 8:18.
c. Velen worden door hun wereldse voorspoed in de zonde verhard. Zij had overvloed van
deze dingen, toen zij de afgoden diende, en dacht dan, dat zij ze van die afgoden kreeg, omdat
zij die diende, zo redeneerde zij: toen ik Melecheth des hemels drankofferen offerde, toen werd
ik met brood verzadigd, Jeremia 44:17, 18.
IV. Zij moeten haar overhalen om zich te bekeren en boete te doen. God zal haar
verloochenen, zo zij in haar hoererij voortgaat, laat ze haar hoererij wegdoen, vers 2. Laat haar
overtuigd worden dat bekering voor haar mogelijk is, haar afgoden, die haar dierbaar zijn,
kunnen nog verlaten worden, en het zal haar zekerlijk goed doen, indien zij zich bekeert. Zie,
ons pleiten met zondaars moet bedoelen, hen tot bekering uit te drijven, en niet, hen wanhopig
te maken. Laat ze haar hoererij en haar overspelerijen wegdoen, dezelfde zaak, tweemaal
genoemd, wijst op de menigte overtredingen, waaraan zij schuldig staat, die alle moeten
verlaten worden, eer zij met God kan verzoend worden. Laat zij ze van haar aangezicht
wegdoen, vers 1, als verfoeilijke dingen, die ze niet kan aanzien, laat haar tot dezelve zeggen:
Weg eruit! Jesaja 30:22. Laat zij ze wegdoen van haar aangezicht en van tussen haar borsten,
dit is laat haar niet doen als hoeren, die niet alleen haar eigen zondige neiging aan de dag
leggen, maar ook anderen daartoe prikkelen, door haar aangezicht te blanketten en haar
borsten te ontbloten. Laat ze niet door allerlei zondig genot met de aanbidding van afgoden te
verbinden, zichzelf en anderen verstrikken. Laat haar dat alles wegdoen. Iedere zondige weg,
zo men daarin verhardt, is overspelige afkering van God. En hier kunnen wij zien, wat het
betekent, inderdaad berouw te hebben en zich te bekeren.
1. Ware boetvaardigen zullen openbare en geheime zonden beide laten varen, zullen niet alleen
openlijke hoererij opgeven, maar ook verborgene, heimelijke, tussen haar borsten, de zonde,
die in de mond zoet is.
2. Zij moet de uitwendige aanleiding tot de zonde vermijden en de inwendige geneigdheid
bestrijden. Afgodendienaars wandelden naar het gezicht van hun ogen, hoereren hun
drekgoden na, Ezechiel 6:9 :Deuteronomium 4:19, en daarom moet zij ze van haar aangezicht
wegdoen, opdat ze haar niet tot nieuw kwaad verleiden. Zie de wijn niet aan, als hij zich rood
vertoont. Maar dat is niet genoeg, de bijl moet aan de wortel van de bomen gelegd worden, de
verdorven neiging des harten moet veranderd worden, die moet van tussen de borsten
weggedaan worden, opdat Christus alleen de innigste en hoogste plaats in ons binnenste
inneme. Hooglied 1:13.
V. Zij moeten haar de eindelijke ondergang laten zien, die zeker het noodlottige einde van haar
zonde zal zijn, indien zij geen boete doet en terugkeert, vers 2. Opdat Ik ze niet naakt
uitstrope. Dit woord is hier niet een vonnis maar een waarschuwing, opdat zij de straf ontga.
Laat haar haar hoererijen wegdoen, opdat Ik ze niet naakt uitstrope. God wacht dus, of Hij de
zondaars geen genade kan bewijzen, als zij maar ontvankelijk voor genade willen zijn. Hier

wordt gedreigd, dat God met haar zal handelen gelijk een rechtvaardig en jaloers echtgenoot
ten laatste met zijn overspelige vrouw doet, die zijn huis met onechte kinderen vult en niet
weer wil keren, hij jaagt haar en haar kinderen de deur uit en laat ze gaan bedelen. Ik zal Mij
over haar kinderen niet ontfermen, vers 3, de bijzondere personen, die in de rampen des volks
delen en het opkomend geslacht, zal daardoor ten val komen, omdat zij kinderen van de
hoererijen zijn en de ijdele wandeling, die hun van de vaderen overgeleverd is, onderhouden.
Nu wordt hier gedreigd, dat ze zowel ontbloot als van spijs beroofd zal worden. Zij meenden,
dat hun afgoden hun brood en water, wol en vlas gaven, maar God zal, door dat alles weg te
nemen, hun doen zien, dat Hij het was, die hun dit alles had gegeven.
1. Zij zal ontbloot worden: Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, al haar versierselen wegneme,
waarop ze trots was, en waarmede ze haar boelen lokt, uitstrope en zette ze als ten dage, toen
ze geboren werd, haar even naakt uit de wereld zende, als zij erin gekomen is, dit doet de
dood, Job 1:21. Ik zal haar uitstropen en haar zou aan koude en schande blootstellen, en
terecht wordt zij aan schande blootgesteld, daar zij zelf schandelijk gehandeld heeft, vers 4. De
dag, toen God hen uit Egypte opvoerde, waar zij niet beter dan slaven en bedelaars waren
geweest, was de dag van hun geboorte. God dreigt hen nu, hen tot even lage en ellendige
toestand terug te zullen brengen als waarin Hij ze toen gevonden heeft. Welke eerbied ze ook
verworven hadden, en tegen welke smaad ze ook beschermd waren geworden, in het midden
van hun naburen, het zou hun alles ontnomen worden, Zie Ezechiel 16:4, 39.
2. Zij zouden honger lijden, niet alleen hun eer, maar ook weelde en nooddruft verliezen. Zij
zullen van honger omkomen, als een woestijn gemaakt worden en gezet als een dor land en
gedood door dorst. Zij had zo gepocht op haar brood en water, haar olie en drank, die haar
boelen haar gegeven hadden, en nu zal haar zelfs het noodzakelijkste niet gelaten worden. Het
land zal zijn bewoners zijn vermogen niet meer geven, bij gebrek aan regen, of, indien al, het
zal door de vijand worden geroofd, zodat de rechtmatige eigenaars van gebrek omkomen.
Sommigen verstaan het in deze zin: "Ik zal haar maken als zij was in de woestijn, en haar
zetten waar ze eens geweest was, in een dor land, waar zij soms versmachtte van dorst. Zo
wordt het eerste deel van het vers duidelijk: Ik wil ze zetten als ten dage, toen zij geboren
werd, want het was in de uitgestrekte, huilende woestijn, dat Israël het eerst tot een volk werd.
Zij zullen in een even beklagenswaardige toestand verkeren als hun vaders eenmaal, wier dode
lichamen in de woestijn gevallen zijn. Zelfs in zeker opzicht nog ellendiger toestand want toen
hadden de kinderen althans nog de belofte van het Heilige Land, maar nu zal Ik Mij over haar
kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn.
God gaat hier voort met dreigen, wat Hij dit verraderlijk, afgodisch volk zou doen, Hij
waarschuwt het, opdat Hij niet behoeft te wonden en bedreigt, opdat Hij niet behoeft te slaan
Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten, Psalm 7:12, maar indien hij zich
bekeert, zo zal het wederom in de schede gestoken worden. Zij hebben zich niet bekeerd, en
daarom komt al dat kwaad over hen, en de dreiging tevoren toont, dat het de uitvoering was
van een goddelijk vonnis, om hun goddeloosheid over hen uitgesproken, en geschreven tot
onze waarschuwing.
I. Zij zullen in al hun raad verbaasd en verward worden en in al hun verwachtingen
teleurgesteld. Dit wordt gedreigd, vers 5,6. Maar aan het dreigement wordt een belofte
verbonden, dat dit zal zijn een middel om hen van hun dwaasheid te overtuigen en terug te
brengen tot hun plicht, zo zal uit het kwade iets goeds voortkomen, ten teken van de
barmhartigheid, die God nog voor hen bewaart. En daar dit de gelukkige vrucht en uitwerking

van de ellende zal zijn valt het moeilijk, uit te maken, of de voorspelling dan wel de ellende
zelf, een bedreiging of een belofte moet heten.
1. God zal moeilijkheden en bezwaren in de weg stellen, zodat hun openbare beraadslagingen
en zaken in de war lopen en geen voorspoed hebben, ook zullen zij niet in staat zijn, daarmede
voort te gaan: Ik zal uw weg met doornen betuinen, met zulke kruisen als, gelijk doornen en
distelen, het gevolg en de vloek van de zonde zijn, die schrammen, en scheuren en hinderen, en
zo die doornen dwars over de weg groeien, hun voortgang geheel belemmeren en dwingen
terug te keren. Zij heeft gezegd: Ik zal mijn boelen nagaan, ik zal mij aan mijn overeenkomsten
en verbonden met vreemde mogendheden houden en daarop vertrouwen". Maar God zegt: "Zij
zal in deze plannen gedwarsboomd worden en onmachtig blijken, ze uit te voeren. Ik zal haar
weg met doornen betuinen, en als dat niet helpt, zal Ik een omheiningmuur maken". Indien
lichte kastijdingen over haar komen en op haar niet vermogen, dan zal God zwaardere
gebruiken, want overwinnen zal Hij, wanneer Hij oordeelt. Het zal zulk een betuining en zo’n
muur zijn, dat zij haar paden niet zal vinden. De verandering van grammatischen persoon, uw
en zij: Ik zal uw weg met doornen betuinen, en: zij zal haar paden niet vinden, is niet
ongewoon in de Schrift, vooral wanneer met bijzondere ernst wordt gesproken. "Zondaar, sla
hier wel acht op, Ik zal uw weg met doornen omtuinen, en allen gij, die dit gadeslaat, geeft
acht op de uitwerking van die omtuining, nu, zij zal haar paden niet vinden." Zij zal zijn als een
wandelaar, die niet alleen niet weet welke weg hij moet inslaan, nu zovele voor hem liggen,
maar die in het geheel geen weg ziet. En dan zal zij haar boelen nalopen, maar ze niet
aantreffen, zij zal haar belang zoeken bij de Assyriërs en Egyptenaren, en hun bescherming
inroepen, maar het zal hun niet baten, zij zullen of geen verbond met haar willen sluiten of geen
hulp bieden, of haar vergeefs helpen gelijk een gebroken rietstaf. Zij zal hen nalopen, maar ze
niet aantreffen, zal hun afgoden dienen, maar niet de voldoening vinden, die ze zocht en zich
beloofde. De goden, die ze vertrouwde en op wie ze zich verliet, kunnen niets voor haar doen
en hebben niets te zeggen om haar te bemoedigen. Nu,
a. Dit is een even rechtvaardig oordeel als de Sodomieten trof, toen zij met blindheid geslagen
werden en moede werden om de deur te vinden, Genesis 19:11, en zo ook de Syriërs, 2
Koningen 6:18. Zie, degenen, die het hardnekkigst hun zondige wandel vervolgen, worden
daarin gewoonlijk op de krachtigste manier gedwarsboomd. Doornen en distelen zijn in de weg
van de verkeerde, Spreuk. 25:5. Bij de verkeerde bewijst Gij U een worstelaar Psalm 18:27.
Indien gij met Mij in tegenheid wandelt, zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen, Leviticus
18:23-24. De klagende profeet zucht: Hij heeft mijn wegen toegemuurd, Klaagliederen 3:7, 9.
De weg van God en van de plicht is met doornen omtuind, maar Hij helpt door, de weg van de
zonde is ook met doorneen omtuind, maar zonder uitzicht op Zijn hulp.
b. Dit is zo’n vriendelijk verwijt en inderdaad zulk een barmhartigheid, als Bileam ervoer, toen
de Engel hem in de weg stond en hem verhinderde voort te gaan en Israël te vloeken, Numeri
22:22. Zie, hindernissen en tegenspoeden op een zondige weg zijn grote zegeningen en moeten
daarvoor ook gehouden worden. Zij zijn Gods omtuiningen, die ons terughouden van
overtreding en ons terugdrijven naar de groene weiden, opdat Hij de mens afwende van zijn
werk en van de man de hoovaardij verberge, Job 33:17, om de weg van de zonde moeilijk te
maken, opdat wij terugkeren, of wij willen of niet. Wij hebben reden God te danken, zowel
voor verhinderende genade als voor terugbrengende omstandigheden.
2. De bezwaren, die God haar in de weg stelt, zullen in haar gemoed gedachten wekken aan
terugkeer. Dan zal zij zeggen: "Ik zal heengaan en keren weer tot mijn vorige Man. Haar

boelen laten haar in de steek, en nu gedenkt zij haar ontrouw, zij wil tot God terugkeren, en
zich voor Hem vernederen en smeken, dat Hij haar weer aanneme, want toen was het mij beter
dan nu." Twee dingen worden hier gevorderd van dit ontaard, afvallig volk.
a. een oprechte belijdenis van de dwaasheid van hun afval. Zij moeten nu erkennen, dat dit hun
beter was, toen zij naar Gods geboden wandelden, dan nu zij Hem verlaten hebben. Zie, wie
ook de dienst van God voor die an de wereld en van het vlees heeft verwisseld moet vroeger of
later tot de erkentenis komen dat hij een slechte ruil heeft gedaan, en dat het beter met hem
stond, toen hij op het pad van gehoorzaamheid ging en overwoog op welke nuttige wijze hij
zijn tijd zou besteden en wel overwoog wat hij zeggen zou, toen genoot hij meer ware troost
en reiner vreugde dan ooit nadat hij afgedwaald was.
b. Een goed voornemen om terug te keren op het pad van Gods geboden. Ik zal henengaan en
keer weer tot mijn vorige Man, en zij kent Diens goedheid en vergevingsgezindheid zo goed,
dat zij spreekt zonder enige twijfel of Hij haar ook weer zal willen ontvangen en in vorige
gunst herstellen. Zie, de bezwaren, die wij ontmoeten, als wij bij het schepsel voldoening
zoeken, moeten, als niets anders helpt, ons eindelijk naar de Schepper uitdrijven, bij Wien
alleen die voldoening te vinden is. Wanneer Moab vermoeid is geworden op de hoogten, dan
zal hij in Zijn heiligdom gaan om te aanbidden, Jesaja 16:12. En wanneer de verloren zoon
nauwelijks varkensdraf meer kan krigen, en bedenkt, dat de huurlingen in zijns vaders huis
overvloed van brood hebben, terwijl hij schier vergaat van honger, dan zegt hij: "Ik zal opgaan
en tot mijn Vader gaan", Lukas 15:17, 18.
II. De zo nodige steun en gemakken des levens worden haar ontnomen, omdat zij er God mee
onteerd heeft, vers 7, 8 Haar land bracht overvloedig voort. Zie nu hier
1. Hoe goedertieren God was geweest, haar die overvloed te geven. Hij had haar niet alleen
koren voor haar nooddruft, maar ook wijn tot verheuging, en olie tot sieraad geschonken. Ja,
Hij had haar het zilver en goud vermenigvuldigd, om daarmede in andere landen handel te
drijven en derzelver voortbrengselen thuis te halen, die ze zelfs voor de nakomelingschap kon
opleggen. Zilver en goud duren langer dan koren, wijn en olie. Hij had haar ook wol en vlas
gegeven om haar naaktheid te bedekken en haar te versieren, Ezechiel 16:10. Zie, God is een
milddadig Weldoener, zelfs voor degenen, die Hij voorziet, die Hem ondankbaar zullen zijn.
2. Hoe laaghartig zij die overvloed had misbruikt.
a. Zij beroofde God van de eer van Zijn gaven. Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en
de most en de olie gegeven heb, zij denkt er niet aan. De wet en de profeten hadden haar
telkens weer erop gewezen, dat zij alles wat zij genoot aan Gods milde voorzienigheid te
danken had, maar haar was zo vaak door de valse profeten en afgodische priesters
voorgehouden, dat zij haar koren van die en die afgod had, en haar wijn van een andere, enz,
dat zij haar betrekking tot haar grote Weldoener en haar verplichting jegens Hem geheel
vergeten was. Zij bedacht dat niet, zij wilde het niet erkennen. Willens was haar dit onbekend,
en zij was lager dan de os, die zijn bezitter kent, en dan de ezel, die de krib van zijn baas kent.
Zij bekende het niet, zij betaalde Hem geen dank daarvoor, noch bedacht zij, wat zij Hem voor
al Zijn weldaden vergelden zou. Zij handelde als kende zij de Gever in het minst niet.
b. Zij diende en eerde er Zijn vijanden mede. Zij heeft ze de Baäl gebruikt, zij heeft diens
beelden met goud en zilver versierd, Jeremia 10:4, en zichzelf getooid om die beelden te

aanbidden, vers 13. Zie Ezechiel 16:17-19. Waarmede zij Baäl maakte, zo luidt de (Eng.)
kanttekening, dat is: het beeld van Baäl. Zie, het is een grote oneer voor de God des hemels de
gaven van Zijn voorzienigheid tot voedsel en brandstof van onze lusten te gebruiken, in plaats
van voor ons behoud in Zijn dienst, en de olie om de raderen van onze gehoorzaamheid glad te
houden.
3. Hoe rechtvaardig het is, die overvloed van haar wee te nemen: Daarom zal Ik weerkomen,
en Mijn koren wegnemen op zijn tijd. Ik zal andere maatregelen nemen, en de goede dingen,
die Ik haar heb gegeven, weer terugnemen. Ik eis ze terug, gelijk de wet iemand, die ten
onrechte van zijn goed beroofd is, dat verlies vergoedt, of zo een gehuurde woning geheel of
ten deele bedorven is, de eigenaar schadevergoeding toestaat.
Merk op, dat God haar overvloed Mijn koren en Mijn wijn, Mijn wol en Mijn vlas noemt. Zij
noemde het het hare: mijn koren enz, maar God herinnert haar, dat het niet het hare, maar het
Zijne is. Hij heeft, als Eigenaar, haar alleen het gebruik verleend, haar als rentmeesteres het
bestuur toevertrouwd, maar Zich zijn eigendomsrecht voorbehouden. Het is Mijn koren en
Mijn wijn. God wil, dat wij weten zullen, niet alleen dat alles wat wij op aarde hebben en
genieten, van Hem komt, maar dat Hij er ook een onvervreemdbaar recht op blijft houden, dat
alles meer het Zijne dan het onze is, en daarom in Zijn dienst besteed, en Hem van alles
verantwoording gedaan worden moet. Hij zal dus haar overvloed wegnemen, omdat zij die
verbeurd heeft door Zijn recht te miskennen, gelijk een huurder het recht van de eigenaar
miskent, wanneer hij met het gehuurde als met zijn eigendom te werk gaat. Hij zal het
terugnemen, opdat het niet langer misbruikt worde gelijk het schepsel, dat gezegd wordt
vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid van de verderfenis, waaronder het zucht,
Romeinen 8:21. Hij zal het wegnemen op Zijn tijd en op Zijn gezette tijd, juist als zij meende er
geheel zeker van te zijn. Het zal in de haven schipbreuk lijden, en het zal maar een hoop van
het gemoeide zijn, Jesaja 17:11. Hij zal het wegnemen door ongunstige omstandigheden of
door onredelijke mensen. Zie, degenen, die de barmhartigheden, welke God hun bewijst,
misbruiken tot Zijn oneer, kunnen niet verwachten, ze lang te genieten.
III. Zij zal al haar eer verliezen en aan verachting blootstaan, vers 9 :Ik zal haar dwaasheid
ontdekken, al haar heimelijke goddeloosheid aan het licht brengen en openbaar maken, tot haar
schande, Ik zal door de straf voor al haar kwaad laten zien, hoe afschuwelijk, hoe verachtelijk,
hoe honend dat is. Het feit is ontkend, maar zal nu duidelijk blijken, het kwaad is vergoelijkt,
maar zal nu in al zijn boosheid tentoongesteld worden. En dit voor de ogen harer boelen, in het
gezicht van de naburige volken, met wie zij een verbond wilde sluiten van wie zij zich
afhankelijk maakte. Zij zullen haar verachten en zich schamen over haar zwakheid en armoede
en wangedrag, zij zullen haar niet langer hun vriendschap waardig achten. Zie dit vervuld, Kl.
1:8:Allen die haar eerden, achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien hebben. Of in
het gezicht van zon en maan, die zij als haar boelen heeft gediend, voor die zal haar dwaasheid
ontdekt worden. Vergelijk dit met Jeremia 8:1, 2. Zij zullen de beenderen van de koningen van
Juda, en de beenderen van hun vorsten, en de beenderen van de priesteren en de beenderen van
de profeten uit hun graven uithalen, en zij zullen ze uitspreidden voor de zon en voor de maan,
die zij liefgehad en die zij gediend hebben. Zie, de zonde brengt schande, Iaat hen die
verwachten, welke schandelijk hebben gehandeld. Welk ander lot kan deze onbeschaamde
overspeelster verwachten dan dat een publieke hoer, dan door de stad te pronk gereden te
worden? En, wanneer God verschijnt om zo met haar te handelen, zal niemand haar uit Zijn
hand verlossen, goden noch mensen, op wie zij vertrouwde. Zie, degenen, die zich niet wilden

toevertrouwen aan de hand van Gods genade, kunnen niet gered worden uit de hand van Zijn
gerechtigheid.
IV. Zij zal al haar genoegens verliezen en aan droefheid ten prooi vallen, vers 10 Ik zal doen
ophouden al haar vrolijkheid Het schijnt dus, dat, al had zij van God afgehoereerd, zij toch in
haar hart zich verblijd had, gelijk de volken, wat verboden werd, Hoofdstuk 9:1. Zie velen
liggen onder schuld en toorn, die toch zeer vrolijk en luidruchtig zijn en opgeruimd leven, maar
of in hun opgeruimdheid hun hart waarlijk vrolijk is of niet, het laatste van die blijdschap is
droefheid, Spreuken 14:13, want God zal al hun blijdschap doen ophouden. Het is gelijk
Burrough opmerkt, zonde en vrolijkheid kunnen nooit lang samengaan, maar, als de mens zijn
zonde niet van zijn vrolijkheid wil verwijderen, dan zal God zijn vrolijkheid van zijn zonden
wegnemen.
1. God zal de gelegenheden voor hun heilige vreugde doen ophouden: haar feesten, haar
nieuwe maanden en haar sabbatten, ja haar gezette hoogtijden. Deze had God ingesteld om op
godsdienstige wijze gevierd te worden, en dat met blijdschap. Het schijnt dat zij, hoewel de
zuivere dienst van God verlaten hebbende, toch de uiterlijke eredienst was blijven
onderhouden, niet in Gods tempel te Jeruzalem (die was al lang verzaakt), maar waarschijnlijk
te Dan en te Bethel, waar de kalveren waren of op enige andere plaats. Zij onderhielden die,
niet om God te verheerlijken, noch uit begeerte tot de levende God, maar alleen om de
genoegen van die feesten, om muziek en dans om de ontmoeting van vrienden en om de oude
traditie. Toen zij dus de kracht van de godzaligheid hadden verloren en verloochend, hielden ze
toch nog, om hun ijdel en vleselijk gezind hart te behagen, de vorm in eere, zo werden hun
nieuwe maanden en sabbatten aanleiding tot goddeloosheid, die God nu haatte. Jesaja 1:13.
Merk nu op:
a. God noemt ze haar nieuwe maanden en haar sabbatten, niet de Zijne.
b. Hij zal ze doen ophouden. Zie, wanneer de mens door zijn zonde het wezen van de
goddelijke ordinantiën heeft weggenomen, dan is God rechtvaardig, wanneer Hij ook de
overgebleven vorm of schaduw doet ophouden.
2. Hij zal haar de steun van haar vleselijke blijdschap wegnemen. Zij beminden de nieuwe
manen en sabbatten alleen om de daarmede verbonden genoegens, die hun aanstonden, en niet
om die plechtigheden zelf. Dit laatste was al lang verdwenen, en nu neemt God ook de
aanleiding daartoe weg, vers 11. Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom. Zie, zo de
mensen Gods woorden en inzettingen smaden, naar welke Hij op hun feesten moest geëerd
worden, dan is het rechtvaardig van Hem, hun wijnstok en hun vijgeboom te verwoesten,
waarmede zij zich vergasten. Terwijl zij daarvan het genot had, gaf zij haar boelen daarvan de
lof: "Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben, ik mag daarvoor mijn
gelukkig gesternte en mijn afgoderij en mijn verbond met hen dank weten." En daarom zal God
ze doen ophouden, zal ze door de storm wegnemen, of een vreemde vijand roepen, die het land
verwoest, zodat hun wijngaarden een woud worden, de omtuining zal neergeworpen worden,
zoals gewoonlijk in de oorlog, alles zal gemeengoed worden zodat het wild gedierte des velds
hun druiven en vijgen zullen vreten. Of ze zullen zo door de oostenwind verschroeid worden,
dat vruchtbomen niet meer dan gewone woudbomen worden, en wat dan nog aan vruchten
overblijft, tot voedsel dient voor de dieren in het veld. Of het zal door hun vijanden verslonden
worden, door mensen, even barbaars als de wilde dieren. Nu,

a. Dat zal de ondergang van haar vrolijkheid zijn: God zal al haar vrolijkheid doen ophouden.
Hoe zal Hij dat doen? Het wegnemen van nieuwe maanden en sabbatten zal niet genoeg zijn,
zij kunnen die gemakkelijk missen, zonder dat het hun een verlies is. Daarom: "Ik zal
verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, zal haar zinnelijke vermaken wegnemen, en dan
zal zij zelf haar ellende gaan gevoelen." Zie, de verwoesting van wijnstok en vijgeboom zal al
de vreugde van een vleselijk gezind hart doen ophouden, het zal zeggen, gelijk Micha: Gij hebt
mijn goden weggenomen, en wat heb ik meer?
b. Dit zal de straf harer afgoderij zijn, vers 12 :"Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baäls,
Ik zal met haar afrekenen al de dienst, die ze de Baäl als haar god heeft gebracht, van de dagen
van de vaderen tot nu toe." Wij lezen van de Baälsdienst reeds in de dagen van de Richteren,
en daarom kunnen, dunkt mij, de dagen des Baäls van toen af gerekend werden. Want het is in
het tweede gebod, dat de beeldendienst verbiedt, dat God gedreigd heeft: Ik zal de misdaad
van de vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die Mij
haten. En terecht wordt die zonde, meer dan enige andere, aan de kinderen bezocht, omdat ze
zich gewoonlijk handhaaft door voorschrift en lange gewoonte. Nu de maat van Israëls
gerechtigheid vol is worden ook de vroegere zonden gedacht, en van dit geslacht geeist. Of: de
dagen des Baäls zijn de plechtige vierdagen, die ter ere van die afgoden werden gehouden.
Dagen van zondige vrolijkheid worden geboet in dagen van rouw. Deze waren de dagen,
waarin zij haar afgoden reukwerk rookte, en om de plechtigheid op te luisteren, zich met haar
voorhoofdsieraad en haar halssieraad tooide. Met haar pronk en praal dacht ze niet alleen
zichzelf, maar ook Baäl te eren. Of, ze was een vrouw, die de oorringen en juwelen, haar door
haar man geschonken, gebruikte om zich bevallig te maken bij haar boelen, die zij nagaat en
aan wie zij altijd denkt. Maar Mij heeft zij vergeten, spreekt de Heere. Zie, ons trouweloos
verlaten van de Heere is te wijten aan ons vergeten van Hem, van Zijn deugden, van Zijn
betrekking tot ons en onze verplichting jegens Hem. Velen, die zich op hun kort geheugen
beroepen, kunnen andere dingen heel wel onthouden. Ja, juist omdat zij hun valse ijdelheid zo
goed onthouden, vergeten zij zo gemakkelijk Gods grote barmhartigheden.
De toestand van Israël, ten val gebracht door zijn eigen zonde, zag er in het eerste deel van dit
hoofdstuk nog niet zo donker en zwart uit, of die wordt vergoed door zijn toestand, als dit
door goddelijke genade in het laatste deel van dit hoofdstuk weer helder en verrukkelijk wordt
getekend. Te meer verrassend, nu de beloften de bedreigingen zo dadelijk op de voet volgen.
Ja, wat zeer vreemd is, zij worden door een verbindend woord (een voegwoord) onmiddellijk
verbonden met en afgeleid van de verklaring van de zondigheid, waarop de bedreigingen
gebaseerd waren. Zij is haar boelen nagegaan en heeft Mij vergeten, zegt de Heere, daarom zal
Ik haar lokken. Daarom mag achter dat daarom wel een uitroepteken staan! Zie, Ik wil haar
lokken! Ware er gezegd: "Zij heeft Mij vergeten, daarom zal Ik haar verlaten, Ik zal haar
vergeten en nimmermeer naar haar omzien." Maar neen: daarom zal Ik haar lokken. Zie, Gods
gedachten en wegen van barmhartigheid zijn oneindig hoog boven de onze verheven. Zijn
redenen vinden alle haar grond in Hem zelf en niet in iets, dat in ons ligt. Ja, Zijn goedheid
neemt aanleiding uit onze slechtheid, en komt zo nog luisterrijker te voorschijn Jesaja
57:17,.Daarom, omdat zij door voorspellingen van wraak niet geroerd wordt, zal God
beproeven, of aanbiedingen van genade iets op haar vermogen. Sommigen menen te moeten
vertalen: Nadat, of desondanks zal Ik haar lokken. Het komt al op hetzelfde neer, het doel is
klaarblijkelijk om Gods vrije genade te verheerlijken in degenen, wie God barmhartig wil zijn
om Zichzelfs wille. Wat Israël hier beloofd wordt, is

I. Dat het, hoewel het nu mistroostig is en van de wanhoop nabij, weer verlevendigd zal
worden met troost en hoop, vers 13, 14. Dit wordt hier uitgedrukt door een zinspeling van
Gods weg met dat volk, toen Hij het uit Egypte opvoerde, door de woestijn naar Kanaän, van
zijn treurige en ellendige toestand gedurende de slavernij in Egypte naar de dag, toen het
geboren werd, vers 2. Zij zullen hervormd worden door zulke wonderen van liefde en genade,
als waardoor zij een volk zijn geworden, en dezelfde verheffing van vreugde als toen zal ook
nu haar deel zijn. Het valt moeilijk te zeggen, wanneer dit met het rijk dertien stammen
geschied is, maar het zal wel hoofdzakelijk slaan op de samenvergadering van beide Joden en
heidenen in de kerk van het Evangelie van Jezus Christus. En het is toepasselijk, ja, wij hebben
reden te geloven, dat het ook op de bekering van enkele zielen tot God toepasselijk is. Merk nu
op,
1. De genadevolle wegen, die God met haar zal houden.
a. Hij zal haar voeren in de woestijn, gelijk Hij gedaan had, toen Hij ze eerst uit Egypte bracht,
waar Hij ze onderwees en in verbondsbetrekking tot Hem bracht. Het land van haar
ballingschap zal haar nu zijn gelijk de woestijn, de smeltoven van de beproeving, waarin God
ze zal louteren. Zie Ezechiel 30:35, 36:Ik zal u brengen in de woestijn, en Ik zal met u aldaar
rechten. God had gezegd, dat Hij ze zou zetten als een dor land, vers 2, hetwelk een bedreiging
was. Nu is het een deel van de belofte, dat Hij ze in de woestijn voert. De betekenis kan deze
zijn, dat Hij door Zijn genade haar gemoed in deze toestand zou brengen: zij zal een verslagen
hart hebben onder de vernederende tegenspoeden, arm zijnde, zal zij arm van geest worden, ze
zal de straf van haar ongerechtigheid aanvaarden, en dan is zij bereid om de troost aan te
nemen, die Ik tot haar spreken zal. Toen God Israël uit Egypte bevrijd had, voerde Hij het in
de woestijn, opdat Hij het verootmoedigde en het verzocht en het spijsde met het manna,
Deuteronomium 8:2, 3, 15, 16 en zo zal Hij nu weder doen. Zie, degenen wie God
barmhartigheid bewijzen wil, brengt Hij in de woestijn, in eenzaamheid en afzondering, omdat
zij te oprechter en vertrouwelijker met Hem verkeren zullen, ver van het gedruis van de
wereld, in verslagenheid des geestes, door een besef van schuld en vrees voor wraak, die een
ziel zich aan zich zelf doet wanhopen. Door die overtuigingen maakt Hij ze ontvankelijk voor
vertroosting, soms ook in uiterlijke ellende en rampen, om daardoor het oor voor de tucht te
openen.
b. Hij wil haar lokken en naar haar hart spreken, dit is wil haar overhalen en aangename dingen
tot haar spreken. Hij wil door Zijn woord en Geest haar hart neigen om tot Hem terug te keren
en haar daartoe aanmoedigen. Hij wil u lokken met de beloften van Zijn gunst, gelijk Hij ze
tevoren met de bedreiging van Zijn toorn had verschrikt. Hij wil vriendelijk tot haar spreken,
beide door Zijn profeten en door Zijn handelen met haar, zoals Hij tevoren gesproken had,
Jesaja 40:1, 2. Door de hand Mijner knechten wil Ik haar hart troost toespreken, zo luidt het
Chaldeeuws. Dit ziet op het Evangelie van Christus en de aanbieding van goddelijke genade in
dat Evangelie waardoor wij gelokt worden om onze zonden te verzaken en tot God terug te
keren, en dat tot het hart van een ontdekten zondaar dingen zegt, die op zijn toestand passen,
spreekt overvloedige troost voor degenen, die om hun zonde treuren en naar de Heere uitgaan.
En wanneer dit inderdaad door de Geest tot het hart gesproken wordt, zodat de consciëntie
geraakt wordt (wat alleen in Gods macht staat), o welk een gezegende verandering wordt
daardoor gewrocht! Zie, de beste manier om afzwervende zielen tot God terug te voeren is
door oprechte middelen. Door de belofte van rust in Christus worden wij uitgenodigd, Zijn juk
op ons te nemen, het werk van de bekering wordt zowel door overtuiging van zonde als door
troost bevorderd.

c. Hij wil haar haar wijngaarden geven, van die tijd en van die plaats af, waar Hij haar bedroefd
heeft en haar haar dwaasheid heeft leren inzien en haar vernederd heeft van toen en van daar
wil Hij haar voortaan goed doen, niet alleen naar haar hart spreken maar ook haar wel doen en
het kwade ongedaan maken, dat Hij haar had aangedaan. Hij had haar wijnstok en haar
vijgeboom verwoest vers 11, maar nu wil Hij haar haar wijngaarden geven, alsof voor iedere
verwoeste boom een gehele gaarde in de plaats komt, en zo de schade met woeker wordt
vergoed. Niet alleen ontvangt zij koren voor haar nooddruft, maar bovendien wijngaarden voor
haar genot. Degenen genieten de voorrechten en de troost des Evangelies, die bereid zijn op te
klimmen uit de woestijn, Hooglied 8:5. Zie, God heeft wijngaarden van vertroosting gereed
voor allen, die berouw hebben en zich bekeren, Hij kan wijngaarden geven uit de woestijn, die
van alle het meest welkom zijn, gelijk rust de vermoeide.
d. Hij zal haar het dal Achor geven tot een deur van de hope. Het dal Achor is dat waar Achan
gestenigd is, het betekent: dal van de beroering, omdat Achan Israël had beroerd, en God hem
daar beroerde. Dit was het begin van de oorlogen om Kanaän, en dat het verbannene in die
plaats werd weggedaan, gaf reden om te hopen, dat God voort zou gaan, bij hen tegenwoordig
te zijn en hun overwinningen ten einde te brengen. Wanneer dus God in barmhartigheid tot Zijn
volk terugkeert, en dat volk in gehoorzaamheid tot Hem terugkeert, dan zal dit hun een
gelukkig voorteken zijn. Indien zij het verbannene uit hun midden wegdoen indien zij in doding
des vleses de Achan stenigen, die het legerkamp heeft beroerd, dan is de overwinning over de
zonde in hen een even grote zegepraal als die over de vorsten van Kanaän. Of indien de
zinspeling de naam bedoelt, dan beduidt het, dat onrust om de zonde, indien ze oprecht is, een
deur van de hoop opent, want de zonde, die ons waarlijk verontrust, zal ons nimmer ten
verderve voeren. Het dal Achor was een zeer vruchtbare aangename vallei, sommigen houden
haar voor de vallei van Engedi, beroemd om haar wijngaarden, Hooglied 1:14. Dit gaf God als
een voorbeeld en onderpand van het gehele land Kanaän. God wil dus door Zijn Evangelie alle
gelovigen zulke gaven, genade en troost in dit leven schenken, als een voorsmaak van de
volmaakte goederen van het koninkrijk van de hemelen, en daarbij een zekere hoop op een
eenmaal volmaakt bezit daarvan te van zijn tijd. Zo verklaart het de geleerde Dr. Pocock, en op
deze manier doet hij met de gehele inhoud van dit hoofdstuk.
2. De grote blijdschap, waarmede zij Gods genaderijke zegeningen jegens hen zullen
ontvangen. Zij zal daar zingen als in de dagen harer jeugd. Dit wijst duidelijk terug op dat
triomfantelijk en profetisch lied, dat Mozes en de kinderen Israëls zongen aan de Rode Zee,
Exodus 15:1. Wanneer zij uit hun ballingschap verlost zijn, zullen ze dat lied herhalen, en dan
zal het hun een nieuw lied zijn, omdat zij naar aanleiding van een nieuwe en wel een grotere
verlossing aanheffen. God had gezegd, vers 10 dat Hij al haar vrolijkheid zou doen ophouden
maar nu wekt Hij ze weer: Zij zal zingen gelijk als ten dage toen zij optoog, uit Egypteland.
Zie, wanneer God Zijn oude gunsten over ons hernieuwt, dan moeten wij onze vroegere lof
hernieuwen. Wij vinden het lied van Mozes gezongen in het Nieuwe Testament, Openbaring
15:3. Deze beloften van het zingende Israël heeft haar vervulling in het Evangelie van Christus
dat ons overvloediger reden geeft tot vreugde en lof, en waar het ook in zijn macht
geopenbaard wordt, daar verruimt het het hart tot blijdschap en lof. Dat is het land, vloeiende
van melk en honig, waartoe het dal Achor een deur van de hoop opent. Wij verblijden ons in de
verdrukking.
II. Dat zij, of schoon geheel overgegeven aan de dienst van Baäl, toch volkomenlijk daaraan
gespeend zou worden, zij zou allen schijn van een neiging tot afgoderij verlaten, en God alleen
aankleven en Hem dienen naar Zijn eigen voorschriften, vers 15, 16. Zie, het zekerste teken en

de grootste waarborg van Gods gunst voor een volk ligt in de algehele scheiding tussen hen en
hun boezemzonde. De Baälsdienst was de zonde, die hen het geredelijkst omringde, dat was
hun eigen ongerechtigheid, de zonde die hen overheerste. Maar nu zal die afgoderij geheel
afgeschaft worden, en geen spoor zal er van over blijven.
1. De afgodsbeelden van Baäl zullen niet meer genoemd worden, geen enkele Baäl, die in de
dagen van de Baälim zo’n geschreeuw maakten: "O Baäl, antwoord ons, Baäl, antwoord ons!"
Zelfs de namen van de Baäls zullen uit hun mond weggedaan worden. De Baälsdienst zal zo
geheel vergeten zijn, alsof hun namen nooit onder Israël gehoord waren. Zij zullen zo verfoeid
worden dat het volk hun namen niet meer zal willen boven noch ze zelfs uitspreken, zodat de
nakomelingschap nauwelijks weten zal, wat dat voor dingen geweest waren. Zij zal zo
beschaamd wezen over haar vroegere liefde voor Baäl, dat zij alles wat zij kan, doen zal om de
gedachtenis ervan uit te roeien. Zij zullen zich binden aan de strengste opvatting van de wet
tegen afgoderij, Exodus 23:13. De naam van andere goden zult gij niet gedenken, uit uw mond
zal hij niet gehoord werden, zo als ook David zingt, Psalm 16:4. Zo drukt de apostel de
afschuw uit, die wij omtrent alle vleselijke lusten moeten koesteren: laat ze onder u ook niet
genoemd worden, Efeziers 5:3. Maar hoe kan de huid van de Ethiopiër zo veranderd worden?
Het antwoord luidt: Gods macht vermag het en zal het doen. Ik zal de namen van de Baäls van
haar mond weg doen, verg. Zacheria 13:2 :Ik zal uit het land de namen van de afgoden
uitroeien. Zie Gods genade in het hart verandert de taak, doch te maken dat de vroeger
geliefkoosde ongerechtigheid nu verfoeid wordt, Zefanja 3:9. Ik zal tot de volken een reine
spraak wenden. Een van de rabbijnen zegt: Deze belofte heeft betrekking op de heidenen zowel
als op Israël, wij weten, dat ze haar vervulling heeft gehad in de toebrenging van de heidenen,
door het Evangelie van Christus, van de afgoderijen, waaraan zij zich hadden verkocht, 1
Thessalonicenzen 1:9.
2. Zelfs het woord Baäl zal niet meer gebruikt worden, zelfs in zijn onschuldigste betekenis.
God zegt: Gij zult Mij noemen mijn Man en gij zult Mij niet meer noemen mijn Baäl. Ook dit
woord betekent, mijn man, en beide zijn gebruikt om er God mee aan te duiden, Jesaja 54:5
:Uw Maker is uw man, uw Baäl (gelijk er letterlijk staat), uw eigenaar, uw patroon en
beschermer. Waarschijnlijk hadden vele goede lieden dus van dit woord gebruik gemaakt, toen
zij de God Israëls aanbaden, toen hun goddeloze naburen hun knie voor Baäl bogen, hebben zij
er zich op beroemd, dat God hun Baäl was. "Maar", zegt God, "gij zult Mij niet meer zo
noemen, omdat Ik zelfs de namen van Baäl wil uitgeroeid hebben." Zie, wat in zich zelf
onschuldig is moet, wanneer het voor afgoderij misbruikt is, afgeschaft worden, en zelfs het
gebruik moet vervallen, opdat niets aan de afgoderij herinnert en aanleiding geve, dat ze zou
herleven. Wanneer wij God bij deze naam noemen hebben wij geen behoefte aan een andere, en
laten wij die andere achterwege, opdat niemand daardoor de vroegere Baäls in herinnering
gebracht worden. Sommigen menen, dat er een andere reden is, waarom God niet Baäl wil
heten. Het Hebreeuwse woord dat hier voor mijn Man staat, Ish, beduidt een samenvoeging
van liefde, zachtheid en welwillendheid, terwijl Baäl eerbied en onderwerping aanwijst. Ish wil
zeggen: "vir meüs" mijn man, en Baäl of Baäli: "dominus meüs", mijn heer. In de tijd van het
Evangelie heeft God Zich zo aan ons geopenbaard, dat wij bemoedigd worden om vrijmoedig
tot de troon van de genade te gaan en daar met heilige vrijheid te naderen. Wij moeten God
onze Heere noemen, want dat is Hij, maar meer nadruk wordt gelegd op de naam Vader. Ish is
een man van de Heere, Genesis 4:1, en doelt erop, dat in de tijd van het Nieuwe Verbond de
Bruidegom van de kerk zal zijn de Mensch Jezus Christus, Zijn broederen gelijk geworden, en
daarom noemen zij Hem Ishi, en niet Baäli.

III. Dat zij, al hadden ze tot nu toe aanhoudend in ellende verkeerd, als had de ganse schepping
strijd tegen hen gevoerd, nu volmaakten vrede en rust kan genieten, als leefde de geheele
schepping met hen op voet van vrede, vers 17. Te dien dage, wanneer zij hun afgoden zullen
verlaten en zich onder goddelijke bescherming gesteld hebben, zal Ik een verbond met hen
maken.
Zij zullen tegen het kwaad beschermd worden, niets zal hun schaden noch hun enig leed doen.
"Tranquillus Deus tranquillat omnia" als God vrede met ons heeft, zal Hij alles met ons
bevredigen. De lagere schepselen zullen hun geen kwaad berokkenen, als geschied is, toen het
gedierte des velds wijnstok en vijgeboom opaten, vers 11, en toen het boos gedierte een van
Gods droeve oordelen waren, Ezechiel 14:15. Het gevogelte en de kruipende dieren zijn nu in
het verbond begrepen, want ook die kunnen veel schade veroorzaken, wanneer God ze
gebruikt als werktuigen van Zijn gerechtigheid. Maar dat zal nu niet langer zo zijn, ja,
krachtens dit verbond zullen ze de mens dienstbaar worden gemaakt en zijn belang dienen. Zie,
God heeft heerschappij ook over de lagere schepselen en maakt een verbond met hen, wanneer
het Hem behaagt, Hij kan maken, dat het gedierte des velds Hem eert (gelijk beloofd is, Jesaja
43:20) en medewerkt om Zijn volk te troosten. En, wanneer de lagere schepselen onder
verplichting gesteld worden, om te dienen, dan is het ons deel van het verbond, ze niet te
misbruiken, maar met hen God te dienen. Sommigen menen, dat deze belofte vervuld werd,
toen Christus Zijn discipelen de wondermacht gaf, slangen op te nemen, Markus 16:17, 18. Het
stemt overeen met de bijzondere beloften voor Israël, in hun terugkeer uit de ballingschap,
Ezechiel 34:25. Ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en de meer algemene aan
alle heiligen, Job 5:22, 23:Voor dat gedierte van de aarde zult gij niet vrezen, en Psalm 91:13
:Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Maar dit is niet alles, de mensen hebben meer
van elkaar dan van het boos gedierte te vrezen, en daarom wordt voorts beloofd, dat God ook
de gevolgen zal doen ophouden de strijd van de aarde verbreken, de vijand ontwapenen. Ik zal
de boog en het zwaard verbreken. Hij kan doen wat Hem behaagt, Psalm 46:9, en zal dat ook
doen voor degenen, wier wegen Hem welgevallig zijn, want Hij zal ook hun vijanden met hen
bevredigen, Spreuk. 16:7. Dit komt overeen met de belofte voor de Nieuwtestamentische tijd,
dat de zwaarden tot spaden en de spiesen tot sikkelen geslagen worden, Jesaja 2:4. Zij zullen
bevrijd worden van de vreze des kwaads. God zal hen niet alleen in veiligheid stellen, maar ook
zeker doen neerleggen, als dezulken, die zich onder de bescherming des Hemels weten en
daarom niet vrezen voor de machten van de hel.
IV. Dat, ofschoon God haar om haar hoererij een scheidbrief had gegeven, Hij haar toch, om
haar berouw weer in Zijn verbond wil opnemen namelijk in Zijn huwelijksverbond, vers 18, 19.
Dat God om hunnentwille zelfs met lagere schepselen een verbond wil maken, was een grote
gunst, maar dat was niets, vergeleken bij Zijn verbond met haar zelf, toen Hij Zich verbond,
haar goed te doen.
Merk op,
1. De aard van dit verbond: het was een ondertrouw, op vrije keuze en liefde gegrond en de
innigste verbintenis betekenend: Ik zal u Mij ondertrouwen. Tot drie malen toe wordt dit in
vers 18 uitgesproken. Zie, allen, die in oprechtheid Gode toebehoren, zijn Hem ondertrouwd,
God geeft hun de heiligst en onverbrekelijkst mogelijke zekerheid, dat Hij hen zal liefhebben,
beschermen en verzorgen, dat Hij hun een Man zal zijn, en dat Hij hun harten neigen zal om
zich aan Hem te verbinden en ze genadevol zal aannemen, wanneer ze dat doen. Gelovige
zielen zijn als een reine maagd voor Christus, 2 Corinthiers 11:2. De Nieuwtestamentische kerk

is Christus’ bruid, de vrouw des Lams, en zij zou nimmer tot Hem in die betrekking komen,
indien Hij ze Zich niet door de macht van Zijn genade ondertrouwde. De scheiding begint van
onze zijde, wij vervreemden ons van God. De toenadering begint van Zijn kant, Hij
ondertrouwt ons.
2. De duur van dit verbond. "Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid. Het verbond zal
onverbrekelijk zijn, God zal het van Zijn zijde nimmer verbreken, en gij niet van uw zijde de
zegeningen van dit verbond zijn eeuwigdurend." Eén van de Joodse rabbijnen zegt: Dit is een
belofte, dat zij het toekomend leven zal bereiken, hetgeen volstrekte eeuwigheid beduidt.
3. De wijze, waarop dit verbond zal gesloten worden.
a. In gerechtigheid en in gericht, dat is, God zal oprechtelijk in Zijn verbond met hen handelen,
zij hebben het verbond verbroken, en God is rechtvaardig. "Maar", zegt God, Ik wil het
verbond in gerechtigheid vernieuwen". De zaak zal zo geregeld worden, dat God zelfs deze
afgedwaalde kinderen weer in Zijn huisgezin opneemt, zonder Zijn gerechtigheid te kort te
doen, ja, wijl aan Zijn gerechtigheid door de Middelaar voldaan is, juist ter ere van Zijn
gerechtigheid. Maar welke reden kan er bestaan, dat God een verbond maakt met een volk, dat
Hem zo menigmaal trouwelooslijk heeft behandeld? Zal het Zijn wijsheid niet te schande
maken? "Neen", zegt God, "Ik zal het doen in gericht", niet onbedacht, maar weloverwogen,
laat het slechts aan Mij over, daarvoor reden te geven en Mijn eigen doen te rechtvaardigen."
b. "In goedertierenheid en in barmhartigheden. God zal dat verbond met tederheid en genade
sluiten, en niet alleen zo goed zijn als Zijn woord, maar beter dan Zijn woord. En, gelijk Hij
rechtvaardig is als Hij Zijn verbond met hen sluit, zo zal Hij barmhartig zijn in deszelfs
onderhouding. Zij zijn aan talrijke zwakheden onderhevig, en, indien Hij daartegenover streng
optrad, dan zouden zij de zegen des verbonds spoedig derven. Hij belooft dus, dat het een
verbond van de genade zal zijn, opgericht in medelijdende overweging van hun zwakheden,
zodat niet iedere overtreding van het verbond hen daarbuiten sluit, Hij zal ze vergaderen met
eeuwige barmhartigheden."
c. In trouw. Ieder artikel van het verbond zal nauwgezet nagekomen worden. Getrouw is Hij
die hen geroepen heeft, Die het ook doen zal, Hij kan Zich zelf niet verloochenen.
4. De middelen, waardoor zij aan het verbond trouw zullen gehouden worden. Gij zult de
Heere kennen. Dit is niet slechts een belofte, dat God zich in groter volheid en klaarheid aan
hen zal openbaren dan ooit tevoren, maar ook dat Hij hun een hart zal geven om Hem te
kennen, zij zullen Hem beter en op betere manier kennen dan vroeger. De oorzaak van hun
afval was geweest, dat zij God niet gekend hadden als hun Weldoener, vers 7, en om dat in de
toekomstte voorkomen, zullen zij van God geleerd zijn, Hem te kennen. Zie, God richt Zich in
‘s mensen gemoed een erezuil op door hem een goed verstand en een rechte kennis van de
dingen te geven, Hebreeen 8:11.
V. Dat de hemel, die hun als koper was geweest, en de aarde gelijk ijzer, nu zijn dauw en
daardoor vrucht zouden geven, vers 20-21. Nu God Zich Zijn Nieuwtestamentische kerk en
met haar alle gelovigen ondertrouwd heeft, hoe zal Hij niet met Zichzelf en Zijn Zoon hun alle
dingen geven, die tot het leven en de godzaligheid behoren, alle dingen, die zij nodig hebben en
kunnen begeren? Alles is het hunne want zij zijn van Christus, Hem ondertrouwd, en met de
gerechtigheid van het Koninkrijk Gods, die zij eerst zoeken, zullen hun alle dingen

toegeworpen worden. En toch moet deze belofte van koren en wijn ook in figuurlijke zin
genomen worden (gelijk de geleerde Dr. Pocock meent), het is een uitgieting van al die
zegeningen en genade aan de ziel, hier toegezegd onder het beeld van tijdelijke goederen, de
dauw des hemels en de vettigheid van de aarde, en die het eerst genoemd, als in de zegen van
Jacob, Genesis 27:28. God had gedreigd, vers 8, dat Hij koren en wijn zou wegnemen, maar nu
belooft Hij, ze terug te zullen geven, en dat in de gewone loop en orde van de natuur. Toen zij
onder het oordeel van de honger lagen, riepen zij tot de aarde om koren en wijn, tot onderhoud
van henzelf en hun gezinnen. Zeer gaarne zou de aarde daaraan beantwoord hebben, maar zij
kan niet geven, tenzij zij zelf ontvangt, kan geen koren en wijn voortbrengen, tenzij ze verrijkt
wordt door de rivier Gods, Psalm 65:9. Daarom roept ze tot de hemel om regen, de vroege en
de spade regen, smacht ernaar, en, wanneer de regen haar onthouden wordt smeekt zij, in haar
droefheid, erom. "Maar" zegt de hemel, "ik kan geen regen geven, tenzij Hij, die de sleutel van
de wolken houdt, ze ontsluit en deze flessen opent, dus, indien de Heere u niet helpt, ik kan het
niet". Maar wanneer nu God een verbond met hen opricht, dan zal het rad van de natuur weer
aan de gang gaan, hun ten zegen, en de stromen van barmhartigheid zullen door het gewone
kanaal hun toevloeien. Dan zal Ik verhoren, zegt de Heere, Ik zal hun gebeden ontvangen (zo
luidt de Chaldeeuwsche vertaling), God zal genadiglijk acht geven op de gebeden, die zij tot
Hem opzenden. En Ik zal de hemel verhoren Ik zal hem antwoorden (zo kunnen wij lezen) en
die zal horen en de aarde antwoorden en de gewenste regen doen neerdalen, en dan zal de
aarde het koren en de wijn verhoren en ze bevochtigen, en die zullen Jizreël verhoren en
voedsel en verfrissing geven dengenen, die Jizreël bewonen. Zie hier de onderlinge
samenwerking van tweede oorzaken als schakels van een ketting en hoe alle wederom van God
afhangen als eerste oorzaak. Zie, wij moeten al onze steun van God verwachten op de gewone
wijze en door gewone middelen, en als wij daarin te enigertijd teleurgesteld worden, moeten
wij opzien tot God, boven de heuvelen en boven de bergen, Psalm 121:1, 2. Zie hoe de
schepselen gereed zijn om Gods volk te dienen, hoe begerig naar Zijn eer, het koren roept tot
de aarde, en de aarde tot de hemel, en de hemel tot God, en alles dat Hij het nodige geven. En
zie hoe God klaar staat om hulp te verlenen: Ik zal verhoren, zegt de Heere, ja Ik zal verhoren.
En als God de roep des hemels voor Zijn volk verhoort, nog veel meer zal Hij de roep van Zijn
Zoon voor hen verhoren, Die hoger is geworden d an de hemelen. Zie, welk een bijzonder
welbehagen degenen, die in Gods verbond begrepen zijn, smaken mogen in deze aardse
zegeningen, ziende, dat alles voor hen afdaalt van de hand van God, zij kunnen de stromen
nagaan tot hun oorsprong en Gods verbondsliefde smaken in die alledaagse barmhartigheden,
die daardoor dubbel aangenaam zijn.
Vl. Dat gelijk zij nu verstrooid zijn, niet alleen, gelijk Simeon en Levi, verdeeld onder Jakob en
verstrooid onder Israël, maar verdeeld en verstrooid over de ganse aarde, God deze vloek zal
afwenden en in zegen veranderen. "Ik zal niet slechts de aarde voor hen bevochtigen, maar ze
Mij ook op de aarde zaaien, hun vertroosting zal niet zijn gelijk die van het kaf op de
dorsvloer, dat de wind her- en derwaarts drijft, maar gelijk die van het zaad op het veld, om te
vermenigvuldigen. Waar het ook verspreid wordt, zal het benedenwaarts wortel schieten en
opwaarts vrucht dragen. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Ik zal ze Mij zaaien."
Dit is een zinspeling op de naam Jizreël, hetwelk betekent, gezaaid door God, of: voor God, zo
als zij door Hem verstrooid was geworden (wat een betekenis van de woorden is), zo zal ze nu
door Hem gezaaid worden, en wat Hij zaait, daaraan geeft Hij ook de wasdom. Toen het
Christendom in alle werelddelen vaste voet kreeg en overal beleden werd, werd deze belofte
vervuld: Ik zal ze Mij op de aarde zaaien. Zie de grootste zegen van deze aarde is wel, dat God
er een kerk heeft en daaruit rijst al de Hem toegebrachte heerlijkheid, het is wat Hij Zichzelf
heeft gezaaid, en wat Hij dus voor Zichzelf verzekeren zal.

VII. Dat, terwijl ze vroeger Lo-Ammi, geen volk, en Lo-Ruchama, geen ontferming vindende
bij God, genoemd worden, zij nu in Zijn gunst zullen hersteld en het verbond met Hem zal
vernieuwd worden, vers 22. zij hadden geen barmhartigheid verkregen, maar schenen verlaten,
zij waren niet Mijn volk, niet onderscheiden, niet als Mijn volk behandeld, maar als een volk
gelijk andere gelaten. Dit was het geval met de verworpen Joden, en ook, maar in groter mate,
met de heidenwereld (waarop de apostel dit toepast, Romeinen 9:24, 25), die geen hoop had
en zonder God in de wereld was. Maar toen, op hun geloof in Christus, grote menigten beide
Joden en heidenen in de Christelijke kerk ingelijfd werden, toen
1. Ontfermde God Zich over degenen, die niet ontfermd waren geworden. Dezen vonden
genade bij God en werden kinderen van Zijn liefde, die lang in ongenade, als kinderen des
toorns geleefd hadden, en, wanneer niet oneindige barmhartigheid tussenbeide gekomen ware
voor eeuwig zouden gebleven zijn. Zie, aan Gods barmhartigheid mag aan deze zijde van het
graf nimmer gewanhoopt worden.
2. Nam Hij deze in Zijn verbond op, die tevoren vreemdelingen en bijwoners geweest waren.
Hij zegt tot hen: "Gij zijt Mijn volk, dat Ik zal erkennen, zegenen, beschermen en verzorgen, en
zij zullen zeggen: Gij zijt onze God, Die wij zullen dienen en eren en tot Wiens eer wij ons
geheel beschikbaar zullen stellen. Zie,
a. Al het geluk van de gelovigen ligt in de betrekking, die er tussen hen en God bestaat, dat Hij
de hunne is en zij de Zijnen zijn, dit is de kroon van alle beloften.
b. Deze betrekking berust op vrije genade. Wij hebben Hem niet uitverkoren, maar Hij heeft
ons uitverkoren. Hij zegt eerst: Gij zijt Mijn volk en maakt hen gewillig dat te zijn in de dag
van Zijn heirkracht, en dan eerst zeggen zij: Gij zijt onze God.
c. Daar wij niets meer nodig hebben om ons gelukkig te maken dan Gods volk te zijn, zo
behoeven wij ook niets meer te begeren om onze rust en blijdschap te verzekeren dan Zijn
verzekering dat wij het zijn, en Zijn betuiging, die Zijn Geest met onze Geest bevestigt, dat wij
kinderen Gods zijn.
d. Zij, die God als hun God aangenomen hebben, moeten dat ook belijden, moeten Hem
daarvoor in hun gebed danken. Gij zijt mijn God, moeten zij voor de mensen durven zeggen.
e. Het maakt de troost van ons verbond met God sterker, dat daarin is een gemeenschap van de
heiligen, die, hoezeer ook velen, toch daarin één zijn. Het heet niet: Ik zal tot hen zeggen:
Gijlieden, (meervoud) zijt Mijn volk, maar Gij (enkelvoud) zijt ‘t. Want Hij ziet ze aan als allen
één in Christus, en als zodanig spreekt Hij met hen en gaat een verbond met hen aan. En zij,
van hun kant, zeggen niet alleen: Gij zijt mijn God, maar ook: Gij zijt onze God, want zien zich
aan voor één lichaam en begeren, één van zin, en met één mond Hem te verheerlijken. Ook kan
het betekenen, dat Hij in Israël een verbond maakte met het ganse volk, maar onder het
Nieuwe Verbond, met de afzonderlijke gelovigen en betuigt ieders God, ook de God van de
geringste, te zijn, zo goed als Hij toen zeide tot de vele duizenden van Israël: Gij zijt Mijn volk.
Hij nodigt ieder uit en dringt ieder er toe, te zeggen: Gij zijt mijn God en daarin te roemen
gelijk Mozes en gans Israël deed Exodus.15:1. Hij is mijn God en mijns Vaders God.

HOOFDSTUK 3
1 En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van
haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israels bemint, maar zij zien
om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.
2 En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.
3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een
anderen man geworden), en ik ook na u.
4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en
zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
5 Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David,
hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste
der dagen.

God spreekt nog door de profeet en beschuldigt het zorgeloze volk van dezelfde zonde, en
vrijwel op dezelfde manier als in het vorige hoofdstuk, door een type of teken, hoe een man
handelt met een overspelige vrouw. In dit hoofdstuk hebben wij,
I. Het slechte gedrag van het toenmalig Israël: zij hadden zich, wat ook van de inwoners van
Athene gezegd wordt, Handelingen 17:16 geheel aan afgoderij overgegeven, vers 1.
II. Tot welke lage staat het door zijn gevangenschap zou vernederd worden, met andere
voorbeelden van Gods twist met hen, vers 2-4.
III. De gezegende hervorming, die in de laatste dagen hun deel Zou zijn vers 5.

Hoséa 3:1-5
Sommigen menen, dat dit hoofdstuk betrekking heeft op Juda, de twee stammen, daar de
overspeelster, die de profeet tot vrouw nemen moest, Hoofdstuk 1:3, de tien stammen
voorstelt, deze wordt niet met een scheidbrief weggezonden, zoals de tien stammen, maar
lange tijd alleen gelaten, en dan mag zij terugkeren, zoals het met de twee stammen gegaan is.
Maar deze worden genoemd de kinderen Israëls wat de tien stammen beduidt, en daarom is het
waarschijnlijker, dat deze gelijkenis evenals die van het vorige hoofdstuk, op de tien stammen
slaat. Ga herhaal het, zegt God tot de profeet, Ga wederom heen. Zie, om zondaren te
overtuigen en terug te voeren, is nodig regel op regel, gebod op gebod. Indien zij het éne teken
niet zullen geloven, probeer dan een ander, Exodus 4:8, 9. Nu,
I. Merken wij in deze gelijkenis op,
1. Gods goedheid en Israëls verdorvenheid, die onderling een scherpe tegenstelling vormen,
vers 1. Israël is een vrouw, van haar vriend bemind, hetzij van haar echtgenoot, hetzij door
degene, die haar tot huisvrouw begeert, en toch is zij een overspeelster, zo is de verhouding
tussen God en Israël. Wij zeggen met het oog op twee mensen, wier genegenheid of liefde
wederkerig is, dat de liefde van beide zijden moet komen, maar hier vinden wij grote liefde van
Gods zijde verloren of weggeworpen aan een onwaardig en ondankbaar volk. De God Israëls
koestert nog immer veel liefde voor de kinderen Israëls, en toch zijn ze een boos en overspelig
geslacht. Ontzet u hierover, gij hemelen, en word verschrikt, o aarde!
a. Dat Gods goedheid aan die goddeloosheid geen einde heeft gemaakt, de Heere heeft hen
nog lief, betoont hun nog goedertierenheid, wordt daarvan niet moede. Dat weten zij, zij
kunnen niet ontkennen, dat Hij een Vriend en Vader voor hen geweest is. En toch zien zij naar
andere goden, die zij zien kunnen, en tot wie zij zich door het oog voelen aangetrokken. Zij
zien ze aan met een blik van bewondering (zij bieden hun de dienst aan) en met een gebaar van
onderworpenheid (zij verwachten van hun troost). Als zij niet weerhouden werden, de knie
voor die afgoden te buigen, toch gaven zij ze een vriendelijk knikje met ogen vol geestelijk
overspel. Zij beminden de flessen van de druiven, zij voegden zich bij de afgodendienaren,
omdat zij gaarne vrolijk leefden en veel dronken, zij hadden een hart voor andere goden, om
wille van de overvloed van wijn waarop zij in derzelver tempels onthaald werden. Afgoderij en
zinnelijkheid gaan gewoonlijk samen, zij, die van de buik hun god maken, zoals dronkaards
doen, zullen gemakkelijk ook van andere dingen hun goden maken. Gods priesters mochten
geen wijn drinken, als zij de bediening hadden, en Nazareërs helemaal niet. Maar de aanbidders
van andere goden dronken wijn in bekers, ja, minder dan flessen wijn voldeden hen niet.
b. Hun goddeloosheid had Gods goedheid niet doen ophouden noch de stroom van Zijn
gunstbewijzen gestremd. Dit is wel een wonder van barmhartigheid, dat zij zo door haar vriend
bemind wordt, ofschoon zij overspel bedrijft, zodanig is de liefde des Heeren jegens de
kinderen Israëls. Ga, zegt God, bemin een vrouw, zie of gij het in uw hart kunt vinden, dat te
doen. Neen, dat kunt ge niet, de boezem eens mans kan zulke liefde niet koesteren, toch is
zodanig Mijn liefde tot de kinderen Israëls. Het is liefde voor de liefdelozen, voor de
onbeminnelijken, voor degenen, die Mijn liefde duizendmaal verbeurd hebben. Zie, in Gods
welbehagen in arme zondaars zijn Zijn wegen en gedachten oneindig hoog boven de onze
verheven, en Zijn liefde is meer neerbuigend en mededogend dan de onze is of ook hen zijn,
hierin, gelijk in zo veel opzichten, is Hij God en geen mens, Hosea 11:9.

2. Op welke wijze een God zo goed en een volk zo slecht weer samengebracht worden, daarop
doelt God en wat Hij bedoelt, geschiedt ook. Tot onze grote verbazing vinden wij een breuk,
zo wijd als de zee, inderdaad overbrugd, de wonderen houden niet op, zolang Zijn goddelijke
genade niet eindigt.
Merk hier op.
a. De weg, die God volgt, om ze te vernederen en tot zelfkennis te leiden, vers 2. Ik kocht ze
Mij voor vijftien zilverlingen en één homer gerst en één halve homer gerst, dat is: Ik lokte haar
om zich te laten verzoenen, haar zondige wegen te verlaten en tot haar eerste man terug te
keren, zie Hoofdstuk 2:13. Ik lokte haar en sprak naar haar hart, gelijk de Leviet, die zijn
bijwijf na toog om naar haar hart te spreken en haar weer te halen, hoewel zij gehoereerd had
Richteren 19:3. Maar de koopprijs, hier genoemd om haar terug te halen, is niet heel groot, die
moet dienen tot haar persoonlijk onderhoud, en nu wordt zij kort gehouden, en, om haar voor
haar hoogmoed te straffen, moet ze er niet welvarend uitzien. Toen Simson ging om zich met
Zijn vrouw te verzoenen, die hem zo’n slechte dienst had bewezen, bezocht hij haar met een
geitebokje, Richteren 15:1, een schoon geschenk. Maar de profeet bezocht haar hier met
vijftien zilverlingen, een kleine som, waarvan zij vele dagen moet leven tot zolang als haar man
het gepast oordeelt, haar tot haar vorige rang terug te brengen. Ook ontvangt zij nog
anderhalve homer gerst om brood te bakken, dat is al wat zij ontvangt, totdat zij door een
voldoende tijd van beproeving behoorlijk verootmoedigd is, en duidelijke bewijzen heeft
gegeven, dat zij zich inderdaad bekeerd heeft. Laat zij verstaan, dat haar man haar niet om haar
eigen verdienste terughaalt, hij schat haar prijs niet hoog. De prijs van een dienstknecht of
dienstmaagd werd geschat op dertig zilverlingen, Exodus 21:32. Die prijs was half zoveel, toch
moet zij verstaan, dat het meer is dan zij waard is. God had eenmaal Egypte gegeven tot een
rantsoen voor Israël, zo kostelijk was het in Zijn ogen, Jesaja 43:3, 4. Maar nu zij van Hem
afgehoereerd hebben, wil Hij maar vijftien zilverlingen geven, zo zeer zijn zij door haar
goddeloosheid in waarde gedaald.
Merk op, hen, voor wie God eer en troost bestelt, maakt Hij eerst opmerkzaam op hun eigen
onwaardigheid en leidt ze tot de bekentenis, gelijk eens de verloren zoon: Ik ben niet meer
waard, uw zoon genaamd te worden. Er was een tijd geweest, toen Israël gespijsd werd met
het vette van de tarwe maar het werd losbandig, en beminde de flessen van de druiven.
Daarom, ten einde het te verootmoedigen en nederig te maken, moest het in het land van zijn
gevangenschap gebracht worden en gerstebrood eten en dankbaar leren zijn dat het althans dit
nog had, zelfs nu het hun werd toegemeten, hoewel zij vroeger overvloed gekend hadden. Zie,
armoede en ongenade blijken soms goede middelen te zijn om grote zondaars waarlijk
boetvaardig te maken.
b. De nieuwe voorwaarden, waarop God bereid is, haar weder op te nemen, vers 3. Gij zult
vele dagen na mij blijven zitten, en ik ook na u. Hij kon haar billijk de scheidbrief gegeven
hebben en besloten, zich voor goed van haar af te wenden. Maar Hij is bereid, haar
vriendelijkheid te bewijzen, en een verzoening te treffen. Hij handelt haar niet naar strikt recht,
naar de strengheid van de wet, maar naar de veelheid van Zijn barmhartigheden. Het toont
Gods genadevolle handelingen met het afvallig mensenras, dat van Hem afgehoereerd heeft. Hij
kocht het inderdaad voor een lage prijs, niet tot des mensen eer, maar tot eer van Zijn eigen
gerechtigheid. Nu is het voorstel, dat Hij doet het Genadeverbond, dat Hij met hen wil sluiten.
Zij zullen Hem tot een volk zijn en Hij wil hun God zijn, hetzelfde dat Hij hier Israël voorstelt.

A. Zij moeten zich schamen over hun afval van Hem, en de straf daarvoor gewillig dragen. Gij
zult vele dagen na mij blijven zitten in eenzaamheid en stilte, gelijk een weduwe, die alleen
gelaten en vol smart is. Zij moeten hun versierselen afrukken, en met geduld en onderwerping
wachten om te weten wat God met hen doen zal, en of het Hem behagen zal, zulke onwaardige
afvalligen weder in Zijn gunst op te nemen, Exodus 33:4. Hun vader, hun man, had hun
smadelijk in het aangezicht gespogen (wat God zeide aangaande Mirjam), heeft Zijn
ongenoegen duidelijk laten blijken, en daarom moet ze zeven dagen beschaamd zijn en buiten
het leger gesloten worden, Numeri 12:14, totdat hun onbesneden harten gebogen worden,
Leviticus 26:41. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, wachtende op het heil des Heren, en laat hem
het juk in zijn jeugd dragen, Klaagliederen 3:26-28. Laat hem niet verwachten, dat God
haastiglijk in genade tot hem wederkeert, gelijk Hij wel eens gedaan heeft, die troost zou
goedkoop en gemakkelijk zijn, leer hem er naar verlangen, laat hem wachten vele dagen,
gedurende al de dagen van zijn gevangenschap, en het een wonder van genade noemen, de
moeite van het wachten wel waard, als de verlossing tenslotte komt. Zie, degenen, voor wie
Hij barmhartigheid bestemt, leert Hij eerst zich te verootmoedigen en Zijn gunsten op prijs
stellen.
B. Zij mogen nimmer tot dwaasheid wederkeren, op die voorwaarde wil God van vrede
spreken tot Zijn volk en Zijn gunstgenoten Psalm 85:9. "Gij zult niet hoereren", zult de
afgoden van het land uwer ballingschap niet dienen, omdat gij wegens uw onreinheid
afgezonderd geweest zijt. Zie, het is niet genoeg, ons te schamen over de bedreven zonden, en
God te rechtvaardigen, die ons daarom straft, maar wij moeten ook besluiten, in de kracht van
Zijn genade, niet meer te overtreden, niet weer van God af te dwalen en de wereld en het vlees
na te wandelen. Geprezen zij God, ofschoon dat de wet des verbonds is, het is niet de
voorwaarde des verbonds, dat wij nimmermeer iets verkeerds doen. Gij zult niet hoereren,
noch een andere man toebehoren gij zult geen andere goden dienen." In het land hunner
ballingschap werden zij verlokt om de goden van het land te dienen, dat was hun een
beproeving, een lange beproeving, vele dagen lang. "Maar zo gij stand houdt en aan uw
gerechtigheid vasthoudt, wanneer u dit alles overkomt, en gij uw hand naar geen vreemde god
uitstrekt, dan zult gij bekwaam zijn om Gods vernieuwde gunsten te genieten." Zie, het is een
zeker teken, dat onze beproevingen ons allerlei goeds brengen en nog meer beloven zo wij
door Gods genade bewaard worden voor de verleiding van de smart.
C. Op deze voorwaarden wil haar Maker weder haar Man worden: En Ik ook na u. Dit is het
verbond tussen God en terugkerende zondaars, dat, zo zij Hem willen dienen, Hij hen verlossen
zal. Laat hen alle mededingers van God vaarwel zeggen en afzweren en van de troon in hun
hart afwerpen, en zich geheel en al aan Hem toewijden, dan zal Hij hun een algenoegzaam God
zijn. Indien wij in de weg van de gehoorzaamheid getrouw en standvastig voor God zijn en
Hem nimmer verlaten of verzaken dan zal Hij ons een barmhartig en genadig God zijn, en ons
evenmin verlaten noch verzaken. Een schoner voorstel kan ons niet gedaan worden.
II. In de beide laatste verzen vinden wij de verklaring van de gelijkenis en haar toepassing op
Israël.
1. Zij moesten lang blijven zitten, als een weduwe, van al haar sieraden en eere beroofd,
Klaagliederen 4:1, 2. De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en
zonder vorst, een volk in die toestand mag wel een weduwe genoemd worden. Zij derven de
zegen

a. Van een eigen burgerlijk bestuur. Zij zullen zijn zonder eigen koning, en zonder eigen vorst.
Er waren koningen en vorsten over hen, die hen verdrukten en hen met hardheid regeerden,
maar zij hadden geen koning of vorst om hen te beschermen, om hun strijd voor hen te strijden,
en hun recht te doen, en voor hun openbare veiligheid en welvaart te zorgen. Zie, een Overheid
is een grote zegen voor een volk, en het is een droevig, treurig oordeel, die te missen.
b. Van openbare godsverering. Zij zullen blijven zitten zonder offer en opgericht beeld (of
standbeeld of pilaar), het woord wordt ook gebruikt voor de stenen en gedenktekenen, die
Jacob heeft opgericht, Genesis 28:18, 31:45, 35:20, en zonder efod en terafim. Daar efod en
terafim hier in (één adem genoemd worden, menen sommigen, dat hier de urim en thummim in
de borstlap van de hogepriester bedoeld zijn. De betekenis is deze, dat zij gedurende de
ballingschap niet alleen geen volk zouden zijn, maar ook geen kerk hebben, zij zouden niet
(gelijk een geleerde verklaarder zeg de vrijheid hebben, een openbaren godsdienst er op na te
houden, waar of vals, van hun eigen keuze). Zij zullen geen offer noch altaar hebben (zoo luidt
de vertaling van de zeventigen), en daarom geen offer, omdat er geen altaar is. Zij zullen geen
efod, noch terafim hebben, geen wettig priesterschap, geen middel om Gods wil te weten, geen
godspraak om in twijfelachtige gevallen te raadplegen, maar alles zal in het duister liggen. Zie,
de zaak van diegenen staat hachelijk, die van alle gelegenheid om God in het openbaar te
aanbidden verstoken zijn. Zo stond het met de Joden in hun ballingschap, en zo staat het ook
met de Joden van onze tijd, die, al hebben zij hun synagogen, toch allen tempeldienst derven.
Diep treurig is inderdaad de toestand van hen, die van gemeenschap met God zijn uitgesloten,
die geen gelegenheid hebben door offer en altaar tot God te naderen, en door efod en serafim
aanwijzingen van Hem te ontvangen.
2. Ten laatste zal zij weder als zijn vrouw ontvangen worden, vers 5. Daarna, na verloop van
tijd, wanneer al die kastijding doorgemaakt is, zullen zij zich bekeren, dat is: Zij zullen berouw
hebben over hun afgoderijen en die verlaten, zij zullen God zoeken en Hem achteraankleven,
en door Hem worden aangenomen. Twee dingen worden hier beloofd als tekenen hunner
bekering en hunner aanneming door God als zij hun goddelozen weg verlaten.
a. Hun zoeken van God: Zij zullen zoeken de Heere hun God en David hun koning. Zie,
degenen, die God willen zoeken en genade bij Hem vinden, moeten naar Hem vragen en Hem
leren kennen, begeren met Hem verzoend te worden, Hem liefhebben en er naar streven, door
Hem aangenomen te worden. Dat zij Hem zoeken veronderstelt, dat zij Hem verloren hebben
dat zij dat verlies betreuren en begerig zijn, het verlorene te herwinnen. Zij zullen Hem zoeken
als hun God, want zou een volk niet naar zijn God zoeken? En zij zullen David, hun koning,
zoeken, die niemand anders kan zijn dan hun Messias, onze Here Jezus Christus, de Zone
Davids, de wortel en het geslacht van David, die David zelf zijn Heere noemde, Psalm 110:1,
en wie God de Heere de troon van zijn vader David geven zou, Lukas 1:32. In het
Chaldeeuwsch lezen wij: Zij zullen zoeken de dienst van de Here hun God en zullen
gehoorzamen de Messias, de Zone Davids hun koning. Vergelijk dit met Jeremia 30:9, Eze.
34:23, 37:25. Zie, degenen, die de Heere wensen te zoeken om Hem te vinden, moeten tot
Jezus Christus komen en Hem als hun koning begeren, Zijn gewillig volk worden en Hem
houw en trouw zweren
b. De eerbied, die ze God verschuldigd zijn, Zij zullen vrezende tot de Heere en Zijn goedheid
komen, vers 5. Sommigen verstaan onder Zijn goedheid, Zijn tempel, waarheen zij het oog
zullen richten, als zij tot Hem bidden. De Joden zeggen: er waren drie dingen, die Israël in de
dagen van Rehabeam wegwierp: het koninkrijk van de hemelen, het huis Davids en het Huis

des heiligdoms, en het zal nimmer wel met hen worden, totdat zij terugkeren en al deze drie
dingen zoeken, hetgeen hier beloofd wordt. Zij zullen het koninkrijk van de hemelen zoeken in
de Heere hun God, het koningshuis in David, hun koning, en de tempel in de goedheid des
Heeren. Anderen zien in Zijn goedheid Christus, denzelfde als David, hun koning. Maar juister
vatten wij des Heren goedheid op in de zin van die eigenschap des Heren, waarin Hij Zijn
heerlijkheid openbaart en Zijn naam bekend maakt. Zie, wij moeten niet alleen de Heere en Zijn
grootheid vrezen, maar ook Zijn goedheid, niet slechts Zijn majesteit, maar ook Zijn genade.
Zij zullen uit vreze tot de Heere en Zijn goedheid vluchten (gelijk sommigen het verstaan)
zullen tot Hem vluchten als hun toevluchtsoord Wij moeten Gods goedheid vrezen, dat is, ze
bewonderen, er verbaasd over staan, ze aanbidden en vereren, gelijk Mozes deed, toen de
Naam werd uitgesproken. Exodus 34:6. Wij moeten bevreesd zijn, Zijn goedheid te beledigen
of met ondankbaarheid te vergelden en ze zo te verbeuren. Bij God is vergeving, opdat Hij
gevreesd worde, Psalm 130:4. Wij moeten ons verheugen met beving over de goedheid Gods,
niet hooggevoelende zijn, maar vrezen. deze belofte nu werd vervuld, toen door het Evangelie
van Jezus Christus menigten beide van Joden en heidenen tot God werden gebracht en in de
Nieuwtestamentische kerk ingelijfd God in Christus begonnen te dienen, met kinderlijke vreze
de goddelijke genade aannamen, en door de God Israëls aangenomen werden. En sommigen
menen, dat die belofte nog verder zal vervuld worden in de bekering van die Joden tot het
geloof in Christus, die nog in hun ongeloof volharden, wanneer zij hun Messias als David hun
koning zullen zoeken en door Hem gans Israël zalig zal worden, als te volheid van de heidenen
ingegaan is. Er was een tijd. dat de Joden Hem zuchten te doden, zeggende: "Wij hebben geen
koning dan de keizer", maar de dag nadert, waarop zij Hem zullen zoeken, om Hem tot hun
Hoofd te stellen, en hun hals onder Zijn juk te buigen. Hij, die hier beloofd heeft, dat zij het
zullen doen, zal hen bekwamen om het te doen en op Zijn tijd en wijze het tot stand brengen, in
de laatste dagen van de laatste tijden, de tijden van de Messias. Maar, helaas! wie zal leven als
God dit doen zal? In hoeverre wij een algemene bekering van dat volk mogen verwachten, kan
ik niet zeggen, maar ik ben zeker, dat wij moeten bidden, dat de Joden tot bekering mogen
komen.

HOOFDSTUK 4
1 Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de
inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het
land is;
2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en
bloedschulden raken aan bloedschulden.
3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk, die daarin woont, kwelen, met het gedierte des
velds, en met het gevogelte des hemels; ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.
4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.
5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw
moeder uitroeien.
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods
vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in
schande veranderen.
8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, een ieder met zijn ziel, naar hun
ongerechtigheid.
9 Daarom, gelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken, en
zijn handelingen hem vergelden.
10 En zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte;
want zij hebben nagelaten den HEERE in acht te nemen.
11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.
12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de geest der
hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren.
13 Op de hoogten der bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij, onder een eik, en
populier, en iepeboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochteren, en
uw bruiden bedrijven overspel.
14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden,
omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren, en offeren met de
snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.
15 Zo gij, o Israel! wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te
Gilgal, en gaat niet op naar Beth-aven, en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft.
16 Want Israel is onbandig, als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden, als een lam
in de ruimte.
17 Efraim is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.
18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niet dan hoereren; hun schilden (het is een schande!)
beminnen het woord: Geeft.
19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege
hun offeranden.

Profeten zijn uitgezonden om te bestraffen, het volk zijn zonden voor te houden, het te
waarschuwen voor de oordelen Gods, waaraan ze zich door hun zonden blootstelden, en tot
die dienst wordt de profeet in dit en volgende hoofdstukken geroepen. Hij opent hier als
raadsman van de Koning van de koningen, een gerechtelijk onderzoek tegen het volk Israëls,
en tracht hen van hun zonde te overtuigen, en van hun ellende en gevaar om hun zonden, opdat
hu iets goeds uitwerken mocht in de weg hunner boete en bekering.
I. Hij toont hun de reden van Gods twist met hen, een algemeen op-den-voorgrond-treden van
ondeugd en heiligschennis vers 1, 2, onwetendheid en vergetelheid omtrent God, vers 6, 7, de
wereldgezindheid van de priesters, vers 8, de dronkenschap en onreinheid vers 11,
waarzeggerij en tooverij, vers 12, offeren en roken op de hooge plaatsen, vers 13, hoererij,
vers 14, 18, omkoperij onder de regenten, vers 18.
II Hij toont hun, wat de gevolgen zullen zijn van Gods twist. God zou ze om deze dingen
straffen, vers 9. Het ganse land zal verwoest worden, vers 3 allerlei volk afgesneden, vers 5,
hun eer verloren vers 7, hun aardse behoefte onvoldaan, vers 10, en zij zelf beschaamd, vers
19. En wat hier, als het ergste van alles, dikwijls herhaald wordt, zij zouden aan hun zonden
worden overgelaten, vers 17 zij zullen elkander niet bestraffen, vers 4, God zei ze niet straffen
vers 14, ja, Hij zal ze voorspoedig maken, vers 16.
III. Hij waarschuwt Juda, niet in de voetstappen van Israël te treden, omdat zij zagen, dat die
voetstappen naar de hel afdaalden. vers 15.

Hoséa 4:1-19
I. Hier wordt de vierschaar gespannen, samenkomen en opmerkzaamheid gevorderd: Hoort
des Heeren woord, gij kinderen van Israël, want tot u wordt het woord van deze beschuldiging
gericht, hetzij gij horen, hetzij gij niet horen wilt. Van wie kan God verwachten, dat zij
oplettend naar Hem luisteren zullen en zich laten waarschuwen, dan van de kinderen Israëls,
Zijn eigen, uitverkoren volk? Ja, zij zullen gans bereid zijn, te horen welke troostwoorden God
gaat spreken, maar zijn ze even bereid om te luisteren, als Hij met hen wil twisten? Ja, zij
moeten naar Hem luisteren, wanneer Hij tegen hen pleit, wanneer Hij hun iets ten laste heeft te
leggen: De Heere heeft een twist met de inwoners des lands, van dit land, van het Heilige Land.
Zie, de zonde brengt alle kwaad voort, ze strooit verdeeldheid tussen God en Israël. God ziet
zonde in Zijn eigen volk en roept het daarom voor Zijn rechterstoel. Sommige bijzondere
punten van aanklacht bestaan tegen Zijn eigen volk, die niet bestaan tegen andere zondaars. Hij
heeft een twist met hen, omdat zij Zijn verbond verbroken hebben, omdat ze Hem hebben
gesmaad en Zijn gunsten met ondankbaarheid vergolden. Gods twist zal bepleit worden, bepleit
met de oordelen Zijns monds, voordat de oordelen, van Zijn hand komen, opdat Hij
gerechtvaardigd worde in al Zijn doen. En Gods twist moet men aanhoren, want vroeger of
later verkrijgt Hij toch gehoor.
II. De aanklacht wordt gelezen, waarbij het ganse volk wordt beschuldigd van ergerlijke
misdaden, die God grotelijks vertoornd hebben.
1. Zij worden beschuldigd van als volk hun voornaamste plichten nagelaten te hebben. Er is
geen toorn noch weldadigheid, barmhartigheid noch recht, dit zwaarste van de wet, als onze
Heiland ze noemt, Mattheus 23:23 :het oordeel de barmhartigheid en het geloof. Het volk in
zijn geheel scheen heel geen besef te hebben van wat men eerlijkheid noemt, zij maakten geen
bezwaar te zeggen en te doen wat lijnrecht in strijd was met trouw en hun natuur verongelijkte.
Veel minder hadden zij enig besef van barmhartigheid of van hun verplichting de armen te
troosten en te helpen. En het is niet vreemd, dat er geen trouw en weldadigheid waren, want er
was geen kennis Gods in het land. Wat voor goed kan verwacht worden, wanneer er geen
kennis van God is? Het was juist het voorrecht van het land, dat God in Israël bekend was, en
Zijn naam groot was hetgeen hun zonde verzwaarde, dat zij Hem niet kenden, Psalm 76:1.
2. Hieruit volgen de nationale zonden van de ergste aard, beide tegen de eerste en tweede tafel,
want men stoorde zich nergens aan. Vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel
doen, zonden tegen het derde, negende, zesde, achtste en zevende gebod, werden in alle
hoeken des lands gevonden, en onder alle rangen en standen van de maatschappij, vers 2. Het
bederf was algemeen, wie goed was, bleefverborgen of verscholen of verborg zichzelf. Daarin
breken ze door, dat is, gaan alle palen en perken van geweten en verstand en goddelijke wet te
buiten. Zij hebben de overhand genomen, Job 36:7, zij zijn al te goddeloos en al te dwaas,
Psalm 7:17, zij vieren hun verdorvenheid de vrijen teugel en breken door alles heen wat hun in
de weg staat of hun in hun zondige loopbaan wil stuiten, gelijk water, dat buiten zijn oevers
treedt. Zie, de zonde is een geweldige macht en staat voor niets, het hart van de kinderen van
de mensen in hen is vol om kwaad te doen, Psalm 8:9. Wanneer zij dus doorbreken, raken
bloedschulden aan bloedschulden, dat is, moorden worden overvloediglijk bedreven in alle
delen des lands, als in een geregelde en aanhoudende opeenvolging. "Caedus aliae aliis sunt
contiguae". Moorden raken aan moorden, een stroom bloeds vloeit onder hen af, zelfs
koninklijk bloed. Het was juist omtrent die tijd, dat zoveel bloed werd vergoten om telkens de
kroon machtig te worden, Sallum doodde Zacharia, Pekah doodde Pekahia, en Hosea doodde

Pekah, en men mag aannemen, dat er toen ook onder de aanhangers van die koningen heel wat
bloed is gestort, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden, Psalm.
106:38, het was van het ene einde tot het andere met onschuldig bloed vervuld, 2 Koningen
21:16.
III. Het oordeel wordt over dit schuldige en verontreinigde land uitgesproken, vers 3. Het zal
geheel verwoest worden. Het ganse land is met zonde besmet, en daarom zal het ganse land
treuren onder Gods bittere oordelen, het zal rouwen en van alle welvaart en schoonheid
beroofd zijn. Gelijk gezegd was, dat de dalen juichten en zongen van vreugde toen er
overvloed en vrede was, zo wordt hier gezegd, dat het land treurt, omdat oorlog en
hongersnood het woest maken. Het ganse land zal zijn zwavel en zout van de verbranding,
werd in de wet gedreigd, Deuteronomium 29:23. Zij hadden alle Gods geboden verbroken, en
nu dreigt God, al hun nooddruft te zullen wegnemen. Het land treurt, wanneer er noch gras
voor het vee, noch kruid voor de dienst des mensen is, en dan zal ieder die daarin woont,
kwijnen uit gebrek aan voedsel om het leven te onderhouden en tevergeefs verlangen naar wat
het kan veraangenamen. De dieren des velds zullen kwijnen, Jeremia 14:5, 6. Ja, de
verwoesting van de vruchten van de aarde zal zo groot zijn, dat er voor de vogels des hemels
niets te pikken zal zijn om in het leven te blijven. Zij zullen lijden met de mens, en hun
vermageren en sterven zal een straf zijn voor degenen, die gewoon waren hun tafel met
gevogelte bedekt te zien. Ja, de vissen van de zee zullen weggenomen worden of
samenvergaderd, opdat zij in scholen aftrekken en betere wateren zoeken, en dan zal de
visvangst niets meer betekenen. Deze verwoesting zal te die opzichte algemener zijn dan de
vloed in Noachs tijd, want die liet de vissen van de zee ongemoeid. Het behoort tot de
Egyptische plagen, dat Hij hun vis sloeg, Psalm 105:29, wanneer de wateren opdrogen, sterft
de vis, Jesaja 50:2, Zefanja 1:2, 3. Zie, wanneer de mens jegens God ongehoorzaam wordt, is
het billijk, dat de lagere schepselen de mens niet langer ten dienste staan. O, hoeveel reden
hebben wij, Gods geduld en barmhartigheid met ons land te bewonderen, omdat er, ondanks
zoveel vloeken en liegen en moorden en stelen en overspel, nog zo’n overvloed van vlees en
vis en gevogelte op onze dis wordt gevonden!
IV. Een bevel van de rechtbank, dat geen moeite moet genomen worden om de veroordeelden
misdadiger tot berouw te brengen, met de reden van dat bevel.
Merk op,
1. Het bevel zelf, vers 4 :doch niemand twiste noch bestraffe iemand, laat geen middel
beproefd worden om ze tot inkeer te brengen en terug te voeren, laat hun geneesheren ze
opgeven als onherstelbaar en hun ziekte als ongeneeslijk. Het betekent, dat, zolang als er enige
hoop voor zondaars is, wij hen om hun zonden moeten vermanen, het is een plicht, die wij
elkander verschuldigd zijn, vermaan te geven en te ontvangen, het was een van de wetten van
Mozes, Leviticus 19:17, Gij zult uw naaste naarstig berispen, het is een teken van broederlijke
liefde. Soms is er noodzaak om scherp te berispen, niet maar te vermanen, maar met meer
nadruk op te treden, zo traag zijn de mensen, hun zonden te laten varen. Maar het is een teken,
dat personen en volken het verderf ten prooi gegeven worden, wanneer God zegt: "niemand
twiste of bestraffe iemand." Toch luidt zo soms Gods bevel tot de profeten, niet voor hen te
bidden, ondanks het gebod voor die zondaars. Maar de betekenis is: zij zijn zo verhard in de
zonde, en zo rijp voor de ondergang, dat het wel niet baten zal, met hen te spreken of met God
voor hen te spreken. Zie, het ziet er slecht met een volk uit, wanneer bestraffers het stilzwijgen

wordt opgelegd, en zij, die tegen de zonden des tijds moesten getuigen, zich terugtrekken en
de zaak opgeven. Zie 2 Kronieken 25:16.
2. De redenen van dit bevel. Niemand twiste of bestraffe iemand, want,
a. Zij zijn vast besloten, in de zonde voort te gaan, en geen bestraffing zal hen daarvan
genezen: uw volk is als die met de priester twisten, zij zijn zo onbeschaamd geworden in hun
zonde, zo brutaal en ongeduldig onder de bestraffing, dat zij zelfs een priester in het aangezicht
zullen vliegen, als hij ze ook maar op de zachtste wijze hun kwaad voorhoudt, zonder enige
eerbied voor hun ambt en plicht, hoe kunnen zij dan een gewoon mens geduldig aanhoren? Zie,
die zondaars tonen, hoe verhard hun hart is, die met hun voorgangers twisten, omdat die hen
getrouw vermanen, en zij, die zich tegen zulk vermaan verzetten, dat naar Gods ordening tot
hun behoud moet dienen, hebben het voorrecht van broederlijke terechtwijzing verbeurd.
Misschien slaat dit op de goddeloosheid van Joas, koning van Juda, en van zijn volk van die
tijd, die Zacharias, de zoon van Jojada, stenigden, omdat hij hun een boodschap van God
overbracht, 2 Kronieken 24:21. Die was een priester, zij twistten met hem, toen hij zijn ambt
waarnam tussen de tempel en het altaar. Dr. Lightfoot meent, dat de profeet op dit voorval het
oog had, toen hij sprak, vers 2, van bloedschulden, die aan bloedschulden raken, het bloed van
de offeraar werd gemengd met dat van het offer. Dat, zegt hij, is het toppunt van
goddeloosheid, van toen af dateert hun val, Mattheus 23-35, gelijk dit hun onbekeerlijkheid
bewijst, dat het volk met de priester twist, daarom moet niemand met iemand twisten, niemand
een ander vermanen. Want
b. God is eveneens besloten met hun val voortgang te maken, vers 5 :"Daarom, omdat gij geen
bestraffing, geen raad wilt aannemen, zult gij vallen, en het is ijdele moeite, daartegen enigen
maatregel te nemen, want het besluit is uitgegaan. Gij zult struikelen en vallen bij dag, en de
profeet, de valse profeet die u vleide en verleidde, zal zelfs met u vallen bij nacht, beide gij en
uw profeet zullen bij dag en bij nacht vallen, het zal een doorlopende val zijn, van de een ramp
in de andere, de duisternis des nachts zal u niet beschutten noch het licht des daags u helpen
om te vlieden." De profeten zijn blinde leidslieden en het volk blinde volgelingen, voor blinden
zijn dag en nacht gelijk. Hetzij dus bij dag of bij nacht zij zullen samen in de gracht vallen. "Gij
zult vallen bij dag, wanneer gij het minst zult vrezen te vallen en u veilig waant, wanneer het
door anderen gezien en opgemerkt wordt, en gij dus beschaamd zult staan. En de profeet zal
bij nacht vallen, wanneer het voor hem het afschrikwekkendst zal zijn." Zie, de ondergang
dergenen, die anderen ten ondergang gebracht hebben, zal in bijzondere mate ondragelijk zijn.
En meenden de kinderen, dat zij, in gevaar van te vallen, door hun moeder zouden geholpen
worden? IJdelheid zal het zijn, dat te verwachten, want Ik zal uw moeder uitroeien, vers 5, uw
moeder Samaria, de moederstad, de gehele staat, het ganse koninkrijk, dat als een moeder over
allen staat. Alles zal tot zwijgen gebracht worden. Zie, als allen met elkander schuld hebben,
dan kan niets anders verwacht worden dan dat allen in de ondergang begrepen worden.
God gaat hier voort, met volk en priesters te twisten. Het volk als degenen, die met de priester
twisten, vers 4, wanneer het priesters had, die hun plicht deden. Maar de meesten leefden in
gestadige verwaarlozing van hun plicht, en daarom is hier ook een woord voor die priesters en
voor het volk, dat gaarne zulke priesters had, Jeremia 5:31. En het is opmerkelijk, hoe de straf
op de zonde past, en hoe God, om Zijn doen te rechtvaardigen, de één tegenover de andere
plaatst.

I. Het volk twistte met de priesters, die hun de kennis van God zouden geleerd hebben,
billijkerwijze werden zij daarom uitgeroeid, omdat zij zonder kennis waren, vers 6. Zie,
degenen die tegen het licht opstaan, kunnen niets anders verwachten dan in de duisternis om te
komen. Of het is een aanklacht tegen de priesters, die het volk moesten onderwezen hebben,
Psalm 12:9, maar het niet gedaan hadden of zo gedaan, dat het was als niet gedaan, zodat er
geen kennis Gods in het land was en omdat er geen profetie was, werd het volk ontbloot
Spreuk. 29:18. Zie, onwetendheid is niet de moeder van vroomheid, maar veeleer van
verwoesting, gemis aan kennis is de ondergang van de enkele mens en van het volk. Zij zijn
Mijn volk, dat dus uitgeroeid wordt, hun betrekking tot God als Zijn volk verergert zowel de
zonde van geen moeite te nemen om kennis van God te verkrijgen, onder Wiens bestuur zij
staan en met Wien zij geen verbond hadden als de zonde dergenen, die hen moesten onderricht
hebben. God had Zijn kinderen in hun school gezonden, maar zij hadden er niet aan gedacht,
inderdaad aan die kinderen onderwijs te geven.
II. Beiden, priesters en volk, verwierpen de kennis, en daarom is God rechtvaardig, als Hij hen
verwerpt. De reden, waarom het volk niet leerde, en de priesters niet onderwezen, was niet,
dat zij geen licht hadden, maar omdat zij het licht haatten, niet omdat zij geen middelen kenden
om kennis van God te verkrijgen en die mee te delen, maar omdat ze er geen hart voor hadden,
zij verwierpen ze. Zij begeerden de kennis van Gods wegen niet, maar hielden zich van verre,
zij sloten hun ogen voor het licht, en daarom zegt God: Ik heb u ook verworpen, Ik weiger, u
te kennen en u te erkennen. Gij wilt Mij niet kennen, maar wijkt van Mij, daarom zeg Ik: Wijkt
van Mij, gij werkers van de ongerechtigheid, Ik ken u niet."
1. De priesters zullen niet langer hun voorrechten genieten of in de dienst gebruikt worden,
noch er ooit weer voor in aanmerking komen, gelijk wij dat vinden Ezechiel 44:13. Zie,
predikanten, die zelf de kennis verwerpen, die ergerlijk onwetend zijn, moeten niet als
predikanten erkend worden, ook hetgeen zij schijnen te hebben, moet hun ontnomen worden,
Lukas 8:18.
2. Het volk zal niet langer zijn wat het geweest is, een koninklijk priesterdom, een koninkrijk
van priesters, Exodus 19:6. Door de kennis te verwerpen, verbeurt Gods volk zijn eer en
bezoedelt zijn kroon.
III. Zij hadden de wet Gods vergeten, wensten noch trachtten die te onthouden, noch de kennis
ervan aan het nageslacht over te leveren, en daarom zal God ze terecht met hun kinderen
vergeten, kinderen van het volk, zij hadden ze niet opgevoed, gelijk behoorde, in de kennis van
God en hun plicht jegens Hem, en daarom verloochent God ze en acht Zijn verbond verbroken.
Zie, als ouders hun kinderen niet onderwijzen wanneer zij jong zijn, hun Schepper te gedenken,
dan kunnen zij niet verwachten, dat hun Schepper hen gedenken zal. Ook kan het op de
kinderen van de priesters slaan, die zullen hun vaderen in de bediening niet opvolgen, maar tot
armoede vervallen, gelijk Eli’s huis gedreigd was, 1 Samuel 2:20.
IV. Zij onteerden God met datgene, wat hun eer was, en daarom zal God hen terecht van die
eer beroven, vers 7. Het was hun eer, dat zij in aantal waren toegenomen, tevens in welvaart,
macht en waardigheid. Het begin des volks was gering, maar in verloop van tijd nam het zeer
toe en werd aanzienlijk, de priesterfamilie vooral breidde zich wonderlijk uit. Maar, toen zij
toenamen, zondigden zij tegen God. Hoe talrijker het volk werd, des te meer zondigde het, des
te meer heiligschennis beging het, hun welvaart, eer en macht deed hen des te meer zondigen.
Daarom, zegt God, zal Ik hunlieder eer in schande veranderen. Is hun aantal hun eer? God zal

dat aantal verminderen en weinigen doen overblijven. Is hun rijkdom hun eer? God zal ze
verarmen en omlaag brengen, zodat ze beschaamd zullen staan over datgene, waarin ze eens
roemden. Hun priesters zullen verachtelijk en onwaard gemaakt worden, I Samuel 2:9. Zie,
datgene, wat onze eer is, zal, als wij er God mee onteren, vroeger of later, onze schande
worden, want wie God versmaden, zullen licht geacht worden, 1 Samuel 2:30.
V. De priesters aten de zonde van Gods volk, en daarom zullen zij eten, maar niet zat worden.
1. Zij misbruikten het deel, dat de priesters was toegewezen, de priesters van het huis Aärons,
volgens Gods wet, voor de zelfgemaakte priesters bij de kalveren hunner eigen vinding, vers 8.
Zij eten de zonde van Mijn volk, dit is hun zondoffers. Indien dat bedoeld is van de priesters
van de gouden kalveren, dan betekent het, dat die namen waarop zij heel geen recht hadden, zij
matigden zich de inkomsten van de priesters aan, hoewel zij geen oprechte priesters waren.
Wordt het evenwel bedoeld van de echte priesters, dan ziet het op de gretigheid, waarmede zij
beslag legden op wat hun ambt toekwam, terwijl ze van hun ambt zelf weinig werk maakten.
Zij mestten zich vet van hun deel van de offers des Heeren, doch vergaten het werk, waarvoor
zij zo goed betaald worden. Zij zetten hun hart op des volks ongerechtigheden, zij hieven hun
ziel tot hen op, dat is: zij waren blij, als het volk ongerechtigheid bedreef, omdat het daarvoor
genoopt werd, zoenoffers te brengen, waarvan zij hun deel kregen. Hoe meer zonde, des te
meer offeranden, en daarom bekommerden zij zich niet ons de zonden des volks. In plaats van
het volk voor de zonde te waarschuwen, moedigden zij het aan om te zondigen, met het oog
op de offers, die hun juist moesten tonen, welk een kwaad tegen God de zonde was, die zulk
een verzoening nodig maakte, en wezen het op de goedkoopte van de zonde, die zo
gemakkelijk uitgewist werd zo hadden zij behagen in de zonden des volks en hielpen in stand
houden wat neergeworpen moest worden. Zie, het is zeer goddeloos, zich te verheugen over
de zonde van anderen, wanneer daarin voor ons voordeel gelegen is.
2. God zal hun daarom de zegen van hun onderhoud wezen, vers 10. Zij zullen eten, maar niet
zat worden. Ofschoon zij grote overvloed hebben vanwege de menigvuldige offers, die
gebracht worden, toch zullen zij er geen voldoening van smaken. Of hun voedsel gedijt niet, of
hun honger is onverzadelijk. Zie, wat onwettig verkregen wordt kan geen baat geven, ook niet
wat onmatig begeerd wordt, juist die onverzadelijke begeerten kunnen niet verzadigd worden,
en zij zullen nooit genoeg hebben, die nooit weten wat genoeg is. Zie Micha 6:14, Hagg. 1:6.
Vl. Hoe meer zij toenamen, des te meer zondigden zij, vers 7, en daarom, ofschoon zij
hoereerden, ofschoon zij de goddelooste middelen gebruikten om het volk te
vermenigvuldigen, zij zouden niet uitbreken in menigte. Al hebben zij vele vrouwen en
bijwijven, gelijk Salomo toch zullen hun huizen niet gebouwd worden’ hun nakomelingschap
niet talrijk zijn, evenmin als die van Salomo. Zie, degenen, die op onwettige wijze of
vermenigvuldiging aansturen, zullen teleurgesteld worden. En daarom zal God in al hun
plannen blazen, omdat zij nagelaten hebben de Heere in acht te nemen. Er was een tijd
geweest, dat zij de Heere wel in acht namen, dat Zijn gezag en wet bij hen gewicht in de schaal
legden, maar zij hebben het nagelaten, zij letten niet meer op Zijn woord noch op Zijn doen, zij
kennen Hem in geen van beide. Zij verlaten Hem en nemen Hem niet in acht: zij zijn zo afvallig
geworden, dat zij God heel niet meer achten, maar volslagen zonder God in de wereld zijn. Zie,
zij, die nalaten de Heere in acht te nemen, laten alle goed na, en kunnen niets anders
verwachten dan dat alle goed hen verlaat.

VII. Volk en priesters verhardden elkander in de zonde, en daarom zullen zij dezelfde straf
delen, vers 9. Daarom gelijk het volk, alzo zal de priester zijn. Zij stonden schuldig aan
dezelfde zonde, priesters en volk waren even onwetend en onheilig, zonder eerbied voor God
en Zijn wet, en overgegeven aan afgoderij, daarom zullen ze dezelfde straf lijden. God zal
oordelen over hen brengen, namelijk de verwoesting van priester en volk, de hongersnood die
het volk zijn spijs ontneemt, zal de priesters van hun spijsoffers beroven, Joel 1:9. Het maakt
een deel uit van de beschrijving van een algehele verwoesting, dat het zal zijn met het volk als
met de priester, Jesaja 24:2. Gods oordelen maken geen verschil, als ze eenmaal uitgestort
worden. Zie, die deel hebben aan de zonde, zullen ook deel hebben aan de straf. zo zal God
hun beider wegen over hen beide bezoeken, en hun beider handelingen hun vergelden. God zal
hun handelingen op hen doen wederkeren ( zo luidt het letterlijk), wanneer de zonde bedreven
is, meent de zondaar, dat ze voorbij is en niemand er meer van zal horen, maar hij zal ervaren,
dat ze openbaar gemaakt wordt en op zijn hoofd wederkeert, hetzij tot verootmoediging of tot
veroordeling.
VIII. Zij gaven zich aan zinnelijk genot over, om hun hart tevreden te stellen, maar zij zullen
ondervinden, dat hun land weggenomen wordt, vers 11. Hoererij, en wijn en most neemt het
hart weg. Sommigen verbinden deze woorden met de vorige. Zij hebben de Heere verlaten, om
te hoereren en om wijn en most. Of: omdat zij het hart weggenomen hebben. Hun zinnelijk
genot heeft hen vervreemd van hun godsvrucht en al het goede in hen gesmoord. Of: wij
kunnen het opvatten als een bijzonder vonnis, waarin een grote waarheid verborgen ligt, die wij
door de ervaring van iedere dag bevestigd vinden, dat dronkenschap en onreinheid zonden zijn,
die de mens verdwazen en dronken maken, verzwakken en krachteloos maken. zowel de moed
als het verstand gaan zo verloren.
In deze verzen hebben wij als tevoren,
I. Het volk Israëls beschuldigd van de zonden, waarom God met Zijn volk twistte, die zijn:
1. Geestelijke hoererij of afgoderij. Zij hebben in hun hart een geest van de hoererijen, een
sterke neiging tot die zonde, de begeerte en het verlangen huns harten ligt geheel in die
richting, het is hun eigen goddeloosheid, zij worden er met een onverklaarbaar geweld
heengetrokken, en dit doet hen dwalen. Zie, de dwalingen en fouten van het verstand zijn
gewoonlijk een gevolg van bedorven genegenheden daarom hebben de mensen een goede
gedachte van de zonde, omdat ze ertoe geneigd zijn. En als ze zulke verkeerde voorstellingen
van de afgoden hebben, is het geen wonder, dat ze met zo’n hoofd en zo’n hart van onder hun
God weghoereren. vers 12. Zij hadden Hem als hun Hoofd en Man onderdanig moeten zijn
onder Zijn leiding en bestuur blijven, maar zij braken die trouw en stelden zich onder leiding en
bescherming van valse goden. zo, vers 15, had Israël overspel bedreven, hun gedrag is de
verering hunner afgoden, was dat ener overspeelster, lichtzinnig en onbeschaamd. En, vers 16,
Israël is onbandig als een onbandige koe, als een ongewend kalf (gelijk sommigen vertalen), of
als een verdorvene en weerspannige (volgens anderen), gelijk een razende koe als krankzinnig
door de weide rent, of, zo ze onder het juk is, achteruit wil in plaats van vooruit, en haar nek
van het juk tracht te ontdoen, en haar poot uit de voer te rukken. zo onwillig, onbandig,
onhandelbaar, was het volk Israël. Het was begonnen met het juk van Gods geboden op de nek
te nemen, maar het sloeg achteruit, als kinderen Belials, die geen juk dragen. En toen de
profeten waren gezonden met de prikkels van bestraffing om ze voort te drijven, sloegen ze
tegen de prikkels en liepen achteruit. Alles samengenomen, vers 17, is dit: Efraïm is vergezeld
met de afgoden, is ermede getrouwd, zijn genegenheden zijn voor, en zijn hart is gesteld op de

afgoden. Twee voorbeelden van deze geestelijke hoererij worden gegeven, in beide gaven ze
hun afgoden de eer, die Gode alleen toekwam.
a. Zij raadpleegden hun orakels en maakten gebruik van dat soort waarzeggerij, dat zij van hun
afgodische priesters geleerd hadden, vers 12 :Mijn volk vraagt zijn hout, zijn houten afgoden,
zij roepen die aan om raad en voorschrift in hetgeen zij te doen hebben en wat hun overkomt.
Zij zeggen tot een hout: Gij zijt mijn vader, Jeremia 2:27. Ware het inderdaad hun vader, dan
zou het ook eer waardig zijn. Maar dat was een hoon jegens God, die inderdaad hun Vader
was, en Wiens levende orakels zij bij zich hadden, welke zij ten allen tijde mochten vragen.
Hoe dwaas en ondankbaar dus, een hout te vragen. En zij verwachtten, dat hun hout het hun
bekend zou maken, wat zij niet wisten, en hoe zij handelen moesten. Waarschijnlijk doelt dit op
goddeloze wegen van waarzeggerij, onder de heidenen in zwang, die de Joden van hun
overnamen, door een stak hout, of een stok, of, gelijk Nebukadnezar deed, door pijlen,
Ezechiel 21:11. Zie, zij, die Gods godspraken verlaten, nemen de gebruiken van de wereld en
des vleeses over, raadplegen wezenlijk slechts hout en stenen.
b. Zij brachten hun offers als waren het goden, wier gunst zij nodig hadden, en wier wraak zij
vreesden en wensten te ontgaan, vers 13. Zij offerden hun, om ze te verzoenen en tevreden te
stellen, en rookten hun, om hun aangenaam te zijn en te behagen, en hoopten door beide
middelen hun gunst te verwerven. God had een plaats gekozen, waar Hij wonen wilde en Zijn
naam bekend maken, maar zij versmaadden die en namen andere plaatsen voor hun
ongodsdienstige plechtigheden, die hun eigen verbeelding prikkelden. Zij kozen,
A. Hooge plaatsen, de hoogten van de bergen en de heuvelen, dwaselijk menende, dat de
hoogte van de bodem hun enig voordeel zou geven, wanneer ze de hemel naderden
B. Beschaduwde plaatsen, onder eiken, en populieren, en iepen, omdat hun schaduw goed was,
vooral in die hete landen en daarom geloofden zij, daarmede hun goden te believen, of zij
verbeeldden zich, dat donkere schaduw overpeinzingen begunstigt, de geest ontzag inboezemt
en daarom geschikt is voor godsdienstplechtigheden.
2. Lichamelijke hoererij is een tweede misdaad, die hun ten laste wordt gelegd, vers 18 :Zij
doen niet dan hoereren. Zij dreven handel in onreinigheden, het geschiedde niet nu en dan,
maar het was een doorgaand bedrijf, gelijk het geval is bij velen, wier ogen vol overspel zijn, en
die niet ophouden van zondigen, 2 Petrus 2:14. De afschuwelijke vuilheid en wulpsheid, die in
Israël werd gevonden, wordt hier genoemd,
a. Als hand aan hand gaande met hun afgoderij, hun valse goden dreven er hen toe, want de
duivel, die zij dienden, hoewel een geest, is een onreine geest. Zij, die de afgoden aanbaden,
scheidden zichzelf af met de hoeren en offerden met de snoodste hoeren, want, omdat het hun
niet goeddacht, God in erkentenis te houden, maar zij Hem onteerden, daarom gaf God hen
ook over in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder
elkander te onteren, Romeinen 1:24, 28.
b. Als straf daarvoor. De mannen, die de afgoden vereerden, werden afgescheiden met de
hoeren, die de afgodische plechtigheden bijwoonden, als in de dienst van Baäl-Peor, Numeri
25:1,2. Om hen daarvoor te tuchtigen, gaf God hun vrouwen en dochters aan dezelfde vuile
begeerten over: Zij hoereerder en bedreven overspel, vers 13, wat haar mannen en vaders tot
groot verdriet moest zijn. Zij, die zelf niet kuisch zijn, begeren toch, dat hun vrouwen en

dochters het zijn. Maar nu konden zij haar zonde lezen in hun straf, gelijk Davids overspel
gestraft werd, toen zijn eigen zoon tot zijn bijwijven inging, 2 Samuel 12:11. Zie, wanneer
dezelfde zonde, die een mens begaan heeft, hem in anderen smart en droefheid veroorzaakt,
dan moet hij erkennen, dat de Heere rechtvaardig is.
3. Dat het recht verbroken wordt, vers 18. Hun schilden (dit is hun overheden) het is een
schande! beminnen het woord: Geeft! dit is zij worden gaarne omgekocht, daarom hebben zij
gedurig in hun mond het woord Geeft. Zij houden van vuil gewin, iedereen, die een rechtzaak
met hen te behandelen heeft, moet de vraag verwachten: Wat wilt ge geven? Ofschoon zij als
overheden verplicht zijn recht te spreken zonder enige beloning, kan men er zeker op rekenen,
dat zij voor geld onrecht doen. Zie, de geldgierigheid, dit is de begeerte naar geld is de dood
voor rechtvaardigheid en de wortel van alle kwaad. Maar is dat van alle mensen waar,
bijzonder toch is het voor overheden (die mannen moeten zijn, God vrezende en de gierigheid
hatende) een schande, dit woord: Geeft! te beminnen. Misschien wordt dit bedoeld met het
woord van beschuldiging: Hun zuiperij is afvallig, hun drank is zuur, smaakt niet, ontbreekt
geheel. Wanneer het recht rechtvaardiglijk wordt uitgeoefend, dan is het verfrissend, als drank
voor de dorstige, want als het struikelt in de straten, en de rechters zich laten omkopen om de
onschuldige te veroordelen en de schuldige vrij te spreken, dan is het als zure drank, dan
verandert het recht in alsem, Amos 5:7. Ook kan het in het algemeen wijzen op de verdorven
zeden van het hele volk, alle leven en geest was verloren, zij waren Gode zo walgelijk
geworden als zuur drinken ons is. Zie Deuteronomium 31:29.
II. De tekenen van Gods toorn tegen hen om hun zonden.
1. Hun vrouwen en dochters zouden niet gestraft worden voor het onrecht en de schande, die
zij haar gezinnen aandeden, vers 14 :Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, en als zij
zonder straf bleven. zouden zij er niet in voortgaan. Zie, de straffeloosheid van de éne zondaar
is soms de straf voor de anderen. Of: Ik zal haar niet straffen zoals Ik u straffen zal, want gij
moet erkennen, gelijk Juda tegenover zijn schoondochter deed: Gij zijt rechtvaardiger dan ik,
Genesis 38:26.
2. Zij zouden zelf voor een tijd voorspoed hebben, maar hun voorspoed zou tot hun ondergang
medewerken. Het komt als een teken van Gods wraak, vers 16 :Nu zal de Heere hen weiden
als een lam in de ruimte, zij zullen een vette, grote weide hebben, waarin zij tot verzadiging toe
eten zullen en wel van het beste, maar het zal alleen zijn om ze voor de slachtbank gereed te
maken, als een vetgemest kalf. Als zij vet en groot worden, is het alleen voor de slachter. Maar
anderen laten ze weiden als een lam op de gemeenteweide, inderdaad een ruime plaats, maar
waar het gras kort en geen schaduw te vinden is. De Herder Israëls zal ze beide uit Zijn weiden
en Zijn bescherming verstoten.
3. Geen middelen moeten aangewend worden om ze tot bekering te brengen, vers 17 :Efraïm is
vergezeld met de afgoden, bemint ze en heeft er zich aan overgegeven, en daarom: laat hem
varen, als in vers 4. Dat niemand iemand twiste noch bestraffe. Laat hem wandelen naar het
goeddunken zijns harten, naar zijn eigen raadslagen, wij wilden hem helen maar hij wilde niet
geheeld worden, daarom laat hem varen. Zie wat hun einde zal zijn Deuteronomium 32:20. Zie,
het is een droevig en treurig oordeel voor iemand, als hij aan zijn zonde wordt overgelaten,
want God zegt aangaande de zondaar: Hij is vergezeld met de afgoden, met de wereld en het
vlees, hij is ongeneeslijk trots, begerig, onheilig, een onverbeterlijke dronkaard of overspeler,
laat hem varen, prediker, laat hem varen, goddelijke bemoeienis, laat hem varen. Laat niets hem

wekken, totdat hij ontwaakt in het helse vuur. De vader vermaant zijn weerspannige zoon niet
meer wanneer hij besluit hem te onterven. Zij, die in hun zonde niet tot nadenken zijn te
brengen, zullen om hun zonde omkomen.
4. Zij zouden met een snelle en beschamende verwoesting weggedreven worden, vers 19 :Een
wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, om ze weg te voeren in gevangenschap, plotseling,
met geweld, onweerstaanbaar, hij zal ze wegvoeren als een wervelwind, Psalm 58:9. Dan
zullen zij beschaamd worden wegens hun offeranden, beschaamd over hun zonde van afgoden
offers te brengen, beschaamd over hun dwaasheid, zoveel ten koste gelegd te hebben voor
afgoden, die geen macht bezitten hen te helpen, en daardoor God tot hun vijand te maken, die
almachtig is en hen kan verderven. Zie, er zijn offers, waarover de mens eens beschaamd zal
staan. Zij, die hun tijd, kracht eer, gemak aan de wereld en het vlees hebben opgeofferd, zullen
zich eenmaal daarover schamen. Ja, en wie God blinde, en lamme, en gebrekkige offers
brengen, zal daarover eveneens beschaamd worden.
III. De waarschuwing, tot Juda gericht, om niet te zondigen naar het voorbeeld van Israëls
overtreding. Aan het einde van vers 14 wordt gezegd: Het volk dan, dat geen verstand heeft,
zal omgekeerd worden. Zij zullen noodzakelijk vallen, die niet verstaan, hoe zij de
struikelblokken moeten vermijden of te boven komen, die zij ontmoeten (en daarom wie meent
te staan, zie toe, dat hij niet valle), wat vooral de twee stammen geldt, vers 15:zo gij, o Israël!
wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde. Hoewel Israël zich aan afgoderij heeft
overgegeven, laat Juda er niet door besmet worden. Nu,
1. Is dat een zeer nodige waarschuwing. De mannen Israëls waren broeders en naaste buren
van de mannen Juda’s. Israël was talrijker en in die tijd in voorspoedige omstandigheden, en
daaruit groeide een gevaar voor Juda, om hun weg te leren en in die strik gevangen te worden.
Zie, hoe dichter we bij de besmetting van de zonde leven, des te meer moeten wij op onze
hoede zijn.
2. Het was een zeer redelijke waarschuwing. zo gij, o Israël! wilt hoereren, dat Juda niet
schuldig worde, want Juda kan beter kennis verkrijgen dan Israël, het heeft de tempel en de
priesterschap en een koning uit het huis van David. De Silo moet uit Juda komen, voor Juda
heeft God nog menigen groter zegen bestemd. Laat dus Juda niet schuldig worden, want van
Juda wordt nog meer verwacht dan van Israël. Juda zal het dus ook harder te verantwoorden
hebben, zo het overtreedt, en God zal het Juda meer kwalijk nemen. Als Israël wilt hoereren,
laat Juda het niet doen, want dan heeft God geen volk meer, dat Zijn naam belijdt. God spreekt
hier tegen Juda, als eens Christus tot de twaalven, toen velen Hem de rug toekeerden en Hem
verlieten: Wilt gijlieden ook niet weggaan? Johannes 6:67. Zie degenen, die tot hiertoe aan hun
oprechtheid hebben vastgehouden, moeten, juist daarom, blijven vasthouden, zelfs in tijden van
algemene afval. Om nu Juda te bewaren van Israël hierin na te volgen, worden twee regelen
gegeven:
a. Om niet aan afgoderij zich schuldig te maken, moeten zij van de plaatsen van de afgoderij
verre blijven: Komt gij toch niet te Gilgal, waar al hun boosheid is, Hoofdstuk 9:15, 12:11, ,
daar maakten ze des overtredens veel, Amos 4:4. Misschien koesterden zij een bepaalde
eerbied voor die plaats, omdat Jozua van haar eens was gezegd: De plaats, waar gij staat, is
heiig land, Jozua 5:15. Daarom wordt hun verboden: komt niet te Gilgal, Amos 5:5. En om
dezelfde reden moeten zij niet naar Beth-Aven opgaan, het huis van de ijdelheid, terwijl BethEl Huis Gods betekent. Zie, zij, die niet begeren in de zonde te vallen en de duivel ten buit te

worden, moeten met overleg de aanleiding tot en de plaatsen van de zonde vermijden, niet op
des duivels grond treden.
b. Om niet aan afgoderij schuldig te worden, moeten ze zich voor heiligschennis wachten, niet
zweren: zo waarachtig als de Heere leeft. Zij moeten die woorden niet lichtzinnig op de lippen
nemen, maar zeggen: zo waarachtig als de Heere leeft! in waarheid in recht en in gerechtigheid,
Jesaja 1:2. Wat verboden wordt, is het zweren in leugen en ongerechtigheid, onbedacht en vals
zweren, om te misleiden en niet zweren bij de Heere en bij Malcham, Zefanja 1:5. Zie, zij die
bij de Heere willen blijven, moeten ontzag en vreze voor Hem hebben, immer met ernst en
eerbied van Hem spreken. Want wie Gods naam als in scherts of onbedacht op de lippen
nemen, kunnen overal een god van maken.

HOOFDSTUK 5
1 Hoort dit, gij priesters! en merkt op, gij huis Israels! en neemt ter oren, gij huis des konings!
want ulieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mizpa, en een
uitgespannen net op Thabor.
2 En die afwijken, verdiepen zich om te slachten; maar Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn.
3 Ik ken Efraim, en Israel is voor Mij niet verborgen; dat gij, o Efraim! nu hoereert, en Israel
verontreinigd is.
4 Zij stellen hun handelingen niet aan, om zich tot hun God te bekeren; want de geest der
hoererijen is in het midden van hen, en den HEERE kennen zij niet.
5 Dies zal Israel hovaardij in zijn aangezicht getuigen; en Israel en Efraim zullen vallen door
hun ongerechtigheid; ook zal Juda met hen vallen.
6 Met hun schapen, en met hun runderen zullen zij dan gaan, om den HEERE te zoeken, maar
niet vinden; Hij heeft Zich van hen onttrokken.
7 Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen den HEERE; want zij hebben vreemde kinderen
gewonnen; nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen.
8 Blaast de bazuin te Gibea, de trompet te Rama; roept luide te Beth-aven; achter u, Benjamin!
9 Efraim zal tot verwoesting worden, ten dage der straf; onder de stammen Israels heb Ik
bekend gemaakt, dat gewis is.
10 De vorsten van Juda zijn geworden, gelijk die de landpalen verrukken; Ik zal Mijn
verbolgenheid, als water, over hen uitgieten.
11 Efraim is verdrukt, hij is verpletterd met recht; want hij heeft zo gewild; hij heeft gewandeld
naar het gebod.
12 Daarom zal Ik Efraim zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting.
13 Als Efraim zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel, zo toog Efraim tot Assur, en hij zond
tot den koning Jareb; maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden
niet helen.
14 Want Ik zal Efraim zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik,
Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.
15 Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en
Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

Dit hoofdstuk heeft dezelfde inhoud als het voorgaande, de zonde van Israël. Juda wordt
ontdekt en Gods oordeel daarover aangekondigd.
I. Zij worden opgeroepen, de aanklacht te horen, vers 1, 8.
II. Zij worden van tal van zonden beschuldigd, die hier erger voorgesteld worden:
1. Vervolging, vers l, 2,
2. Geestelijke hoererij, vers 3, 4,
3. Hoogmoed, vers 5,
4. Afval van God, vers 7, 5, Tirannie van de vorsten en gedweeheid des volks, dat zich zulks
laat welgevallen, vers 10,11.
III. Zij werden bedreigd met Gods ongenoegen om hun zonden, Hij kent al hun goddeloosheid
vers 3, en maakt Zijn toorn daartegen bekend, vers 9.
1. Zij zullen vallen in hun ongerechtigheid, vers 5.
2. God zal hen verlaten, vers 9,
3. Hun delen zullen verteerd worden, vers 7,
4. God zal ze bestraffen en Zijn toorn over hen uitgieten, vers 9,10,
5. Zij zullen verdrukt worden, vers 11,
6. God zal als een mot voor hen zijn in verborgen oordelen, vers 12, en als een leeuw in
openbare oordelen, vers 14.
IV. Zij worden berispt om de verkeerde weg, die zij onder hun beproevingen zijn ingeslagen,
vers 13.
V. Voorspeld wordt, dat zij ten laatste de rechte weg zullen terugvinden, vers 15. Hoe
algemener deze dingen worden voorgesteld, zoveel algemener gebruik kunnen wij ervan maken
tot onze lering en vooral tot onze vermaning.

Hoséa 5:1-15
Hier worden,
I. Alle rangen en standen van mensen opgeroepen om te verschijnen en zich te verantwoorden
over de dingen, die hun ten laste zullen gelegd worden, vers 1 :Hoort dit, gij priesters! hetzij in
de heilige dienst bezig (zoals die in Juda en wellicht ook velen in Israël, want in de tien
stammen lagen verscheidene steden met priesters en levieten, die waarschijnlijk de Heere
getrouw gebleven waren na de afval van die tien stammen en hun ambt, zo ver van de tempel,
zo getrouw mogelijk waarnamen) hetzij onder de schijn van de heilige dienst, maar inderdaad
als dienaar van de kalveren, welke, naar sommigen menen, hierbij ingesloten worden. "Hoort,
gij huis Israëls, gij volk in het algemeen, en neemt ter oren, gij huis des konings! Laat allen acht
geven, want allen liggen onder de nationale schuld, en allen zullen delen in de nationale
oordelen. Zie, zo noch de heiligheid van de priesterlijke waardigheid noch de majesteit van de
koninklijke bediening in staat is, voor de zonde te bewaren, dan kan men ook niet verwachten,
dat zij voor de straf behouden zullen. Indien de priesters en het huis des konings ondanks hun
verheven plaats in de staat, zondigen gelijk de anderen, dan zal die verheven plaats geen
verontschuldiging voor hen zijn, dat zij niet met de anderen zouden lijden. Ook zal het voor het
huis Israëls geen pleitgrond uitmaken, dat zij door priesters en vorsten misleid zijn, maar zij
zullen met hen hun loon ontvangen, noch hun lage stand noch hun menigte zal hen beschermen.
II. Getuigenis wordt tegen hen voorgebracht, een voor duizend, het is Gods alwetendheid vers
3. Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen. De Heere kennen zij niet, vers 4, maar
de Heere heeft hen gekend, hun ware aard, hoe verborgen zij die ook hielden, kent hun
geheime goddeloosheid, hoe ook bedekt. Zie, als mensen de kennis Gods verwerpen, dan
verhinderen ze God niet, hen te kennen. Wanneer Hij met hen twist, zal Hij bewijzen, hun
zonde door Zijn eigen kennis te weten, zodat Hij met volle recht hen schuldig zal verklaren.
III. Zeer slechte dingen worden hun ten laste gelegd.
1. Zij waren zeer vindingrijk en ijverig geweest om mensen in zonde en moeite te brengen. Gij
zijt een schrik geworden te Mizpa, en een uitgespannen net op Thabor, vers 1, dit is zulke
strikken en netten, als jagers gewoon waren op de bergen uit te zetten om hun wild te vangen.
Toen de kalverendienst in Israël werd ingevoerd, trachtten de bewerkers dier afgoderij op alle
mogelijke wijzen en met allerlei listen het volk over te halen om daaraan deel te nemen en
diegenen ermee te verzoenen, die er eerst voor vreesden. Zie, zij, die anderen tot zonde
verleiden, zijn, hoe zeer zij ook vriendschap en welwillendheid voorwenden, toch niets dan
netten en strikken voor hen, en hun handen zijn banden, Psalm 7:26. Maar voor degenen, die
zich niet tot zonde lieten overhalen, waren zij netten en strikken om hen in moeite te brengen.
Sommigen menen, dat zij er op uit waren, spionnen op de wegen vooral op de bergen Mizpa en
Thabor, ten tijde van de plechtige feesten te Jeruzalem, te plaatsen, ten einde hen, die met
vrome zin daarheen trokken, te beloeren en te beschuldigen, opdat men ze vervolgen mocht.
Zo deden zij duivelswerk, zij verontrustten wie ze niet verleiden konden.
2. Zij waren listig en wreed geweest in het volbrengen van deze plannen, vers 2. Die afwijken
verdiepen zich om te slachten. Zie, degenen, die van de waarheid Gods afvallig zijn geworden,
zijn dikwijls de slimste en ongevoeligste vervolgers dergenen, die aan die waarheid vasthouden.
Niets voldoet hen, zo zij niet slachten kunnen (het is het bloed van de heilige, waarnaar zij
dorsten), en aan Satans engel paren zij zijn list, zij verdiepen zich om dat te doen. O, die diepte

van de diepten des Satans, die goddeloosheid van zijn handlangers, dergenen, die diep
afgeweken zijn, Jesaja 31:6. Wat hun zonde zeer verzwaarde, was, dat zij zo talloze malen
waren bestraft en gewaarschuwd. Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Dat was de profeet
hun geweest, een ambtelijk tuchtmeester. Hij had hun menigmaal over het kwaad hunner
wegen en handelingen gesproken, en hun allen dat duidelijk voorgehouden, hij had de priesters
noch het koninklijk paleis gespaard. God zelf was hun tuchtmeester geweest door hun eigen
geweten en Zijn leidingen. Zie, zonden tegen de vermaning in zijn dubbele zonden, Spreuken
29:1.
3. Zij hadden hoererij bedreven, hadden hun eigen lichaam met vleselijken lust en hun eigen ziel
met de dienst van de afgoden verontreinigd, vers 3. Daarom was God getuige, al was zulks
nog zo geheim gedaan en zorgvuldig verborgen gehouden. Ja, Gods doordringend oog had de
geest van de hoererijen in het midden van hen gezien, hun geheime neiging en gezindheid voor
die zonden, hun voorliefde voor dat kwaad, de heerschappij dier zonde over hen, ook hoe zeer
zij onder die geest van de hoererijen stonden, die wortel van de bitterheid, die gal en alsem
voortbracht, die verdorven en vergiftigde bron.
4. Zij hadden volstrekt geen begeerte om tot kennis en gemeenschap met God te komen. De
geest van de hoererijen, die hen van God deed afdwalen, hield ze in bestendige vervreemding
van Hem, vers 4..
a. De Heere kenden zij niet noch wensen Hem te dienen, ze keren zich van die kennis af en
vrezen ze, want ze zou hun op hun zondige wegen lastig zijn.
b. Daarom stellen zij hun handelingen niet aan, om zich tot hun God te bekeren, waardoor
openbaar wordt, dat zij Hem niet recht kenden. Dit wijst op hun hardnekkig volhouden in hun
afval van God, zij wilden zich niet tot God bekeren, hoewel Hij hun God was, hun
Verbondsgod, naar Wiens naam zij genoemd waren, en Die zij dus gehouden waren te dienen.
Zij wilden niet terugkeren tot de dienst van Hem, van Wien ze zich afgekeerd hadden. Ja, zij
wilden hun handelingen niet aanstellen om zich tot hun God te bekeren. Zij wilden hun wegen
niet overdenken, noch zich aan ernstig nadenken overgeven, noch hun zin zetten op die dingen,
welke hen tot God zouden brengen. Wij kunnen weliswaar, door eigen kracht, zonder de
bijzondere genade Gods, niet tot Hem ons bekeren, maar wel kunnen wij, door een recht
gebruik van onze vermogens, en de gewone hulp des Geestes, onze handelingen aanstellen om
ons tot Hem te bekeren. Wie dat niet doen willen, richten hun hart niet om de Heere te zoeken,
2 Kronieken 12:14, het is hun eigen schuld, zo zij niet bekeerd worden. Zij sterven omdat zij
sterven willen. Maar wie hiermede beginnen zullen verdere genade ontvangen.
c. Zij stonden schuldig aan openlijke verwaandheid en onbeschaamdheid in hun zonde, vers 5.
Dies zal Israël hoovaardig in zijn aangezicht getuigen, zal hen aanklagen, dat hij een rebel is
tegen God en Diens gezag. De geest van de hoererijen, die in het midden van hen is, sprak zich
uit in de dartelheid en wulpschheid van hun afgodsdienst, gelijk een hoer kenbaar is door haar
kleding, Spreuken 7:10. De opzichtigheid harer kleding spreekt openlijk uit, dat zij geen zedige
vrouw is. Of: hun hoogmoed, als zij de profeten, die God hun zond, en dier boodschap, Jesaja
43:2, minachtten, of hun hooghartig gedrag en spottende gebaren tegen hun broeders en
minderen, die God getrouw bleven, getuigden tegen hen, dat zij Gods volk niet waren en
rechtvaardigen God in al de vernederende oordelen, die Hij over hen bracht. Zijn hoogmoed
getuigt in zijn aangezicht, zo lezen sommigen, naar Jesaja 3:9. Het gelaat huns aangezichts
getuigt tegen hen. Zij hebben de hoge ogen die de Heere haat, Spreuken 6:17.

d. Zij hadden God verlaten en zich tot afgoden gekeerd en hunne kinderen tot afgoderij
opgevoed, vers 7. Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere, gelijk een vrouw, die
met verachting van haar huwelijksbond, haar man verlaat en met een ander in overspel leeft. Zij
dus, die schuldig staan aan geestelijke afgoderij, wier god het geld is, of wier god de buik is,
handelen trouwelooslijk tegen de Heere, zij verbreken hun trouw jegens Hem en verijdelen Zijn
verwachtingen aangaande hen. Zie, wie willens en wetens zondigen, handelen trouwelooslijk
Zij hebben vreemde kinderen gewonnen, dat is de kinderen, die zij gewonnen hebben, zijn van
God vervreemd en opgevoed in een valse godsdienst, zij zijn onechte kinderen, kinderen uit
hoererij geboren, Johannes 8:41, die God verloochenen. Zie, zij handelen inderdaad
trouwelooslijk tegen God, die zich niet alleen afkeren om Hem te volgen, maar ook hun
kinderen leren, op verkeerde wegen te wandelen.
IV. Zeer droevig zal dus hun vonnis zijn. In ‘t algemeen, vers 1, "Gijlieden gaat dit oordeel
aan. God verschijnt om met u te twisten en Zijn ongenoegen jegens u om uw zonden te
betuigen". Het is tijd te luisteren, wanneer ons het oordeel aangaat. In ‘t bijzonder
1. Door hun ongerechtigheid zullen zij vallen. Dit volgt op de woorden: Dies zal Israëls
hoovaardij in zin aangezicht getuigen, vers 5. Daarom zullen Israël en Efraïm door hun
ongerechtigheid vallen. Zie, hoogmoed komt voor de val, hij is er een zeker teken en voorloper
van. Die zichzelf verhogen, zullen vernederd worden. Het aangezicht, waarin hoovaardij
getuigt, zal met beschaamdheid vervuld worden. Zij zullen niet slechts vallen, maar vallen door
hun ongerechtigheid, de droevigste val, die men kan doen. Hun hoovaardij hield hen terug van
berouw over hun ongerechtigheid, en daarom zullen zij daardoor vallen. Zie, degenen, die zich
niet verootmoedigen over hun zonden, zullen voor eeuwig in hun zonden omkomen. Er wordt
aan toegevoegd: Ook zal Juda met hen vallen. Gelijk de tien stammen om hun afgoderij naar
Assyrië gevankelijk weggevoerd werden, zo zullen ook, in verloop van tijd, de twee stammen
naar Babel in ballingschap worden verdreven, omdat die het voorbeeld van de tien stammen
gevolgd hebben. Maar deze werden geheel verworpen, terwijl de twee stammen vielen om
weer op te staan. Juda had de tempel en de priesterschap, maar die zullen haar niet beveiligen
zo ze de zonden van Israël en Efraïm navolgt, zal ze insgelijks vallen.
2. Zij zullen Gods gunst derven, wanneer ze zullen beweren, die te zoeken, vers 6. Met hun
schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan, om de Heere te zoeken, maar tevergeefs zij
zullen Hem niet vinden. Dit schijnt vooral van Juda gezegd te worden, dat Israëls
ongerechtigheid navolgde en er in viel
a. Toen Juda in Israëls voetstappen ging wandelen, zocht het de Heere, maar het zocht niet
alleen Hem, en daarom vond het Hem niet. Toen het vreemde goden diende, bewaarde het de
schijn van de dienst van de ware God, als gewoonlijk gingen zij met hun schapen en met hun
runderen om de Heere te zoeken, maar hun harten waren niet recht voor Hem, en daarom nam
Hij hen niet aan. Dan alleen laat Hij Zich vinden, wanneer wij Hem zoeken met ons gehele hart,
niet verdeeld tussen God en Baäl, Ezechiel 14:3.
b. Toen zij in hun ongerechtigheid vielen of gewaar werden, dat zij erin vielen, zochten zij de
Heere, maar zij zochten Hem niet vroeg, en daarom liet Hij zich niet door hen vinden. Zij
zullen zien, dat het verderf hen overkomt en dan, in hun nood, tot God vluchten, en menen
Hem tot vriend te maken door slachtoffers en brandoffers, maar het zal te laat zijn om Zijn
toorn af te keren, wanneer het besluit is uitgegaan. Zelfs Josia’s reformatie kon Gods toorn niet
afwenden, 2 Koningen 23:25, 26. Zij, die alleen met hun schapen en runderen de Heere gaan

zoeken, en niet met hun hart en ziel, kunnen niet verwachten Hem te zullen vinden, want Zijn
gunst is niet te koop voor duizenden van rammen. Ook zij zullen niet voorspoedig zijn, die
Hem niet zoeken, terwijl Hij te vinden is, want er is een tijd, dat Hij niet te vinden is. Zij zullen
Hem niet vinden, want Hij heeft zich teruggetrokken. Hij wil niet, dat zij naar Hem vragen
zullen, maar houdt Zich doof voor hun gebeden en slaat geen acht op hun offeranden. Zie, van
hoeveel belang het is God vroeg te zoeken, terwijl het de welaangename tijd, de dag van de
zaligheid is.
3. Zij en hun delen zullen verteerd worden. Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de Heere
en gemeend, zich daarin te sterken door verbonden met vreemde kinderen, maar nu zal hen de
nieuwe maand verteren met hun delen dat is met hun goederen en erfenissen, met alles wat zij
als hun deel hebben beschouwd. Of met hun delen wordt bedoeld: hun afgoden, die zij voor
hun deel hebben gekozen inplaats van God. Zie, zij, die van de wereld een afgod maken door
ze tot hun deel te kiezen, zullen met hun deel vergaan. De nieuwe maand zal ze verteren of
opeten, op de bepaalde tijd, en wel zeer spoedig. Wanneer Gods oordelen beginnen, is het
einde niet ver meer weg, een maand zal daarvoor genoeg zijn. Hoe zwak kan niet een lichaam
worden door een maand ziek zijn, of een koninkrijk verzwakt door een maand oorlog! Ik heb,
zegt God, drie herders in een maand afgesneden, Zacheria 11:8. Zie Gods oordelen maken
soms grote haast met een zondig volk. Eén maand verteert meer en meer delen dan vele jaren
kunnen herstellen.
Hier vinden wij
I. Luid alarm geslagen, om de komende oordelen aan te kondigen, vers 8, Blaast de bazuin te
Gibea, de trompet te Rama, twee steden nabij elkander aan de grenzen van Juda en Israël
gelegen, Gibea aan de landpalen van Israël, Rama aan die van Juda, zodat de waarschuwing in
beide koninkrijken wordt gehoord. Roept luid te Beth-Aven of Bethel, welke plaats reeds door
de vijand schijnt ingenomen te zijn, daarom wordt aldaar geen instrument gebruikt, maar hoort
men de kreten dergenen, die er de overhand hebben, gemengd met die van hen, die
overwonnen zijn. Laat hen luid roepen. Achter u, Benjamin! komt de vijand. De stam van
Efraïm is reeds veroverd, en de vijand is u op de hielen, o Benjamin! binnen korte tijd is het uw
beurt. De beker van de siddering gaat rond. De profeet had Gods twist met hen beschreven als
een rechtsgeding, Hoofdstuk 4:1, hier beschrijft hij die als een oorlog, en hier ook overwint
Hij, als Hij oordeelt. Laat alles zich dus voorbereiden, zijn God te ontmoeten. Hij had tevoren
van de oordelen gesproken als zekerlijk komende, hier zegt hij, dat ze nabij zijn, en wanneer ze
gevreesd worden als voor de deur, verschrikken ze en schudden de slapenden wakker. Het
blazen van de bazuin wordt verklaard, vers 9, onder de stammen Israëls heb Ik bekend
gemaakt wat gewis is, wat waar of zeker is, naar de tekst luidt. Zie de verwoesting van de
onboetvaardige zondaars is iets, waaraan niet te twijfelen valt, het is geen praatje om ze bang
te maken, het is een onherroepelijk vonnis. En het is een gunstbewijs voor ons, dat het ons
bekend gemaakt wordt opdat wij de toekomende toorn mogen ontvlieden. Het is het voorrecht
van de stammen Israëls, dat hun niet alleen hun plicht, maar ook hun gevaar wordt bekend
gemaakt, namelijk door de godspraken, die hun worden toevertrouwd.
II. Waarom God een twist met hen heeft.
1. Hij heeft een twist met de vorsten van Juda, omdat die de stoutmoedige voorgangers in de
zonde waren, vers 10. Zij zijn geworden als die de landpalen verrekken, de oude grenzen. God
had hun Zijn wet gegeven, als een omheining om Zijn eigendom. Maar zij hebben die

heiligschennend verbroken en op zijde gezet. Zij hebben inbreuk gemaakt op Gods recht en het
onderscheid tussen goed en kwaad met voeten getreden, de heiligste verplichtingen van recht
en billijkheden versmaad, omdat zij vorsten waren en daarom mochten doen wat zij wilden.
"Quicquid libet, licet", Hun wil was hun wet. Het kan ook verstaan worden van hun inbreuk op
vrijheid en eigendom hunner onderdanen, op grond van hun vermeend koningsrecht, wat gelijk
stond met het verrekken of verzetten van de oude landpalen. Sommigen hebben de opmerking
gemaakt, dat de vorsten van Juda meer alleenheersers waren en zich meer willekeurige macht
aanmatigden dan de vorsten van Israël. Daarom heeft God een twist met hen: Ik zal Mijn
verbolgenheid als water over hen uitgieten, in grote overvloed, al de wateren van de vloed, die
uitgestort werden over de geweldigen van de oude wereld, omdat hun geweld de aarde vervuld
had, Genesis 6:13. Zie, er zijn grenzen, welke zelfs vorsten niet mogen overschrijden, grenzen,
door godsdienst en recht gesteld, die hen binden. Als zij die te buiten gaan, moeten zij weten,
dat er een God is, die hen ter verantwoording zal roepen.
2. Hij heeft een twist met het volk van Efraïm, omdat zij tersluiks eveneens de zonde dienden,
vers 11, Hij heeft zo gewild, hij heeft gewandeld naar het gebod, dit is het gebod van Jerobeam
en volgende koningen van Israël, die hun onderdanen dwongen, de gouden kalveren te Dan en
Bethel te aanbidden en nimmer op te gaan naar Jeruzalem. Dat was het gebod, de wet des
lands, door staatsgezag gesteund. En het volk wandelde daarnaar, niet in blinde
gehoorzaamheid aan het gezag van zijn overheid maar gewillig, uit geheime tegenzin tegen de
dienst van God en heimelijke rust in de dienst van de afgoden. Zie, een gemakkelijk volgen van
de geboden van mensen, die met de geboden Gods in strijd zijn, maakt een volk rijp voor het
verderf, zo goed als iets anders en de straf voor die gedweeë ongehoorzaamheid (als ik ze zo
mag noemen), beantwoordt aan die zonde, want daarom is Efraïm verdrukt, verpletterd met
recht, omdat hij alle burgerlijk recht en vrijheid verbroken en onder de voet getreden had. En,
a. Het is rechtvaardig, dat God dit zou doen, want zij, die Gods eigendom verraden, behoren
het hunne te verliezen, wie zijn geweten onderwerpt aan een feilbaren rechter en willekeurige
macht, zal beide spoedig zat worden.
b. Er is in de zaak zelf eene natuurlijke drijfkracht daarheen. Zij, die willen en wandelen, dit is
gewillig wandelen naar het gebod, al gaat dat gebod ook tegen Gods gebod in, zullen het
gebod een indringer vinden, die te meer eist, naarmate zij hem meer toegeven. Zie, niets
bevordert een trotse tirannie meer, die woest en ruw zich toont, meer dan laffe onderwerping,
mat en krachteloos. Zo is Efraïm verdekt en verpletterd met recht, dit is: hem wordt onrecht
gedaan onder de schijn van recht. Zie, het is een droevig en somber oordeel over een volk,
wanneer het verdrukt wordt in de naam van het recht. Dit verklaart de bedreiging, vers 9.
Efraïm zal ter verwoesting worden ten dage van de straf. Zie onbeschaamde zondaars moeten
er op rekenen, dat de dag van de vergelding komt, en wel zo’n dag van de vergelding, dat zij
verwoest worden en van allen voorspoed beroofd, waarop ze hun hoop gebouwd hadden.
III. De verschillende behandeling, die Juda en Efraïm zullen ondergaan, nu eens deze, dan weer
die, soms beide tegelijk, door alle drie brengt hij een algehele ondergang over hen.
1. Hij wilde nu lichter oordeler aanvangen, die soms in stilte en ongemerkt hun werk doen vers
12. Daarom zal Ik, dit is, mijn oordeel, Efraïm zijn als een wet, ja (gelijk het kan aangevuld
worden), zij zijn Efraïm als een mot, want zulk eene krankheid ziet Efraïm nu woeden vers 13.
Zie Gods oordelen zijn een zondig volk soms als een mot, en als een verrotting en als een

worm. Het eerste beduidt die diertjes, die in kleren huizen, de laatste, die in hout leven, zij
verteren kleren en hout. Zo zullen de oordelen Gods hen verteren.
a. In stilte, zonder enig geruis te maken in de wereld, ja, zonder zelfs opgemerkt te worden.
Men acht zich veilig en welvarend, maar wanneer men nauwlettender toeziet, dan vindt men
verval en achteruitgang.
b. Langzaam, met veel uitstel en tussenpozen, opdat er tijd zij tot boete en berouw. Menig volk
en menigen mens sterft, in de lente des levens, aan tuberculose.
c. Allengskens. God brengt lichtere oordelen over zondaars, om ze voor zwaardere te bewaren,
zo zij wijs zijn en de tucht aannemen, Hij komt hun tegen stap voor stap, om hun aan te tonen,
dat Hij niet wil, dat zij verloren gaan.
d. De mot huist in kleren de worm woont in het hout, zo worden de zondaars verteerd door
een vuur, dat zij zelf hebben aangestoken.
2. Wanneer het zou blijken, dat die lichter oordelen hun werk met geen goede uitslag gedaan
hadden, zou Hij zwaarder zenden, vers 14, Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en de huize
Juda als een jonge leeuw, hoewel Juda zelf in Jacobs zegenspreuken, een leeuwenwelp
genoemd wordt, opdat niemand aan Zijn macht mocht twijfelen, wanneer Hij een mot geheten
wordt, daarom noemt Hij Zich nu een leeuw niet alleen om hen door Zijn gebrul te
verschrikken, maar om hen ook te verscheuren. Zie, zo geringer straffen ontoereikend blijken,
zendt God groter straffen. Christus heet wel de Leeuw uit de stam van Juda, hier is Hij een
leeuw tegen die stam.
Merk op wat God een volk doen zal, dat in zijn zonde zo zeker is: Ik zal verscheuren. Hij
schijnt Zich daarop te beroemen als Zijn voorrecht, als een enig Wetgever te kunnen verderven,
Jakobus 4:12. "Ik, Ik zal verscheuren en wegvoeren, Ik zal het werk in Mijn eigen hand nemen,
Ik zeg het en zal het doen." In sommige oordelen openbaart God zich meer onmiddellijk dan in
andere. Ik zal verscheuren en weggaan (Engelsche vertaling). Hij zal weggaan,
a. Wijl Hij hen niet vreest, Hij zal weggaan met majesteit, gelijk de leeuw zijn prooi wegvoert.
b. Zonder hen te helpen. Indien God door Zijn roede verscheurt, maar met Zijn genade en
goedertierenheid bij ons blijft dan is het wel, maar onze toestand is treurig zo Hij verscheurt en
weggaat, als Hij ons onze voorrechten ontneemt, als Hij zelf ons verlaat. Als Hij weggaat,
neemt Hij mee al wat ons lief en dierbaar is, want als God gaat, gaat alle goed mede. Hij zal
wegvoeren (onze vertaling) en niemand zal uit Zijn hand verlossen, gelijk niemand redt,
wanneer een jonge leeuw vertreedt en verscheurt, Micha 5:7. Let op, niemand kan uit de hand
van de goddelijke gerechtigheid gered worden, dan zij, die in de hand van Zijn genade worden
overgeleverd. Het is vergeefs voor een mens, met zijn Maker te twisten
IV. De verschillende uitwerking van deze verschillende behandeling.
1. Toen God met hen twistte door lichter oordelen, gaven zij daarop geen acht, zij zochten
hulp bij schepselen, maar vonden niet, vers 13. Toen God hun als een mot, en een verrotting
was, bemerkten zij hun krankheid en hun wond, na enige tijd bespeurden zij, dat zij
achteruitgingen, dat hun zaken niet meer bloeiden, hun bezitting verarmde. Toen zonden zij tot

de Assyriërs, om hun ter hulp te komen, zij maakten koning Jareb het hof, naar men meent
dezelfde als Pul of Tiglath-Pilezer, koningen van Assyrië, tot wie beide Israël en Juda de
toevlucht namen om in hun ellende geholpen te worden. Door een verbond met hen hoopten zij
hun zaken te herstellen en weer op dreef te komen. Zie, vleselijk gezinde harten zien in tijden
van ellende hun krankheid en hun wond, maar niet de zonde die er de oorzaak van is. Zij zijn er
niet toe te brengen, die te erkennen noch de hand Gods erin te zien, die machtige hand, veel
min Zijn rechtvaardige hand. Daarom, in plaats van de rechte weg te bewandelen, die naar hun
Schepper, die hen kan verlossen, geven zij zich alle moeite om hulp van het schepsel te
verkrijgen, dat hun geen nut kan doen. Zij, die geen berouw hebben, dat zij tegen God hebben
gezondigd en overtreden, zijn traag om in hun smart naar Hem op te zien, en zoeken hulp
overal behalve bij Hem. En wat is daarvan het gevolg? Die zal ulieden niet kunnen genezen en
zal het gezwel van ulieden niet helen. Zie, zij, die God niet achten en bij het schepsel steun
zoeken, zullen zeker teleurgesteld worden, zij, die daarop rekenen om geholpen te worden,
zullen ze vinden, niet een vaste rots, maar gebroken riet, geen fonteinen des heils, maar
gebroken bakken, moeilijke vertroosters en geneesmeesters, bij welke geen baat te vinden is.
De koningen van Assyrië, tot wie juda en Israël zich keerden, benauwden hen, maar sterkten
hen niet 2 Kronieken 28:16, 20. Sommigen menen, dat Jareb betekent: de grote, machtige,
heerlijke koning, want zij rekenden zeer op zijn macht, anderen: de koning, die zal of zou
pleiten, omdat zij op zijn wijsheid en welsprekendheid steunden, en geloofden dat hij belang in
hen stelde. Zij hadden hem een geschenk gezonden, Hoofdst 10:6, een grote gift om zo raad
van hem te verlangen, en nu twijfelden ze niet aan zijn trouw. Maar hij bedroog hen, als een
vlesen arm degenen, die daarop vertrouwen, Jeremia 17:5, 6.
2. Toen God, om hen van hun dwaasheid te overtuigen, zwaarder oordelen zond, zouden zij
tenslotte wel genoodzaakt worden, zich tot Hem te wenden, vers 15. Wanneer Hij ze als een
leeuw verscheurd heeft,
a. Zal Hij ze verlaten: Ik zal heengaan en keer weer tot Mijn plaats, naar de hemel, of naar het
verzoendeksel, de troon van de genade, die Zijn heerlijkheid is. Wanneer God zondaars straft
gaat Hij uit Zijn plaats uit Jesaja 26:21. Maar wanneer Hij hun gunst wij bewijzen, keert Hij tot
Zijn plaats weer, waar Hij, om hun genadig te zijn, wacht op hun onderwerping. Of Hij zal naar
zijn plaats terugkeren, als Hij ze genezen heeft, als zag Hij niet op hen, als verborg Hij Zijn
aangezicht voor hen en gaf niet verder echt op hun moeiten en gebeden, en dit tot hun verdere
verootmoediging, totdat ze genoegzaam bekwaam gemaakt zijn om Zijn vernieuwde gunst te
ontvangen.
b. Hij zal zich ten laatste aan hen openbaren en ze door hun beproevingen bij zich thuis
brengen, om zich niet weer aan hen te onttrekken. Twee dingen worden hier vermeld als
bewijzen van Zijn vernieuwde gunst.
A. Hun berouwvolle schuldbelijdenis: Totdat zij zichzelf schuldig kennen, Engelsche
kanttekening: totdat zij schuldig zijn, dat is: tot zij hun schuld beseffen en ze erkennen en zich
deswege voor God verootmoedigen. Zie wanneer de mensen zich meer over hun zonden dan
over hun beproevingen beginnen te beklagen, dan komt er hoop voor hen. En dat is het, wat
God van ons eist, wanneer wij onder Zijn kastijdende hand verkeren, dat wij onze zonde en de
rechtvaardigheid van de straf inzien.
B. Hun nederige smeking om Gods gunst. Totdat zij Mijn aangezicht zoeken, hetgeen zij, naar
men mag verwachten, doen zullen, wanneer zij ten einde raad zijn, als alle andere middelen zijn

uitgeput. Als zij bang zullen zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken, dat is: ijverig en ernstig en met
grote aandrang. Als zij dus zoeken in alle oprechtheid, al ware het ook een laat zoeken omdat
het lang geduurd heeft eer zij er toe kwamen, en toch nog niet te laat, dan wil Hij dat nog wel
genadiglijk een vroeg zoeken noemen, zo gewillig is Hij, ware boetvaardigen die tot Hem
terugkeren, aan te nemen. Zie, wanneer wij van zonde overtuigd zijn en de kastijding van de
roede aanvaarden, dan is het ons ernstigste streven Gods aangezicht te zoeken, dan begeren wij
Hem te kennen en Zijn gemeenschap te genieten, opdat Hij zich aan ons openbare en de vrede
tussen Hem en ons herstelle. En het mag redelijk verwacht worden, dat de beproeving degenen
tot Hem terugvoeren zal, die lang van Hem gedwaald en zich op een afstand gehouden hadden.
Daarom keert God zich voor een tijd van ons af, opdat Hij ons doe terugkeren en dan Zelf tot
ons terugkeere. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde.

HOOFDSTUK 6
1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons
genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.
2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij
zullen voor Zijn aangezicht leven.
3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is
bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege
regen des lands.
4 Wat zal Ik u doen, o Efraim! wat zal Ik u doen, o Juda! dewijl uw weldadigheid is als een
morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.
5 Daarom heb Ik hen behouwen door de profeten; Ik heb ze gedood door de redenen Mijns
monds; en uw oordelen zullen voortkomen aan het licht.
6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot
brandofferen.
7 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen Mij
gehandeld.
8 Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid; zij is betreden van bloed.
9 Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der
priesteren; zij moorden op den weg naar Sichem, waarlijk, zij doen schandelijke daden.
10 Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israels; aldaar is Efraims hoererij, Israel is
verontreinigd.
11 Ook heeft hij u, o Juda! een oogst gezet, als Ik de gevangenen Mijns volks wederbracht.

De laatste woorden van het vorige hoofdstuk gaven ons enige hoop, dat God en Zijn Israël,
ondanks hun zonden en Zijn toorn, weer gelukkig samengebracht zouden worden, dat zij Hem
zouden zoeken, en Hij zich door hen zou laten vinden. Dit hoofdstuk zet die goede zaak voort.
Sommigen knopen het begin van dit hoofdstuk aan het einde van het vorige vast dus: Zij zullen
Mij vroeg zoeken, zeggende: "Komt en laat ons weerkeren." Maar God klaagt hier weer over
de goddeloosheid van Zijn volk, want, ofschoon sommigen boete doen en zich bekeren, het
merendeel blijft hardnekkig.
Merk op,
I. Hun besluit, tot God terug te keren, en de troost, waarmede ze zich bemoedigen in hun
terugkeer, vers 1-3.
II. De onstandvastigheid van velen onder hen in hun belijdenis en beloften van bekering, en de
strenge maatregelen die God daarom met hen neemt vers 4, 5.
III. Het verbond, dat God met hen gemaakt heeft, en Zijn verwachtingen van hen, vers 6, hun
verbreken van dat verbond en verijdelen van Zijn verwachtingen, vers 7-11.

Hoséa 6:1-11
Dit kan gehouden worden voor de woorden van de profeet tot het volk, als hij het tot bekering
roept, of voor de onderlinge woorden van het volk, als ze elkander opwekken en aansporen, de
Heere te zoeken en zich voor Hem te verootmoedigen, in de hoop, bij Hem genade te zullen
vinden. God had gezegd: Als zij bang zullen zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken, de profeet en zijn
vrienden, de godvrezenden onder het volk willen het ijzer smeden nu het heet is en gebruik
maken van de gezindheid, die het volk schijnt te bezielen. Zie, zij, die geneigd zijn naar God
weer te keren, moeten al doen wat zij kunnen om anderen op te wekken en aan te moedigen,
ook tot Hem terug te keren.
Merk op
I. Waartoe zij anderen aanmoedigen: "Komt en laat ons weerkeren tot de Heere, vers 1. Laat
ons niet meer naar de Assyriërs gaan, noch naar koning Jareb zenden, daarvan hebben wij
genoeg gehad. Maar laat ons weerkeren tot de Heere, van onze afgoderij naar Zijn dienst
terugkeren, en van al ons vertrouwen op het schepsel tot onze hope op Hem." Zie, het is van
het uiterste belang voor degenen die tegen God opgestaan zijn, dat zij tot Hem weerkeren. En
degenen, die gemeenschappelijk, met elkaar, van Hem afgeweken zijn, moeten
gemeenschappelijk met elkaar, tot Hem terugkeren, waardoor Hij verheerlijkt en zij
opgebouwd zullen worden.
II. Op welke gronden zij dus elkander tot die weerkeer opwekken.
1. De ervaring, die zij van Zijn ongenoegen hadden opgedaan. Laat ons tot Hem wederkeren,
want Hij heeft verscheurd, Hij heeft geslagen. Wij zijn verscheurd, en Hij is het, die ons
verscheurd heeft, wij zijn geslagen, en Hij is het, die ons heeft geslagen. Daarom laat ons
weerkeren tot Hem, omdat het is om onze opstand tegen Hem, dat Hij in Zijn toorn ons heeft
verscheurd en geslagen. Wij kunnen niet verwachten, met Hem verzoend te worden, totdat wij
tot Hem terugkeren, daarom heeft Hij ons bedroefd, opdat het ons brengen zou tot terugkeer
tot Hem. Zijn hand zal Hij nog uitgestrekt houden, indien het volk zich niet keert tot Dien die
het slaat, Jesaja 9:12, 13. Zie, de overdenking van Gods oordelen over ons en ons land moeten
ons opwekken, vooral als het scheurende en slaande oordelen zijn, om Hem te zoeken met
bekering, gebed en levensvernieuwing.
2. Welke verwachting zij van Zijn gunst hadden. "Hij, die ons verscheurd heeft, zal ons
genezen, Hij, die ons geslagen heeft, zal ons verblijden, gelijk een bekwaam heelmeester met
vaste en zachte hand het gebroken been zet en de bloedende wond verbindt.
Merk op, dezelfde voorzienigheid Gods, die Zijn volk beproeft verheft het weer, en dezelfde
Geest Gods, die de zondaren verootmoedigt, vertroost ze ook weer wat eerst is een geest van
de dienstbaarheid, wordt naderhand een geest van de aanneming. Dit is de erkenning van Gods
macht (Hij kan genezen, hoe verscheurd wij ook zijn) en van Zijn genade (Hij zal het ook
doen). Ja daarom heeft Hij verscheurd, opdat Hij geneze. Sommigen menen, dat dit bepaald
ziet op de terugkeer uit Babel, toen zij de Heere zochten en Hem aanhingen, in de verwachting
van Zijn genadevolle terugkeer tot hen in een weg van barmhartigheid. Zie, het zal onder onze
beproeving een grote steun en bij ons berouw een grote bemoediging zijn, wanneer wij goede
gedachten omtrent God koesteren, aangaande Zijn bedoelingen en plannen met ons. Deze
gunst, die zij hier van God verwachten, wordt op verschillende wijze uitgesproken.

A. Zij beloven zich, dat hun verlossing uit hun ellende zal zijn als leven uit de dood, vers 2 :Na
twee dagen zal Hij ons levend maken (dat is binnen zeer korte tijd), en op de derde dag zal Hij
ons doen verrijzen, de derde dag, wanneer wij zouden verwachten, dat het lijk ontbinden en
vergaan zal en buiten ons gezicht begraven zal worden. Dan zal Hij ons doen verrijzen, en wij
zullen voor Zijn aangezicht leven, wij zullen Zijn aangezicht met blijdschap zien en het zal ons
doen herleven. Ofschoon Hij Zijn aangezicht van ons een ogenblik verbergt, zal Hij met
eeuwige goedertierenheid Zich van onze ontfermen. Zie, Gods volk kan niet slechts verscheurd
en geslagen worden, maar zelfs voor dood blijven liggen, en lang in die toestand volharden,
maar het zal niet immer zo blijven maar lang in die staat verkeren. God zal het in weinig tijds
doen verrijzen en herleven. En de zekerheid, die te dien aanzien wordt geschonken, moet het
opwekken om terug te keren en Hem achterna te kleven. Maar het schijnt ook verder
betrekking te hebben op de opstanding van Jezus Christus, de opgenoemde tijd is twee dagen
en de derde dag, het kan dan zeer wel een type en voorbeeld zijn van Christus’ verrijzenis ten
derde dage, volgens de Schriften. Al de profeten namelijk hebben tevoren getuigd van het
lijden van Christus en de heerlijkheid, daarna volgende, 1 Petrus 1:11. Laat ons de wijsheid en
goedheid Gods zien en bewonderen, nu Hij de woorden van de profeet zo heeft bestuurd, dat
ze, de verlossing van de kerk uit haar ellende voorspellende, tegelijkertijd op onze zaligheid
door Christus wijst, waarvan de eerste verlossing zowel type als vrucht is. Al werd het
mysterie, in deze woorden neergelegd, toen niet begrepen, toch is het, nu het letterlijk in de
opstanding van Christus vervuld is, een bevestiging van ons geloof, dat Hij degene is, die
komen zou, en wij geen andere te verwachten hebben. En het is in ieder opzicht gepast, dat een
voorspelling van Jezus’ opstanding aldus uitgedrukt werd: Hij zal ons doen verrijzen en wij
zullen leven, want Christus stond op als de eersteling, en wij staan met Hem op, wij leven door
Hem. Hij stond op tot onze rechtvaardigmaking, en alle gelovigen werden gezegd, met
Christus opgestaan te zijn, zie Jesaja 26:19. Het zou ook toen een troost van de kerk zijn, en
een verzekering, dat God ze uit haar vernedering zou verhogen, want in de volheid des tijds
zou Hij Zijn Zoon uit het graf doen verrijzen, die het leven en de heerlijkheid van Zijn volk
Israël zou zijn. Zie, een blik des geloofs op de verrezen Christus is een grote troost voor de
lijdende Christen en geeft de berouwvol terugkerende zondaar overvloedige bemoediging, Hij
heeft immers gezegd: Ik leef en gij zult leven.
B. Zij zullen toenemen in de kennis van God, vers 3 : Dan zullen wij kennen, wij zullen
vervolgen van de Heere te kennen. Dan, wanneer God in genade tot Zijn volk wederkeert en
het gunst bewijst, zal Hij het, als pand en vrucht van die gunst, meer kennis aangaande Hem
zelf geven. De aarde zal vol zijn van kennisse des Heeren, Jesaja 11:9. De wetenschap zal
vermenigvuldigd worden Daniel 12:4. Zij zullen Mij alleen kennen, Jeremia 3, :34. Wij zullen
kennen, wij zullen voortgaande kennen (zoo luidt het letterlijk). Het moet als de vrucht van
Christus’ verrijzenis beschouwd worden in het leven, dat wij door Christus voor Gods
aangezicht leven, dat wij niet allen beter middelen zullen bezitten om Hem te leren kennen,
maar van die kennis ook een ruimer gebruik maken. Zie, wanneer God een volk barmhartigheid
wil bewijzen, geeft Hij het een hart om Hem te kennen, Jeremia 24:7. Hun, die met Christus
opgewekt zijn, wordt de geest van de wijsheid en de openbaring geschonken. En als wij ons
leven voor Zijn aangezicht verstaan, gelijk de Chaldeeuwsche paraphrase doet, van de dag van
de opstanding van de doden, dan sluit zich hierbij het vervolg aan, Wij zullen kennen, om de
Heere te kennen. Want in die dag zullen wij Hem zien gelijk Hij is, en onze kennis van Hem zal
volkomen worden en eeuwig toenemen. Of, als wij het meer op die oude tijd toepasselijk
achten en lezen: indien wij voortgaan te kennen, dan hebben wij hier

a. Een kostelijke zegen beloofd: Dan zullen wij kennen, zullen de Heere kennen, wanneer wij
tot Hem terugkeren. Zij, die tot God komen zullen in gemeenschap met Hem treden. Als wij
aangewezen zijn, te leven voor Zijn aangezicht, dan geeft Hij ons Hem te kennen, want dit is
het eeuwige leven, dat zij Hem kennen de enige waarachtige God, Johannes 17:3.
b. De weg en de middelen om die zegen deelachtig te worden. Wij moeten vervolgen om de
Heere te kennen. Wij moeten de kennis van God als de hoogste kennis op prijs stellen en
achten: wij moeten er om roepen en ernaar graven, Spreuk. 2:3, 4, ons vermengen in alle
bestendige wijsheid, Spreuk. 18:1, wij moeten voortgaan met ons onderzoek naar die kennis en
ons pogen die uit te breiden. En als wij daarin onze voorgeschreven plicht betrachten, dan
hebben wij reden, de beloofde genade te zullen ontvangen, dat wij God meer en beter zullen
leren kennen en toenemen in Zijn kennis.
C. Dan zal de goddelijke vertroosting overvloeiend zijn. Zijn uitgang is bereid als de dageraad,
dat is, de terugkeer van Zijn gunst, die Hij ons ontnomen had toen Hij Zich van ons afkeerde
en weerkeerde tot Zijn plaats. Zijn uitgaan is weer bereid en ons verzekerd even vast als de
terugkeer van de morgen na een duistere nacht, en wij verwachten die als de wachters de
morgen na een lange nacht, zij zijn zeker, dat die op de gezette tijd zal komen en niet uitblijven.
Het lieflijke licht van Zijn aanschijn zal ons welkom zijn en ons sterken tot de volle dag, gelijk
het zonlicht van de morgen, Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege
regen des lands, die het land verfrist en vruchtbaar maakt. Dit nu heeft een wijdere strekking
dan de verlossing uit de ballingschap en zal ongetwijfeld zijn volle vervulling in Christus en de
genade des Evangelies vinden. De Oudtestamentische heiligen vervolgden om de Heere te
kennen, zagen met vurig verlangen uit naar de verlossing in Jeruzalem. En eindelijk was de
uitgang van de goddelijke genade in Hem, in Zijn komst om de wereld te verlossen.
a. Gelijk de morgen voor de aarde na de donkerheid, want Hij kwam als de Zonne der
gerechtigheid, de opgang uit de hoogte bezocht ons in Hem. Zijn uitgang was bereid als de
dageraad, want Hij verscheen in de volheid des tijds. Johannes de Doper was Zijn voorloper,
en Hij zelf de heldere Morgenster.
b. Gelijk de regen voor de dorstige aarde, Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, Psalm
72:6. In Hem dalen stromen van zegeningen op de aarde neder, die de zaaier zaad en de eter
brood geven, Jesaja 55, 10. En Gods gunst in Christus is wat van des konings wedervallen
gezegd wordt, als een wolk des spaden regens, Spreuk. 16:15. De genade Gods in Christus is
beide vroege en spade regen, want daardoor wordt het goede werk, dat in ons vrucht draagt,
zowel begonnen als voleindigd.
Van twee dingen, twee boze dingen worden hier beide Juda en Efraïm beschuldigd
I. Dat zij niet standvastig bleven in hun overtuiging, maar wankelbaar waren, bewegelijk als
water, vers 4, 5. Wat zal Ik u doen, o Efraïm! wat zal Ik u doen, o Juda! Dat is een vreemde
uitdrukking. Kan de oneindige Wijsheid niet weten wat ze doen moet? Kan ze falen en tot
nieuwe maatregelen gedwongen worden? Geenszins, maar God spreekt hier op mensenmanier,
om aan te tonen, hoe onzinnig en onredelijk het volk, en hoe rechtvaardig Zijn handelwijze
was. Laat hen niet zeggen dat God, als Hij hen verscheurt en slaat, ruw en wreed is, want wat
kan hij anders doen? Welke andere weg kan Hij met hen inslaan? God heeft verschillende
middelen met hen beproefd (wat was er meer te doen aan zijn wijngaard, hetwelk Hij aan hem
niet gedaan had? Jesaja 5:4) en was traag om de dingen tot een uiterste te laten komen, Hij

redeneert met Zich zelf (als in Hoofdstuk 11:8): Hoe zou Ik u vergeven, o Efraïm? God had
hun goed willen doen, maar zij bleken er niet geschikt voor. "Wat zal Ik u doen? Wat anders
kan Ik u doen, dan u afsnijden, als Ik u niet met eer redden kan?" Zie, God verdelgt nooit
zondaars, totdat Hij ziet dat er geen andere weg meer is. Zie hier,
1. Wat hun gedrag jegens God was: Hun weldadigheid is als een morgenwolk. Sommigen
verstaan dit van hun weldadigheid voor zichzelf en hun eigen ziel, als zij berouw hadden. Het is
inderdaad barmhartigheid jegens ons zelf, als wij berouw hebben over onze zonden, maar
weldra lieten zij die barmhartigheid varen, maakten ze ongedaan en deden hun eigen ziel even
groot onrecht aan als ooit tevoren. Maar het moest eer op hun vroomheid en godsdienst slaan,
wat daarin goed was, verdween spoedig gelijk een morgenwolk en een vroegkomende dauw.
Zo was Israëls barmhartigheid geweest in Jehu’s tijd, en die van Juda in de dagen van Hiskia en
Josia, maar ze was spoedig verdwenen. In tijden van droogte belooft de morgenwolk regen, en
de vroegkomende dauw is een dadelijke verfrissing voor de aarde. Maar de wolk is verstrooid
(en huichelaars worden vergeleken met waterloze wolken, Judas: 1, en de dauw dringt niet in
de grond, maar wordt weer in de lucht opgetrokken, en de aarde blijft dorstig. Wat zal Hij met
hen doen? Zal Hij hun barmhartigheid aannemen? Neen, want zij gaat henen, en "factum non
dicitur quod non perseverat", wat niet doorgezet wordt kan nauwelijks gezegd worden, gedaan
te zijn. Zie, die barmhartigheid kan God nimmer behagen noch ons zelf voordelig zijn, die is als
een morgenwolk of als een vroegkomende dauw. Wanneer de mensen schone beloften doen,
maar ze niet houden, wanneer zij hun godsdienst goed beginnen, maar niet trouw blijven,
wanneer zij hun eerste liefde en hun eerste werken verlaten, of, al verlaten ze die niet geheel,
toch ongestadig, onstandvastig en onbestendig zijn, dan is hun barmhartigheid als een
morgenwolk en als een vroegkomende dauw.
2. Welke weg God met hen houdt, vers 5 :"Daarom, omdat zij ruw en wanstaltig zijn, heb Ik
hen behouwen door de profeten, als timmerhout en steen behouwen wordt voor ‘t gebruik. Ik
heb ze gedood door de redenen Mijns monds". Wat de profeten deden, deed het woord Gods
in hun mond, dat nooit ledig weerkeerde. Zij werden door het woord gedood, maar achtten
zich door de profeten omgebracht, en kwalijk door hen behandeld, wanneer die profeten
slechts getrouw waren geweest.
a. De profeten behieuwen ze door overtuiging van zonde, als zij moeite deden om hun
overtredingen van hen weg te doen. Zij waren onvast in hun godsdienst, vers 4, daarom
behieuw God hen. Het hart van de zondaars is niet alleen gelijk steen maar gelijk ruwe steen,
die heel wat moeite vereist om een ooglijke vorm te krijgen, of als kwasterig hout, dat slechts
met veel arbeid gladgeschaafd wordt. Het is het werk van de predikanten, ze te behouwen, en
God behouwt ze door hen, want bij de verkeerde bewijst Hij Zich een Worstelaar. En er zijn
er, die door hun predikanten scherpelijk moeten vermaand worden, ieder woord moet snijden,
en al vliegen er spaanders, en al vliegt de bestrafte de bestraffer in ‘t aangezicht, toch gaat hij
voort met zijn arbeid.
b. Zijn redenen sloegen ze door de voorspelling van Zijn wraak, als Hij de naderende straf
aankondigde, gelijk Ezechiël gezegd werd, de stad verwoest te hebben, toen hij haar
verwoesting aanzeide, Ezechiel 43:3. En God vervulde wat voorspeld was: "Ik heb ze gedood
door de redenen Mijns monds, naar de woorden Mijns monds". Zie, het woord Gods is de
dood of van de zonde, of van de zondaar, een reuk des doods ten doods, of een reuk des
levens ten leven. Sommigen lezen: "Ik heb de profeten behouwen en hen door de redenen
Mijns monds gedood, dat is: Ik heb ze gebruikt in zwaren arbeid tot heil Mijns volks, waardoor

hun kracht gebroken is, zij zijn uitgeput, en hun sterkte is vergaan in Mijn dienst, en menigeen
heeft er het leven bij ingeschoten". Zie, predikanten zijn de werktuigen, waarvan God Zich
bedient om Zijn volk te bearbeiden, en al is heel wat arbeid vergeefs, toch zal God hun
afmattend werk gedenken.
c. God werd hierdoor gerechtvaardigd in Zijn strengst optreden tegen Zijn volk in later tijd.
Zijn profeten hadden zich heel wet moeite voor het volk gegeven, zij hadden het om Zijn zonde
vermaand en voor het gevaar gewaarschuwd, maar de aangewende middelen hadden de
gewenste uitwerking niet gehad. Voor ‘t ogenblik waren wel goede indrukken gemaakt, maar
die sleten uit en verdwenen als een morgenwolk, en nu kunnen zij God niet van te grote
strengheid beschuldigen, wanneer Hij de gedreigde ellende over hen brengt. De profeet keert
zich tot God en erkent: Uw oordelen zullen voortkomen aan het licht, als klaarblijkelijk,
rechtvaardig en billijk. Zie, al worden zondaars door de moeite, die de predikant zich voor hen
geeft, niet terechtgebracht, toch wordt God gerechtvaardigd wanneer Hij spreekt, en rein, als
Hij richt, Psalm 51:6. Zie Mattheus 17-19.
II. Dat zij trouw waren aan Gods verbond met hen, vers 6,7.
Merk hier op,
1. Wat het voor een verbond was, dat God met hen gemaakt had, en op welke voorwaarden zij
Zijn gunst en aanneming zouden verkrijgen, vers 6. Want Ik heb lust tot weldadigheid en niet
tot offer (dat is: meer dan tot offer), en stond meer op de kennis Gods dan op brandofferen.
Weldadigheid is hier hetzelfde woord dat ook wel door vroomheid, heiligheid vertaald wordt,
het betekent alleen practischer godsdienst, het is hetzelfde als liefde in het Nieuwe Testament,
de liefde Gods en de naastenliefde. En dit gepaard met en voortvloeiende uit kennis Gods, die
zich in Zijn woord heeft geopenbaard een Beloner dergenen die Hem zoeken. Genegenheid tot
goddelijke dingen, geleid dooreen goed oordeel, waarvan een godzalige wandel het gevolg
mocht zijn. Dat eist God met Zijn verbond, en geen offer of brandoffer. Dit wordt in de breede
verklaard door Jeremia 7:22, 23. Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uit
voerde, niet gesproken noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers (dat was
het minste, waarover Ik met hen sprak, waarop Ik de geringste nadruk legde). Maar dit heb Ik
hun geboden, zeggende, Hoort naar Mijn stem, Micha 6:6-8. God lief te hebben en de naaste is
meer dan al de brandofferen en slachtofferen, Markus 12:33, Psalm 50:16, 17. Wel werden
offers geëist, zij hadden hun nut, en zo zij gepaard gingen met barmhartigheid en kennis Gods,
waren zij Hem aangenaam, maar zonder dat zag Hij ze niet aan en had er geen lust aan, Jesaja
1:10, 11. Misschien wordt dit hier genoemd om het verschil aan te tonen tussen God, die zij
verlieten, en de goden tot wie zij zich wendden. De trouwe God bedoelde niets meer dan dat
zij goede mensen zouden zijn, en de plechtigheden van de offerdiensten waren de kleinste van
de wetten, waarmede zij Hem eerden. De valse goden evenwel vroegen alleen daarnaar, als hun
priesters maar met offeranden overladen werden, dan mocht het volk leven zoals het verkoos.
Wat dwazen waren toch degenen, welke een God verlieten, die Zijn aanbidders een nieuw hart
wilde geven, en dat voor Joden, die slechts zich zelf een naam begeerden te maken! Ook wordt
uitgesproken, dat Gods twist met hen niet was om het nalaten van de offeranden (om uw
offeranden zal Ik u niet straffen, Psalm 50:8), maar omdat er geen gerechtigheid, geen
barmhartigheid, geen kennisse Gods onder hen was, Hoofdstuk 4:1, en om ons allen te leren,
dat de kracht van de godzaligheid het voornaamste is, waarop God let en dat Hij eist, en
zonder hetwelk de gedaante van de godzaligheid niets waard is. Oprechte vroomheid in hart en
leven is het een nodige, en zonder dat is de uiterlijke godsdienst, hoe nauwkeurig of kostbaar,

van generlei waarde. Onze Heiland haalt dit aan om te tonen, dat een heilig leven hoger staat
dan uiterlijke plechtigheden, wanneer ze in conflict komen, en om zichzelf te rechtvaardigen
wanneer Hij eet met tollenaren en zondaren, omdat Hij hun ziel wilde behouden. Even zo
wanneer Hij op de sabbatdag genas, omdat Hij daarmede hun lichaam weldeed, waarvoor
ceremonie en sabbatsrust wijken moeten, Mattheus 9:13, 12:7.
2. Hoe weinig ze op dit verbond acht hadden geslagen, hoewel het in ieder opzicht zo goed
geregeld was, en zij, niet God, er bij konden winnen.
A. In het algemeen braken zij met God en bleken trouweloos te zijn: Goede dingen waren hun
toevertrouwd om de kleinoden van barmhartigheid en vroomheid en kennis van God in het
omhulsel van brandoffer en slachtoffer te bewaren. Maar zij hadden het vertrouwen
geschonden, het omhulsel bewaard, maar de kleinoden verpand om aan hun lage lusten bot te
vieren en daarom twist God terecht met hen, vers 7 : Zij hebben het verbond vertreden als
mensen (Engelsche vertaling, de onze heeft: als Adam), het verbond, dat God met hen gemaakt
had, zij hebben de voorwaarden niet gehouden en de zegen verbeurd, door barmhartigheid en
de kennis van God te verlaten en andere ongehoorzaamheid.
a. Zij hadden zich aan meineed en verbondsbreuk schuldig gemaakt, zij waren als mensen, die
een verbond verbreken, dat zij plechtig bezworen hebben, waarover de geheele wereld schande
roept. Mensen, die dat doen, verdienen niet dat men ze verder acht of vertrouwt of met hen
handelt. "Daar, in deze zaak, hebben zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld, zij zijn
trouweloze, lage, valse kinderen geweest, in wie geen trouw was, ofschoon Ik op hen rekende,
dat zij kinderen waren, die niet zouden liegen"
b. Daarin hadden zij gehandeld als mensen, die gemeenlijk vals en ontrouw zijn, en in wiens
verdorven natuur het ligt, verraderlijk te handelen. Alle mensen zijn leugenaars, en zij zijn
gelijk de rest van dat ontaard geslacht, allen afgeweken, Psalm 14:2, 3. Zij hebben het verbond
overtreden als mensen (gelijk de heidenen, die van nature het verbond verbroken hadden), als
lage mensen (het woord, hier gebruikt wordt soms gebezigd voor mensen van lagen stand). Zij
hebben trouwelooslijk gehandeld gelijk de laagstaande mensen, die geen eergevoel hebben.
c. Hiermede traden zij in het voetspoor van onze eerste ouders. Zij hebben het verbond als
Adam (zo kan het ook zeer wel vertaald worden), gelijk hij het verbond van de onschuld, het
werkverbond heeft overtreden, zo hebben zij het genadeverbond verbroken even verraderlijk,
even dwaas. Daar, in het Paradijs, heeft Adam zijn verplichting jegens God geschonden, en
hier, in een ander Paradijs hebben zij hun verplichting verbroken. En, gelijk Adam, hebben zij
het, door hun trouweloosheid voor zichzelf en de hunnen bedorven, Zie, de zonde is te erger,
naarmate er meer gelijkheid in is met de overtreding van Adam, Romeinen 5:14.
d. Geringe gedachten aangaande God en Diens gezag en gunst lagen aan dit alles ten
grondslag, want zo lezen sommigen: Zij hebben het verbond overtreden, als eens mensen
verbond als ware het slechts met een mens gesloten, die met hen gelijk stond, als waren de
geboden van het verbond niets dan die van een mens als zij zelf, en de barmhartigheid, die
daarin lag, niet meer dan die van een mens. Er is iets heiligs en bindende in eens mensen
verbond (gelijk de Apostel aanwijst! Galaten 3:15), maar veel meer in een verbond Gods,
waaraan zij toch weinig waarde gehecht hebben. Daar, in dat verbond, hebben zij
trouwelooslijk gehandeld, schone beloften gedaan, maar ze niet volbracht. Trouwelooslijk met
God handelen wordt hier genoemd: trouwelooslijk tegen Hem handelen, want het is zowel een

belediging als een opstand. Deserteurs zijn verraders en worden als zodanig behandeld, het
onwillige hart is in opstand.
B. Enkele bijzondere gevallen van hun trouweloosheid worden hier gegeven: Daar hebben zij
trouwelooslijk gehandeld, dat is in de plaatsen, hierna genoemd.
a. Zie naar de andere zijde van de Jordaan, naar het land, dat het meest blootgesteld lag aan de
aanvallen van naburige volken, en waar de inwoners dus de grootste behoefte hadden aan
goddelijke bescherming, en toch vindt men juist daar de onbeschaamdste verguizing van de
goddelijke Majesteit, vers 8. Gilead, dat in ‘t gebied van Gad en de halve stam van Manasse
lag, was een stad van werkers van de ongerechtigheid. Goddeloosheid was de handel, die men
daar dreef, het land heette Gilead, maar het werd een stad genoemd, omdat allen een
vereniging van rebellen tegen God vormden. Of (gelijk de meesten denken) Ramoth in Gilead
is de hier bedoelde stad, een van de drie vrijsteden aan de andere kant van de Jordaan, en een
Levietenstad. De inwoners, ofschoon van de heilige stam, waren werkers van de
ongerechtigheid leefden er in en deden niet anders. Zie, het staat inderdaad kwaad, wanneer
een Levietenstad een stad is dergenen, die de ongerechtigheid werken, als zij, die de goede leer
te verkondigen hebben, een slecht leven leiden. Bijzonder in het betreden, dit is, verontreinigd,
van bloed, als waren de goddeloze Levieten daaraan in bijzondere mate schuldig. In Roomse
landen vormt de geestelijkheid de bloedigste vervolgers. Of, het was een vrijstad, die door
misbruik te maken van haar recht tot onderzoek, met bloed bedekt was. Om geld beschermde
ze degenen, die ze ter dood had moeten brengen, en om geld leverde ze de bloedwreker de
onschuldigen over, die arm waren en niets te geven hadden, op beide wijzen werd ze met bloed
bevlekt. Zie, bloed verontreinigt het land, waarop het wordt gestort, als geen onderzoek
ingesteld of geen wrake genomen wordt. Zie, hoe ook de uitnemendste instellingen, die met de
beste bedoelingen om het evenwicht tussen recht en genade te bewaren zijn gegeven, misbruikt
kunnen worden en verkeerd in openbare verkrachting van beide.
b. Zie onder degenen, wier taak het was, de heilige dingen te bedienen, zij waren even slecht
als de ergsten en even laag als de laagsten, vers 9 :Gelijk de benden van de straatschenders op
iemand wachten, alzo is het gezelschap van de Priesters, niet hier en daar één, maar de ganse
priesterschap. De priesters gaan allen een weg, naar Sichem, met eenparige schouder, zij
maken elkaar al slechter, onbeschaamder en ruwer, en in de zonde listiger en wreder. Een
gezelschap van priesters kan samen zeggen en doen wat een alleen niet zou durven
ondernemen. Het gezelschap van de priesters was als een bende straatschenders of bandieten,
of struikroovers, die de voorbijganger ombrengen ten einde zijn geld en goed meester te
worden. Vooreerst waren zij wreed en bloeddorstig. Zij vermoorden dengene, wie zij een
kwaad hart toedroegen, of die hun in de weg stond, niets minder kon hen bevredigen. Dan
waren zij listig. Zij loerden op mensen, om een schone gelegenheid te hebben, hun boosaardige
plannen uit te voeren, zo heeft ook een gezelschap van priesters op Christus geloerd om Hem
te vangen, zeggende: Niet op het feest.
Ten derde spannen zij samen, zij moorden op de weg, op de grote weg, waar reizigers veilig
moesten zijn. Zie, hoe eenstemmig goddelozen kwaad doen, en zouden niet de vromen op die
manier goed doen? Zij moorden op de weg naar Sichem, degenen, die om te aanbidden naar
Jeruzalem togen, want Sichem lag die kant uit. Of: Op de weg naar Sichem betekent, naar
sommiger gevoelen, op dezelfde wijze als hun vader Levi met Simeon, zijn broeder, die de
mannen van Sichem om het leven brachten, Genesis 34, door list en bedrog. Anderen verstaan
het weer zoo: zij verderven de zielen door ze in de zonde te verstrikken.

Ten vierde: zij deden het oogluikend. Zij doen schandelijke daden. Het woord beduidt zulke
goddeloosheid als met overleg geschiedt of met een boos voornemen. Hoe meer overleg er in
de zonde is, zoveel erger.
c. Zie eens naar de massa van het volk, let op het ganse huis Israëls zij zijn allen gelijk, vers 10
:Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls, al wordt het nog zo behendig aangelegd, God
ontdekt het en zal het openbaren, en wie kan loochenen wat God zelf zegt, gezien te hebben?
Aldaar is Efraïms hoererij! beide geestelijke en lichamelijke hoererij, ze is te openbaar om
geloochend te worden. Zie, de zonde van de zondaars, vooral zondaars van het huis Israëls, is
erg genoeg om te doen sidderen, het is een vreselijk ding, het is ontzettend, het is genoeg om
iemand de schaamteblos op de kaken te jagen, want daardoor is Israël verontreinigd en in Gods
oog verachtelijk geworden.
d. Let op Juda, en gij zult het vinden, de zonde van Israël delen ze vers 11 :Ook heeft hij U, o
Juda, een oogst gezet, het gaat u evenzeer als Efraïm aan, ook gij zijt rijp voor het verderf, en
de tijd, de gezette tijd, van het verderf haast, gij hebt ongerechtigheid gezaaid en
goddeloosheid gestrooid, gij zult hetzelve oogsten. Het algemeen oordeel wordt vergeleken bij
een oogst, Mattheus 13:39 en dat zijn bijzondere oogsten ook, Joël 3:13, Openbaring 14:15. Ik
heb een tijd gesteld om u ter verantwoording te roepen, als Ik de gevangenen van Mijn volk
weerbracht, dit is: wanneer die gevangenen uit Juda, die genomen waren door de mannen van
Israël, weer vrijgelaten werden, op bevel Gods door de mond van de profeet Oded, 2
Kronieken 28:8-15. Wanneer God hen toen ter tijd spaarde, zette Hij Juda een oogst, dit is Hij
bewaarde ze voor een andere tijd om met hen af te rekenen. Zie, bevrijding van tegenwoordige
oordelen is, wanneer er geen goed gebruik van gemaakt wordt, een bewaren voor zwaardere
oordelen.

HOOFDSTUK 7
1 Terwijl Ik Israel genees, zo wordt Efraims ongerechtigheid ontdekt, mitsgaders de
boosheden van Samaria; want zij werken valsheid; en de dief gaat er in, de bende der
straatschenders stroopt daar buiten.
2 En zij zeggen niet in hun hart, dat Ik al hunner boosheid gedachtig ben; nu omsingelen hen
hun handelingen, zij zijn voor Mijn aangezicht.
3 Zij verblijden den koning met hun boosheid, en de vorsten met hun leugenen.
4 Zij bedrijven al te zamen overspel, zij zijn gelijk een bakoven, die heet gemaakt is van den
bakker; die ophoudt van wakker te zijn, nadat hij het deeg heeft gekneed, totdat het
doorgezuurd zij.
5 Het is de dag onzes konings; de vorsten maken hem krank door verhitting van den wijn; hij
strekt zijn hand voort met de spotters.
6 Want zij voeren hun hart aan, als een bakoven, tot hun lagen; hunlieder bakker slaapt den
gansen nacht; 's morgens brandt hij als een vlammend vuur.
7 Zij zijn allen te zamen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters; al hun koningen
vallen; er is niemand onder hen, die tot Mij roept.
8 Efraim, die verwart zich met de volken; Efraim is een koek, die niet is omgekeerd;
9 Vreemden verteren zijn kracht, en hij merkt het niet; ook is de grauwigheid op hem
verspreid, en hij merkt het niet.
10 Dies zal de hovaardij van Israel in zijn aangezicht getuigen; dewijl zij zich niet bekeren tot
den HEERE, hun God, noch Hem zoeken in alle deze.
11 Want Efraim is als een botte duif, zonder hart; zij roepen Egypte aan, zij gaan henen tot
Assur.
12 Wanneer zij zullen henengaan, zal Ik Mijn net over hen uitspreiden, Ik zal ze als vogelen des
hemels doen nederdalen. Ik zal ze tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering.
13 Wee hen, want zij zijn van Mij afgezworven; verstoring over hen, want zij hebben tegen Mij
overtreden! Ik zou hen wel verlossen, maar zij spreken leugenen tegen Mij.
14 Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers; om koren en
most verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen Mij.
15 Ik heb hen wel getuchtigd, en hunlieder armen gesterkt; maar zij denken kwaad tegen Mij.
16 Zij keren zich, maar niet tot den Allerhoogste, zij zijn als een bedriegelijke boog; hun
vorsten vallen door het zwaard; vanwege de gramschap hunner tong; dit is hunlieder bespotting
in Egypteland.

In dit hoofdstuk hebben wij,
I. een algemene aanklacht tegen Israël voor die zware misdaden en ongerechtigheden,
waardoor zij de gunsten Gods paal en perk hadden gesteld, vers 1,2.
II. een bijzondere aanklacht,
1. Tegen het hof, de koning, de prinsen en de rechters, vers 3-7.
2. Tegen het land: Efraïm wordt hier aangeklaagd, dat het zich naar de volken schikt, vers 8,
dat het verstandeloos en dwaas handelt onder de oordelen Gods vers 9-11, dat het ondankbaar
jegens God is voor Zijn barmhartigheden vers 13, onverbeterlijk onder Zijn oordelen, vers 14
God veracht vers 15 geveinsd in zijn beweren, dat het tot God wil terugkeren, vers 16. Het
wordt bedreigd met strenge kastijding, die het zal vernederen, vers 12, en, zo dat niet baat, met
algehele ondergang, vers 13. vooral hun prinsen. vers 16.

Hoséa 7:1-16
Sommigen nemen de laatste woorden van het vorige hoofdstuk om er dit mee te beginnen: "Als
Ik de gevangenen van Mijn volk weerbracht of wilde terugbrengen, toen Ik op het punt stond
in een weg van genade tot hen te komen, terwijl Ik Israël wilde genezen, zo werd Efraïms
ongerechtigheid ontdekt (die van het gewone volk), mitsgaders de boosheden van Samaria
(van het hof en de hoofdstad)". In deze verzen kunnen wij opmerken:
I. Een algemeen denkbeeld van de toenmalige toestand van Israël, vers 1, 2. Zie, hoe het er
toen mee geschapen stond.
1. God had in Zijn genade bedoeld, Israël wel te doen: Ik genees Israël. Israël was gewond en
ziek, zijn krankheid was gevaarlijk en boosaardig, waarschijnlijk dodelijk, Jesaja 1:6. Maar God
bood aan, zijn Heelmeester te zijn, op Zich te nemen. Er was voldoende balsem in Gilead om
de gezondheid van de dochter van Zijn volk te herstellen. Haar geval was ernstig. maar niet
hopeloos, ja, hoopvol, want God wilde Israël genezen.
a. Hij wilde het hervormen, wilde het scheiden voor zijn zonden, wilde de verdorvenheid
wegnemen, door Zijn wet en Zijn profeten.
b. Hij wilde het uit al zijn benauwdheden verlossen en vrede en voorspoed herstellen.
Verscheidene pogingen tot herstel waren aangewend, en soms scheen het, of er beterschap
intrad, maar zijn eigen dwaasheid deed hem weer instorten. Zie, zo zondige, ellendige zielen
niet geholpen en genezen worden, maar in hun zonde en ellende omkomen, kunnen zij Gode
nimmer daarvan de schuld geven, want Hij kon en wilde hen genezen, Hij heeft aangeboden
alles goed te maken. En er zijn enkele bijzondere redenen, waarom God Zijn gereedheid
verkondigt om een vervallen kerk en natie te genezen, Hij geeft nu en dan een hoopvolle crisis,
die, zo er maar acht op wordt geslagen, zelfs als het geval hachelijk staat, voor de dood het
leven kan schenken.
2. Zij stonden zichzelf in het licht en sloten hun eigen deur dicht. Wanneer God hen wilde
genezen, en zij om hervorming en vrede riepen, dan werd hun ongerechtigheid ontdekt, die aan
Gods gunst een einde en alle goed ongedaan maakte.
a. Wanneer hun ziekte onderzocht werd, om genezing te kunnen bewerken, dan werd de
boosheid, die verborgen of vergoelijkt was, voor de dag gebracht. Niet, dat die ooit voor Gods
oog verborgen was geweest, maar God spreekt hier naar menselijke wijze, gelijk een
wondheler, die de wond peilt om ze te kunnen helen. Als die vindt, dat de levensdelen zijn
aangetast, en de wond ongeneeslijk is, dan gaat hij niet verder en beproeft het onmogelijke
niet. Zo wordt hier gezegd, dat God nederkwam om Israëls geval te bezien, Genesis 18:21, met
vriendelijke bedoelingen jegens hen, en dan vond Hij hun goddeloosheid zeer groot en hen
daarin zo verhard, zo onbeschaamd en onboetvaardig, dat Hij hun geen gunst bewijzen kon.
Zie, zondaars worden niet genezen, als zij zich niet willen laten genezen. Christus wilde ze
bijeenvergaderen, maar zij wilden niet.
b. Wanneer sommige pogingen gedaan werden om hen te hervormen en te helen, dan brak de
goddeloosheid uit, die tot dusver ingebonden en enigermate beteugeld was, en uit Gods
bemoeienis om hen te genezen namen zij aanleiding. ons Hem nog meer tot toorn te
verwekken. Als er beproefd werd, reformaties in te voeren, dan werd de ondeugd woester,

onbeschaamder, en zwol aan als een rivier, die afgedamd is. Als ze voorspoed hadden, dan nam
hun trek, hun losbandigheid, hun gereedheid toe, en hield de voortgang van de genezing tegen.
Zie, het is de zonde, die goede dingen van ons afkeert, wanneer ze tot ons komen, het is de
dwaasheid en de ondergang van de menigte, dat, wanneer God haar wel wil doen zij zich zelf
kwaad bereidt. En welk kwaad bereidde zij zichzelf? In een woord: zij werken valsheid, zij
aanbidden afgoden, (gelijk enkelen lezen), bedreigen elkander (volgens anderen), of liever: zij
trachten God te misleiden in hun belijdenis van berouw en bekering. Zij zeggen: "Dat zij
begeren, door Hem genezen te worden en daarom gewillig zijn, zich onder Zijn heerschappij te
stellen, maar zij liegen Hem met hun mond en vleien Hem met hun tong.
3. Een practisch ongeloof ten opzichte van Gods alwetendheid en wereldbestuur was de grond
van al hun goddeloosheid, vers 2. "Zij zeggen niet in hun hart, zij erkennen het niet voor
zichzelf, bedenken het nooit, dat Ik al hun boosheid gedachtig ben". Alsof God niet kon zien,
Hij, die het oog formeert, of geen aandacht heeft, Hij, wiens naam IJveraar is, of het vergeten
had, Hij, die eeuwig is en nimmer onopmerkzaam kan zijn, of het hun niet toerekent, Hij, die
de Rechter is van hemel en aarde. Dat is des zondaars godloochening, het is zo goed als te
zeggen, dat er geen God is, wanneer men beweerd, dat Hij of onwetend of vergeetachtig is, en
dat er niemand bestaat, die op deze aarde vonnis geeft, niemand, die gedenkt wat de mensen
doen en daarover oordeelt. Dat is grote hoon jegens God, en een verderfelijke zelfmisleiding.
Zij zeggen: De Here ziet het niet, Psalm 94:7. Zij kunnen weten dat God al hun werken
gedenkt, het is hun menigmaal gezegd. Wanneer gij hun vraagt, kunnen ze het niet ontkennen,
maar toch bedenken ze het niet. Zij denken er niet aan ter rechter tijd, met toepassing op
zichzelf en op hun handelingen, anders zouden zij niet willen en niet kunnen doen wat ze nu
doen. Maar de tijd zal komen, dat zij, die zich aldus misleiden, ontgoocheld worden. Nu
omsingelen hen hun handelingen, dat is: ten laatste bereikt hun goddeloosheid zulk een hoogte,
dat ze naar alle zijden zichtbaar wordt. Al hun buren zien, hoe slecht ze zijn, en kunnen ze dan
denken dat God het niet ziet? Of liever: "De straf voor hun daden omringt her, van alle kanten,
zij worden omgeven en in de engte gedreven door rampen, zodat ze nergens ontwijken kunnen,
daardoor wordt openbaar, dat de zonden, waarvoor zij lijden, voor Mijn aangezicht zijn, niet
alleen heb Ik ze gezien, maar Ik heb er ook een mishagen aan." Want zolang God ze niet door
vergiffenis achter Zijn rug heeft geworpen, staan zij voor Zijn aangezicht. Zie, vroeger of later
zal God degenen, die er nu niet aan denken, overtuigen, dat Hij al hun werken gedenkt
4. God was begonnen, door Zijn oordelen met hen te twisten, als een waarschuwing voor wat
verder komen zou. De dief gaat er in, de bende van de straatschenders stroopt daarbuiten.
Sommigen zien hierin een bewijs van hun goddeloosheid, dat zij elkander bestalen en
beroofden. "Nec hospes az hospite tutus", De gastheer en de gast vrezen elkander. Het schijnt
eerder een straf voor hun zonde te zijn, geheime dieven maakten iedere plaats onveilig, huizen
en winkels en zakken werden beroofd, en een bende straatschenders, vreemde indringers
stroopten daarbuiten, met open geweld. Zo ver was Israël nog van genezing verwijderd, dat er
iedere dag nieuwe wonden bijkwamen. Alles een gevolg van zijn zonde en de straf daarvoor,
dat zij God beroofd hadden, Jesaja 42:24, Maleachi 3:8, 11.
II. een bijzondere vermelding van de zonden van hof en vorsten, en die hen omringden,
benevens de tekenen van Gods ongenoegen, waaronder zij verkeerden.
1. Het behaagde koning en vorsten, de goddeloosheid en heiligschennis van hun onderdanen te
zien, en deze werden daardoor te stouter in hun ongerechtigheid, vers 3. Zij verblijden de
koning met hun boosheid en de vorsten met hun leugens. Het beviel hun, dat het volk zich naar

hun goddeloze wet en voorbeeld richtte, hun boosheid en zedeloosheid navolgde, en hen in hun
goddeloze handelingen toejuichte. Toen Herodes zag, dat zijn vervolgen de Joden
welbehagelijk was, voer hij voort, des te meer zal het volk voortvaren, als het ziet, dat het de
vorst welbehagelijk is, Handelingen 12:3. In het bijzonder verblijden zij de vorsten met hun
leugens, met de leugenachtige vleierij, waarmede het de gunstelingen van de vorst zocht te
winnen, en de laster en valsheid, waarmede het degenen vervolgde, die in ‘s vorsten gunst niet
deelden. Zij, die zich vermaken met laster en verdichtselen, vinden altijd lieden gereed om hun
een aandachtig oor te lenen Spreuk. 29:12. Een heerser, die op leugentaal acht geeft, al zijn
dienaars zijn goddeloos.
2. Dronkenschap en uitspatting waren aan het hof alledaagse dingen, vers 5. Het is de dag van
onze Koning, een vrolijke dag, zijn geboortedag of die van zijn kroning, die men naar alle
waarschijnlijkheid vierde. Wellicht ook was het de dag van zijn troonsbestijging, die daarom
zijn dag genoemd wordt. Op die dag dronken de vorsten op ‘s Konings gezondheid en maakten
hem krank door verhitting van de wijn. Mogelijk was het ‘s konings gewoonte niet, overmatig
te drinken, maar op zo’n hoge feestdag werd hij megenomen door de sluwheid van de vorsten,
verlokt door de wijn, het vrolijk gezelschap en de toasten. Zo weinig was hij er aan gewoon,
dat hij er ziek van werd. Terecht wordt het als een misdaad aangerekend, als een "crimen
laesae majestatis", hoogverraad, dat zij de koning dus overhaalden en hem ziek maakten. Het
zou ook geen verontschuldiging zijn, dat het op de dag des konings geschiedde, het maakte
hun misdaad juist erger, dat zij, onder de schijn van hem te eren, hem zo diep verlaagden. Als
het een hoon en belediging is, een gewoon mens dronken te maken, en daarover een "wee u"
uitgesproken wordt, Habakuk 2:15 hoe veel te meer een gekroond hoofd, want hoe hoger
iemands waardigheid, zoveel groter smaad, dronken te zijn. Het komt de koningen niet toe, o
Lemuel! het komt de koningen niet toe, wijn te drinken, Spreuk. 31:4, 5. Zie, welk een ellende
dronkenschap over een mens, een koning brengt.
a. In zijn gezondheid: het maakt hem ziek. Het is van de natuur geweld aandoen, vreemd is het,
dat die bekoring mensen, anders verstandig genoeg, kan verlokken tot hetgeen God vertoornt,
hun eigen geestelijk en eeuwig welzijn verstoort en hun eigen lichaam in de war stuurt.
b. In zijn eer, want wanneer hij dronken is, sterkt hij zijn hart voort met de spotters, hij, wie het
bestuur van een koninkrijk toevertrouwd is, verliest het bestuur over zichzelf en doet hem
vergeten,
A. De waardigheid van een koning, zodat hij zich met speellieden en narren en schandelijk
gezelschap gemeenzaam maakt.
B. De plicht van een koning, zodat hij zich vergezelschapt met godloochenaars en spotters met
de godsdienst, wie hij het stilzwijgen moest opleggen en leren, zich te schamen. Hij zit in het
gestoelte van de spotters, dergenen, die het diepste in goddeloosheid gezonken zijn. Hij
vermengt zich met hen, zegt wat zij zeggen, doet wat zij doen, oefent zijn macht uit en strekt
zijn hand voort, de hand van zijn regering, in gemeenschap met dezulken. Goedheid en goede
mensen zijn vaak een snarenspel dergenen, die sterken drank drinken, Psalm 69:12, 35:16,
maar wee u, land! welks koning zulk een kind is, dat hij zijn hand voortstrekt met de spotters,
Psalm 10:16.
3. Overspel en onreinheid heersten onder de hovelingen. Hiervan wordt in vers 4, 6, 7
gesproken, de aanklacht van dronkenschap is in het midden daarvan geplaatst, want wijn is olie

voor het vuur van de lust, Spreuk. 23:33. Wie verhit worden met vleselijke lust, zijn de
overspelers, vers 4. Zij worden hier en elders vergeleken met een oven, door de bakker heet
gestookt, vers 4 :Zij zijn gelijk een bakoven, die heet gemaakt is van de bakker, zij voeren hun
hart aan als enen bakoven, vers 6, zij zijn tezamen verhit als een bakoven, vers 7. Zie,
A. Een onrein hart is gelijk een heetgestookte oven, en onreine lusten en genegenheden zijn
gelijk de brandstof, die die heet maakt. Het is een inwendig vuur, dat zijn eigen warmte
onderhoudt, zo werden hoereerders en overspelers verhit in hun lust, naar Romeinen 1:27 zegt.
De hitte van de oven is een grote hitte, vooral zoals ze hier beschreven wordt. Wie stookt,
wakkert het vuur aan en houdt niet op te porren, totdat het brood gereed is om erin geschoven
te worden, gekneed en gerezen. Dit alles beduidt, dat zij gelijk zijn aan een oven, wanneer die
op zijn heetst is, ja, wanneer die te heet is voor de bakker (zo vertaalt de geleerde Dr. Pocock),
wanneer hij heter is dan hij moet zijn, zodat de stoker zijn werk staakt, terwijl het brood nog
gekneed wordt en gist opdat de hitte wat mag verminderen. Zo verhit zijn de lusten van een
onrein hart.
B. De onreine wacht op een gelegenheid om zijn goddeloze begeerte te voldoen, zijn hart
gereed gemaakt hebbende als een oven, hij ligt op de loer om zijn prooi te grijpen. Ook neemt
het oog van de overspelers de schemering waar, Job 24:15. Hunlieder bakker slaapt de gansen
nacht, ‘s morgens brandt hij als een vlammend vuur. Gelijk de bakker, die zijn vuur in de oven
heeft aangemaakt en voldoende brandstof erbij gelegd, naar bed gaat en ‘s morgens zijn oven
behoorlijk heet vindt, gereed voor gebruik, zo doen deze goddeloze lieden, wanneer zij een
goddeloze samenzwering hebben gemaakt en een plan gevormd om hun gierige, eerzuchtige,
wraakgierige en onreine lusten te voldoen. Zij maken hun harten zo verhit voor het te bedrijven
kwaad, dat, al temperen ze ook een weinig, het vuur van hun verdorven genegenheden toch
nog van binnen gloeit, en bij de eerste de beste gelegenheid breken hun begeerten in openlijke
daden uit, gelijk een vuur vlammen spuwt, zodra het lucht krijgt. Zo zijn zij allen tezamen
verhit als een bakoven.
Merk op, lust in het hart is gelijk vuur in een oven, verhit het, maar de dag komt, dat degenen,
die zich dus met hun lage begeerlijkheden tot een vurige oven maken, zo dat vuur niet door
goddelijke genade wordt geblust worden zullen als een vurige oven van goddelijke wraak,
Psalm 21:9, wanneer de dag komt, brandende als een oven, Maleachi 4:1.
4. Zij weerstaan de rechte wijze van reformatie en herstel. Zij verteren hun rechters, die
weinige goede rechters, die zich onder hen bevinden, die dat boze vuur zouden willen
uitblussen. Zij werden hun gram en verdroegen niet, dat recht gedaan werd. Zij waren gereed
hen te stenigen en deden dat reeds. Of, zoals sommigen denken, zij verwekten God tot toorn,
die hem de zegen van hun rechtspleging ontnam en alles in verwarring bracht. Al hun koningen
vallen, de een na de ander, en hun gezinnen met hen, waardoor het koninkrijk zijn vastigheid
verloor en verteerd werd door partijen, waaraan bloedvergieten niet ontbrak. Er waren verhitte
harten onder hen, zij waren heet als een oven van onderlinge woede en boosaardigheid, en dat
veroorzaakte het verteren van hun rechters en de val van hun koningen. Om de overtreding des
lands zijn deszelfs vorsten vele, Spreuk. 28:2. Maar te midden van al die onlusten en wanorde
is er niemand onder hen, die tot God roept, vers 7 die ziet, dat Zijn hand tegen hen uitgestrekt
is in Zijn oordelen, of tracht, die slagen te ontgaan. Niemand, of zo goed als niemand, die zich
opwekt, dat hij God aangrijpe, Jesaja 64:7. Zie, zij zijn niet alleen verhit in de zonde, maar ook
verhard, die zonder gebed voortleven, zelfs wanneer zij in moeite en ellende verkeren.

Nadat wij gezien hebben, hoe goddeloos en verdorven het hof was, gaan wij nu onderzoeken
hoe het met het volk gesteld was, maar dat vinden wij niet beter. Geen wonder ook dat de
ontzettende krankheid van het hoofd het gehele lichaam aangetast had, zodat er niets geheel
aan was. De ongerechtigheid van Efraïm is ontdekt, evenzeer als de zonde van Samaria, die
van het volk zowel als die van de vorst, waarvan hier verscheidene bewijzen gegeven worden.
I. Zij waren niet bijzonder geneigd, God alleen te dienen, gelijk betamelijk was, vers 8.
1. Zij onderscheidden zich niet van de heidenen, ofschoon God ze wel van deze onderscheiden
had. Efraïm verwart zich met de volken, dit is vermengt zich met hen, verbindt zich en verliest
zijn eigen plaats onder hen. God had gezegd: "Dit volk zal leven", maar zij vermengden zich
met de heidenen en leerden derzelver werken, Psalm 106:35. Zij gingen op en neer te midden
van de heidenen, om van hen hulp te begeren tegen anderen (gelijk enkelen lezen), terwijl zij,
zo ze zich aan God gehouden hadden, geen vreemde hulp hadden nodig gehad.
2. Zij waren niet onverdeeld voor God. Efraïm is een koek, die niet omgekeerd is, aan de ene
zijde gebrand en aan de andere nog rauw, aan geen van beide zijden eetbaar. Als in Achabs tijd
hinkten zij op twee gedachten, tussen Baäl en God. Soms vol ijver voor God, dan weer warm
voor Baäl. Zie, het is droevig te bedenken, hoevelen er zijn, die op hun manier hun godsdienst
belijden, maar leven van tegenspraak en tegenstrijdigheden, als een koek, die niet omgekeerd
is, een bestendig weifelen, van het ene uiterste naar het andere overhellend.
II. Zij waren wonder ongevoelig voor Gods oordelen, die over hen kwamen en hun ondergang
deden verwachten, vers 9.
Merk op
1. In welke toestand zij verkeerden. God was tegen hen in Zijn oordelen, als een mot, en als
verrotting, stil en langzaam gingen zij de ondergang van hun rijk tegemoet. Ten dele door
invallen van vreemden: Vreemden verteren zijn kracht en eten hem op. Zij hebben zijn welvaart
en schatten verkwist, zijn getal doen verminderen en de vruchten van de aarde verteerd.
Sommigen verteerden hem in open strijd, als, 2 Koningen 13:7, toen de koning van Syrië hen
dorsende gemaakt had als stof, anderen door voorgewende verdragen van vrede en
vriendschap, waardoor die hun schatten verslonden en hen duur lieten betalen voor wat hun
toch geen goed deed, 2 Koningen 16:9. Dit won Efraïm door zich met de volken te verwarren
en toe te laten, die zich met hem vermengden, die volken verteerden datgene, waarvan Efraïm
steun verwachtte. Zie, zij, die God niet tot hun sterkte maken, zullen door vreemdelingen
verteerd worden. Ten dele werden zij ten ondergang gevoerd door hun eigen wanbeheer: Ook
is de grauwigheid op hem verspreid (gesprenkeld, gelijk het woord letterlijk luidt), dat is: de
droeve kentekenen van afnemende kracht, van verandering en nabijzijnde verdwijning, de
gevolgen van moeite en verdriet. "Cura facit canos", zorg maakt grijs. De amandelboom bloeit
nog niet, maar zijn kleur verandert, wat luide verkondigt dat de kwade dagen komen en de
jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve, Prediker 12:1.
2. Zij gaven op Zijn waarschuwingen geen acht. Hij merkt het niet, hij bespeurt niet, dat de
hand Gods tegen hem is opgeheven. Hij wil niet zien, Jesaja 26:11. Hij weet niet, hoe nabij zijn
ondergang is en doet helemaal niets om die te keren. Zie, onopmerkzaamheid onder lichtere
oordelen is de voorbode van zwaarder.

III. Zij gingen goddeloos voort op hun boze wegen en lieten zich door bestraffingen niet
terechtwijzen vers 10. Dies zal de hovaardij van Israël in zijn aangezicht getuigen, gelijk ze
vroeger gedaan had, vers 5. Onder vernederende ervaringen werd hun hart niet verootmoedigd
en hun lust bleef ongebreideld, het was doordat zij hun neus omhoogstaken, dat is door hun
hoogmoed, dat zij niet onderzochten wat God met Zijn oordelen te zeggen had, Psalm 10:4. Zij
keren niet, door berouw en bekering tot de Heere hun God terug, en zoeken Hem niet in
geloof en gebed. Al lijden zij voor hun afdwalen, al kan het hun nimmer welgaan, totdat zij tot
Hem weerkeren, en al hebben zij tevergeefs bij anderen hulp gezocht, toch denken zij er niet
aan, zich tot God te wenden.
IV. Zij waren verward in hun raad en beproefden verkeerde middelen, wanneer zij in ellende
verkeerden, vers 11, 12. Efraïm is als een botte duif, zonder hart. Oprecht, argeloos te zijn als
een duif, zonder boosheid, zonder iemand leed te doen, is voortreffelijk maar bot te zijn als een
duif, zonder hart, die niet weet zich te verdedigen of voor eigen veiligheid te zorgen, is een
schande.
1. De botheid van de duif is,
a. Dat zij het verlies van haar geroofde jongen niet betreurt, maar haar nest in precies dezelfde
plaats weer maakt. Het volk is reeds weggevoerd, maar zij nemen het niet ter harte, zij gaan
voort, vriendschap te verwachten van degenen, die hen zo wreed hebben behandeld.
b. Dat zij zich gemakkelijk laat verschalken met het net, geen hart heeft geen verstand om het
gevaar te onderscheiden, zoals vele andere vogels, Spreuk. 1:17. Een vogel haast zich tot de
strik, en weet niet, dat deze tegen zijn leven is, Spreuk. 7:23. zo werden zij tot verbonden met
naburige volken overgehaald, die hun verderf bleken.
c. Dat zij, als ze verschrikt wordt, de moed niet heeft in de duiventil te blijven, waar ze veilig
zou zijn, en onder zorgvuldige bescherming van haar meester, maar er uit fladdert en dwarrelt,
en zoekt eerst hier, dan daar rust. Zo stelt ze zich hoe langer hoe meer bloot, en zo deed dat
volk ook, wanneer zij in ellende verkeerde: het zocht God niet, vloog niet als duiven tot haar
vensters, Jesaja 60:8, waar ze veilig waren tegen alle roofvogels, die op haar mochten komen
aanvliegen. zo onttrok het volk zich aan Gods bescherming en riep tot Egypte om hulp, en
haastte zich naar Assyrië, om van daar steun te verlangen, in plaats van met berouw en gebed
tot God te vluchten, waar het gewisselijk hulp zou gevonden hebben. Zie, het is dom en
verstandeloos, als degenen, die een God in de hemel hebben, op schepselen gaan vertrouwen
en daarvan de steun verwachten die Hij alleen geven kan. Wie zo doen, zijn een onverstandig
volk, zij zijn zonder hart. Zie nu,
2. Wat er van deze botte duif wordt, vers 12. Wanneer zij zullen heengaan, zal Ik Mijn net over
hen uitspreiden. Henengaan, naar Egypte of Assyrië. Zie, degenen, die zich niet op de
barmhartigheid Gods verlaten, moeten verwachten, door Zijn gerechtigheid achterhaald te
worden. Hier,
a. Worden zij gevangen: Ik zal Mijn net over hen uitspreiden, hen in moeilijkheden brengen,
opdat zij hun eigen dwaasheid zien en aan terugkeren denken mogen. Zie, het is heel gewoon,
dat zij, die van God afdwalen, netten vinden waar zij beschutting verwachten.

b. Zij worden vernederd: zij stijgen opwaarts, trots op hun buitenlandse verbonden en daarop
vertrouwende, maar Ik zal ze, hoe hoog ze ook vliegen, als vogelen des hemels doen
nederdalen, zodat ze onder schot komen. Zie, God kan en zal ze, al verhieven zij zich gelijk de
arend, van daar nederstoten, Obadja 1:3-4.
c. Zij zullen om hun dwaasheid lijden. Ik zal ze tuchtigen. Zie, de teleurstelling, die ons het
schepsel bereidt, waarop wij ons betrouwen zetten, is een noodzakelijke tuchtiging of
kastijding, opdat wij leren, op een andere tijd wijzer te zijn.
d. In dit alles wordt de Schrift vervuld. Het is gelijk gehoord is in hun vergadering. Menigmaal
is hun door het woord Gods in hun godsdienstige samenkomsten gemeld, gelezen, gepredikt,
toegezongen, dat des mensen hulp ijdelheid is dat er geen hulp is bij des mensen kind. Zij
hebben door de wet en door de profeten beide vernomen, welke oordelen God om hun
goddeloosheid over hen brengen zou, en gelijk zij gehoord hebben, zullen ze nu zien, zullen ze
nu voelen. Zie, het is van belang voor ons, naar Gods Woord te luisteren, dat wij gedurig in de
gemeentelijke samenkomsten horen, en er ons door te laten gezeggen. Want, wij moeten er of
door geleid, of door geoordeeld worden. Het zal God rechtvaardigen in de verdoemenis van de
zondaars en dit oordeel verzwaren, dat ze er in het openbaar voor gewaarschuwd zijn, in de
onderlinge bijeenkomsten hebben zij het menigmaal gehoord, maar geen acht op geslagen. Mijn
zoon, gedenk, dat het u bij uw leven was aangezegd, dat dit komen zou, nu ziet gij, dat die
woorden niet ijdel geweest zijn, Zacheria 1:6.
V. Zij verlieten God en rebelleerden tegen Hem, ondanks de verschillende middelen, die Hij
heeft aangewend om hen in het verbond te houden, vers 13-15.
Merk hier op
1. Hoe vriendelijk en teer God met hen heeft gehandeld, als een genadevol vorst jegens een
hem dierbaar volk, welks voorspoed hem ter harte gaat. Hij zou ze wel verlossen, vers 13, Hij
had ze eerst uit Egypteland uitgevoerd en sinds uit tal van bezwaren gered. Hij had hunlieder
armen gesterkt, vers 15. Toen hun kracht verzwakt was, als van een gebroken of ontwrichte
arm, had God die weer gezet, verbonden gelijk een wondheler doet, om genezing te bewerken.
God had Israël de overwinning gegeven over de Syriërs, 2 Koningen 13:16, 17, had de
landpale van Israël weergebracht, 2 Koningen 14:25, 26, had hen omgord met kracht ten
strijde, 2 Samuel 22:40. Ofschoon Ik ze gekastijd heb (zo luidt de Eng. kanttekening), hen
getuchtigd om hun overtredingen en dus onderricht, op andere tijden hun arm gesterkt en ze
uitgeholpen, of schoon Ik zachte en harde middelen had gebruikt om ze terug te lokken, niets
heeft gebaat, zij waren verhard tegen barmhartigheid en oordeel beide.
2. Hoe onbeschaamd zij zich jegens Hem hadden gedragen ondanks alles, dat hier beschreven
staat tot overtuiging en verootmoediging van al degenen, die zich aan enigerlei goddeloosheid
overgeven, opdat zij mogen inzien, hoe uitermate slecht en verachtelijk hun zonde is hoe God
erover denkt, en hoe Hij ze haat.
a. Hij had ze tot Zich gelokt, een verbond met hen aangegaan, maar zij waren van Hem
weggevlucht, alsof Hij hun een gevaarlijke vijand ware, Hij, die zich altijd hun trouwste Vriend
had getoond. Zij waren van Hem afgedwaald als de botte duif van haar nest, want zij, die God
verzaken, zullen nergens rust voor het hol van hun voet vinden, maar eindeloos ronddwalen.

Zij waren God ontvlucht, toen zij Zijn dienst vaarwel zeiden en het verbond met Hem
verbraken.
b. Hij had hun wetten gegeven, die alle heilig, rechtvaardig en goed waren, waardoor Hij hen
op de rechte weg wilde houden, maar zij hadden tegen Hem overtreden, zij hadden met een
hoge hand en met stijve nek gezondigd, willens en verwaand (gelijk het woord betekent), zij
waren door de omheining van de goddelijke wet gebroken en hadden het doel van de
goddelijke liefde verijdeld.
c. Hij had hun Zijn waarheid bekend gemaakt en alle mogelijke bewijzen van oprechtheid en
goedwilligheid gegeven, maar zij hadden leugens tegen Hem gesproken. Zij hadden Hem met
valse goden gehoond, Zijn voorzienigheid en macht geloochend en zo de Heere tot een
leugenaar gemaakt, Jeremia 5:12. Zij hadden de boodschappen, hun door Zijn profeten
gezonden, verworpen, en gemeend, dat zij vrede zouden hebben al bleven ze in de zonde
wandelen, in lijnrechte tegenspraak met wat Hij had gezegd. In hun huichelachtige belijdenis en
schijn van godsvrucht en beloften van verbetering, hadden ze tegen de Heere gelogen.
d. Hij was hun rechtmatige Heere en Koning, die altijd in Jacob met billijkheid had geregeerd
en het algemeen welzijn bevorderd, en toch hadden zij Hem weerstreefd, vers 14. Niet alleen
hadden zij zich van Hem afgekeerd, maar de wapenen zelf tegen Hem opgenomen, en zouden
Hem afgezet hebben als dat in hun macht had gestaan.
e. Hij bedoelde hun geluk, maar zij dachten kwaad tegen Hem vers 15. De zonde is een lelijk
iets, het is kwaad tegen God, want het is verraad jegens Zijn kroon en waardigheid. Niet dat
zondaars iets vermogen om hun Schepper kwaad te doen (gelijk één van de ouden bij deze
woorden opgemerkt heeft), maar zij doen wat zij kunnen. En dat is te erger, daar het niet als bij
vergissing of onoplettendheid geschiedt, maar opzettelijk, na overleg. De Joden hebben een
gezegde, dat Dr. Pocock hier aanhaalt: De gedachte van de overtreding is erger dan de
overtreding zelf. Het plan kwaad te doen, is kwaaddoen in Gods oog. De koning te willen
vermoorden wordt door de Engelse wet verraad genoemd. Zij, die boze dingen bedenken, al
blijken het ook ijdele gedachten te zijn, Psalm 2:1, zullen daarvan rekenschap hebben af te
leggen.
3. Hoe zij daarvoor gestraft zullen worden vers 13. Wee hen, want zij zijn van Mij
afgezworven. Zie, hun, die van God afzwerven, worden weeën nagezonden, en zij bevinden
zich ongetwijfeld in een toestand van weedom. De toorn Gods wordt van de hemel over hen
geopenbaard, het Woord Gods zegt: wee hen! En let op wat onmiddellijk volgt: Verstoring
over hen! Zie, het wee van Gods woord heeft wezenlijke betekenis, verwoesting volgt daarop.
De oordelen van Zijn hand zullen de oordelen Zijns monds bevestigen. Zij, die Hij vloekt en tot
wie Hij zegt: Wee U! zijn gevloekt, en wee treft hen.
Vl. Hun vertoon van ootmoed en bekering was slechts vertoon, niets dan bespotting van God.
1. Zij veinsden vroomheid, maar die was niet oprecht, vers 14. Toen de hand des Heeren tegen
hen was uitgegaan, hadden zij zo iets gedaan als zich tot Hem wenden. Als Hij hen doodde, zo
vroegen zij naar Hem. Heere, in benauwdheid hebben zij U bezocht. Maar het was alles
gehuicheld.

a. Wanneer zij persoonlijk in moeite verkeerden, en God in het geheim aanriepen, waren zij
daarin niet oprecht: Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers.
Wanneer zij gestraft worden met smart op hun leger en de sterke menigte van hun beenderen
met hevige pijn, misschien krank van de wonden, op het slagveld bekomen, dan riepen zij en
zuchtten en klaagden met een innerlijke vroomheid, en wellicht gebruikten zij daarbij goede
woorden passend voor de omstandigheden, waarin zij waren. Zij schreeuwden: God, help ons!
Heere zie ons aan. Maar zij riepen niet met hun hart, en daarom sloeg God er geen acht op.
Van Mozes wordt gezegd, dat hij tot de Heere riep toen hij geen woord sprak, alleen zijn hart
bad met aandrang en geloof, Exodus 14:15. Zij maakten veel drukte en zeiden veel, maar toch
riepen zij niet tot God, omdat hun hart niet recht was voor Hem, zij zich niet onderwierpen aan
Zijn wil, niet bereid Hem te eren, niet genegen tot Zijn dienst. Bidden is de ziel tot God
opheffen, dit is hoofdzaak van het gebed. Ontbreekt dit, dan zijn woorden, hoe schoon ook
gekozen, niets dan wind, maar ontbreekt dit niet, dan is het een aangenaam gebed, al kan de
zuchting niet worden uitgesproken. Zie zij bidden in het geheel niet tot God, die niet in de
geest bidden. Ja, God is zo verre van hun gebed aan te nemen, dat Hij het huilen noemt.
Sommigen menen, dat dit op de drukte van hun gebed ziet (zij riepen tot God gelijk de
Baälspriesters, toen zij meenden, dat hun god sliep), of op de woeste, wilde hartstochtelijkheid,
die hun gebed vergezelde, zij knorden tegen de Heer en huilden onder de zweep, maar letten
niet op de hand, die tuchtigde of het wil zeggen, dat hun huichelachtige gebeden Gode zo
weinig behaagden, dat ze Hem veeleer hinderde, Hij rookte tegen hun gebed. De gezangen des
tempels zullen te die dage huilen, Amos 8:3. God zal zo weinig medelijden met hen hebben, dat
Hij in hun verderf lachen zal, die zo dikwijls om Zijn gezag hadden gelachen.
b. Wanneer gemeenschappelijke nood hen trof, en zij samenkwamen tot gemeenschappelijk
gebed om Gods gunst, dan was ook dat geveinsd. Zij kwamen samen om hun fatsoen omdat
het zo hoorde, in tijden van algemene ellende eene heilige samenroeping uit te schrijven. Maar
het was alleen ten einde om koren en most te bidden, dat zij samenkwamen, die dingen
begeerden zij en vreesden, door ‘t uitblijven van de regen, ervan verstoken te zullen worden.
Onder dat oordeel zuchtten zij. Zij baden niet om Gods genade noch om vergeving voor hun
zonden noch om afwending van Zijn toorn, maar alleen dat Hij hun koren en most niet wilde
wegnemen. Die vleselijk gezinde harten vragen in hun gebed tot God slechts om tijdelijke
zegeningen, zij vrezen alleen tijdelijke oordelen, want van andere hebben zij geen besef.
2. Zij wendden bekering voor, maar eveneens zonder oprechtheid, vers 16. Hier is,
a. De zonde van Israël: Zij keren zich, dat is: zij maken een beweging als keerden zij zich om,
zij beweren boete te doen en hun weg te beteren, maar er komt niets van, zij komen niet tot
God terug noch gedenken des verbonds, waarom God zegt, Jeremia 4:1 :zo gij u bekeren zal!
Israël, bekeer u tot Mij. Wend u niet alleen naar Mij heen, maar bekeer u tot Mij. Die veinzerij
maakt hen tot een bedrieglijke boog, die er uitziet als ware hij geschikt om er mee te schieten,
maar wanneer men hem zal gebruiken, dan breekt of de boog of het koord en de pijl, in plaats
van weg te vliegen, valt neer aan de voeten van de schutters. zodanig waren hun pogingen tot
berouw en bekering.
b. De zonden van de vorsten Israëls. Wat hun ten laste wordt gelegd, is de gramschap op hun
tong, die met God en Zijn voorzienigheid twist en met alles wat hun wedervaart. Vorsten
geloven, dat zij mogen zeggen wat zij willen, en dat het hun bijzonder recht is, te razen en te
tieren, te vloeken en te spotten en te schelden naar welgevallen. Maar laat ze bedenken, dat er

een God boven hen staat, die hen voor de gramschap van hun tong ter verantwoording roept
en hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf, Psalm 64:9.
c. De straf van Israël en van zijn vorsten voor hun zonde. Wat de vorsten aangaat, zij zullen
vallen door het zwaard, òf van hun vijanden òf van hun eigen volk, de éne hier en de ander
daardoor. Dit is hunlieder bespotting, waarom men de gek met hen zal steken, in Egypte,
wanneer zij om hulp naar de Egyptenaars zullen uitzien vers 11. Hun zonde en straf maken hen
tot een spot van allen rondom. Zie, degenen, die in hun doen jegens God verraderlijk en
trouweloos zijn, en hartstochtelijk en harteloos jegens mensen, zullen terecht een bespotting
van hun buren worden, want zij maken zich bespottelijk.

HOOFDSTUK 8
1 De bazuin aan uw mond; hij komt als een arend tegen het huis des HEEREN; omdat zij Mijn
verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden.
2 Dan zullen zij tot Mij roepen: Mijn God! wij, Israel, kennen U.
3 Israel heeft het goede verstoten; de vijand zal hem vervolgen.
4 Zij hebben koningen gemaakt, maar niet uit Mij; zij hebben vorsten gesteld, maar Ik heb het
niet gekend; van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelven afgoden gemaakt, opdat zij
uitgeroeid worden.
5 Uw kalf, o Samaria! heeft u verstoten; Mijn toorn is tegen hen ontstoken; hoe lang zullen zij
de reinigheid niet verdragen?
6 Want dat is ook uit Israel; een werkmeester heeft het gemaakt, en het is geen God, maar het
zal tot stukken worden, het kalf van Samaria.
7 Want zij hebben wind gezaaid, en zullen een wervelwind maaien; het zal geen staande koren
hebben, het uitspruitsel zal geen meel maken; of het misschien maakte, vreemden zullen het
verslinden.
8 Israel is verslonden; nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat, waar men geen
lust toe heeft.
9 Want zij zijn opgetogen naar Assur, een woudezel, die alleen voor zichzelven is; die van
Efraim hebben boelen om hoerenloon gehuurd.
10 Dewijl zij dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal Ik die nu
ook verzamelen; ja, zij hebben al een weinig begonnen, vanwege den last van den koning der
vorsten.
11 Omdat Efraim de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de altaren
geworden tot zondigen.
12 Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht als wat vreemds.
13 Aangaande de offeranden Mijner gaven, zij offeren vlees, en eten het, maar de HEERE
heeft aan hen geen welgevallen. Nu zal Hij hunner ongerechtigheid gedenken, en hun zonden
bezoeken; zij zullen weder in Egypte keren.
14 Want Israel heeft zijn Maker vergeten, en tempelen gebouwd, en Juda heeft vaste steden
vermenigvuldigd; maar Ik zal een vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren.

Evenals het vorige, bespreekt ook dit hoofdstuk en de zonde en de straf van Israël, bijna in
ieder vers wordt van beide gewag gemaakt, terwijl alles daarop doelt, dat het volk tot bekering
gebracht worde. Als zij de boze aard van hun zonde in derzelver beschrijving opmerkten, dan
mochten zij overtuigd worden van de noodzakelijkheid van hun bekering van zo’n snode weg,
en als zij in de voorspellingen van de treurige gevolgen die gevolgen zelf zagen naderen, dan
was het tenslotte hun eigen belang, door boete en berouw die oordelen te ontgaan.
I. De zonde van Israël wordt blootgelegd,
1. In vele algemene trekken vers 1, 3, 12, 14.
2. In vele bijzondere gevallen, zij stelden koningen aan zonder God, vers 4, verkozen afgoden
tegenover God, vers 4-6, 11, sloten verbonden met naburige natiën, vers 8-10.
3. Om dit nog erger te maken, bleven zij hun godsdienst en betrekking tot God belijden, vers 2,
13, 14.
II. Israëls straf wordt aangekondigd, als geëvenredigd aan hun zonde. God zou een vijand over
hen brengen, vers 1,3. Al hun plannen zouden verijdeld worden, vers 7. Hun vertrouwen zowel
op hun afgoden als op hun buitenlandse bondgenoten zou hen teleurstellen, vers 6, 8, 10. Hun
kracht binnenslands zou falen, vers 14. Met hun slachtoffers zou geen rekening gehouden
worden, en om hun zonde zou met hen afgerekend worden, vers 13.

Hoséa 8:1-14
De bestraffing en bedreigingen worden hier ingeleid met een bevel aan de profeet om de bazuin
aan zijn mond te zetten, vers 1, dus een plechtige vergadering samen te roepen, opdat iedereen
aandacht schenken zou aan hetgeen hij had te verkondigen en zich zou laten waarschuwen. Hij
moest alarm blazen, moest in Gods naam de oorlog verklaren aan dit weerspannige volk. Een
vijand komt met haast en ijver om hun land te veroveren, en hij moest ze wakker schudden om
die te verwachten. zo vervult de profeet de plicht van een wachter, die met het geklank van de
bazuin de belegerden moest opwekken om te wapen te snellen, toen hij de belegeraars
aanstalten zag maken om de aanval te beginnen, Ezechiel 33:3. De profeet moet uit de keel
roepen en zijn stem verheffen als eene bazuin, Jesaja 58:1, en het volk moet naar het geluid van
de bazuin horen, Jeremia 6:17. Nu
I. Is hier een algemene aanklacht tegen de zondaren, als opstandelingen en verraders tegen hun
soevereine Heer.
1. Zij hebben Mijn verbond overtreden, vers 1. Zij hebben niet alleen tegen het gebod
gezondigd (dat doet elke zonde), maar zij hebben het verbond overtreden, zij hebben zonden
begaan, die de oorspronkelijke overeenkomst verbreken, zij zijn van hun verbond afgevallen en
hebben het huwelijkscontract door hun geestelijke hoererij geschandvlekt. Zij hebben
metterdaad verklaard dat zij niet langer Gods volk zijn noch Hem als hun God erkennen
wilden, dat is het verbond overtreden. Zij hebben niet alleen dwaselijk, maar bovendien
trouwelooslijk gehandeld.
2. Zij zijn tegen Mijn wet afvallig geworden in vele bijzondere gevallen. Gods wet is de regel,
waarnaar wij moeten wandelen, en dit is het afschuwelijke van de zonde, dat ze buiten de
perken treedt, die die wet ons heeft gesteld.
3. Zij hebben het goede verstoten. Zij hebben het goede verlaten en verworpen, dat is: God
zelf, zo verstaan sommigen het, en terecht. Hij is goed en doet goed en is onze
goedertierenheid. Niemand is goed dan één, namelijk God, de fontein van alle goeden. Zij
hebben Hem verworpen en wensen niets meer met Hem te doen te hebben. Nu geeft God ze de
ondergang prijs en noemt daarvoor Zijn redenen. Zie, God verwerpt nimmer iemand, tenzij
men Hem eerst verworpen heeft. Of, naar wij lezen: Zij hebben wat goed is verworpen, zij
hebben de dienst en de verering van God verworpen, wat daarop neerkomt, dat zij God
verworpen hebben. Zij hebben verworpen wat de mens goed maakt, de vreze Gods, eer voor
de evenmens en alle gevoel van deugd en eerlijkheid uitgeschud.
Merk op: Zij hebben Mijn verbond overtreden, daartoe is het ten laatste gekomen, want zij zijn
Mijn wet afvallig geworden. Het gebod overtreden leidde tot het verbreken van het verbond,
en dit deden zij omdat zij wat goed was verwierpen, daarmede was het begonnen. Zij lieten na,
te verstaan tot weldoen, of, naar de Engelsche vertaling zij lieten na, verstandig te zijn en goed
te doen Psalm 36:4. Zie, hoe de afval voortschrijdt: eerst verwerpt men wat goed is, dan wordt
die verwerping regel, herhaalde overtredingen van Gods wet voeren tenslotte tot bondsbreuk.
Als de mens het bidden en horen nalaat en in andere goede dingen verslapt, dan is hij op de
brede weg, die tot algehele Godverzaking voert.
II. Hier is een algemene bedreiging met wraak en ondergang om hun zonde: De vijand komt als
een arend tegen het huis des Heeren en za hem vervolgen, vers 1, 3. zo wij onder het huis des

Heeren de tempel te Jeruzalem verstaan, dan moet de arend, die komt, of Sanherib betekenen,
die al de vaste steden van Juda innam en Jeruzalem belegerde (en ongetwijfeld het huis des
Heeren meende te verwoesten, gelijk hij de tempels van de goden van de volken gedaan had),
of Nebukadnezar, die de tempel in vlammen deed opgaan en al de vaten des tempels als een
buit wegvoerde. Maar zal het doelen op de verwoesting van het rijk van de tien stammen door
de koning van Assyrië, dan slaat het huis des Heeren op de menigte des volks, de Israëlieten,
welker was de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid en de verbonden, en de wetgeving,
Romeinen 9:4. Zij meenden, dat die voorrechten hun bescherming waren, maar de profeet
ontvangt bevel, hun mee te delen, dat zij, nu ze leven en geest uit hun godsdienst verloren
hebben, al bleef de naam en de vorm behouden, slechts een dood lichaam gelijk waren,
waarheen de arenden en andere roofvogels zouden vergaderd worden. De vijand zal hen
vervolgen als een arend, zo snel, zo krachtig, zo onstuimig. Zie, degenen, die hun verbond van
vriendschap met God breken, stellen zich bloot aan de vijandschap van allen rondom hen, wie
zij een goedkope en gemakkelijke prooi worden, en dat zij het huis des Heeren geweest zijn, en
Zijn levende tempel, zal hun geenszins baten, Zie Amos 3:2.
III. Hier vinden wij het huichelachtig beroep van het volk op hun betrekking tot God, als zij in
ellende en jammer verkeren, vers 2. Dan zullen zij tot Mij roepen, wanneer zij of met deze
oordelen bedreigd worden en om verschoning pleiten, of wanneer de oordelen daar zijn en ze
God om hulp aanroepen, hun stil gebed uitstotende, als Uw tuchtiging over hen was. Zij zullen
daarop pleiten, dat God bekend is onder hen en Zijn Naam groot in Israël, Psalm 76:2. In hun
ellende zullen zij aanvoeren een kennis van Gods wegen, die zij in hun voorspoed niet
begeerden, maar verachtten. Dan zullen zij tot God roepen, Hem hun God noemen en (gelijk
onbeschaamde bedelaars) beweren, dat zij Hem zeer goed kennen, en reeds lang gekend
hebben. Zie, er zijn er velen, die in hun werken Hem verloochenen, maar, als het hun te stade
kan komen, belijden, dat zij Hem beter kennen dan hun naasten. Maar wat zal het een mens
helpen, te kunnen zeggen: Mijn God, ik ken U, als hij niet kan zeggen: Mijn God, U heb ik lief,
en: Mijn God, ik die U en kleef U alleen achteraan?
IV. Hier volgt, in Gods naam, de vermaning van de profeet aan hun adres, vers 5 :Hoe lang
zullen zij de reinigheid niet verdragen? Niet van volmaakte reinheid is hier sprake (die is voor
de schuldige hierbeneden onbereikbaar), maar hoe lang zal het duren, eer gij berouw hebt en u
bekeert, eer gij u van uw zonden reinigt en de afgoderij vaarwel zegt? Zij hebben zich aan hun
afgoden verkocht, hoe lang zal het duren, eer zij die koop verbreken, eer zij in staat zijn, er vrij
van te komen? gelijk vertaald kan worden. Dit herinnert ons, dat de gewoonte van te zondigen
het moeilijk maakt, er van te scheiden. Het is verre van gemakkelijk, van die onreinheid
gezuiverd te worden, vleselijk of geestelijk, waarin men zich lang gewenteld heeft. Maar God
spreekt als noemt Hij de tijd lang, die zondaars nodig hebben om hun ongerechtigheid weg te
werpen en een nieuw leven te beginnen. Hij klaagt over hun hardnekkigheid, dat houdt Zijn
toorn tegen hen brandende, die spoedig afgekeerd zou zijn, indien zij de reinigheid maar wilden
verdragen. In jammer roepen zij: Hoe lang duurt het nog, eer God in de weg van
barmhartigheid tot ons wederkeert? Maar zij horen Zijn vraag niet: Hoe lang duurt het nog, eer
zij in de weg van gehoorzaamheid tot God terugkeren?
V. Nu volgen enige bijzondere zonden, waaraan zij schuldig stonden, op welker dwaasheid zij
gewezen en voor welker noodlottige gevolgen zij gewaarschuwd worden. Want Gods toorn is
tegen hen ontstoken

1. In hun burgerlijke leven. Zij hebben vorsten gesteld, maar Ik heb ze niet gekend, vers 4. zo
hadden zij gedaan, toen zij Samuël verwierpen, terwijl toch de Heer hun koning was en
verkozen Saul, opdat zij mochten zijn gelijk de volken. zo hadden zij gedaan, toen zij het huis
Davids de gehoorzaamheid hadden opgezegd en Jerobeam tot koning verkozen. Al volbrachten
zij daarin Gods raad, zelf bedoelden zij niet Zijn heerlijkheid, vroegen Hem niet om raad noch
baden om Zijn leiding, maar werden gedreven door hun eigen lust en hartstocht. zo deden zij
ook ten tijde van Hosea’s profetieën, toen het de mode scheen, zelf vorsten te stellen en weer
af te zetten, naar de pretendenten voor de kroon er belang bij hadden, 2 Koningen 15:8 enz.
Zie, wij kunnen in onze zaken geen troost of voorspoed verwachten, wanneer wij ze drijven
zonder God te kennen in al onze wegen en Hem geduriglijk om raad te vragen. "Zij hebben
vorsten gesteld, maar Ik heb ze niet gehoord, dat is: zij hebben Mij niet geraadpleegd, hebben
Mijn mond niet gevraagd, of dat een wettige zaak was of niet, en of het hun goed zou doen,
hoewel ze profeten en godspraken hadden." Zij zien niet op de Heilige Israëls, Jesaja 31:1. Ook
deden de vorsten niet gelijk Jefta, die al zijn woorden sprak voor het aangezicht des Heeren te
Mizpa, Richteren 11:11. Zie degenen, die publieke zaken hebben te behandelen, en vooral die
overheden aanstellen of benoemen, behoren God om raad te vragen, en van Hem wijsheid te
begeren, opdat hun keuze Hem tot eer strekke.
2. In hun godsdienst deden zij veel erger, want zij stelden kalveren tegenover God, als om God
te tarten en tegen te spreken. "Van hun zilver en hun goud, dat God hun gegeven en
vermenigvuldigd had, opdat zij er Hem mee zouden dienen en eren, hebben zij afgoden
gemaakt". Zij noemden ze goden I Koningen 12:28, Zie uw goden, o Israël, die u uit
Egypteland opgebracht hebben), maar God noemt ze afgoden, het woord beduidt grief, moeite,
omdat ze God beledigd en het verderf bereidden voor degenen, die ze dienden. Van hun zilver
en hun goud hebben zij voor zichzelf afgoden gemaakt, wat ten eerste betrekking heeft op de
beelden van hun goden, die zij van goud en zilver vervaardigden, vooral de gouden kalveren te
Dan en te Beth-el. Afgodendienaars sparen geen kosten om hun afgoden te vereren. Maar het
heeft ook betrekking op de geestelijke afgoderij van de geldgierigheid: Hun zilver en hun goud
zijn de goden, waarvan zij hun geluk verwachten, waaraan zij hun hulde bieden, waarin zij hun
betrouwen stellen. Om hun nu de dwaasheid hunner afgoderij voor te stellen, zegt hij hun:
A. Vanwaar hun goden kwamen. Hij gaat ze na tot hun oorsprong en bevindt ze te zijn,
schepselen van hun eigen verbeelding en het werk van hun eigen handen, vers 6. Het kalf, dat
zij aanbidden, wordt hier genoemd het kalf van Samaria, omdat het waarschijnlijk is, dat toen
in Achabs tijd Samaria de hoofdstad van het koninkrijk werd, daar een kalf werd opgericht
nabij het hof, behalve die van Dan en Beth-el. Misschien ook was een van beide daarheen
vervoerd, want wie voor andere goden is, neemt de meest beroemde. Laat hen nu bedenken,
waaraan die goden van hen hun opkomst te danken hadden.
a. Aan hun eigen vinding en maaksel. Want dat is ook uit Israël, niet uit de God van Israël (die
het uitdrukkelijk verboden had), maar uit Israël, het was een bedenksel van henzelf (menen
sommigen), niet aan hun naburen ontleend, ook niet aan de Egyptenaren. Al aanbaden deze de
stier Apis, toch geen gouden kalf, dit was uit Israël, hun eigen goddeloosheid. Kon dat nu hun
aanbidding waard zijn, wat het voortbrengsel van hun eigen vindingrijkheid was? Het was uit
Israël, het goud en het zilver, waarvan het gemaakt was, kwam uit Israël, een armzalig god, die
uit bijdragen moet gemaakt worden.
b. Het was te danken aan de bekwaamheid en de arbeid van de werkmeesters, Deuteronomium
27:15. Een werkmeester heeft het gemaakt, en het is geen God, vers 6. Dit is een zeer

klemmend argument, en de betekenis daarvan is zo duidelijk, dat men verwacht zou hebben,
dat hun eigen gedachten het hun geopenbaard hadden, zodat zij over hun afgoderij beschaamd
waren geworden. Wat kan ongerijmder wezen, dan dat men als een god vereert, die hun het
leven en de adem en alle dingen geeft, wat men zelf beide het aanzijn en de gedaante geeft
alleen het leven niet, wijl men dat niet kan. Een gemaakte god is geen God. Dit was een vanzelf
sprekende waarheid, en toch werd Paulus veroordeeld omdat hij predikte, dat het geen goden
waren, die met handen gemaakt waren, Handelingen 19:26. En wat hier gelden zou als een
reden, om zich van hun afgoden af te keren wordt de reden, dat ze zich nauwer, ja
onafscheidelijk daaraan verbonden, daarom konden zij de reinigheid niet verdragen, omdat het
uit hen zelf was. Zij begeerden goden van hun eigen maaksel om er mee te doen wat zij wilden
en wat hun behaagde.
B. Wat er van hun goden zou worden. Als het geen goden zijn, zullen ze niet blijven, ja, als ze
goden beweren te zijn, zullen ze rekenschap moeten afleggen. Het kalf van Samaria zal tot
stukken worden, en zij, die voor de kracht van het vorige argument niet buigen willen, zullen
nu overtuigd worden, dat het geen God is, maar een nutteloze afgod, naar het Chaldeeuwsch
het uitdrukt. Het zal tot stukken gestoten worden, als een pottebakkersvat al is het een gouden
kalf. Het zal als zaagsel zijn, een spinneweb, gelijk Hiëronymus zegt. Het schijnt te zinspelen
op Mozes, die het gouden kalf vermaalde. Dit zal even zo behandeld worden. Sanherib
beroemde zich, wat hij aan Samaria en haar goden gedaan had, Jesaja 10:11. Zie, een schepsel
vergoden baant de weg tot deszelfs ondergang. Hadden zij van hun zilveren goud vaten en
versierselen gemaakt, dan kon het gebleven zijn, maar nu ze er goden van gemaakt hebben, zal
het alles in stukken gebroken worden.
C. Waar hun goden hen zouden brengen. Dat die in stukken gebroken zouden worden zou een
teleurstelling zijn voor degenen, die erop vertrouwden. Maar dat was nog niet alles. Zij hebben
zichzelf afgoden gemaakt, opdat zij uitgeroeid zouden worden, vers 4, opdat hun goud en hun
zilver, dat zij zo misbruikt hebben, worde afgesneden (zo vatten enkelen het op), ja, opdat zij
zelf van God afgesneden werden. uit het land en uit het land van de levenden. Hun afgoderij
zou zo zekerlijk uitlopen op hun verderf, als hadden zij dat zelf zo bedoeld. En wanneer dit de
uitwerking van de zonde blijkt, wat steun zullen zij dan hebben van de goden, waarop ze
bebouwden? Niemendal, "uw kalf, Samaria! heeft u verstoten. Het kan u in uw ellende geen
hulp bieden, en het vermaak, dat gij nu in zijn dienst smaakt, zal ophouden en geen vermaak
meer voor u zijn". Zij, die terecht naar de goden verwezen werden, die zij gekozen hadden,
hadden ze moeilijke vertroosters gevonden, Richteren 10:14. Indien de mens de liefde en de
dienst van de zonde niet verlaten wil, hij zal zeker al het genot en het voordeel er van verliezen.
zo Samaria standvastig en trouw zich aan de God Israëls had gebonden dan zou Hij haar nu
een krachtige steun geweest zijn, maar het kalf, dat zij verkozen hadden, bleek een gebroken
rietstaf. Het geval is niet anders met degenen, die hun zilver en goud tot hun goden maken. Het
zal hen afwerpen, en in de dag van de wrake geen voordeel geven. Zie, die zich laten misleiden
tot afgoderij, zullen daardoor gewis misleid worden. Kardinaal Wolsey erkende, dat, indien hij
God zo getrouw gediend had als zijn koning, dan zou hij niet, gelijk zijn vorst hem deed, in zijn
ouderdom verworpen worden. Hun teleurstelling met hun afgoden is in beeld gebracht, vers 7,
door een gelijkenis, die beide voorstelt: die teleurstelling en de verwoesting, die God om hun
afgoderij over hen bracht.
a. Zij verwierven niets goeds door afgoden te dienen: zij hebben wind gezaaid. Zij hebben zich
heel wat moeite en uitgaven getroost om hun afgoden te maken en te vereren, hebben er hun
werk van gemaakt gelijk de landman, die zijn koren zaait in de hoop, dat het eerlang tot zijn

groot voordeel rijpen zal, opdat zij voorspoedig zijn en in de strijd met hun naburen, die ook
afgoden aanbaden, zegepralen zouden. Maar het is alles bedrog gebleken, het is wind zaaien
geweest, die geen wasdom geeft, wat voordeel is het hem, dat hij in de wind gearbeid heeft,
Psalm 5:15. Zij geven zich veel moeite tevergeefs, zij vermoeien zich voor ijdelheid (Engelsche
vertaling), Habakuk 2:13. Wie van deze wereld hun afgod maken, doen dit, die zetten hun oog
op hetgeen niet is. die maken als de wind veel geraas, maar er is niets degelijks in.
b. Zij haalden daardoor het verderf over zich. Zij zullen een wervelwind maaien, een grote
wervelwind, gelijk het woord betekent, die hen zal wegvoeren en in stukken breken. Niet
alleen hebben zij hun valse goden voor zich, maar maken de enige ware God tegen zich, de
gunst van de afgoden zal hun meer kwaad doen dan een wervelwind. Wat een mens zaait, dat
zal hij ook maaien. Als men mag veronderstellen, dat een mens de wind zaait en die met aarde
bedekt of een ogenblik afgesloten houdt, wat kan hij verwachten, dan dat die opsluiting zijn
veerkracht zal vermeerderen, zodat hij in groter kracht als een wervelwind weder te voorschijn
komt? zo schrijft Dr. Pocock. Zij beloven zich overvloed, vrede, zegepraal, als ze de afgoden
dienen, maar hun verwachting loopt op niets uit. Wat zij zaaien komt nimmer op, het heeft
geen stengel, geen blad en zal nooit staand koren, en het uitspruitsel zal geen meel maken. Het
zal zijn als de dunne aren in Farao’s droom, die door de oostenwind verzengd waren, met niets
erin. Of, als het iets oplevert, als zij voor een tijd in hun afgoderij voorspoed hebben, dan zullen
vreemden het verslinden. Het zal zo verre zijn van hier enige dienst te doen, dat het alles zal
dienen als lokaas voor de vreemdelingen, om een inval te doen en zo aanleiding geven om nog
meer kwaad te werker. Zie, de dienst van de afgoden is een onprofijtelijke dienst, en de werken
van de duisternis zijn onvruchtbaar, ja, ten laatste verderfelijk, Romeinen 6:21. Het einde
derzelve is de dood. Zij, die ongerechtigheid zaaien, zullen ijdelheid oogsten, ja die in het vlees
zaaien, zullen uit het vlees verderfenis maaien. De hoop van zondaars zal hen bedriegen, en hun
winst zal verlies blijken.
Het was Israëls eer en zaligheid, dat zij de enige ware God hadden, op Wien zij vertrouwen
konden en die hun hulp zou zijn in iedere moeilijkheid, om Hem te dienen, terwijl Hij al hun
eerbied en aanbidding waard was. Maar het was hun zonde, en dwaasheid, en schande dat zij
hun eigen geluk niet verstonden, dat zij hun eigen zaligheid versmaadden voor leugen en
ijdelheid, want,
I. Zij vermenigvuldigden hun verbonden, vers 9. Die van Efraïm hebben boeleerders om
hoerenloon gehuurd. Zij getroostten zich grote uitgaven om de vriendschap van de omliggende
volken te kopen, die overigens voor hen heel geen achting of genegenheid toonden, noch enig
belang stelden in hun bezittingen dan op de wijze van de mannen van Sichem, Genesis 34:23,
hun vee en hun bezitting en alle hun beesten zullen die niet onze zijn? Had Israël de eer van zijn
afgezonderdheid gehandhaafd, dan zouden de omwonende natiën hen bewonderd hebben als
een wijs en verstandig volk, maar toen zij hun eigen kroon in het slijk sleurden, verachtten hun
buren hen en wilden alleen met hen te doen hebben, als zij daarvoor rijkelijk betaald werden.
Zeker misdragen degenen zich te midden van hun naburen, die zich boeleerders huren. Zie hier,
1. De verachting, die andere volken voor Israël koesterden, vers 8. Israël is verslonden,
verteerd door vreemden, hun land opgegeten, vers 7. En zij zelf, verarmd, hebben alle
vertrouwen en goede naam verspeeld, gelijk een failliet koopman, zodat zij zijn onder de
heidenen als een vat, waar men geen lust toe heeft een vat ter oneere, 2 Timotheus 2:20,
Jeremia 22:28. Geen van hun naburen heeft iets met hen op of wil iets met hen te doen hebben.
Zie, degenen. die hun godsdienst belijden, zijn, wanneer zij ontaarden en met het heilige de

spot drijven, de ergsten van allen. Als het zout onzout wordt, dan is het nergens meer goed
vooraan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Of het betekent hun
verstrooiing en gevangenschap onder de heidenen zij zullen in wier midden arme ballingen zijn
en wie heeft daar vermaak in?
2. Toch zocht Israël de vriendschap dier volken, vers 9 :Zij waren opgetogen naar Assyrië, om
de koning van Assyrië te verzoeken, hen te helpen, en hierin betoonden zij zich als een
woudezel, die alleen voor zichzelf is, dwaas koppig en losbandig. Zij gaan hun eigen weg, en
niets houdt hem tegen, zelfs niet de breidel van Gods wet, niets brengt hem terug, zelfs het
zwaard van Gods wraak niet. Zij kiezen hun eigen weg, en het gevolg zal zijn, dat, evenals de
woudezel, die alleen voor zichzelf is, zij een te gemakkelijker en zekerder prooi van de leeuw
worden. Zie Job 11:12, Jeremia 2:24. Zie, de mens gelijkt nooit meer op het veulen van een
wilde ezel, dan wanneer hij bij het schepsel die steun en die voldoening zoekt, die alleen bij
God te vinden zijn.
3. De kruisen, die zij waarschijnlijk door hun verbonden met naburige volken zouden te dragen
krijgen, vers 10. Dewijl zij dan onder de heidenen gehuurd hebben en daarmede hun eigen
ondergang hopen te ontgaan, zo zal Ik die nu ook verzamelen als garven tot de dorsvloer,
Micha 4:12, zodat wat zij voor hun eigen veiligheid zich verschaft hebben, hen een te
gemakkelijke prooi voor hun vijanden maken zal. Zie, er is geen beschutting tegen de oordelen
Gods, als zij eenmaal komen, ja, wat de mensen voor hun behoud aanwenden, draagt mee tot
hun eigen verderf bij. Zie Jesaja 7:20. De koning van Assyrië, wiens vriendschap zij zochten,
noemde zich een koning van de vorsten, Jesaja 10:8. Zijn niet mijn vorsten al te zamen
koningen? Hij legde Israël lasten op, hief belasting, 2 Koningen 15:19, 20. En zij hebben al een
weinig begonnen, ellende te lijden, het zal echter nog maar een kleine last zijn in vergelijking
met wat zij voorts hebben te verwachten. Of: zij zullen deze lichte rampen weinig achten, niet
ter harte nemen, en moeten daarom zwaarder oordelen ondergaan. Zij zijn begonnen, minder te
worden (zo lezen enkelen) vanwege de last van de koning van de vorsten. Maar dit is nog maar
een beginsel van de smarten, Mattheus 24:8, het begin van de wraken des vijands,
Deuteronomium 32:42. Zie, God komt vaak trapsgewijze met Zijn oordelen over een volk, dat
Hem hoont, om te tonen hoe traag Hij is tot toorn, en om het tot berouw te brengen. Maar wie
slechts een weinig begonnen hebben, zullen, wanneer zij daardoor niet leren droefheid te
hebben naar God, daarna onder zwaarder juk doorgaan, totdat het verderf voor eeuwig
besloten wordt.
II. Zij vermenigvuldigden hun altaren en tempels.
Merk op
1. Hoe zij de kracht van de godzaligheid verloochenden, en die geheel verwierpen, vers 12. Ik
schrijf hem de voortreffelijkheden van Mijn wet voor. Dit duidt op het voorrecht, dat zij
genoten, daar hun Gods inzettingen en rechten waren bekend gemaakt en de levende
godsspraken hun toevertrouwd waren. Zie,
a. De dingen van Gods wet zijn "magnalia Dei", de grote werken Gods. Het zijn dingen, die de
grootheid des Wetgevers verkondigen, werken van groot nut en belang voor ons, zij zijn ons
leven, en ons eeuwig wel hangt van derzelver waarneming en gehoorzaamheid af. Zij maken
ons groot, wanneer wij er een recht gebruik van maken, en het zijn dingen, die God
verheerlijken en prijzen.

b. Het is een groot voorrecht, de geschreven wet Gods te bezitten, zo verlangt ze groter
zekerheid, wordt verder verspreid en duurt te langer, met veel minder gevaar van verminkt of
verminderd te worden dan wanneer ze ons alleen mondeling was overgeleverd.
c. De dingen van Gods wet zijn Zijn eigen schrift, want Mozes en de profeten waren Zijn
schrijvers, Zijn secretarissen zijn amanuenses, de heilige mannen Gods, door de Heilige Geest
gedreven, hebben ze geschreven.
d. Het is het voordeel van de leden van de zichtbare kerk, dat deze dingen geschreven zijn voor
hen, bestemd zijn tot hun onderricht, en als zodanig moeten ontvangen worden. Wat tevoren
geschreven is, dat is tot onze lering geschreven, om ons tot nut te zijn. En, indien zij gelukkig
waren, voor wie de grote dingen Gods geschreven waren, hoeveel gelukkiger zijn wij dan,
voor wie de nog groter dingen van Zijn Evangelie geschreven zijn! Maar zie, hoe weinig dit
voorrecht op prijs werd gesteld, die grote dingen van de wet werden geacht als wat vreemds,
als onverstaanbare en onredelijke taal (die men dus daarom mocht minachten, dat ze
onbegrijpelijk, niet te verklaren was). Of als iets onverschilligs, dat hun niet aanging, waarmee
zij niet te maken hadden en waaraan zij dus geen gehoorzaamheid behoefden te betonen. Zij
behandelden dat woord gelijk men vreemdelingen behandelt, die men meent te moeten
wantrouwen, die men niet weet, of men ze verwelkomen zal. Wij begeren de kennis Uwer
wegen niet. Zie
A. Omdat God ons de grote dingen van Zijn wet heeft geschreven, behoren wij er gemeenzaam
mee te worden, als met onze naastbestaanden, Spreuk. 7:3, 4, want daartoe zijn ze geschreven,
dat zij met ons spreken, Spreuk. 6:22.
B. Wij bekommeren ons niet om de dingen van Gods wet, als wij er ons van vervreemden, als
gingen ze ons niet aan en hadden wij er niet mee te maken.
2. Hoe ze de vorm van de godzaligheid in acht namen, en hoe weinig dat betekende.
A. Zij vermenigvuldigden hun altaren, vers 11, Efraïm heeft de altaren vermenigvuldigd tot
zondigen. God had verordend, dat er slechts een altaar zou zijn voor offeranden,
Deuteronomium 12:3, 5, maar de tien stammen, dat gebod niet achtende, meenden nog vromer
te zijn en ijveriger voor de eer van God. En, als wilden ze daardoor de hoon goedmaken, die zij
Gods altaar aandeden, bouwden zij vele altaren, aan de God Israëls gewijd, die zij daarmede
eerden, of althans beweerden te eren. Maar daarmede konden zij de overtreding van Zijn
duidelijke geboden niet goedmaken, zelfs niet als ze er het voorbeeld van de aartsvaders bij
haalden, die voor Mozes’ wetgeving, ook vele altaren hadden. Neen, zij vermenigvuldigden de
altaren tot zondigen, dit is zij deden daar wat hun tot zonde werd. En daarom: die altaren zijn
Efraïm geworden tot zondigen, dit is God zal ze Efraïm aanrekenen als een snoode zonde, die
toegevoegd wordt aan de lijst van Zijn misdaden, hoewel Hij er die lijst mee meende te kunnen
verminderen. Of: ze zullen hem oorzaak worden tot meerdere zonde. Het vermenigvuldigen
van de altaren, aan de God Israëls gewijd, zou de brug worden tot het bouwen van altaren,
gewijd aan andere goden. Zie, het is een grote zonde, de dienst Gods los te maken van Zijn
inzettingen, en het zal hun, die zich daaraan schuldig maken, tot zonde gerekend worden, hoe
aannemelijk hun voorgewende bedoelingen ook zijn. De weg van deze zonde, als van alle
andere zonden, loopt benedenwaarts, wie eens afdwaalt van de door God gestelden regel van
Zijn geboden, zal eindeloos ronddwalen.

B. Zij vermenigvuldigden hun offers, vers 13. Hun altaren waren rokende altaren: Zij offeren
vlees en zij eten het, zij vierden hun feesten met deze offeranden, zij hadden grote uitgaven bij
hun plechtigheden, en (gelijk zij gewoonlijk doen, die eigen verzinsels in de plaats van
goddelijke instellingen plaatsen), zij waren op hun manier heel ijverig, als hoopten zij door wat
ze zich zelf oplegden, te boeten voor de verachting van de grote verzoening, en door een
ceremoniële wet van eigen vinding te onderhouden, goed te maken wat ze in de volbrenging
van Gods zedelijke geboden te kort schoten. Maar hoe voeren zij?
A. God telt die dienst niet. De Heer heeft aan hen geen welgevallen. Hoe zou Hij ook, zo zij
hun offers niet brachten op dat altaar, dat alleen de gave heiligt, wanneer zij vlees offerden,
maar niet de geestelijke offerande van een berouwvol gelovig hart? Zie, alleen die dienst is
Gode welgevallig, die naar de regel van Zijn Woord wordt volbracht, en door Jezus Christus, 1
Petrus 2:5.
B. Hij gebruikt die gelegenheid om met hen rekening te houden vanwege hun zonden, nu zal
Hij, in plaats van hun ongerechtigheid te vergeven en hun zonde uit te wissen, hun
ongerechtigheid gedenken en hun zonden bezoeken. Zulk een gruwel voor de Heere zijn de
offeranden van de goddelozen, dat zij Hem verwekken om rekenschap af te eisen ook van al
hun overige ongerechtigheden. Wanneer zij met hun offers de Rechter van hemel en aarde
menen om te kopen, dat Hij hun goddeloosheid niet zie, dan zal Hij dat juist als de grootste
hoon beschouwen, die de maat van hun zonden vol maakt. Zie, een verzoek om vergunning tot
zondigen staat gelijk met een inroepen van de vloek over de zonde, en zal beantwoord worden
naar de menigte van de afgoden. Ik zal hun zonden straffen, want zij zullen weer naar Egypte
keren. Zij zullen gevankelijk weggevoerd worden naar Assyrië, hetwelk hun een diensthuis zal
worden gelijk Egypte hun vaderen. Of het slaat op Deuteronomium 28:68, waar de terugkeer
naar Egypte wordt voorgesteld als het einde en de volmaking van de ellende van dat zondige
volk.
C. Zij vermenigvuldigden hun tempels en wel, naar zij beweerden, ter ere van de ware God,
maar inderdaad tot smaad voor de keuze die Hij gemaakt had, dat Hij Zijn naam te Jeruzalem
zetten zou. Israël had Zijn Maker vergeten, vers 14. Zij zeiden Hem te kennen, maar
verzaakten Hem inderdaad, want het achtte hun niet goed, God in gedachtenis te houden, toen
de gedachte aan Hem hun lusten in de weg stond. Het verzwaarde hun zonde, dat zij vergaten,
dat God hun Maker was, Deu. 32:15, 18, Job 35:10, daar niets ons dringender noopt Hem te
gedenken, dan het feit, dat Hij onze Schepper is, Prediker 12:1. Israël heeft zijn Maker
vergeten en tempels gebouwd. Bij dat bouwen schijnt het zijn Maker te gedenken en te
begeren, Hem in gedachtenis te houden, maar in werkelijkheid vergeet het Hem, omdat het Zijn
vreze achter zijn rug heeft geworpen. Enkelen verstaan onder tempels paleizen, want dat
betekent het woord soms. Hij heeft zijn Maker vergeten, en is toch zo zeker en zo
hoogmoedig, dat hij met Diens oordelen spot, gelijk Nebukadnezar, die uitriep: "Is dit niet het
grote Babel, dat ik gebouwd heb?" Juda had eveneens verscheidene vaste steden en vond
daarin zijn veiligheid, terwijl Gods oordelen reeds naderden. Steden te versterken in
afhankelijkheid en onderwerping aan God is zeker goed, maar steden te versterken als
tegenover Hem, en zonder zich om Hem en Zijn voorzienigheid te bekommeren, Jesaja 22:11,
toont hoe de harten ontzettend verhard waren door de verleiding van de zonde. Maar niemand
heeft ooit zijn hart tegen God verhard en voorspoed gehad, en dat zal ook nimmer gebeuren.
God zal een vuur zenden in zijn steden, beide die van Israël en Juda, niet alleen in de
hoofdsteden Samaria en Jeruzalem, maar ook in alle andere steden van de twee koninkrijken,
en dat zal niet alleen de hutten verteren, maar ook zijn paleizen. Hoe sterk ook, zij zullen door

het vuur vergaan, het zal ze niet sparen, hoe statig en weelderig ook. Dit werd vervuld, toen de
steden van Israël door de koning van Assyrië, en die van Juda door de koning van Babel in de
as werden gelegd. Dat vuur had God gezonden, en Hij overwint, wanneer Hij oordeelt.

HOOFDSTUK 9

1 Verblijd u niet, o Israel! tot opspringens toe, gelijk de volken; want gij hoereert van uw God
af; gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens.
2 De dors vloer en de wijnkuip zal henlieden niet voeden; en de most zal hun liegen.
3 Zij zullen in des HEEREN land niet blijven; maar Efraim zal weder tot Egypte keren, en zij
zullen in Assyrie het onreine eten.
4 Zij zullen den HEERE geen drankofferen doen van wijn, ook zouden zij Hem niet zoet zijn,
hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood; allen, die dat zouden eten, zouden onrein
worden; want hun brood zal voor hun ziel zijn, het zal in des HEEREN huis niet komen.
5 Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN?
6 Want ziet, zij gaan daarhenen vanwege de verstoring; Egypte zal ze verzamelen, Mof zal ze
begraven; begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen
zullen in hun tenten zijn.
7 De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen; die van Israel
zullen het gewaar worden; de profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig; om de
grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot.
8 De wachter van Efraim is met mijn God, maar de profeet is een vogelvangersstrik, op al zijn
wegen, een haat in het huis zijns Gods.
9 Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea; Hij zal hunner
ongerechtigheid gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken.
10 Ik vond Israel als druiven in de woestijn, Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan den
vijgeboom in haar beginsel; maar zij gingen in tot Baal-peor, en zonderden zich af tot die
schaamte, en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij.
11 Aangaande Efraim, hunlieder heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel; van de geboorte, en
van moeders buik, en van de ontvangenis af.
12 Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, Ik zal er hen toch van beroven, dat zij
onder de mensen niet zullen zijn; want ook, wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn!
13 Efraim is, gelijk als Ik Tyrus aanzag, die geplant is in een liefelijke woonplaats; maar Efraim
zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot den doodslager.
14 Geef hun, HEERE! Wat zult Gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder, en
uitdrogende borsten.
15 Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat, om de boosheid van hun
handelingen; Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voortaan niet meer liefhebben; al hun
vorsten zijn afvalligen.
16 Efraim is geslagen, hunlieder wortel is verdord, zij zullen geen vrucht voortbrengen; ja,
ofschoon zij genereerden, zo zal Ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden.
17 Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar Hem niet horen; en zij zullen omzwervende zijn
onder de heidenen.

In dit hoofdstuk,
I. Dreigt God het ontaarde Israël van alle werelds genot te beroven, omdat het door zijn zonde
alle aanspraak daarop had verbeurd, zodat hun geen troost zou toekomen door het ontvangen
van de weldaden noch door het genieten ervan noch in het offeren ervan aan God, vers 1-5.
II. Hij veroordeelt het tot algehele ondergang, om zijn eigen zonden en die van zijn profeten,
vers 6-8.
III. Hij verwijt het de goddeloosheid van zijn vaderen, in wier voetstappen het wandelt, vers 9,
10.
IV. Hij bedreigt het met de verwoesting van zijn kinderen en de uitroeiing van zijn zaad, vers
11-17.

Hoséa 9:1-17
Hier
I. Wordt het volk Israëls beschuldigd van geestelijke hoererij: O, Israël, gij hoereert van uw
God af, vers 1. Hun verbond met God was een huwelijksband, waardoor zij aan hun God
waren verbonden, met uitsluiting van alle andere. Maar toen zij afgoden oprichtten en die
aanbaden, toen zij tot het schepsel vluchtten om daarvan hulp te verwachten en daarin hun
vertrouwen te stellen, toen hoereerden ze van hun God af. Zij vereerden andere goden met de
liefde, de aanbidding en het vertrouwen, die alleen Gode toekwamen. Andere volken waren
afgodendienaars, maar die zonde was voor die volken geen afhoereren van God, gelijk voor
Israël, dat Zijn bruid was geworden. Zie, de zonden dergenen, die hun godsdienst en hun
betrekking tot God belijden, zijn Hem groter hoon dan de zonde van anderen. Als een bewijs
van hun van God afhoereren wordt hun hier ten laste gelegd, dat ze hoerenloon liefhadden op
alle dorsvloeren des korens.
1. Zij gaven hun afgoden gaarne beloningen, in de offers en eerstelingen, die ze hun van alle
dorsvloeren des korens brachten. Zij vonden er een zonderling vermaak in, hun afgoden te
dienen met datgene wat zij Gode en Zijn dienst niet wilden toewijden. Zie, het wordt
gewoonlijk gezien onder hen, die gierig zijn in hun uitgaven voor de godsdienst, dat zij mild
zijn als het hun eigen lusten geldt. Of,
2. Zij ontvingen gaarne loon van hun afgoden en meenden dat te zien in de vruchten van de
aarde. Dezen zijn mij een hoerenloon, dat mij mijne boeleerders gegeven hebben, Hoofdstuk
2:12. Zie, diegenen zijn sterk genegen tot geestelijke hoererij, die het loon op alle dorsvloeren
des korens liever hebben dan het loon in de gunst Gods en het eeuwige leven.
II. Hun wordt verboden, zich te verblijden gelijk andere volken doen: " Verblijd u niet, o
Israël! tot opspringens toe. Verwacht geen vreugde. Wat vrede, wat vreugde, wat hebt gij met
een van beide te doen, terwijl uw hoererijen en tooverijen zovele zijn? 2 Koningen 9:19-22.
Schikt u niet om u te verblijden, want dat pest u niet, maar gedraagt u als ellendigen en treurt
en weent, Jakobus 4:9. " Juda, dat zich dicht bij de ware God houdt, en andere volken, die
Hem nooit kenden, konden niet beschuldigd worden, Hem te verlaten, die mogen zich
verheugen, omdat ze niet zoveel reden hebben om zich te schamen als Israël, die van Hem
afgehoereerd heeft. Sommigen houden het er voor, dat Israël juist op die tijd bijzondere
aanleiding had om zich te verblijden, waarschijnlijk om verliezen, die vergoed, of om
voordelen, die gewonnen waren, of om een verbond met een vreemde vorst. Zij hadden dan
publieke vermakelijkheden, evenals andere volken, maar God verbiedt dat vreugdebetoon. Zie,
vreugde is voor goddelozen verboden vrucht. Zij moeten zich niet verblijden, omdat zij van
God afgehoereerd hebben, en daarom,
1. Waar zij zich ook over verheugden, het zou hun geen zekerheid noch voordeel geven,
zolang zij zich van God op een afstand hielden en met Hem strijd voerden. Zie, wij zullen
waarschijnlijk slechts geringe vreugde van de wereld smaken, zolang wij God niet stellen tot
onze hoogste vreugde.
2. Het besef van de zonde en de vreze voor Gods toorn moeten een demper zijn op hun
vreugde en een sterk tegengif tegen hun genot Zie, die, door God te verlaten, oorzaak hebben

zich te verootmoedigen, bederven daardoor hun eigen vreugde, totdat zij terugkeren en vrede
met God maken.
III. Zij worden bedreigd met verwoestende oordelen voor hun geestelijke hoererij, naar
hetgeen reeds lang tevoren gezegd was, Psalm 73:27. Gij roeit uit allen, die van U afhoereren.
Hier wordt gedreigd
1. Dat hun land zijn gewone vrucht niet zal geven. Kanaän, dat vruchtbaar land, zal tot zoute
grond worden om de boosheid van degenen die daarin wonen. Zij hebben hoerenloon lief op
alle dorsvloeren des korens, en zijn zo vol vreugde over de oogst, dat zij er heel geen zin in
hebben, te treuren om hun zonden, en daarom zal God, tot hun ware verootmoediging, van hen
wegnemen niet alleen hun genot en lekkernijen, maar zelfs hun onmisbaar brood vers 2 :De
dorsvloer en de wijnkuip zal hen niet voeden, veel minder overvloed geven, zij zullen of door
Gods hand gebrek lijden of door de hand des mensen geplunderd worden. De most, waarmede
zij gewoon waren zich vrolijk te maken, zal hun liegen. Zie, wanneer wij de wereld en de
dingen van de wereld tot onze afgod en ons deel maken, in plaats van ze te genieten als
geschenken Gods, dan is het billijk, dat God ze ons ontneemt, ons zelfs ons voedsel onthoudt
om ons onze dwaasheid te tonen en er ons van te genezen. Laat hen hun voedsel van de
dorsvloeren des korens derven, die er hun loon van gewacht hebben. Wij verbeuren het goed
van deze wereld, wanneer wij het liefhebben als ons hoogste goed.
2. Dat hun land niet alleen zal ophouden hen te voeden, maar ook hen te herbergen, hun
woonplaats te zijn, het zal ze uitspuwen, zoals het tevoren de Kanaänieten gedaan had, vers 3.
Zij zullen in des Heeren land niet blijven. Het land Kanaän was in bijzondere zin des Heeren
land, het land van de Schechina (naar het Chaldeeuwsch), het land van de Heer van de wereld
(naar het Arabisch). Hij, Wiens de ganse aarde is, Psalm 24:1, nam ze tot Zijn domein. Het
land is van Mijn, zegt God, Leviticus 25:23. Zij hadden het gebruikt, of juister: misbruikt, als
ware het hun eigendom, hadden geen pacht betaald noch de diensten verricht, die ze God als
de Eigenaar schuldig waren. En daarom komt God rechtvaardig en meent wederom bezit van
het Zijne, nu zij hun huurcontract verbroken hadden. "Het is Mijn land", zegt God, "en Ik zal
dat tonen, want zij zullen als ontrouwe huurders er uit gezet worden. Het zal hun duidelijk
gemaakt worden, dat ze, hoezeer ze zich als eigenaars beschouwden, toch maar huurders
waren." Zie, de eer van Gods rechtvaardigheid en heiligheid eist, dat dengenen die van God
afhoereren, niet langer vergund wordt, Zijn land te bewonen, en daarom zullen vroeger of later
de goddelozen uit de wereld verdreven worden. Of: het wordt des Heeren land genoemd,
omdat het Het Heilige land was, Immanuëls land, het land, waaraan de bijzondere tekenen van
Gods gunst waren geschonken, en daarom God bekend en waarin Zijn naam groot was, waar
Gods profeten en orakelen waren. Het was in zekere zin een afschijnsel van het aardse Paradijs
en een type van het hemelse. Het was een groot voorrecht, in zo’n land te mogen wonen. En
het was een grote zonde en dwaasheid, tegen God op te staan en van Hem af te hoereren in
zo’n land, en onrecht te drijven in een gans richtig tand, Jesaja 26:10. Het was een droevig en
bitter lot, uit zo’n land verdreven te worden, het was als de verdrijving van onze eerste ouders
uit Eden, en stond bijna gelijk met de uitsluiting uit het hemelse Kanaän. Zie, zij kunnen niet
verwachten, in des Heeren land te wonen, die zich aan des Heeren wetten niet willen
onderwerpen noch door Zijn liefde geroerd worden. Zij hebben de voorrechten van Gods kerk
verbeurd, die zich niet aan haar voorschriften willen onderwerpen.
3. Dat wanneer zij uit des Heeren land verdreven worden, geen rust noch voldoening in enig
ander land zullen hebben. Toen Kaïn van voor Gods aangezicht verdreven werd, werd hij

voorts zwervende en dolende op de aarde, en verkeerde in een land van schrik. Zo gaat het
Israël nu ook. Sommigen zullen naar Egypte terugkeren, het oude diensthuis, daarheen zullen
zij vlieden vanwege de Assyriërs, Hoofdstuk 8:13, zij zullen verlies en verderf ontmoeten waar
ze meenden zich te versterken en hulp te vinden. Anderen zullen gevankelijk meegevoerd
worden naar Assyrië en daar gedwongen worden het onreine te eten. Of,
a. Zulk voedsel, als voor des mensen gebruik ten enenmale ongeschikt is, verrot of bedorven,
dat wil zeggen, dat ze tot de uiterste armoede zullen vervallen, gelijk de verloren zoon, die zijn
buik begeerde te vullen met de draf, die de zwijnen aten. Of,
b. Zulk voedsel, als de Joden verboden was, als in strijd met de wet. Waarschijnlijk hebben zij
in hun eigen land, hoe ongehoorzaam ook in andere opzichten, toch steeds het onderscheid
tussen reine en onreine dieren in acht genomen, en zich daarop zelfs beroemd. Maar wijl ze de
wet Gods in andere opzichten niet wilden onderhouden, zouden ze ook datgene moeten laten
varen, wat ze toch deden en eten wat de afgoden geofferd was, als een welverdiende straf voor
hun zonde. Zie, wanneer te eniger tijd ons voedsel schamel is, als wij of uit gebrek of voor
onze gezondheid moeten gebruiker wet ons niet smaakt, dan moeten wij erkennen, dat God
rechtvaardig is, terwijl wij ten aanzien van ons voedsel gezondigd en ons te zeer overgegeven
hebben aan hetgeen onze zinnen streelde.
4. Dat zij in het land van hun vijanden, waarheen ze verdreven zouden worden, geen
gelegenheid zouden hebben, God te eren of Zijn gunsten te ontvangen, zij zouden aan God
geen Hem welbehagelijk offer kunnen brengen, en voor de openbare eredienst geen plaats of
gelegenheid vinden. En zo (zegt Dr. Pocock) zouden ze zijn als geheel afgesneden van alle
gemeenschap en betrekking met Hem, van alle tekenen van Zijn genade, van alle middelen om
zich met Hem te verzoenen. Daar zouden ze gewaar worden, dat Hij ze verworpen had, dat ze
Hem vervreemd waren en niet langer als Zijn volk erkend.
a. Zij zullen geen offeranden meer te offeren hebben, noch een altaar om ze daar te brengen,
noch priesters om ze te offeren. Zij zullen zelfs geen drankoffer doen van wijn, hoeveel te min
andere offeranden.
b. Indien zij ze ook zouden brengen, noch die offers noch zij zelf zouden Hem welgevallig zijn,
want de offers zouden onwettig, en hun hart onvertederd zijn.
c. In plaats van hun lofoffers zouden zij treurbrood eten, zij zullen eenzaam, troosteloos
wonen, treurende over de dood van hun dierbaren of over hun eigen ellende, zodat, al hadden
zij ook gelegenheid om te offeren, de lust hun zou ontbreken. Want in hun leed,
Deuteronomium 26:14, zouden ze toch niet van de heilige dingen mogen eten. Allen die
treurbrood eten, worden onrein en mogen aan het altaar geen deel hebben.
d. Het brood voor hun ziel, het brood, dat zij moeten eten, wilden ze niet verhongeren,
waarvan ze moeten bestaan, zal in des Heeren huis niet komen. Zij zullen geen huis des Heeren
hebben om het er te brengen, en, al hadden ze er één, zij zouden er dat brood niet mogen
inbrengen, noch geschikt zijn om dat te doen.
e. De terugkeer van de tijden van hun heilige en plechtige feesten zou dan zeer somber en
troosteloos zijn, vers 5 :"Wat zult gijlieden dan doen op een gezette hoogtijdag en op een
feestdag des Heeren, op de sabbatdag, op de nieuwe maanden, op uw Pascha Pinksterfeest of

Loofhuttenfeest, de feestdagen des Heeren? Zie, de feestdagen des Heeren zijn plechtige
dagen, wanneer wij daartoe genodigd worden, moeten wij wel bedenken wat wij doen zullen.
Maar de vraag wordt hier gericht tot degenen, die van de zegen en de troost dier dagen
beroofd waren. Wat zult gijlieden dan doen? Gij zult dan die dagen doorbrengen in smart en
weeklacht, terwijl gij, indien het niet uw eigen schuld ware, ze hadt kunnen genieten in vreugde
en lof. Gij zult dan de waarde leren kennen van Gods genade, als gij ze ontbeert, en de
betekenis van geestelijk brood waarderen, wanneer gij het mist." Zie terwijl wij de
genademiddelen genieten, moeten we bedenken, wat wij zullen doen, als we ze ooit ontberen,
als ze ons ontnomen worden of als wij niet in staat zijn, er gebruik van te maken.
5. Dat ze in het land van hun verstrooiing zouden omkomen, vers 6 :Want zie, zij gaan
daarheen wegens de verstoring, uit des Heeren land, waar zij beide hun sabbatdagen en andere
feesten vrolijk hadden kunnen vieren, zij gaan daarheen wegens de verstoring, naar Egypte
wegens de verstoring van hun eigen land door de Assyriërs, zich vleiende met de hoop, dat zij
zullen weerkeren, wanneer de storm voorbij is. Maar die hoop zal vergaan, zij zullen in Egypte
hun graf vinden, zoals hun oproerige voorvaderen zeiden, Exodus 14:11. Egypte zal ze
verzamelen, gelijk lijken verzameld en naar een graf gebracht worden, en Mof, (Memphis) (een
van de voornaamste steden van Egypte) zal ze begraven. Verzamelen en begraven worden hier
saamgenomen, Jeremia 8:2, Job 27:19. Zie, degenen die in hun verwaandheid menen, Gods
oordelen te kunnen ontvlieden, zullen lichtelijk de dood vinden waar zij het behoud huns levens
verwachten.
6. Dat hun land, dat ze achterlaten en waarheen zij hopen terug te keren, een verwoesting zal
worden: Wat hun tenten betreft, waarin zij vroeger woonden en hun bezitting bewaarden, zij
zullen afgebroken en vernield worden. Begeerte zal er zijn naar hun zilver, dat zal hun
ontnomen worden. Netels zullen hen erfelijk bezitten, die zullen over alles heengroeien, zodat
ze, als ze ooit hun ellende overleven en hun land weerzien, het noch vruchtbaar noch
bewoonbaar zullen wedervinden, voedsel noch woonplaats zal het hun kunnen geven. Zie, zij,
die het zilver en goud tot hun god maken noemen die hun grootste schatten, gelijk degenen, die
de Heere hun God boven alles liefhebben, Zijn tabernakelen hun liefste plaats vinden en Zijn
gebeden hun vermaak achten, Jesaja 64:11. Maar, terwijl het genoegen van de gemeenschap
met God buiten de macht van toeval en onbestendigheid ligt, zijn iemands zilver en goud en
wat daarmede gekocht of wat ermede versierd wordt, onderhevig aan verlies aan netelen, ze
zijn een onzeker en vergankelijk bezit.
Om ze nog meer wakker te schudden, wordt hier gedreigd,
I. Dat de voorspelde verwoesting spoedig zal komen. Er zal geen reden bestaan om op lang
uitstel te hopen, want het oordeel sluimert niet, het is voor de deur, vers 7 :De dagen van de
bezoeking zijn gekomen, ze liggen niet langer in het verschiet, de dagen van de vergelding zijn
gekomen, waarvan zij zo vaak gehoord hebben dat ze te verwachten waren. Hun profeten
hebben hun verkondigd, dat de verwoesting zou komen, en nu is ze gekomen, de tijd van Gods
geduld is ten einde. Zie,
1. De dag van Gods oordeel is een dag van de bezoeking, waarop des mensen zonden worden
onderzocht en aan het licht gebracht, en een dag van de vergelding, waarop het oordeel wordt
uitgesproken en ieder mens vergolden naar zijn werk, de nauwkeurige bezoeking dient tot
rechtvaardige vergelding.

2. Deze dag van de bezoeking en vergelding komt spoedig. Hij komt zeker, en hij is nabij, als
ware hij reeds gekomen.
II. Dat daarmede al hun oordeel over hun profeten te schande zal gemaakt worden. Wanneer
de dag van de bezoeking komt, zal Israël gewaar worden, door droeve ervaring leren wat het
door onderwijs niet wilde aannemen. Israël zal weten, dat het kwaad en bitter is de Heere zijn
God te verlaten, en vreselijk, in Zijn handen te vallen. Wanneer Uw hand is opgeheven, willen
zij niet zien, maar zij zullen zien. Israël zal het verschil tussen ware en valse profeten kennen.
1. Zij zullen dan verstaan, dat die zogenaamde profeten, die hen in hun zonden vleiden, en ze in
zekerheid in slaap wiegden, en hun verzekerden, dat ze vrede zouden hebben al gingen ze in
hun zonde voort, hoezeer ze ook beweerden, door Gods Geest geleid te worden, 1 Koningen
22:24, dwazen en onzinnigen waren er geen ware profeten. Zij hadden zichzelf en degenen, die
zij verleidden, bedrogen. Maar waarom zou God Zijn volk dus door valse profeten laten
bedriegen? Hij antwoordt: "Om de goddeloosheid uwer ongerechtigheid, die de goddelijke wet
veracht hebt en daarin volhard hebt, is de haat ook groot." Zie, omdat de mensen de waarheid
niet liefhebben, maar haten, en door de menigvuldigheid hunner overtredingen tegenstaan,
daarom zendt God hun een geest van de dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, zo sterk,
dat ze niet eer ontgoocheld worden dan wanneer de dag van de bezoeking en vergelding komt,
die hen van de dwaasheid en onzinnigheid dier valse profeten zal overtuigen, en van hun eigen
dwaasheid en onzinnigheid, toen ze zich zo gemakkelijk lieten bedriegen.
2. Zij zullen dan weten, of de ware profeten, die inderdaad door de Geest Gods geleid werden,
dezulken waren als zij ze noemden, dwazen en onzinnigen. Zij zullen inzien, dat ze, wel verre
van dien, juist wijzen en Gods getrouwe gezanten geweest zijn. Toen Israël zag, dat geen van
Samuëls woorden op de aarde gevallen was, bekende het, dat hij bevestigd was tot een profeet
des Heeren, 1 Samuel 3:20. Zo ook hier, wanneer God het woord van Zijn gezanten doet
komen, de dag van de bezoeking en van de vergelding, die zij geprofeteerd hadden, maar
waarom hun hoorders hen uitgelachen en bespot hadden, achtende een gekkenhuis de beste
verblijfplaats voor hen, dan zullen die spotters beschaamd worden door de grootheid hunner
ongerechtigheid en hun haat, waarom God een haastig verderf over hen brengt. De gezanten
Gods hadden ze bespot, en dat is de zonde, waarvoor ze nu gestraft en waarover ze nu
beschaamd worden.
III. Dat hierdoor de goddeloosheid van de valse profeten, tot hun eigen schande, openbaar zal
worden, vers 8 :"De wachter van Efraïm is met mijn God. Zij hadden een reeks waardige,
goede profeten gehad, die nabij God leefden en in Zijn gemeenschap verkeerden, maar nu
hebben zij een bende bedorven, kwaadwillige vervolgende profeten, de belhamels bij allerlei
kwaad." Of: "de wachter van Efraïm beweert nu, met mijn God te zijn en leidt zijn leugens in
met de uitspraak: Aldus spreekt de Heere, maar hij is een vogelvangersstrik op al zijn wegen,
geslepen om de eenvoudige tot zonde te verleiden en de oprechte in moeilijkheid te brengen.
Hij is zo vol haat en vijandschap tegen wat en wie goed is, dat hij als ‘t ware zelf haat is
geworden in het huis zijns Gods." Zie, goddeloze profeten zijn de slechtste mensen, hun zonde
tegen God is het afschuwelijkst, en hun broeden tegen de godsdienst hoogst gevaarlijk. Zij
kunnen zich beroemen, dat zij wachters, opzieners zijn, en voorzover hun zien gaat, hebben zij
gelijk, en kunnen hun hoofd vol goede gedachten hebben, maar beschouw hun leven, en zij zijn
een vogelvangersstrik op al hun wegen, vangende en verdervende. Beschouw hun gemoed, en
daarin huist haat tegen Gods huis, boosaardigheid en nijd tegen goede profeten en goede
Israëlieten. Wee u, o land! Wee u, o kerk, die zulke wachters, zulke profeten hebt, die wel zien

maar niet doen wat recht is! "Corruptio optimi est pessima." Het beste als het bederft, wordt
het slechtste.
IV. Dat God nu met hen de zonden hunner vaderen zal afrekenen, in wier voetstappen zij
gewandeld hebben, vers 9, 10.
1. Zij zijn even verdorven als hun vaderen. Zij hebben zich zeer diep verdorven, zij zijn in de
zonde geworteld, eraan vastgeklonken, zij zijn ver gegaan in de diepten des Satans, Jesaja
31:6, zodat terugkeer zo goed als onmogelijk is, het verderf is te ver doorgedrongen om hoop
op herstel te geven, het is scharlaken en karmozijn, als de vlekken van de luipaard, en dat door
hun eigene schuld. Zij hebben zich zeer diep verdorven, hun eigen hart verontreinigd en
verhard, als in de dagen van Gibea, toen het Levietische bijwijf door de mannen van Gibea ten
dode toe geschonden, en dit bedrijf door de gehele stam van Benjamin goedgekeurd werd. Dat
was inderdaad een tijd van diep verval, en juist zo was de tegenwoordige tijd. Lichtzinnigheid
en goddeloosheid waren toen even onbeschaamd en brutaal als in de dagen van Gibea. En
daarom wat kan verwacht worden dan een wraak als in die dagen? Elke stam is nu even slecht
als toen die van Benjamin en kan daarom verwachten, even zwaar bezocht te zullen worden.
2. Hun zullen derhalve hunner vaderen zonden bezocht worden: Hij zal hunner ongerechtigheid
gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken, de goddeloosheid, die zij als erfenis hebben
overgenomen en die hun in het broed zit de zonden van de vaderen zullen nu aan de kinderen
bezocht worden. Daarom zal God met hen twisten om de ontaarding en afval hunner vaderen,
dier trouweloosheid en lage ondankbaarheid, vers 10. Merk hier op,
a. De grote eer, die God eerst Zijn volk bewezen had, toen Hij het tot Zijn volk koos:
Ik vond Israël als druiven in de woestijn Hij nam evenveel genoegen en vermaak aan hen als
een arme reiziger, die druiven in de woestijn vindt, waar hij ze het meest behoeft maar het
minst verwacht. Of: toen ze in de woestijn waren, vond Hij ze als druiven, niet kostelijk in
zichzelf, maar kostelijk in Zijn oog, en aangenaam als de eerstelingen van de druiven voor de
eigenaar van een wijngaard. Zij waren kostelijk in Zijn oog en verheerlijkt, Jesaja 43:4. Hij had
Israël geplant, een edele wijnstok een geheel getrouw zaad, Jeremia 2:21, en vond ze niet beter
dan Hij ze gemaakt had, goede druiven vooreerst. Ik zag ze met genoegen, als de eerste vrucht
van de vijgeboom in haar beginsel. Goede mensen worden vergeleken met de eerste rijpe
vruchten, Jeremia 24:2. Eén is dan meer waard dan vele later. Dit toont aan, hoeveel lust God
had om hun goed te doen, niet om hunnentwil, maar omdat Hij hun vaderen had liefgehad. Hij
bewaarde hen zorgvuldig, gelijk een mens de eerste en beste vruchten van zijn wijngaard
bewaart. Toen Hij nu al die eer hun had geschonken, en zij zo zeer Zijn voorkeur genoten, zou
iemand denken, dat zij die uitnemendheid zouden behouden hebben. Maar,
b. Zie eens de ongenade, waarin zij vervallen waren. God zonderde ze af als Zijn bijzonder
volk, maar zij keerden zich tot Baäl-Peor en koppelden zich aan de Moabieten, toen zij die
vuile drekgod offerden, Numeri 25:2-3. Zij zonderden zich af tot die schaamte, die schandelijke
afgod, wat Baäl-Peor in bijzonderen zin was, wijl (naar het schijnt) de hoererij die het volk
bedreef met de dochteren van de Moabieten, deel uitmaakte van de dienst van Baäl-Peor. Zie,
waartoe degenen, die God verzaken, zich ook afscheiden, het zal hun zeker vroeger of later tot
schande strekken. Zij werden gans verfoeilijk naar hun boelerij, hun praktijken waren God een
gruwel, maar hun zelf het liefste voor hun ziel, of, toen zij eenmaal God verlaten hadden
vermenigvuldigden ze hun gruwelen, hun afgoden en afschuwelijke afgoderij, naar hun

welgevallen. Zo hadden ook hun vaderen gedaan, God had hun wel gedaan, maar zij waren
ondankbaar jegens Hem geweest. En op dezelfde manier had Efraïm zich zeer diep verdorven.
In de vorige verzen zagen wij, dat Israël de zonden van zijn vaderen had nagevolgd, hier volgt
de straf over Israël, hun kinderen, want gelijk de zonde de dood heeft gebaard, zo gaat het
steeds. Wij kunnen in deze verzen opmerken:
I. De zonde van Efraïm. Enkele uitdrukkingen beschrijven ze hier.
1. Zij hoorden niet naar Hem, vers 17, zij gaven geen aandacht meer aan Zijn woord noch aan
Zijn roede, zij geloofden niet wat Hij zei noch onderwierpen zich aan Zijn wet. Hij had hun hun
plicht bekend gemaakt, hen op hun belang en op hun gevaar gewezen, maar zij hadden er zich
niet aan gestoord. Alles wat Hij door Zijn woord of door Zijn profeten hun had laten weten,
was hun als een sprookje geweest, geen wonder dus, dat wij thans horen,
2. Van de boosheid van hun handelingen, vers 15, de rechtstreekse boosaardigheid van hun
zonden, het waren geen zwakheden, maar onbeschaamde hoogmoed. Hoe kunnen zij anders
dan goddeloosheid doen, die naar het woord Gods niet willen luisteren, dat hen wil
onderrichten en aansporen om wel te doen? En geen wonder, dat er goddelooslijk door hen
gehandeld werd, wanneer
3. Hun eredienst verdorven was, vers 15 :Al hun goddeloosheid is te Gilgal, een plaats berucht
om haar afgoderij, gelijk blijkt uit Hoofdstuk 4:15, 12:11, Amos 4:4, 5:5. Waarschijnlijk
hadden de afgodendienaars die plaats voor hun hoofdkwartier gekozen, omdat ze vroeger
beroemd was geweest wegens Gods openbaringen aan Zijn volk, Jozua 5:2, 10, 1 Samuel 10:8,
11:15. Daar, waar de oorsprong van de afgoderij was, vanwaar ze zich over het gehele
koninkrijk verspreid had, daar kon gezegd worden, dat al hun goddeloosheid was, want alle
andere goddeloosheid had daar haar wortels. Verderf in de eeredienst veroorzaakte verderf in
de zeden. De moeder van de hoererijen is de moeder van alle andere gruwelen, Openbaring
17:5. De geleerde Hugo de Groot onderstelt, dat hier nog een diepere, een verborgen betekenis
in ligt. Golgotha is in het Syrisch hetzelfde als Gilgal in het Hebreeuws, en daarom meent hij,
dat deze woorden betrekking hebben op het ter dood brengen van Christus op Golgotha, de
grootste zonde van de Joden, waarvan terecht kan gezegd worden, dat al hun goddeloosheid
daarin haar toppunt bereikt heeft. En geen wonder, dat het volk goddelooslijk handelde, zowel
in zijn eredienst als in zijn handel en wandel, wanneer,
4. Al hun vorsten afvalligen zijn, de ganse reeks koningen van de tien stammen deden wat
kwaad was in de ogen des Heeren, alle rechters en overheden waren toen goddeloos, zij
keerden zich tot zondige wegen en volhardden in die wegen.
II. Het mishagen Gods tegen Efraïm om zijn zonde. Die wordt hier op verschillende manieren
uitgedrukt, om aan te tonen, hoe afzichtelijk de zonde in de reine ogen van Zijn heerlijkheid is,
en hoe verachtelijk ze de zondaar voor Hem maakt.
1. Hij is van hen geweken, vers 12. Wanneer zij tegen Hem opstaan en Hem trouweloos
worden, hoe kunnen zij dan iets anders verwachten dan dat Hij van hen wijkt en hun Zijn
bescherming en weldadigheid onttrekt? En terecht wordt Zijn bedreiging versterkt en
schrikkelijk gemaakt: Wee hun, als Ik van hen zal geweken zijn! Zie, zij zijn inderdaad in een
diep-treurige toestand, die God verzaken. Ons wel of wee hangt van de genadevolle

tegenwoordigheid Gods af, als Hij heengaat, gaat ons wel mede, en ons wee blijft achter. God
is van hen geweken, vervolgt en grijpt hen. Saul begreep dit, toen hij met zoveel nadruk deze
klacht uitte: De Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken, 1 Samuel 28:15. Ja,
Hij wijkt niet alleen van hen, maar,
2. Hij haat ze. Al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb Ik ze gehaat. Daar waar hun
gruwelijke zonden bedreven zijn, daar heeft God een gruwel aan de zondaars. Te Gilgal had
Hij menig teken van Zijn gunst aan hun vaderen geschonken, maar nu is dat de plaats, waar Hij
ze haat om hun lage ondankbaarheid. Ja, Hij haat ze niet alleen, maar
3. Hij zal ze voortaan niet meer liefhebben, zal ze nimmermeer in Zijn gunst herstellen. De
breuk tussen God en Israël is zo wild als de zee, en kan niet geheeld worden. Dit stemt overeen
met wat Hij had gezegd, Hoofdstuk 1:6, 7:Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het
huis Israëls, de tien stammen.
4. Hij zal ze afscheiden en wil niets meer met hen te doen hebben, om de goddeloosheid van
hun handelingen. Ik zal ze uit Mijn huis uitdrijven. Hij zal ze niet langer als de Zijnen erkennen,
of als behorende tot Zijn volk in de wereld. Hij zal ze de deur uitzetten als trouweloze
pachters, die hun huur niet betalen, als nutteloze arbeiders, die Hem niet eren noch voor Hem
werken. Zie, degenen, die Gods huis ontheiligen, kunnen niet anders verwachten dan uit Zijn
huis verdreven en daar niet langer als bewoners of gasten beschouwd te worden. Ja, Hij zal ze
niet alleen uit Zijn huis uitdrijven, maar,
5. Hij zal ze nog verder verdrijven, vers 17 :Mijn God zal ze verwerpen, niet alleen uit Zijn
huis, maar ook uit Zijn gezicht, Hij zal ze geheel verlaten en verzaken, zij zullen
verworpelingen zijn. God had gezegd, dat Hij ze uit Zijn huis zou uitdrijven, hier gaat de
profeet als één, die zijns Meesters mening goed kent, nog verder, Mijn God zal ze verwerpen.
Zie, met welk een genot en troost hij God zijn God noemt. Zie, wanneer anderen God verlaten
en door Hem verlaten worden, dan is het een grote voldoening voor degenen, die Hem vrezen,
dat zij God hun God mogen noemen, met blijdschap aan Hem denken en door Hem erkend
worden. Al stonden allen tegen U op en werden allen verworpen, toch zijt Gij mijn God.
III. De vrucht van dit mishagen, als hun nageslacht wordt afgesneden en verlaten, welk oordeel
hier gedurig herhaald wordt.
Merk hier op:
1. Hoe talrijk Efraïm schijnt te zijn. De naam Efraïm betekent vruchtbaarheid, Genesis 41:52.
Jozef is een vruchtbare tak, Genesis 49:22. En Mozes’ zegen voorspelt tienduizenden van
Efraïm, Deuteronomium 33:17. Dit was zijn heerlijkheid, vers 11. Hiertoe scheen Efraïm
bestemd door Hem, die de bepalingen van van de mensen woning heeft geordineerd. Want
Efraïm is, gelijk als Ik Tyrus aanzag, die geplant is in een liefelijke woonplaats, om zijn
vermenigvuldiging te bevorderen, wat men kan verwachten van een boom, geplant aan
waterbeken. Efraïm is even sterk en rijk als eens Tyrus was, en even trots en zeker. De
Chaldeeuwsche paraphrase geeft deze betekenis aan: De vergadering Israëls, toen ze de wet
bewaarden, was gelijk aan Tyrus in voorspoed en zekerheid.
2. Hoe weinig mensen Efraïm zal tellen vers 11 : Aangaande Efraïm, hunlieder heerlijkheid zal
wegvliegen als een vogel, hun kinderen zullen weggevoerd worden en de hoop van hun

gezinnen afgesneden. Al hun heerlijkheid zal wegvliegen als een arend naar de hemel, snel en
onherroepelijk. Zie wereldse heerlijkheid is heerlijkheid, die snel vervliegt, maar zij, wier
heerlijkheid in God is, zullen eeuwige heerlijkheid genieten. Efraïm is een vruchtbare boom
geweest, maar nu is het geslagen, hunlieder wortel is verdord, zij zullen geen vrucht
voortbrengen, vers 16. Als de wortel verdord is, moet de tak insgelijks verdorren.
Merk op,
A. God bedreigt met dit oordeel, de verwoesting van hun kinderen.
a. Zij zullen omkomen, onmiddellijk door de hand Gods, vers 11. Zij zullen wegvliegen van de
geboorte, en van moeders buik en van de ontvangenis af. Sommige van hun kinderen zouden
terstond bij de geboorte sterven, hun wieg zal hun doodkist zijn. Anderen zullen als
misgeboorten ter wereld komen, de baarmoeder zal hun graf zijn, en hun dood misschien
tegelijk die van hun moeders. Of andere moeders zullen de vrucht verliezen, schier zodra ze
ontvangen is. Zie hoe gemakkelijk God kan en hoe zekerlijk Hij zal het geheele menselijk
geslacht uitroeien, dat ontaarde, schuldige, verdorven ras, en hun naam van onder de hemel
uitdelgen. Zo doet Hij hier met Efraïm, hen opschrijvende als kinderloos, al hun heerlijkheid
latende wegvliegen van de geboorte, van moeders buik en van de ontvangenis af. Hij verdort
hun wortel, zodat zij geen vrucht kunnen dragen, en hun arbeid houdt binnen enkele jaren op.
b. Ofschoon zij hun kinderen moeten grootmaken, tot volwassen ouderdom brengen, al
ontsnappen ze ziekte en dood, waaraan de kinderlijke leeftijd onderhevig is, zodat ze menen,
dat nu alle gevaar voorbij is, "toch zal Ik er hen van beroven, vers 12, door het één of andere
oordeel, zodat zij onder de mensen niet zullen zijn om hun geslacht te beroven en hun naam in
stand te houden." Wederom, vers 13 :Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de
doodslager. De moeders zullen haar kinderen met smaad, met zorg en pijn baren, kosten zullen
niet ontzien worden om ze groot te brengen. Maar dan komt een wreede vijand en jaagt allen
over de kling, jong en oud, meedogenloos. Dan blijken ze te zijn schapen, voor de slachtbank
bestemd. Zie, het neemt grotendeels de troost weg, die ouders in hun kinderen vinden, wanneer
zij weten, dat zij ze voort- en opgebracht hebben voor de doodslager, of, wat nog erger is, om
de plaag van hun geslacht te zijn. Opnieuw wordt gedreigd, vers 16. Ja, ofschoon zij
genereerden, zo zal Ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden, die kinderen, waarop ze
zo verzot waren. Zie, de liefde van de ouders geeft geen zekerheid voor van de kinderen leven,
ja, de dood wordt soms gezonden om de lievelingen van het gezin weg te nemen en de lasten
er te laten. Toen Israël in de woestijn gevonnist werd, en allen zouden sterven, ging met de
straf deze genade gepaard, dat hun kinderen evenwel tot die rust zouden ingaan, die zij door
hun ongeloof verbeurd hadden. Maar hier is sprake van een eindelijke en totale verwerping,
zelfs hun kinderen zullen afgesneden worden, en het land zal aan de kroon vervallen, "ob
defectum sanguinis", bij ontstentenis van erfgenamen. De Chaldeeuwse paraphrase en vele
rabbijnen verstaan onder de doodslagers, tot wie de kinderen moeten uitgebracht worden,
Moloch, aan wie ze geofferd werden, een zonde, die haar eigen straf medebracht, die toonde,
hoe harteloos de ouders waren en hoe billijk hun alle zegen werd ontnomen.
c. De weinigen, die ontsnappen en overblijven, zullen verstrooid worden vers 17 :Zij zullen
omzwervende zijn onder de heidenen. Dat zijn de Joden heden ten dage, er is geen plaats ter
wereld, waar zij een eigen volk vormen.

B. Het gebed des profeten om deze zaak vers 14. Geef hun, Heere! Wat zult Gij geven? Wat
zal ik voor een volk vragen, dat dus ten ondergang gedoemd is? Dit: wijl het decreet uitgegaan
is, dat de kinderen of van de baarmoeder af sterven zullen of uitgebracht worden tot de
doodslager, laat ze dan liever van de baarmoeder of sterven. Laat hen liever geen kinderen
hebben, dan ze ongelukkig zien worden. Om dezelfde reden heeft Christus, toen een totale
ondergang over de Joodse natie zou komen gezegd: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken
die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben, Lukas 23:29. "Geef hun
daarom een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Het is beter in de hand Gods te
vallen Wiens barmhartigheden vele zijn, dan in de hand van mensen." Zie, degenen, die
kinderloos zijn, kunnen zich door deze gedachte met Gods wil verzoenen, dat de tijd kan
komen dat zij zouden wensen, kinderloos te zijn gebleven.

HOOFDSTUK 10
1 Israel is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich; maar naar de veelheid
zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd; naar de goedheid zijns lands, hebben zij de
opgerichte beelden goed gemaakt.
2 Hij heeft hun hart verdeeld, nu zullen zij verwoest worden; Hij zal hun altaren doorhouwen,
Hij zal hun opgerichte beelden verstoren.
3 Want nu zullen zij zeggen: Wij hebben geen koning; want wij hebben den HEERE niet
gevreesd; wat zou ons dan een koning doen?
4 Zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken; daarom zal het
oordeel als een vergiftig kruid groenen, op de voren der velden.
5 De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Beth-aven; want zijn volk
zal over hetzelve treuren, mitsgaders zijn Chemarim (die zich over hetzelve verheugden), over
zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelve is weggevaren.
6 Ja, datzelve zal naar Assur gevoerd worden, tot een geschenk voor den koning Jareb; Efraim
zal schaamte behalen, en Israel zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag.
7 De koning van Samaria is afgehouwen, als schuim op het water.
8 En de hoogten van Aven, Israels zonde, zullen verdelgd worden; doornen en distelen zullen
op hunlieder altaren opkomen; en zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons! en tot de
heuvelen: Valt op ons!
9 Sinds de dagen van Gibea, hebt gij gezondigd, o Israel; daar zijn zij staande gebleven; de
strijd te Gibea, tegen de kinderen der verkeerdheid, zal ze niet aangrijpen.
10 Het is in Mijn lust, dat Ik ze zal binden; en volken zullen tegen henlieden verzameld
worden, als Ik ze binden zal in hun twee voren.
11 Dewijl Efraim een vaars is, gewend gaarne te dorsen, zo ben Ik over de schoonheid van
haar hals overgegaan; Ik zal Efraim berijden, Juda zal ploegen, Jakob zal voor zich eggen.
12 Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is
den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene.
13 Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, en de vrucht der leugen gegeten;
want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uwer helden.
14 Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen
verstoord worden, gelijk Salman Beth-arbel verstoorde ten dage des krijgs; de moeder werd
verpletterd met de zonen.
15 Alzo heeft Beth-el ulieden gedaan, vanwege de boosheid uwer boosheid; Israels koning is in
den dageraad ten enenmale uitgeroeid.

In dit hoofdstuk wordt,
I. Het volk Israëls beschuldigd van groot bederf in de publieke Godsverering en bedreigd met
de verwoesting hunner beelden en altaren, vers 1, 2, 5, 6, 8.
II. Zij worden beschuldigd van bederf in het bestuur van de burgerlijke staat en bedreigd met
deszelfs ondergang, vers 3, 4, 7.
III. Zij worden beschuldigd, de zonden hunner vaderen na te volgen en rustig die zonden te
bedrijven en bedreigd, dat smartelijke, vernederende oordelen zullen volgen, vers 9 -11.
IV. Zij worden ernstig vermaand tot boete en bekering en met de ondergang bedreigd, als ze
die vermaning in de wind slaan,

Hoséa 10:1-15
Merk op:
I. Welke zonden hier Israël ten laste worden gelegd, de nationale zonden, die een nationaal
oordeel noodzakelijk maken. De profeet spreekt ronduit met hen, want waartoe zou vleitaal
dienen?
1. Zij waren niet vruchtbaar in vruchten van de gerechtigheid tot eer van God. Hiermede begon
alle boosheid, vers 1. Israël is een uitgedroogde wijnstok, Gods kerk wordt terecht met een
wijnstok vergeleken, zwak, onooglijk, toch wijdvertakt en vruchtbaar. De gelovigen zijn de
ranken van die wijnstok en delen zijn wortel en vettigheid. Maar dit was Israëls zonde, dat het
een uitgedroogde wijnstok was, een wijnstok zonder sap of deugd, die daarom geen van de
goede vruchten voortbracht, welke men ervan mocht verwacht hebben, en waardoor God en
mens zouden verheerlijkt zijn. Zie, er zijn er velen, die, hoewel geen ontaarde, toch
uitgedroogde ranken zijn, waarin geen goed is. Een wijnstok is de minst nuttige onder de
bomen, zo hij geen vrucht draagt. Dan deugt hij nergens meer toe, Ezechiel 15:3, 5. En zij, die
geen goede vruchten voortbrengen, brengen weldra stinkende druiven voort, die geen goed
doen, doen kwaad. Hij is een uitgedroogde wijnstok, die alleen voor zichzelf vrucht draagt.
Wat in hem is, dient niet om God te verheerlijken, maar neemt de eer voor zich en verheft zich
daarop. Christenen leven niet voor zichzelf, Romeinen 14:6. Maar huichelaars maken zichzelf
tot hun doel, zij eten en drinken voor zichzelf, Zacheria 7:5, 6. (Engelsche vertaling). Of: Israël
wordt door Gods oordelen van al zijn rijkdom ontledigd en beroofd, omdat hij die gebruikt
heeft in de dienst van zijn lusten en niet ter ere Gods die hem die heeft gegeven. Zie, wat wij
niet op goede manier gebruiken, kunnen we verwachten, te zullen verliezen.
2. Zij vermenigvuldigden hun altaren en beelden, en hoe meer weldaden Gods voorzienigheid
over hen uitgoot, zoveel weelderiger waren zij in die dienst hunner afgoden. Naar de veelheid
van zijn vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd, naar de goedheid zijns lands hebben zij de
opgerichte beelden goed gemaakt. Zie, het is een diepe hoon jegens God, en een misbruik van
Zijn goedheid, wanneer wij te meer zonden tegen Hem bedrijven, naarmate wij meer
barmhartigheid van Hem ontvangen, en te meer kwaad doen naar wij groteren rijkdom hebben
gekregen. Moesten wij niet zo overvloedig zijn in de dienst onzes Gods, als zij waren in de
dienst van hun afgoden? Als wij bevinden, dat ons goed toeneemt, moeten wij dan niet in
gelijke mate toenemen in werken van godzaligheid en barmhartigheid?
3. Hun hart was verdeeld, vers 2.. a. Zij waren onderling verdeeld. Zij hadden onderling twist
over hun afgoden, sommigen waren voor deze, anderen voor gene. Zij waren onderling onenig
over hun koningen, wier uiteenlopende belangen aanleiding gaven tot verschillende partijen in
het koninkrijk. Zo werden hun harten onderling verdeeld en van elkander vervreemd. Hartelijke
vriendschap werd op die wijze hoe langer hoe zeldzamer. Daarop volgt: Nu zullen zij verwoest
worden. Zie, verdeeldheden en vijandige gezindheden zijn oorzaak van vele zonden en een
voorspel van ondergang.
b. Zij waren verdeeld tussen God en hun afgoden. Er was nog iets van genegenheid voor God
in hun hart overgebleven, maar de neiging tot hun afgoden was toch overheersend. Zij hinkten
op twee gedachten, tussen God en Baäl, dat was de verdeeldheid van hun hart. Maar God is de
soeverein van ons hart en duldt op generlei wijze enigen mededinger: Hij wil alles of niets
Satan zegt, gelijk de gewaande moeder: Het zij noch het uw noch het mijne, doorsnijd het.

Maar God zegt: neen, geef het hem. Een hart, dus verdeeld, zal verwoest worden, verworpen
omdat het het verbond met God verbroken heeft. Zie, een hart, verdeeld tussen God en
Mammon zal, al stelt het die verdeeldheid nog zo onschuldig voor, verwoest worden.
4. Zij maakten van wat zij zeiden geen gewetenszaak, zelfs als het plechtig geschiedde vers 4..
a. Niet, als zij zwoeren, de plechtigste wijze van spreken: Zij hebben woorden gespro ken,
valselijk zwerende in het verbond maken. "Verba dare", woorden geven, dat deden ze. Zij
waren vals, terwijl ze met God in verbond stonden, het verbond van de besnijdenis, de schone
beloften van bekering, wanneer zij in ellende verkeerden, waren gehuicheld. Geen wonder, dat
zij, die jegens mensen vals handelden, jegens God evenmin trouw hielden. Zij werden gewend
aan verraderij, dat ze, zonder enig gewetensbezwaar, de heiligste verbonden verbraken.
Onderdanen schonden hun eed van gehoorzaamheid, koningen hun krooneed, zij braken hun
verbonden met vreemde volken, en overeenkomsten tussen bijzondere personen werden even
gemakkelijk vernietigd.
b. Niet als ze recht spraken, de plechtigste daad. Gerechtigheid kan niet bestaan, wanneer de
mens geen meineed ontziet, want het oordeel, dat een heilzame plant moest zijn van liefelijken
reuk groent als een vergiftig kruid, beide walgelijk en gevaarlijk, op de voren van de velden,
die beploegd waren om goed koren voort te brengen. Zie, God wordt grotelijks vertoornd
door bederf, niet alleen in de Hem gewijden eeredienst maar ook in de bedeling van het recht
tussen mens en mens. En de oneerlijkheid des mensen zal oorzaak zijn van Zijn twist met hem,
zowel als hun afgoderij en goddeloosheid. Want: Gods wetten hebben ten doel het welzijn van
de mensen en van de gemeenschap, zowel als Zijn eer, en de rechtsschennis van de justitie zal
even goed gewroken worden als de ontheiliging van Zijn tempel.
II. Wat de oordelen zijn, waarmede Israël voor deze zonden zou gestraft worden, zij hadden
zowel in het burgerlijke als in het ceremoniëele leven gezondigd, en zouden in beide straf
ondergaan.
1. Het koningschap en hun overheid zou hun geen vreugde meer baren. Omdat de
gerechtigheid in verdrukking verkeerd is, daarom zullen zij, die het recht moeten handhaven en
daardoor het rijk ten zegen zijn, deszelfs last genoemd worden, vers 3, en degenen, die het
volk niet goed wilden regeren, zullen onbekwaam zijn het te beschermen: Nu zullen zij zeggen:
"Wij hebben geen koning, dat is, wij zijn zo goed als zonder koning, wij hebben er geen, die
ons enig goed doet of enige dienst bewijst, geen, die ons in de band houdt of ons tegen onze
vijanden beschermt, geen, die de openbare vrede bewaart en onze oorlogen voert, en dit
overkomt ons terecht. Want wij hebben de Heere niet gevreesd, toen wij onder het bestuur van
onze koningen veilig waren, daarom worden wij door Hem verworpen, en wat zou ons dan een
koning doen? Welk goed kunnen wij van een koning verwachten als wij de gunst onzes Gods
verbeurd hebben?" Zie, zij, die de vreze Gods van zich werpen zullen niet licht blijdschap door
mee schepselen genieten. Ook zal trouw aan de koning, zonder godsdienst, weinig baten, want,
al wordt daardoor zijn gunst en goedwilligheid gewonnen wat helpt dat, als God tegen hen is?
Die aan de vreze en gunst Gods vasthouden, mogen triomfantelijk uitroepen: "Wat kan de
grootste van de mensen tegen ons doen?" Maar zij, die Zijn bescherming niet achten, moeten
wanhopig klagen: "Wat kan zelfs de grootste van de mensen voor ons doen?" Hij was een
koning, die zeide: "De Here helpt u niet, waarom zou ik u helpen?" 2 Koningen 6:27. Hij is een
dwaas, die daar zegt: "Als een koning ons niet kan helpen, moeten wij omkomen" (gelijk die in
vers 3 spreken, schijnen te bedoelen), want God kan voor ons doen wat koningen niet kunnen.

Er was een tijdperk geweest, dat zij vurig naar een koning verlangden, maar wat zou een
koning (die, naar zij meenden, alles kon doen) voor hen uitrichten? God kan de mensen, van
wie wij het meest verwachten, ziek maken. Daarover klagen zij, nu hun koning onmachtig is
hen te helpen, maar dit is nog het ergste niet, hun burgerlijk bestuur zal niet slechts verzwakt,
maar geheel vernietigd worden, vers 7 :De koning van Samaria, de koninklijke stad, die nu
schier alles is wat overblijft, is afgehouwen als schuim op het water. Schuim drijft boven en
maakt heel wat vertoning op de oppervlakte, toch is het alleen een hoop blazen, door de
beweging van het water veroorzaakt. Zo waren de koningen van Israël, na hun opstand tegen
het huis Davids, niets dan schuim, hun regering had geen solide bodem. Niet beter zijn de
grootste koningen, als zij zich tegen God verzetten, wanneer God komt om met hen te twisten,
kan Hij ze gemakkelijk verdrijven en verstrooien, en maken ze tot niets, als schuim op het
water.
2. Zij zullen geen vreugde meer van hun afgoden beleven noch van hun dienst. En ellendig is de
toestand van dat volk, welks goden even weinig vermogen als hun vorsten.
a. De afgoden, die zij gemaakt, en de altaren, die ze hem ter ere opgericht hadden, zouden als
een gewone buit, door de zegevierende vijand, afgebroken, vernield en weggevoerd worden.
Hij zal hun afgoden doorhouwen. God zal dat doen door de hand van de Assyriërs, de
Assyriërs zullen het doen op bevel van God. Hij zal hun opgerichte beelden verstoren, vers 2.
Zie, waarvan de mens afgoden maakt, wordt billijk door God doorgehouwen en verstoten.
Maar het kalf te Beth-el was de opperste afgod, daar hadden de bewoners van Samaria het
meest mee op, nu wordt hun voorspeld, dat het vernield zal worden. Zijn volk zal treuren over
zijn heerlijkheid, omdat zij van hetzelve is weggevaren, vers 5, wanneer het omvergeworpen en
geschonden is, geen aanzien meer waard en geen voorwerp meer van aanbidding. Maar dat is
niet alles. Ja, dat zelf zal naar Assur gevoerd worden (sommigen menen, dat het kalf van Dan
reeds enige tijd vroeger weggehaald was), tot een geschenk voor de koning Jareb. Het was
hem gebracht als een overwinningstrofee van hun vijanden. En welk roemrijker voorwerp
konden zij brengen dan dit, of welk krachtiger bewijs hunner algeheele zegepraal? Zo wordt
gezegd, vers 8, Israëls zonde zal verdelgd worden, dat is: de afgoden, waarmede zij gezondigd
hadden. Daarom wordt gezegd: Deze zaak de kalverendienst, door Jerobeam ingevoerd, werd
Israël tot zonde, 1 Koningen 12:30. Zie, indien de genade Gods de zondelust in ons niet kan
doven, dan is het recht, dat God voedsel en brandstof van de zonde buiten ons vernietigt. Met
de afgoden worden de hoge plaatsen vernield, de hoogten van Aven, vers 5, of Beth-el. Het
heette Gods huis, (dat betekent Beth-el), maar nu heet het huis van de ongerechtigheid, ja,
ongerechtigheid zelf. De koningen hadden verzuimd te doen wat hun plicht was, de hoge
plaatsen door het zwaard van de gerechtigheid weg te nemen. Daarom zal God hen wegnemen
met het oorlogszwaard, zodat doornen en distelen op hun altaren zullen opkomen, dat is: zij
zullen in puin liggen. Terwijl zij stonden, waren hun altaren als doornen en distelen, een hoon
voor God en mensen, de vrucht van zonde en vloek, billijk werden ze in doornen en distelen
begeven.
b. De vernieling van hun afgoden, altaren en hoogten, zal hun oorzaak zijn van smart en
schaamte en verschrikking.
A. Het zal hun een oorzaak zijn van smart. Wanneer het kalf te Bethel verbroken wordt, zal
zijn volk daarover treuren. Zij zagen het kalf voor hun beschermer aan, en toen het verdreven
was, meenden ze alles verloren te hebben, zodat het arme onwetende volk, dat men er mee om
de tuin geleid had, bitterlijk klagen zal, gelijk Micha deed, Richteren 18:24 :Gijlieden hebt mijn

goden, die ik gemaakt hebt, weggenomen, wat heb ik nu meer. De priesters, die er zich over
verblijd hadden, zullen er nu met het volk over treuren. Zie, als de mens van iets een god
maakt, zal hij over het verlies daarvan treuren, en een buitensporige smart over een werelds
verlies bewijst, dat wij er een afgod van gemaakt hadden. Zij plachtten zeer vrolijk te zijn in de
dienst aan hun afgoden, maar nu zullen ze over hen klagen, want zondige vreugde verkeert
vroeger of later in rouw.
B. Het zal hun eene oorzaak van schaamte zijn, vers 6. Efraïm zal schaamte behalen, wanneer
het de goden, waarop het vertrouwde, in gevangenschap ziet wegvoeren, en Israël zal
beschaamd worden wegens zijn raadslag, dat het zulk een vertrouwen stelde in en zulke
aanbidding wijdt aan afgoden. Gods ark en altaren zijn nimmer nedergeworpen, totdat het volk
ze verwierp, maar de afgodische altaren werden vernield, toen het volk ze nog hoogelijk eerde.
Daaruit blijkt, dat de verachting van geen en de verering van deze de zonden waren, waarvoor
God ze nu bezoekt.
C. Het zal hun een oorzaak van verschrikking zijn, vers 5. De inwoners van Samaria zullen
verschrikt zijn, zij zullen vrezen en beangst zijn hun goden te verliezen, of liever: zij zullen voor
zichzelf en hun kinderen en familie vrezen, wanneer zij zullen zien, dat de oordelen Gods over
hen losbreken en met hun afgoden een begin maken, gelijk Hij gerichten geoefend had aan al de
goden van de Egyptenaren, Exodus 12:12. Zo verschrikken afgodendienaars, wanneer God de
aarde geweldig verschrikt, Jesaja 2:21. En hier, vers 8, Zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt
ons! en tot de heuvelen: Valt op ons: vers 8. Al de afgodendienaars, Openbaring 6:15, 16
zullen tevergeefs tot de bergen en steenrotsen roepen, om hen te verbergen voor het aangezicht
desgenen, die op de troon zit en van de toorn des Lams.
Hier
I. Werden hun de zonden van hun vaderen in herinnering gebracht, waarover God nu met hen
afrekent. Hun was gezegd, Hoofdstuk 9:9 dat zij zich zeer diep verdorven hadden als in de
dagen van Gibea, en hier, vers 9 :Sinds de dagen van Gibea, hebt gij gezondigd, o Israël. Niet
alleen herleeft de zonde van die dagen in de tegenwoordige, als een copie van het origineel
maar de goddeloosheid van die dagen was voortgegaan door een reeks tussenliggende tijden
tot op deze ogenblik, zodat de maat van de ongerechtigheid lange tijd had gehad, eer ze vol
werd, en de zonde zelf immer toegenomen was. Of: Gij hebt gezondigd meer dan in de dagen
van Gibea (gelijk men ook kan lezen), de zonde van deze tijd gaat het ergste van vroegere
dagen te boven. Hun toestand was dus slecht, want daar zijn zij staande gebleven. De
misdadigers moesten zichzelf verdedigen, en de stammen Israël, die op zich namen, hen voor
hun goddeloosheid te straffen, zaten met de handen in het haar, toen in beide veldslagen de
misdadigers overwonnen. De strijd te Gibea, tegen de kinderen van de verkeerdheid, zal ze niet
grijpen tot het derde treffen, en zelfs toen werden ze niet allen verslagen, want zeshonderd
ontsnapten. Maar uw zonde is erger dan de hunne, en daarom kunt ge niet andere verwachten,
dan dat de strijd tegen de kinderen van de verkeerdheid ze nu zal aangrijpen en geheel verslaan.
II. Zij hebben hen gewaarschuwd, duidelijk gewaarschuwd voor de naderende oordelen Gods,
vers 10. God had tot dusver medelijden met hen gehad en hen gespaard. Hoewel zij Hem zeer
gehoond hadden, had Hij lust gehad te beproeven, of ze door geduld en goedertierenheid
mochten gewonnen worden, maar nu is het Mijn lust, dat Ik ze zal binden, dat is Mijn
voornemen en dat is Mijn welbehagen. Hij zal Zich over u verblijden, u verdoende en u
verdelgende, Deuteronomium 28:63. Zie, omdat God de dood en het verderf van de zondaars

niet begeert, daarom begeert Hij hun kastijding. (De Eng. vert. heeft kastijden in plaats van
binden in vers 10). En zie wat die kastijding is: Volken zullen tegen henlieden verzameld
worden gelijk al de andere stammen in de slag bij Gibea tegen Benjamin waren. Een van de
rabbijnen spreekt zo over deze woorden: omdat zij de kastijding van Mij door Mijn profeten
die in Mijn naam handelen, niet aannemen, zo zal Ik ze kastijden door de hand van volken, die
tegen henlieden verzameld worden, als Ik ze binden zal in hun twee voren, dit is wanneer zij
zich denken te versterken, als het ware, in een dubbele verschansing. Of: als Ik ze zal binden
voor hun twee overtredingen (zoals de Eng. kanttekening leest), met het oog op hun
geestelijke en lichamelijke hoererij, die hun zo dikwijls verweten wordt, of de twee kalveren te
Dan en te Beth-el, of de twee boosheden, vermeld in Jeremia 2:13. Of: als Ik ze zal binden aan
hun twee voren, dit is: hen brengen zal in gevangenschap bij de Assyriërs die ze onder het juk
zullen zetten als ossen voor de ploeg, die in de twee voren het veld op en neer gehouden
worden en er, uit vreze voor de prikkel, geen stap buiten durven zetten Het Chaldeeuwsch
luidt: Zij, die tegen hen verzameld zijn, zullen heerschappij over hen hebben op gelijke wijze als
een paar vaarzen aan haar twee voren gebonden zijn. Dus zullen degenen, die Gods vrijen niet
wilden zijn, de slaven van hun vijanden worden en het onderscheid leren verstaan tussen de
dienst van God en die van de koninkrijken van de landen, 2 Kronieken 12:8.
III. Zij leren begrijpen, dat hun onbekendheid met lijden en ontberingen hen niet zal behoeden
voor een ellendige ballingschap, vers 11. Zie, hoe zacht, hoe teder, hoe gevoelig Efraïm is, hij
is een vaars, gewend gaarne te dorsen omdat hij, niet gemuilband, vrijheid had om naar
welgevallen te eten, en het werk zelf gemakkelijk en droog was, aangenaam en goed betaald.
Maar, zegt God, Ik heb een juk op haar schone nek gelegd. Ik zal Efraïm berijden, dit is, Ik zal
hem temmen, of hem laten berijden door de Assyriërs en andere veroveraars, die met hardheid
over hem zullen heersen, gelijk ruiters hun rijdieren behandelen, Psalm 66:12. Juda zal ploegen,
Jacob zal voor zich eggen, dit is zij zullen kwalijk behandeld worden, maar niet in die mate als
Efraïm. Zie, het is billijk, zo God hen doet gevoelen, wat hardheid is, die zich te zeer aan
gemak en genoegen hebben overgegeven. De geleerde Dr. Pocock helt meer tot een andere
verklaring over en leest in die woorden de zachte, vriendelijke wijze, waarop God met dat volk
had gehandeld om het onder de gehoorzaamheid aan Zijn wet te brengen als een reden,
waarom het tot onderdanigheid meest terugkeren. Hij had met hen gedaan als een landman, die
zijn vee voor zijn dienst dresseert. Efraïm was een leerzame vaars, geschikt om gebruikt te
worden, God greep haar schone nek om haar aan Zijn hand te gewennen, tuigde haar, legde
haar het juk van Zijn geboden op, gaf Zijn volk Israël een Wet, leerde het Zijn inzettingen
opdat het niet door de zeden van de heidenen zou afgekeerd worden. Hij had alle zachte en
welwillende middelen gebruikt om gehoorzaamheid te bevorderen, had Juda aan het ploegen en
Jacob aan het eggen gezet, had alleen voor hen passende verordeningen gegeven, toch hadden
zij zich niet willen laten binden, maar waren terzijde afgeweken.
IV. Zij werden uitgenodigd en aangemoedigd, door gebed, boete en berouw tot God weder te
keren, vers 12, 13. Zie hier,
1. Tot welke plichten ze geroepen worden Zij zijn Gods akkerwerk, 1 Corinthiers 3:9, en hun
plicht wordt uitgedrukt in woorden, aan de landbouw ontleend. Als zij niet door hun
onderdrukkers in slavernij begeren weggevoerd te worden, laat ze dan tot de dienst des Heeren
terugkeren.
a. Laat ze zich een braakland braken, laat ze hun hart reinigen van alle zondige lusten en
genegenheden, die als doornen en distelen zijn, laat ze zich vernederen over hun zonden en met

een verbroken en verslagen geest weerkeren, laat ze, bij de herinnering daaraan, vol smart en
schaamte de goddelijke inzettingen ontvangen, gelijk de grond geploegd wordt om het zaad te
ontvangen, opdat het daarin wortel schiete. Zie Jeremia 4:3.
b. Laat ze voor zich zaaien tot gerechtigheid, laat ze weerkeren tot het volbrengen van goede
werken, overeenkomstig Gods wet, de regel van de gerechtigheid, laat ze overvloedig zijn in
vrome daden jegens God, in werken van de barmhartigheid jegens elkander, en laat ze dus in
de Geest zaaien, gelijk de Apostel het noemt, Galaten 6:7, 8. Iedere daad is zaad, dat men
zaait. Laat ze zaaien in gerechtigheid, Iaat ze zaaien het aangewezen zaad, doen wat ze
behoren te doen, en zij zullen er zelf het voordeel van ontvangen.
c. Laat ze de Heere zoeken, laat ze op Zijn genade wachten en van Hem afbidden, dat Hij het
gezaaide zaad zegene. De landman moet ploegen en zaaien met het oog op God, van Hem ter
bestemder tijd de regen verwachtende.
2. Waarom ze tot de vervulling van hun plichten aangespoord worden. Overdenk, a. Het is tijd
om te handelen, hoog tijd. De landman zaait in de zaaitijd, en wanneer die tijd reeds ten dele
verstreken is, gaat hij met te meer vlijt aan het werk. Zie, de Heere te zoeken is werk voor
iedere dag, maar toch worden door Gods genade en voorzienigheid enkele bijzondere
gelegenheden daarvoor gegeven.
b. Als wij doen wat ons wordt opgelegd, zal God Zijn werk doen. Indien wij ons tot
gerechtigheid zaaien, als wij zorgvuldig en volijverig onze plicht doen, in afhankelijkheid van
Zijn genade dan zal Hij Zijn genade op ons uitgiete, juist wat degenen behoeven, die tot
gerechtigheid zaaien, want door de genade Gods zijn wij wat wij zijn. Sommigen passen dit op
Christus toe die in de volheid des tijds komen zou en voor Wiens komst zij zich moeten
toebereiden, Hij zal komen als de Heere onze gerechtigheid en zal gerechtigheid over ons
regenen, de eeuwige gerechtigheid, die Hij zelf heeft aangebracht. Hij zal die overvloediglijk
uitstorten. Er is voorspeld, Psalm 72:6, dat Hij zal nederdalen als een regen op het nagras.
c. Als wij tot gerechtigheid zaaien, zullen wij tot weldadigheid maaien, wat met die belofte
overeenstemt. Indien wij in de Geest zaaien, zullen wij uit de Geest het eeuwige leven maaien.
Wij zullen maaien naar de mate van de weldadigheid (zo staat er letterlijk), het zal een grote
beloning zijn, naar de rijkdom van de barmhartigheid, een beloning, die eigenlijk bij zulke lage
schepselen als wij zijn, niet behoort, maar die een God van eindeloze barmhartigheid
verheerlijken, een beloning niet naar de werken, maar uit genade. Wij maaien niet naar
verdienste, maar uit genade. Wij zaaien, maar God geeft een lichaam naar Hem behaagt.
d. Wij hebben goddeloosheid geploegd en verkeerdheid gemaaid, en het deel onzes levens, dat
voorbij is, is daarvoor meer dan genoeg geweest, vers 13. "Gij hebt u heel wat moeite in de
dienst van de zonde getroost, hebt als in het vuur voor haar gearbeid, en zult gij dan de tijd
beklagen dat gij de last en de hitte draagt in de dienst van God en datgene doet, wat u tot groot
voordeel zal strekken? Gij hebt veel gedaan om uw ziel naar de verdoemenis te leiden, zult gij
niet trachten, dat ongedaan te maken en iets te doen om ze te redden?"
e. In de dienst van de zonde hebben wij nooit iets verkregen. Zij hebben goddeloosheid
geploegd, dat is: de slavendienst van de zonde verricht, en verkeerdheid gemoeid, dat is: alles
verworven wat er van te halen is. Zij zijn doorgegaan tot de oogst, en wat zijn ze er beter van
geworden? Het is alles bedrog. Zij hebben de vrucht van de leugen gegeten, vrucht, die slechts

leugen is, die er schoon uitziet, maar van binnen verrot is, de werken van de duisternis zijn
onvruchtbare werken, Efeziers 5:11, Romeinen 6:21. Zelfs de voordelen van de zonde geven
de zondaar geen voldoening.
f. Troost en vertrouwen zal ons in de dienst van de zonde zeker ontvallen. "Gij hebt vertrouwd
op uw weg, op de veelheid uwer helden, gij hebt u op schepselen, op uw eigen macht en
beleid, verlaten, en daarom goddeloosheid durven ploegen. Uw hoop heeft u teleurgesteld,
komt nu en zoekt de Heere, en uw hoop op Hem zal u niet bedriegen."
V. Zij worden bedreigd met eindelijke ondergang, zowel om hun vleselijke wandel als om hun
werelds vertrouwen, vers 14, 15. Daarom, omdat gij goddeloosheid gezaaid hebt en op uw
eigen weg vertrouwd, zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, hetzij door
binnenlandse opstand of een inval van buiten, waardoor het koninkrijk beroerd zal worden en
een rumoer ontstaan, misschien wel alles tezamen.
1. Hun steden en sterkten zullen een prooi van de vijand worden: al uw vestingen zullen
verstoord worden, gij had er uw hoop op gebouwd en uw schatten erin geborgen, maar ze
zullen ingenomen en geplunderd worden, gelijk Salman Beth-Arbel verstoorde ten dage van de
oorlog. Dit ziet op een kort tevoren plaats gehad hebbende gebeurtenis, die nergens anders
vermeld staat. Waarschijnlijk is Salman dezelfde als Salmanassar, koning van Assyrië, die enige
tijd geleden de één of andere stad, kasteel of huis (Beth-Arbel wil zeggen: het huis van Arbel)
onder militair bestuur had gesteld, hetgeen wellicht het begin van zijn veroveringen was
geweest, om andere garnizoenen schrik aan te jagen en ze tot een overgave op de eerste
opeising te manen. God zegt hun, dat zo Samaria zal verstoord worden.
2. De bewoners zullen door het zwaard gedood worden, gelijk te Beth-Arbel, waar de moeder
verpletterd werd met de zonen, dat is: zij werden tezamen verpletterd door de woedende
krijgslieden. Zie, wat wreed werk de oorlog verricht. "Jusque datum scelerl", de goddeloosheid
heeft vrij spel. Het is vreemd, dat een mens zo onmenselijk kan zijn, maar men ziet, waartoe de
zonde voert. "Homo homini lupus", de mens is een wolf voor de mensen, en dan weder:
"Homo homini agnus", de mens is een lam voor de mensen.
3. Zelfs zal koninklijk bloed met ander vermengd worden: Israëls koning is in de dageraad ten
enenmale uitgeroeid, vers 15. Hosea was de laatste koning van Israël, in hem werd het ganse
koninkrijk afgesneden en nam het een einde. De woorden hebben betrekking of op hem of op
een van zijn voorgangers, die door verraad gedood was. Het zal in de dageraad geschieden, in
zeer korte tijd, even plotseling als de morgenschemering, of op de bepaalde tijd, precies toen
het geschieden zou. Of: in de dageraad toen zij dachten, dat de tijd van de beproeving voorbij
was en men een nieuwe dag zag aanbreken, werd al hun hoop verijdeld door de plotselingen
dood van hun koning vers 7. Koningen, al worden zij ook goden tegenover mensen genoemd,
zijn mensen tegenover God en zullen sterven als mensen. En, ten laatste, waaraan was al die
versterving te wijten? Wat was de oorzaak van al die bloedstorting? vers 15 zegt dat: Alzo
heeft Beth-El ulieden gedaan, vanwege de boosheid uwer boosheid. Te Beth-El had een van de
gouden kalveren gestaan, Gilgal, waar al hun goddeloosheid wordt gezegd bedreven te zijn, lag
dichtbij, daar was hun grote boosheid, het kwaad van hun kwaad (gelijk er letterlijk staat), de
somma en het inbegrip van hun zonden, dat was het, waaraan zij dat alles te danken hadden,
dat veroorzaakte al die ellende, want dat verwekte God tot toorn, zodat Hij die rampen over
hen brengen moest. Hij zegt niet: Alzo heeft de koning van Assyrië ze gedaan, maar Alzo heeft
Beth-El ulieden gedaan. Zie, welk kwaad ons ook overkomt, het is altijd de zonde, die daarvan

de oorzaak is. Zijn de vestingen verstoord? Worden vrouwen en kinderen vermoord? Is de
koning uitgeroeid? De zonde is aan alles schuld. Het is de zonde, die lichaam en ziel en alle
goed verstoort. Alzo heeft Beth-El ulieden gedaan. Het is uw eigen boosheid, die u zal
kastijden, en uw afkeringen, die u zullen straffen, Jesaja 2:19.

HOOFDSTUK 11
1 Als Israel een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.
2 Maar gelijk zij henlieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg; zij offerden den
Baals, en rookten den gesnedenen beelden.
3 Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen, maar zij bekenden niet, dat Ik ze
genas.
4 Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van
op hun kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe.
5 Hij zal in Egypteland niet wederkeren; maar Assur, die zal zijn koning zijn; omdat zij zich
weigerden te bekeren.
6 En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendelen verteren, en opeten, vanwege hun
beraadslagingen.
7 Want Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij; zij roepen het wel tot den
Allerhoogste, maar niet een verhoogt Hem.
8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama,
u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.
9 Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraim te
verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad
niet komen.
10 Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij brullen
zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen.
11 Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van
Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.
12 (12:1) Die van Efraim hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis Israels met bedrog;
maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw.

In dit hoofdstuk hebben wij,
I. de grote goedheid God jegens Zijn volk, en de grote dingen, die Hij voor hen had gedaan,
vers 1, 3,4.
II. Hun ondankbaar gedrag jegens Hem, ondanks al Zijn gunstbewijzen, vers 2-4,7.
III. Bedreiging met wraak voor hun ondankbaarheid en verraad, vers 5,6.
IV. Barmhartigheid gedacht te midden van de wrake, vers 8. 9.
V. Beloften omtrent hetgeen God nog voor hen doen wilde, vers 10,11.
VI. Eer, aan Juda gegeven, vers 12.

Hoséa 11:1-12
I. God is Israël zeer genadig. Zij waren een volk, voor hetwelk Hij meer had gedaan dan voor
enig ander volk onder de hemel en aan hetwelk Hij meer had gegeven, dat verwijt (neen, dat is
het rechte woord niet, want God geeft mildelijk en verwijt niet), dat brengt Hij hun in de
gedachte als vermeerdering van hun schuld en een aanmoediging om zich te bekeren.
1. Hij had Israël liefde betoond, toen Israël nog jong was, vers 1 :Als Israël een kind was toen
heb Ik hem liefgehad, toen hij zich in Egypte begon te vermenigvuldigen en een volk werd,
toen gaf God dat volk Zijn liefde en verkoos het, omdat Hij het liefhad, omdat hij het wilde
liefhebben, Deuteronomium 7:7, 8. Toen zij even zwak en hulpeloos waren als kinderen, even
dwaas en tegenstrevend als kinderen toen zij verworpen en als het ware te vondeling gelegde
kinderen waren, toen heeft God hen liefgehad. Hij had medelijden met hen en betoonde hun
Zijn goedwilligheid. Hij droeg ze als een voedster de zuigeling, voedde ze en verdroeg hun
zeden. Zie, zij, die opgewassen, ja, zelfs zij, die oud geworden zijn, moeten dikwijls over de
goedheid nadenken, die God hun in hun jeugd betoond heeft.
2. Hij had ze uit het huis van de dienstbaarheid geleid. Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen,
omdat hij Mijn zoon, Mijn beminde zoon was. Toen God van Farao eiste, dat hij Israël zou
laten gaan, noemde Hij Israël Zijn zoon, Zijn eerstgeborene. Zie, degenen, die God liefheeft,
roept Hij uit het diensthuis van zonde en Satan en zet ze over in de heerlijke vrijheid van Zijn
kinderen. Deze woorden zijn eveneens toepasselijk op Christus, toen Hij en Zijn ouders, na de
dood van Herodes, uit Egypte geroepen werden, Mattheus 2:15, zodat deze woorden een
dubbele betekenis hebben, historisch van de uittocht uit Egypte en profetisch van de terugkeer
van Christus uit dat land spreken. Het eerste was een type van het laatste en een onderpand en
bevestiging van de vele en grote beloften, die God voor Zijn volk had gegeven, vooral de
zending van Zijn Zoon in de wereld en Diens terugkomst uit Egypteland, nadat Hij, om de
voorgenomen moord te Bethlehem, had moeten vluchten. Het roepen van Christus uit Egypte
was een beeld van het roepen van de Zijnen uit hun geestelijke slavernij.
3. Hij gaf hun een goede opvoeding, zorgde voor hen, getroostte zich moeite voor hen, niet
meer als vader of onderwijzer, maar, in Zijn nederbuigende, goddelijke genade’ als een moeder
of voedster, vers 3 :Ik nochtans leerde Efraïm gaan, gelijk een kind aan een leiband. Toen zij in
de woestijn waren, leidde God hen door wolk- en vuurkolom, toonde hun de weg die ze gaan
zouden, nam ze op en droeg ze op zijn armen. Hij leerde ze gaan op de weg van Zijn geboden,
door de inzettingen van Zijn ceremoniëele wetten, die voor dat minderjarige volk als een voogd
en verzorger, als een tuchtmeester dienst deden. Hij nam ze op Zijn armen, en geleidde ze,
opdat ze niet verdwalen mochten, en beveiligde ze, opdat ze niet zouden aanstoten en vallen.
zo wordt Gods geestelijk Israël ondersteund. Gij hebt Mijn rechterhand gevat, Psalm 73:23.
4. Wanneer iets onder hen verkeerd ging, of zij ook maar enigszins onwel waren, was Hij hun
Heelmeester: "Ik genas ze, Ik droeg niet slechts tere zorg voor hen (gelijk een vriend dat doet),
maar gaf volkomen genezing, alleen God kan dat doen. Ik ben de Heere uw Heelmeester,
Exodus 15:26, die al uw krankheden geneest", Psalm 103:3.
5. Hij bracht ze door zachte, vriendelijke middelen onder Zijn dienst, vers 4. Ik trok ze met
mensenzelen, met koorden van de liefde. Zie, het is Gods werk, arme zielen tot Hem te
trekken, en niemand kan komen, tenzij de Vader hem trekke, Johannes 6:44. Hij trekt,

a. Met mensenzelen, met middelen gelijk een mens uit menselijke barmhartigheid gebruikt, of
zulke koorden als waarmede mensen getrokken worden. Hij handelde met hen als met mensen
op een rechtschapen, eerlijke manier, op een zachte, gemakkelijke wijze, met de koorden van
Adam. Hij behandelde hen als Adam in de staat van de onschuld, brengende hem terstond in
het paradijs, in een verbond met Hem.
b. Met koorden van de liefde, of banden of zelen van de liefde. Dit woord is sterker dan het
vorige. Hij dreef ze niet met geweld in Zijn dienst, regeerde ze niet met hardheid, maar lokte ze
en trok ze met liefde en innigheid, al zacht en lankmoedig opdat Hij ze door vriendelijkheid
winnen mocht. Mozes, door wie Hij ze leidde, was de zachtzinnigste man van de wereld.
Vriendelijkheid onder mensen heet gewoonlijk verplichting, banden, banden van de liefde. zo
trekt God met de reuk van Zijn uitnemende specerijen, Hooglied 1:3, met goedertierenheid,
Jeremia 31:3. zo handelt God met ons, en zo moeten wij met hen handelen, die onder ons
bestuur en ons onderricht staan met verstand en met zachtmoedigheid.
6. Hij bevrijdde ze van de lasten, waaronder ze zo lang gezucht hadden: Ik was hun als
degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten, zinspelende op de zorg van de goede
landman, die barmhartig is voor zijn dier en het niet met aanhoudende en zware arbeid wil
afmatten. Waarschijnlijk werd het juk op de nek van de runderen met een breidel of hoofdstel
over de kinnebakken vastgemaakt, die het dier muilbandden. In Egypte waren ze beroofd van
alle gemakken en geroepen tot dwangarbeid, maar God verlichtte dat juk, onttrok hun
schouder van de last, Psalm 81:7. Zie, vrijheid is een grote genade, bijzonder na slavernij.
7. Hij gaf hun het nodige voedsel. In Egypte hadden zij het hard gehad, maar toen God ze
uitgeleid had, reikte Hij hun voedsel toe, gelijk de landman zijn vee, als hij hun het juk heeft
afgenomen. God deed manna op hen regenen, hemels brood, engelenvoedsel. Andere
schepselen moeten hun brood zoeken, maar God gaf Zijn volk brood als wij onze kinderen
doen. Hij was zelf hun Voedsterheer en Verzorger, en kwam hun voor met de zegeningen van
Zijn goedertierenheid.
II. Israël is zeer ondankbaar jegens God.
1. Zij waren van Zijn stem doof en ongehoorzaam. Hij sprak tot hen door gezanten, Mozes en
andere profeten, riep hen terug van hun zonden, riep ze tot Zich, tot hun werken plicht. Maar
als Hij ze riep, liepen ze van Hem weg. Zij rebelleerden, als zij vermaand werden, hoe meer de
profeten aandrongen en presten, om hen tot wat goed was te bewegen, zoveel wederspanniger
werden zij en des te eigenzinniger was de keus van hun eigen wegen, ongehoorzaam zijnde om
der ongehoorzaamheid wil. Deze dwaasheid is in het hart van de kinderen gebonden, die, zodra
zij lopen kunnen, weglopen van degenen, die ze roepen.
2. Zij waren op afgoden gesteld en vereerden ze: Zij offerden aan de Baäls, eerst de ene, en
dan de andere, en brandden wierook voor gesneden beelden, ofschoon zij herhaaldelijk door de
profeten geroepen werden om dit, hetgeen Hij haatte, niet te doen. Afgoderij was de zonde, die
hen van de aanvang af het gemakkelijkst omringde.
3. Zij gaven op God geen acht en vergaten Zijn gunsten: Zij bekenden niet, dat Ik ze genas. Zij
zagen alleen op Mozes en Aäron, de werktuigen van hun hulp, en wanneer iets niet goed ging,
dan twistten ze met deze, maar zagen niet op tot God, die hen gebruikte. Of, wanneer God hen
kastijdde en onder strenge tucht nam, dan verstonden ze niet, dat zulks voor hun bestwil was,

en dat God hen daardoor genas. Ze zagen niet in, dat het nodig was voor hun algeheel herstel,
anders zouden ze zich met Gods weg verzoend hebben. Zie, onwetendheid ligt aan
ondankbaarheid ten grondslag, Hoofdstuk 2:8.
4. Zij waren bijzonder geneigd tot afval. Dit is het ergste onder alle artikelen van de aanklacht,
vers 7 :Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij. Ieder woord hier maakt de zaak erger.
a. Zij keren zich af. Er is geen houvast, geen standvastigheid in hen: zij schijnen vooruit te
gaan, naar God toe-maar ze dwalen spoedig weer af als een bedriegelijke boog.
b. Zij keren zich van Mij af, van God, hun hoogste Goed, de Bron des levens en van de levende
wateren, van hun God, hun Eigenaar, hun Vorst, hun Weldoener, van God, die Zich nooit van
hen afgekeerd had en nimmer als een woestijn voor hen geweest was.
c. Zij bleven hangen aan die afkering, zij waren dadelijk klaar om te zondigen, er ligt in hun
aard een neiging tot wat kwaad is, op zijn best hinken ze tussen God en de wereld, en weinig is
nodig om hen op de verkeerde weg te brengen, zij liggen bloot voor iedere verzoeking. Het wil
ook zeggen, dat ze met gretigheid de zonde doen, hun hart is vol om kwaad te doen, die kant
uit ligt geheel hun aanleg, en zij volharden in hun afkering ondanks alles wat gezegd of gedaan
wordt om hen terug te doen keren. En toch,
d. Zij worden genoemd Mijn volk. "Zij worden bij Mijn Naam genoemd en belijden, dat zij Mij
toebehoren. Zij zijn de Mijne, voor wie Ik zo veel gedaan heb en van wie Ik zo veel verwacht,
die Ik gevoed en opgebracht heb als kinderen, en toch keren ze van Mij af." Zie, wij moeten in
ons berouw niet alleen onze afdwalingen betreuren, maar ook onze neiging tot afdwalen, niet
alleen de dadelijke zonden, maar ook de natuurlijke verdorvenheid, de zonde, die in ons woont,
onze vleselijke gezindheid.
5. Zij waren wonderlijk afkerig van berouw en bekering. Hier vinden wij hun hardnekkigheid
op tweeërlei wijze uitgedrukt:
a. Zij weigeren, zich te bekeren, vers 5. Zij waren zo geneigd tot afdwalen, dat zij, al moesten
ze bij onderzoek de dwaasheid dier afdwaling erkennen, en toezien, dat zij, van kwaad tot
erger vervielen, zo ze God verzaakten, toch stout voortgingen. Ik heb vreemdelingen liefgehad,
en hun wil ik nalopen. Hun werd bevolen, terug te keren, ze werden gesmeekt en aangemaand
terug te keren, hun werd beloofd, dat ze bij terugkeer vriendelijk zouden ontvangen worden,
maar zij wilden niet.
b. Of schoon zij het wel tot de Allerhoogste riepen. Gods profeten en dienaren riepen hun toe,
tot de God terug te keren, tegen Wien ze opgestaan waren, de Allerhoogste God, van Wien ze
in zo’n ellendige ontaarding weren afgevallen Zij riepen ze terug van de afgodendienst, die te
laag voor hen was, en die hun tevoren een weg was, naar de ware God, die zo ver boven hen
stond, en Wiens dienst vroeger hun vermaak was, zij riepen hen van de aarde tot hoge en
hemelse dingen, maar zij riepen tevergeefs. Niet één verhoogt Hem. Al is Hij de allerhoogste
God, zij wilden Hem niet als zodanig erkennen, wilden Hem niet verheerlijken noch Zijn naam
de eer geven, die Hem toekwam. Of: zij wilden zich niet verheffen, wilden niet oprijzen uit de
toestand van afval en ellende, waarin zij zich hadden gestort. Ze lagen daar stil, wilden hoofd
noch hart opheffen. Zie, Gods dienaren hebben zich heel wat moeite gegeven om de afkerige

kinderen terug te brengen, maar ‘t is ijdele moeite geweest. Zij hebben God de Allerhoogste
genoemd, maar niet één heeft Hem verhoogd.
III. God is zeer toornig tegen Israël en terecht zie met welke tekenen van misnoegen God Zijn
volk bedreigt.
1. God, die het uit Egypte uitgeleid had om het Zich tot een eigen volk te heiligen, zal het, nu
het Hem niet getrouw wil zijn, in een slechte toestand brengen dan waarin het eerst verkeerde,
vers 5 : Hij zal in Egypte niet weerkeren, ofschoon dat diensthuis al hard genoeg was geweest,
hij zal in harde dienst gebracht worden, want Assur, die zal zijn koning zijn die hem dieper zal
vernederen dan ooit Farao gedaan had. Zij zullen in Egypte niet weerkeren, dat nabij ligt, waar
zij dikwijls van hun eigen land zullen kunnen horen, en waarheen zij binnenkort kunnen hopen
weder te keren. Zij zullen integendeel naar Assyrië afgevoerd worden, dat verder weg ligt en
waar ze van alle gemeenschap met hun eigen land afgesneden zijn, en dat rechtvaardig, omdat
ze weigeren zich te bekeren. Zie, degenen, die niet tot de plichten willen terugkeren, die zij
verlaten hebben, kunnen niet verwachten het genot weder te erlangen, dat zij hebben verloren.
2. God, die hun Kanaän, een goed land, gegeven had, en daarin een vellige en vruchtbare
woonplaats, zal Zijn oordeel over hen brengen, dat hun land onveilig en onvruchtbaar maken
zal, vers 6. het zwaard zal over hen komen het oorlogszwaard, het zwaard van een
buitenlandse vijand, die hen overwint en over hen triomfeert.
a. Dit oordeel zal ver reiken. Het zwaard zal in zijn steden blijven, die verzamelplaatsen van
mensen en bergplaatsen van weelde, het zal zijn grendelen verteren, de stadspoorten, of alle
takken van inkomst en rijkdom, de takken van hun huisgezinnen, of het zal tot hun takken
reiken, volgens sommigen de landelijke dorpen, volgens anderen de burgers zelf.
b. Het zal blijven in zijn steden. David meende, dat drie maanden te vluchten voor het
aangezicht van zijn vijanden het meest te vrezen oordeel zou zijn, maar het zwaard zal veel
langer dan drie maanden in de steden van Israël blijven. Zij zetten hun opstand tegen God
voort, en daarom vervolgt God Zijn oordelen over hen.
c. Het zal een voleinding maken. Het zal zijn grendelen verteren en opeten en alles verwoesten,
en dit wegens hun beraadslagingen, dit is omdat zij hun eigen weg wilden gaan, zowel in
eredienst als in wandel, wilden doen wat hun gelukte en hun eigen doel najagen, waaraan God
ze, in de weg van de gerechtigheid, overliet. Zie, de verdwazing des zondaars is het gevolg van
zijn eigene bedenkingen. Gods raads zou ze behouden hebben, maar hun eigen raad bracht ze
ten ondergang.
I. Gods wonderbaar vertragen in Israëls verstrooiing, vers 8, 9. Hoe zou Ik u overgeven?
Merk hier op,
1. Gods genadevol overwegen met Zichzelf omtrent Israëls zaak, een overwegen tussen
gerechtigheid en genade, waarin het overwicht duidelijk aan de zijde van de genade is. Weest
hierover verbaasd, o hemelen! en verwonder u, o aarde! bij de heerlijkheid van Gods goedheid.
Niet dat er een strijd in God zou zijn als in ons gezien wordt, of dat Hij ooit weifelen of
onbeslist zou zijn. Neen, Hij is één van zin en weet dat. Maar het zijn uitdrukkingen naar ‘s
mensen bevatting, bestemd om aan te tonen, welke strengheid de zonde van Israël verdiend

had, en hoe desondanks goddelijke genade zou verheerlijkt worden in zijn behoud. Het verband
van deze verzen met de voorafgaande is zeer verrassend, van Israël was gezegd, vers 7, dat het
bleef hangen aan de afkering van God, dat, al riep het wel tot de Allerhoogste, niet een Hem
verhoogde. Daarop zou men dit vervolg verwacht hebben: Dus heb ik besloten, ze te
verdelgen, en hun nimmermeer barmhartigheid te betonen. Neen, zo groot is de soevereine
macht van de Goddelijke genade, dat onmiddellijk dit volgt: Hoe zou Ik u overgeven o Efraïm?
Zie hier,
a. Het voorstel, dat het recht doet aangaande Israël, naar aanleiding van een veronderstelde
overgave. Laat Efraïm overgegeven worden, als een onverbeterlijke zoon die moet onterfd
worden, als een ongeneselijke patiënt, door de geneesheer opgegeven. Laat hem van de
verwoesting ten prooi. Laat Israël in des vijands hand overgegeven worden, als een lam, dat
door een leeuw in stukken gescheurd wordt, laat ze worden als Adama en Zeboim, de twee
steden, die tegelijk met Sodom en Gomorra door vuur en zwavel van de hemel verwoest
waren. Laat ze deze twee steden gelijk worden, die als zij gezondigd hebben. Laat de vloek,
die in de wet staat aangekondigd uitgevoerd worden, dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout
van de verbranding, gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim,
Deuteronomium 29:23. Efraïm en Israël verdienen dus verlaten te worden, en God doet geen
onrecht, als Hij ze zo behandelt.
b. Het verzet van de genade tegen dit voorste!: Hoe zou Ik dat doen? Gelijk een tedere vader
met zichzelf dus pleit: Hoe kan ik mijn weerspannige zoon dus verwerpen? want hij is mijn
zoon, al is hij weerspannig, hoe kan ik het in mijn hart vinden, aldus te doen? zo is Efraïm een
dierbare zoon, een lief kind geweest: Hoe kan Ik dat doen? Hij is rijp voor het bederf, oordelen
zijn gereed om hem aan te grijpen, niets ontbreekt er meer aan dan hem over te geven, maar Ik
kan het niet doen. Zij zijn een volk geweest, nabij Mij, er zijn vromen onder hen, hun kinderen
zijn kinderen des verbonds, indien zij ondergaan, zal de vijand juichen, misschien zullen zij
berouw hebben en zich bekeren, en daarom: hoe kan Ik dat doen? Zie, de God des hemels is
traag tot toorn, en vooral traag om een volk aan algehele ondergang over te laten, die tot Hem
in bijzondere betrekking heeft gestaan. Zie, hoe genade bij de vermelding van de strenge
strafoefening voorzit: Mijn hart is in Mij omgekeerd, gelijk wij zeggen: ons hart ontzinkt ons,
wanneer wij iets moeten doen, dat tegen ons gemoed ingaat. God spreekt, als ware Hij bewust
van een vreemd streven van genegenheid naar barmhartigheid jegens Israël, gelijk wij lezen in
Klaagliederen 1:20 :Mijn ingewand is beroerd, Mijn hart heeft zich omgekeerd in het binnenste
van Mij. Gelijk hier staat: Mijn berouw is tezamen ontstoken. Zijn ingewanden waren
ontstoken voor hen, en Zijn ziel werd verdrietig over de arbeid van Israël, Richteren 10:16.
Vergelijk Jeremia 31:20, Daarom rammelt Mijn ingewand over hem. Toen God Zijn Zoon als
een slachtoffer voor de zonde zou overgeven, om de Zaligmaker van zondaren te zijn, zeide
Hij niet: Hoe zou Ik Hem overgeven? Neen, Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, het
behaagde de Heere Hem te verbrijzelen, daarom spaarde God Hem niet, opdat Hij ons mocht
sparen. Maar dit is slechts de taal van de dag van Zijn lankmoedigheid, wanneer de mens die
heeft verzondigd en de grote dag des toorns komt, dan zal alle verzet ophouden, ja, dan zal
God lachen in hun verderf.
2. Zijn genaderijk besluit van dit geding. Na een lange strijd behaalt genade de zegepraal over
het recht en draagt de zegepalm weg vers 9. Er wordt besloten, dat het uitstel opnieuw
verlengd zal worden, Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren, al ben Ik toornig. Al
zullen zij niet gans ongestraft uitgaan, toch zal Ik het vonnis verzachten en deszelfs strengheid
verminderen." Hij zal Zich terecht toornig tonen, maar niet onvermurwbaar, zij zullen

gekastijd, maar niet verteerd worden. Ik zal niet weerkeren om Efraïm fe verderven, de reeds
toegepaste oordelen zullen niet herhaald worden, zullen niet zo diep gaan alswel verdiend was.
Hij zal niet weerkeren om te verderven gelijk krijgslieden, wanneer ze eenmaal een stad
geplunderd hebben, ten tweede male komen om op te eten als sprinkhanen wat de rups heeft
overgelaten. Er wordt aan het einde van het vers bijgevoegd: "Ik zal in de stad niet komen in
Samaria of enige andere stad. Ik zal ze binnentreden als een vijand, om ten enenmale te
verderven en te verwoesten, gelijk Ik de "steden Adama en Zeboim gedaan heb".
3. De grond en reden voor dit besluit: Want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het
midden van u. Om hen te bemoedigen in de hoop, dat ze genade zullen vinden, moet bedacht
worden,
a. Wat Hij in Zichzelf is: Hij is God en geen mens, gelijk in andere dingen, zo ook in het sparen
van zondaars. Indien zij een mens gelijk zij zelf hadden beledigd, wilde en zou Hij het niet
verdragen hebben, Zijn hartstocht zou Zijn barmhartigheid te sterk zijn geweest, en Hij zou de
hittigheid Zijns toorns hebben uitgevoerd, maar Hij is God en geen mens. Hij is Heer van Zijn
toorn, terwijl de mens gewoonlijk door zijn toorn beheerst wordt. Indien een aards vorst zo
tussen recht en genade kiezen moest, hij zou mogelijk geen raad weten, maar Hij, die God is en
geen mens, weet een middel te vinden om de eer van het recht op te houden en tegelijk de eer
van de genade te handhaven. ‘s Mensen mededogen is niets in vergelijking met de
goedertierenheid Gods, Wiens gedachten en wegen, in de aanneming van terugkerende
zondaars even hoog boven de onze verheven zijn als de hemel is boven de aarde, Jesaja 55:9.
Zie, het is een sterke bemoediging voor onze hoop op Gods barmhartigheid, ons te herinneren,
dat Hij God is en geen mens. Hij is de Heilige. Men zou daarin juist de reden zien, waarom Hij
zo’n weerspannig volk moest verwerpen. Neen, God weet arme zondaren te sparen en hun te
vergeven, niet slechts zonder Zijn heiligheid te na te komen, maar veel meer tot haar eer, daar
Hij rechtvaardig en getrouw is, dat Hij ons onze zonden vergeeft en daarin Zijn gerechtigheid
openbaart, nu Christus die vergiffenis heeft gekocht en ons toegezegd.
b. Wat Hij voor hen is: Hij is de Heilige in het midden van hen, Zijn heiligheid is verpand tot
het welzijn van Zijn kerk, en zelfs in dat verdorven en ontaarde land en in die diepgezonken tijd
waren er nog, die Hem loofden ter gedachtenis van Zijn heiligheid, en Hij eiste van allen, heilig
te zijn gelijk Hij is, Leviticus 19:2. zolang wij de Heilige in het midden van ons hebben, zijn wij
veilig en welbewaard. Maar wee ons, wanneer Hij ons verlaat. Zie, zij, die zich aan de werking
van God overgeven, mogen troost scheppen uit Gods heiligheid.
II. Hier is een wonderlijk streven om Israël goed te doen, uitkomende hierin, dat Hij ze
bekwamen wil om Zijn goede bedoelingen te verwezenlijken, vers 10, 11. Zij zullen de Heere
achterna wandelen. Dit is dezelfde gunst als in deze woorden staat uitgedrukt: Zij zullen zich
bekeren en zoeken de Heere, hun God Hoofdstuk 3:5. Dit wordt gezegd van de tien stammen
en werd ten dele vervuld, toen sommigen onder hen in Ezra’s tijd met de twee stammen
terugkeerden. Maar het heeft zijn volkomen vervulling in Gods geestelijk Israël, de
Nieuwtestamentische kerk, samengebracht en ingelijfd door het Evangelie van Jezus Christus.
De oude Joden meenden, dat deze voorspelling op de tijd van de Messias doelde, de geleerde
Dr. Pocock houdt het voor een profetie aangaande Christus’ komst om het Evangelie te
verkondigen aan de verstrooide kinderen Israëls, de kinderen Gods, die verstrooid waren. En
merk dan op,

1. Hoe zij geroepen en samenvergaderd worden: De Heere zal brullen als een leeuw. Het
Woord des Heeren (zo luidt het Chaldeeuwsch) zal zijn als een brullende leeuw. Christus
wordt de Leeuw uit de stam van Juda geheten, en Zijn Evangelie was in den beginne de stem
des roependen in de woestijn. Wanneer Christus met een grote stem roept, dan is dat
gelijkerwijs een leeuw brult, Openbaring 10:3. De stem des Evangelies werd verre vernomen,
als het brullen van een leeuw, en het was een stem van de sterkte. Zie Joel 3:16.
2. Welke indruk deze roep op hen zou maken, namelijk een indruk als het brullen van de leeuw
maakt op al de dieren van het woud. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee
af al bevende aankomen. Zie Amos 3:8. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Wanneer
degenen, wier hart door het evangelie geroerd is en die verbaasd zijn en uitroepen: Wat zullen
wij doen? en hun dan gezegd wordt, hun zelfs zaligheid met vreze en beving te werken, dan
wordt deze belofte vervuld. De kinderen van de zee af zullen al bevende aankomen. De
verstrooide Joden waren oostwaarts gedreven, naar Assyrië en Babel, en de terugkerende
komen van de zee, dus van het westen. Dit schijnt dus betrekking te hebben op de roeping van
de heidenen, die westwaarts van Kanaän gehoord werd, want daarheen is het Evangelie
verbreid. Zij zullen beven: zij zullen bevende zich op reis begeven en aankomen, met zorg en
haat, van de zee af, van de natiën, welke in die richting woonden, naar de berg des Heeren,
Jesaja 2:3, naar het nieuwe Jeruzalem, wanneer zij het brullen van het Evangelie gehoord
hebben. De Apostel spreekt van kracht van tekenen en wonderen, die door de prediking des
Evangelies, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyricum toe gewrocht werd, Romeinen 15:19.
Toen beefden de kinderen van het westen. En terwijl het vleselijk Israël in Egypte en Assyrië
verstrooid werd, wordt beloofd, dat ze daar werkelijk heen geroepen zullen worden, vers 11.
Zij zullen beven, zij zullen bevende aankomen, met alle haast, als een vogeltje vliegen uit
Egypte, en als een duif uit het land van Assur. Een duif is bekend om haar snelle en
aanhoudende vlucht, vooral als zij vliegt naar haar vensters, waarmede hier de toestrooming
van Joden en heidenen tot de kerk vergeleken wordt, gelijk ook in Jesaja 10:8. Waar de
uitverkorenen van de genade zich ook bevinden, ten oosten, westen, zuiden of noorden, zij
zullen het geklank, Psalm 89:16, horen en gehoorzamen. Die van Egypte en Assyrië zullen
samenkomen, wie het verst van elkander verwijderd waren, zullen elkaar in Christus ontmoeten
en tot de kerk toegebracht worden. Over de vereniging van Egypte en Assyrië wordt
geprofeteerd in Jesaja 19:23.
3. Welke uitwerking deze indruk op hen zou hebben. Bevreesd geworden zijnde, zullen zij tot
de ark vluchten: Zij zullen de Heere achterna wandelen, namelijk de dienst des Heeren, (gelijk
het Chaldeeuwsch luidt), zij zullen de Heere Jezus Christus tot hun Leidsman en Overste
kiezen, zij zullen onder Hem dienst nemen als de overste Leidsman van hun zaligheid.
Hebreeen 2:10. Zij zullen zich onderwerpen aan de leiding des Geestes als hun onderwijzen in
het Woord, zij zullen alles verlaten om Christus te volgen, gelijk Zijn discipelen betaamt. Zie,
ons heilig beven op het woord van Christus zal ons tot Hem trekken, niet van Hem afkeren.
Als Hij gelijk een leeuw brult, dan beven slaven en vluchten weg, maar de kinderen beven en
vluchten tot Hem.
4. Welke zegen zij bij hun terugkeer zullen ontvangen, vers 11. Ik zal hen doen wonen in hun
huizen, al degenen, die tot de Nieuwtestamentische kerk komen, zullen er een plaats en een
naam hebben, een tent in de afzonderlijke kerken, die hun huizen zijn, waartoe zij behoren. Zij
zullen bij God wonen en met Hem wandelen veilig en gerust, als een mens in zijn eigen huis, zij
zullen woningen hebben, want er zijn er vele in het huis onzes Vaders, in Zijn tabernakel op

aarde, en in Zijn tempel in de hemel, in eeuwige tabernakelen, die hun huizen genoemd kunnen
worden, want ze zijn hun lot in het einde van de dagen, Daniel 12:13.
III. Hier volgt een droeve klacht over de trouweloosheid van Efraïm en Israël, die ons
verkondigt, dat de voorgaande beloften niet het vleselijk, maar het geestelijk Israël betreffen.
Want, wat dit Efraïm en dit Israël aangaat, zij omsingelen God met leugen en bedrog, al hun
dienst, waaronder zij Zijn altaar omringen, zijn geveinsd en huichelachtig. Wanneer zij Hem
met gebed en lof omringen, als iedereen Hem wat te vragen heeft, liegen ze Hem met hun
mond en vleien Hem met hun tong. Hun voorwendsels zijn schoon, maar hun bedoelingen laag,
zo mogelijk zouden ze God om de tuin willen leiden. Hun belijdenis en belofte is alles een
misleiding, en toch menen ze daarmede God te omsingelen, als het ware in te sluiten, om Hem
in hun midden te houden en Hem te verhinderen, uit hun midden te wijken.
IV. Eindelijk vinden wij een aangename vermelding aangaande de twee stammen, waardoor de
trouweloosheid van de tien stammen in te schriller licht komt te staan, ook de reden, waarom
God Juda nog genadig is, terwijl de tijd van de genade van Israël is voorbijgegaan, Hoofdstuk
1:6, 7. Maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw, of: met de
Allerheiligste getrouw.
1. Juda heerst met God, dit is: hij dient God, en de dienst van God is niet alleen de enige ware
vrijheid, maar ook waardigheid en regering. Juda heerst, dit is: de vorsten en oversten van Juda
heersen met God, zij gebruiken hun macht voor Hem, tot Zijn eer, en in Zijn belang. Zij
heersen met God, die heersen in de vreze Gods, 2 Samuel 23. 3, het is hun eer, dat te doen, en
hun lot zal zijn van God, gelijk die van Juda hier. Juda is Israël, een vorst Gods.
2. Hij was met de heiligen getrouw (of met de heiligen God), verbindt zich nauw met Zijn
dienst, met Zijn priesters, met Zijn volk, met Abraham, Izak en Jacob, in wier voetstappen zij
getrouwelijk wandelen. Zij treden in de weg van de godzaligen, die zo handelen heersen met
God en verwachten hun loon in de hemel. Juda heerste nog, waaruit blijkt, dat de tijd komen
zou, wanneer ook Juda zou opstaan en ontaarden. Zie, als wij zien, hoe velen er zijn, die God
met leugen en bedrog omsingelen, dan is het een troost voor ons, te bedenken, dat Hij Zijn
overblijfsel heeft, dat met een voornemen des harten Hem aankleeft. Voor hen, die aldus
getrouw zijn tot de dood, is de kroon des levens weggelegd, als huichelaars en leugenaars hun
deel buiten zullen hebben.

HOOFDSTUK 12
11:12 (12:1) Die van Efraim hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis Israels met bedrog;
maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw.
1 (12:2) Efraim weidt zich met wind, en jaagt den oostenwind na; den gansen dag
vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt
naar Egypte gevoerd.
2 (12:3) Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar
zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden.
3 (12:4) In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen; en in zijn kracht gedroeg hij
zich vorstelijk met God.
4 (12:5) Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel, en overmocht Hem; hij weende en
smeekte Hem. Te Beth-el vond hij Hem, en aldaar sprak Hij met ons;
5 (12:6) Namelijk, de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn gedenknaam.
6 (12:7) Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op
uw God.
7 (12:8) In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken;
8 (12:9) Nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in
al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij.
9 (12:10) Maar Ik ben de HEERE, uw God, van Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen
wonen, als in de dagen der samenkomst;
10 (12:11) En Ik zal spreken tot de profeten, en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen; en door
den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen.
11 (12:12) Zekerlijk is Gilead ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te Gilgal offeren zij
ossen, ja, hun altaren zijn als steen hopen op de voren der velden.
12 (12:13) Jakob vlood toch naar het veld van Syrie, en Israel diende om een vrouw, en
hoedde om een vrouw.
13 (12:14) Maar de HEERE voerde Israel op uit Egypte door een profeet, en door een profeet
werd hij gehoed.
14 (12:15) Efraim daarentegen heeft Hem zeer bitterlijk vertoornd; daarom zal Hij zijn bloed
op hem laten, en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden.

In dit hoofdstuk hebben wij,
I. Een ernstige aanklacht, tegen Israël en Juda ingebracht, vanwege hun zonden, de reden
waarom God met hen twist vers 2,3. Vooral de zonde van trouwbreuk en onrecht waarvan
Efraïm beticht wordt, vers 8, en waarvan Efraïm zich vrijpleit, vers 9. En de zonde van de
afgoderij, vers 12, waardoor God verwekt wordt om met hen te richten, vers 15.
II. Waardoor deze hun zonde nog verzwaard wordt, namelijk door de eer die God vader Jacob
geschonken had, vers 4-6, hun verheffing van een onaanzienlijk getal tot een groot volk vers
13, 14 en de zorg, die Hij voor hun zieleheil hal gedragen, door hun profeten te zenden, vers
11.
III. een oproeping van de onbekeerden om zich tot God te bekeren, vers 7.
IV. een aanwijzing van de genade, die God hun had voorbehouden, vers 10.

Hoséa 12:1-14
In deze verzen
I. Wordt Efraïm aangetoond zijn dwaasheid, als het zich op Egypte en Assyrië verlaat, wanneer
het benauwd is, vers 2 :Efraïm weidt zich met wind, dit is: voedt zich met ijdele hoop op
mensenhulp, als het met God in vijandschap leeft. Wanneer het met teleurstellingen te kampen
heeft, blijft het hetzelfde spel spelen en jaagt de oostenwind gretig en hijgend na, die het toch
niet kan vatten, en, al kon het zulks, toch niet voedzaam naar schadelijk zou vinden. Een
Engelsch spreekwoord zegt, dat de oostenwind voor mens noch beest goed is. Er was gezegd
Hoofdstuk 8:7 :Zij hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Wat de mens zaait,
dat zal hij maaien, en wat hij maait, daarvan eet hij, daarmede voedt hij zich, hij weidt zich met
wind, met de oostenwind. Zie, degenen, die hun vertrouwen op het schepsel stellen, stellen zich
dwaas aan en geven zich heel veel moeite om hun eigen ziel te bedriegen en zich ellende te
bereiden. De gansen dag vermenigvuldigt hij leugen, dit is: vermenigvuldigt verbonden en
overeenkomsten met zijn naburen, die alle hen teleurstellen, ja die zijn ondergang verhaasten.
Juist de volken, waartoe hij zijn toevlucht neemt, zullen hem ten val brengen. Zij, die hun
vertrouwen op leugens stellen, zullen er al meer begeren, om er te vaster hun hoop op te
kunnen bouwen, alsof veel saamgestrengelde leugens een waarheid konden vormen, of vele
gebroken rietstaven en vermolmde stukken een stevige, dat zal blijken een grote zelfmisleiding
en een grote jammer. Zij, die valse ijdelheden onderhouden, Jona 2:8, zullen, naarmate zij die
vermenigvuldigen, zich ook te meer teleurstellingen bereiden en te verder hunlieder
weldadigheid verlaten. De mannen van Efraïm deden dat toen zij zich de hulp van de Assyriërs
door een plechtig verbond meenden te verwerven, dat zij ondertekenden, bezegelden en
bezwoeren. Zij maken verbond met Assur, maar zullen gewaar worden, hoe nutteloos zulks is,
die machtige vorst zal zijn woord gestand doen zolang het hem behaagt. Zij meenden, zich de
hulp van de Egyptenaren te verzekeren door rijke geschenken en voortbrengselen van hun land,
niet slechts om hun gunst te verlangen, maar ook om te tonen, dat hun vriendschap wat waard
was. De olie wordt naar Egypte gevoerd. Maar toen de Egyptenaren die prijs ontvangen
hadden lieten zij Efraïm in de steek, en al de opoffering baatte niets. "Olerum perdidit et
operam", olie en arbeid zijn beide verloren. Dit was zich weiden met wind, dit was leugen en
verwoesting vermenigvuldigen.
II. Ook met Juda heeft God een twist, en met Jacob, hetgeen Juda en Efraïm beide insluit, vers
3 :Ook heeft de Heere een twist met Juda, want, hoewel het een tijd lang nog met God had
geheerst en met de heiligen getrouw geweest was, toch begon het nu te ontaarden. Of: hoewel
Juda, door zich aan het huis van David en aan het huis van Aaron te houden, en dus de
koninklijke en priesterlijke traditie te eren, in het rechte spoor bleef, in vroeger tijd met God
had geheerst en in later tijd met de heiligen getrouw was geweest, toch had God om andere
redenen een twist met Juda en maakte zich op om het te straffen. Zie, al hebben mensen in
enige, in de voornaamste dingen misschien, gelijk, dat neemt niet weg dat zij in andere
verbetering nodig hebben en dus ook beproefd worden, namelijk in dingen waarin zij ongelijk
hebben. Er waren er onder de zeven gemeenten van Klein-Azië, die door Christus geprezen
werden, maar desniettemin volgt er: Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u. Zo ook hier.
Ofschoon het zaad Jacob een volk was, nabij God, toch zal God het straffen om de verkeerde
wegen, waarin het wandelt, en om de verkeerde daden, waaraan het zich schuldig maakt. Want
God ziet de zonde ook in Zijn eigen volk en rekent daarvoor met hen af.

III. Beiden, Efraïm en Juda, worden herinnerd aan Vader Jacob, wiens zaad zij zijn en wiens
naam zij de eer hadden te dragen, aan de buitengewone dingen, die hij en die God voor hem
gedaan had, opdat zij zich te dieper schamen zouden, dat zij van zulk een beroemde stamvader
ontaard waren en de luister van zo’n groten naam bezoedeld hadden. Zo wilde God hen
opwekken en aanmoedigen om tot Hem terug te keren, tot de God van hun vader Jacob, in de
hoop, om zijnentwil genade bij Hem te vinden. Hij had dit volk Jacob genoemd, vers 3, en
gedreigd, het te zullen straffen, maar hoe zou Hij het overgeven? Hoe zal die grote naam
uitgedelgd worden?
1. Aan die heerlijke zaken Jakob de aartsvader betreffende, wordt hier herinnerd, alleen met
korte vermelding, want de voorvallen worden ondersteld, allen bekend te zijn.
a. Zijn worsteling met Ezau in de baarmoeder: daar hield hij zijn broeder bij de verzenen, vers
4. De geschiedenis vinden wij in Genesis 25:26. Het was een vroege dappere daad, een
trachten naar de voorrang, een vroom verlangen naar het eerstgeboorterecht in het verbond,
dat Ezau heeft veracht, hetgeen hem zozeer ten kwade is geduid. Maar zijn ontaard zaad, dat
zich met de volken vermengde en verbonden met hen maakte, verontreinigde die kroon en
legde die eer in het stof, die hij zo roemvol verworven had. Toen werd hem de heerschappij
gegeven: De meerdere zal de mindere dienen. Toen werd hij door God als de uitverkorene
aangewezen. Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat. Maar zij hadden door hun
zonde zowel Gods liefde als de heerschappij over hun naburen verbeurd.
b. Zijn worsteling met de Engel. Gedenkt, hoe uw vader Jacob zich vorstelijk gedroeg tegen de
Engel, met de kracht, die God hem had gegeven, Hij twistte niet met hem naar de grootheid
van Zijn macht, maar sloeg acht op hem, Job 23:6. De Engel, met Wie hij worstelde, Die God
genoemd wordt, onderstelt men daarom, dat de Zone Gods is, de Engel des verbonds. God
was zowel Jacobs tegenpartijder als Zijn steun, en toonde in Zijn tweede werking Zich groter
dan in Zijn eerste, als het ware strijdende tegen Hem met Zijn linker-, en met Zijn rechterhand
hem meer kracht schenkende. Zo spreekt Dr. Pocock. Gods voorzienigheid streed tegen hem,
als hem het een of ander gevaar ontmoette, toen hij naar huis terugkeerde, maar de genade
Gods bekwaamde hem om vrolijk op zijn weg voort te gaan. En wanneer Zijn geloof zich
grondde op Gods beloften, dan kwam dit alle vrees te boven, die Gods leidingen bij hem
opwekken, dan droeg hij zich vorstelijk met God en overmocht Hem. Maar het heeft toch
bijzonderlijk betrekking op zijn gebed om verlossing van Ezau en om een zegen: Hij overmocht
Hem, want hij weende en smeekte Hem. Hier ontmoeten wij een samengaan van de hoogste
moed en de grootste tederheid, Jacob worstelt als een held en weent als een kind. Zie, gebeden
en tranen zijn de wapens waarmede de heiligen de roemrijkste overwinningen hebben
bevochten. Zo werd Jacob een Israël, een vorst Gods, zijn zaad wordt Israël genoemd, maar zij
waren die naam onwaardig, zij hadden hun gemeenschap met God verbeurd en verloren,
doordat zij hun plicht verzaakt hadden en tegen Hem in opstand gekomen waren.
c. Zijn ontmoeting met God te Beth-El. Te Beth-El vond hij Hem en aldaar sprak Hij met ons.
Hij vond God de eerste maal te Beth-El toen hij naar Paddan-Aram ging, Genesis 28:10 en de
tweede maal, na zijn terugkeer, Genesis 35:9 enz. Waarschijnlijk wijst dit vers op beide
gelegenheden, want bij beide sprak God tot Jacob en vernieuwde Hij Zijn verbond met hem, de
profeet mag wel zeggen: aldaar sprak Hij met ons, die Jacobs zaad zijn, want beide keren sprak
God met Jacob ten aanzien van zijn zaad, Genesis 28:14 :Uw zaad zal wezen als het stof van
de aarde, en in Genesis 35:12 :Aan uw zaad na u zal Ik dit land geven. zo maakte God een
verbond met hem en met zijn zaad na hem. Billijk wordt het zaad Jacobs hierover bestraft,

want in de eigen plaats, die vader Jacob Beth-El, huis Gods, genoemd had, als een herinnering
aan de gemeenschap, die hij daar met God gehad had, richtten zij hun gouden kalveren op om
die te dienen. zo veranderden zij BethEl in een Beth-Aven, huis van de ongerechtigheid. Daar
sprak God met hen en beloofde hun overvloedige, grote beloften, die zij veracht en waarvan zij
de zegen verloren hadden.
2. Uit deze geschiedenissen van Jacob worden twee gevolgtrekkingen gemaakt ten aanzien van
Jacobs zaad.
A. Ze geven ons onderricht. Uit hetgeen tussen God en Jacob voorgevallen is, kunnen wij
leren, dat JHWH, de Heere de God van de heirscharen, de God Israëls is, Hij was de God
Jacobs, en dit is Zijn gedenknaam door alle geslachten van het zaad Jacobs, vers 6. Des te meer
schande voor degenen, die deze gedenknaam van hun kerk vergeten, de God van hun vaderen
verlaten en de Heere van de heerscharen voor Baäl verwisseld hebben. Zie, alleen diegenen
worden voor Gods volk gerekend, die de gedenknaam Gods in ere houden de gedenknaam, die
Hij zelf heeft ingesteld, waaronder Hij Zich bekend maakt en gediend wil wezen. Hier zijn twee
gedenknamen, waardoor Hij van alle andere wordt onderscheiden, en waaronder Hij begeert,
door ons erkend en aangebeden te worden.
a. De eerste noemt Zijn zelfbestaan. Hij is JHWH, vrijwel hetzelfde als Ik ben, Dezelfde, Die
was, Die is, en Die komen zal, oneindig, eeuwig en onveranderlijk. JHWH is Zijn gedenknaam,
Zijn bijzondere naam.
b. De andere noemt Zijn bestuur over alles. Hij is de God van de heerscharen, die alle
legerscharen van hemel en aarde tot Zijn beschikking heeft en er gebruik van maakt naar Hem
behaagt. Jacob zag Mahanaim-Gods twee legerbenden, omtrent de tijd, toen hij met de Engel
heeft geworsteld, Genesis 32:1, 2, en zo leerde hij God de God van de heirscharen noemen en
bracht die gedenknaam tot ons over. Gods namen, titels en eigenschappen zijn Zijn
gedenknamen, er is geen behoefte Hem af te beelden. En wat een openbaring van God voor
enen was, is Zijn gedenknaam voor velen, voor alle geslachten.
B. Ze geven ons een vermaning, vers 7, Is het, dat Jacob, uw vader, deze gemeenschap met de
Heere de God van de heirscharen heeft gehad, en dat nog Zijn gedenknaam is? Dan
a. Laat degenen, die van Hem zijn afgedwaald, tot Hem terugkeren. Gij dan, bekeer u tot uw
God. Hij, die de God Jacobs, de God Israëls was, is uw God, van Hem zijt gij
onrechtvaardiglijk en ondankbaar afgeweken, keer dus tot Hem terug door berouw en geloof,
keer terug tot Hem als de Zijne, om Hem lief te hebben Hem te gehoorzamen en op Hem te
vertrouwen.
b. Laat degenen, die bekeerd zijn, met Hem gemeenschap hebben in een heilige wandel en
godzaligheid. Bewaar weldadigheid en recht weldadigheid in hun ondersteunen en helpen van
armen en ellendigen, recht in ieder het zijne te geven. Wees vriendelijk jegens allen en doe
niemand onrecht. Bewaar vroomheid en recht (zo kan men ook lezen), leef rechtvaardig en
godzalig in deze tegenwoordige wereld, wees vroom en eerlijk. En zulks niet alleen nu en dan,
maar met zorgvuldigheid en volharding en nauwgezet in de beoefening van de godzaligheid.
c. Laat hen, die met God wandelen, een leven van afhankelijkheid van Hem leiden: Wacht
gedurig op uw God, met gelovige verwachting om van Hem alle hulp en nooddruft te

ontvangen, die ge behoeft. Degenen, die een leven van overeenstemming met God leven zullen
ook een leven van vertrouwen en troost genieten, tenzij ze dat zelf niet aannemen. Laat onze
ogen geduriglijk op de Heere zijn, en laat ons een heilige gerustheid en vrolijkheid des geestes
bewaren onder de bescherming van de goddelijke macht en de invloed van de goddelijke
genade, zonder angst voor mogelijk kwaad door het geloof geduriglijk ons in Hem
verblijdende, wachtende op onze Verbondsgod.
In deze verzen zijn samengevoegd
I. Vermaan wegens zonde. Als God verschijnt om met een volk te twisten, opdat Zijn eigen
gerechtigheid te voorschijn trede, dan toont Hij deszelfs ongerechtigheid. Efraïm werd
opgeroepen om tot zijn God terug te keren en recht te bewaren, vers 7. Om nu aan te tonen
hoe nodig deze terugkeer was, wordt hun gewezen, hoe hij door afgoderij van God is
afgeweken en de wetten van recht en gerechtigheid heeft gebroken.
1. Hun wordt ten laste gelegd, de geboden van de tweede tafel overtreden te hebben, vers 8, 9.
Merk hier op
A. Van welke zonde hij wordt beschuldigd: Hij is een koopman. De Engelse kanttekening leest
een eigennaam: Hij is Kanaän, of een Kanaäniet, onwaardig de naam van Jacob of Israël te
dragen en waardig als een vervloekte uit dit goede land geworpen te worpen gelijk eenmaal de
Kanaänieten. Zie Amos 9:7. Maar Kanaän betekent somtijds koopman en wordt
hoogstwaarschijnlijk hier in deze zin bedoeld, terwijl Efraïm wordt beschuldigd van
oneerlijkheid in de handel. Ofschoon God Zijn volk een land had gegeven, vloeiende van melk
en honig, toch verbood Hij hun niet, zich door handel te verrijken, daarin, zowel als in het
bewonen van het land waren zij de opvolgers van de Kanaänieten, zie zagen de overvloed van
de zeeën en de bedekte verborgene dingen des zands, Deuteronomium 33:19. En wanneer zij
nu eerlijke kooplieden waren geweest, zou hun daarvan geen verwijt zijn gemaakt, maar het
zou hun een eer en een zegen geweest zijn. Maar zij zijn kooplieden gelijk de Kanaänieten
waren, die alleen dan eerlijk waren als men hun op de vingers zag maar bedrogen, zodra ze hun
kans schoon zagen. zo handelt ook Efraïm: hij bedriegt en verdrukt. Zie, er is verdrukking
door bedrog evenzeer als door geweld. Het zijn niet alleen vorsten, heren en meesters, die hun
onderdanen of ondergeschikten verdrukken, maar ook kooplieden en handelaars staan vaak
schuldig aan verdrukking jegens degenen, met wie wij zaken doen, wanneer ze van
onwetendheid of dringende behoefte misbruik maken om hoge prijzen te bedingen of met
strengheid betaling te eiser. Efraïm bedroog,
a. Met zeer veel kunst en behendigheid: In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal.
Hij gebruikt een weegschaal en levert zijn waar bij maat of gewicht, als ware het hem om grote
nauwkeurigheid te doen, maar zijn weegschaal is bedriegelijk, zijn maten en gewichten zijn
vals, en zo pleegt hij het grootste bedrog onder de schijn van eerlijkheid. Zie, God let op
kooplieden en handelaars, wanneer zij hun waren leveren en hun geld ontvangen, of zij eerlijk
of oneerlijk te werk gaan. Hij merkt op, wat voor weegschaal zij in de hand houden en hoe ze
die houden, en al merkt de koper het geheim bedrog niet, dat misschien de druk van een vinger
uitricht, God ziet en weet het. Door ‘s mensen vernuft wordt handel een geheim, maar het is
treurig, wanneer des mensen zonde er een geheim van ongerechtigheid van maakt.

b. Met veel vermaak en hoogmoed. Hij bemint te verdrukken. Verdrukking is al erg genoeg,
maar ze te beminnen is nog erger. Zijn consciëntie bestraft en houdt hem niet meer tegen, als
dat zo was kon hij de verdrukking niet liefhebben. Zijn verdorvenheid is zo groot en hij heeft
zozeer over zijn beter ik gezegevierd, dat hij niet alleen de winst van de verdrukking, maar de
verdrukking, dit is: de oneerlijkheid liefheeft. Hij zondigt om te zondigen en schept vermaak
erin, dat hij de niets kwaads vermoedende bij de neus kan nemen.
B. Hoe hij zich zelf in deze zonde rechtvaardigt, vers 9. Goddelozen hebben wat te zeggen,
wanneer men hen op hun fouten wijst, om die goed te praten, de éne of andere drogreden om
de klem van de beschuldiging te ontkomen. Efraïm wordt beschuldigd van handelsbedrog. Wat
voert hij nu ter verontschuldiging aan? Hij ontkent de aanklacht niet, zegt niet: onschuldig,
maar erkent evenmin in ootmoed zijn schuld, vraagt geen vergiffenis, maar meent zich te
rechtvaardigen. Veronderstel, dat hij een bedriegelijke weegschaal gebruikt. Toch,
a. Voert hij aan, dat hij een goede winst heeft gemaakt. Laat de profeet zeggen, wat hij wil van
dit bedrog, van het zondige ervan en de vloek Gods, die er op rust, hij kan maar niet inzien, dat
er enig kwaad of gevaar in steekt, want hij weet zeker, dat het hem voordeel heeft opgeleverd.
Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen. Wat gij er ook van zegt ik ben
er wel bij gevaren. Zie, vleselijk gezinde harten worden vaak in de mening, dat zij goed doen,
bevestigd door werelds gewin en voorspoed in hun wegen. Maar dat is een groot zelfbedrog.
Ieder woord van Efraïms pleitgrond toont zijn dwaasheid.
Ten eerste. Het is dwaasheid, de rijkdom van deze wereld groot goed te noemen, want dat is
hij niet Spreuk. 23:5.
Ten tweede. Het is dwaasheid te menen, dat wij die van onszelf hebben, te zeggen (gelijk
sommigen lezen): Ik heb mij zelf rijk gemaakt, het grote goed, dat ik verworven heb, heb ik
alleen te danken aan mijn vernuft en vlijt. Ik heb het verkregen, mijn krachten de sterkte van
mijn hand heeft mij dit vermogen verkregen.
Ten derde. Het is dwaasheid te wanen, dat wat wij verkregen hebben, voor ons zelf is. Ik heb
mij groot goed verkregen, als ware dat voor ons eigen bezit en gebruik bestemd, wij zijn
slechts rentmeesters, die het in bewaring hebben ontvangen.
Ten vierde, het is dwaasheid, zich op rijkdom te beroemen en in overmoed uit te roepen: Ik
ben rijk geworden. Rijkdom is geen eer voor de ziel, niet het kenmerk van de godvrezenden en
geeft geen zekerheid. Daarom, de rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom, Jakobus 1:9, 10.
Ten vijfde, het is dwaasheid te geloven dat onrechtvaardig verkregen rijkdom ons onschuldig
maakt of zekerheid geeft of rust bezorgt, want de voorspoed van de zotten bedreigt en ruïneert
hen. Zie Jesaja 47:10, Spreuk. 1:32.
b. Hij pleit, dat hij een goede naam behouden heeft. Het is een gewoonte van zondaars,
wanneer zij door hun predikanten terecht vermaand worden, zich op hun buren te beroepen,
en, omdat deze niets kwaads van hen weten of zeggen willen of goed noemen wat door hun
predikanten wordt afgekeurd, die predikanten onbeschaamd tegen te spreken. In al mijn arbeid,
zegt Efraïm, zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij, vers 9. Zie, vleselijk
gezinde harten zijn geneigd een goede mening omtrent zichzelf te koesteren, wanneer hun
buren zich gunstig over hen uitlaten. Efraïm was zeer zeker, want,

Ten eerste. Al zijn buren wisten, dat hij ijverig was in zijn handel, zij letten op al zijn arbeid en
prezen hem daarvoor. De mensen zullen u prijzen, wanneer gij voor u zelf wel doet.
Ten tweede. Niemand van hen wist, hoe bedriegelijk hij in zijn handel te werk ging. Hij deed
alles met zoveel overleg, dat niemand kon tegenspreken, dat hij met eerlijkheid handel dreef.
Want of,
C. Hij verborg zijn bedrog, zodat niemand het ontdekte, welke ongerechtigheid ik ook bega,
niemand zal ze vinden. Alsof geen ongerechtigheid God mishaagde, of noodlottig voor de ziel
was, dan die ook voor mensen open en bloot ligt. Wat zal het ons helpen, dat geen mens
ongerechtigheid in ons vindt, wanneer God zeer veel kwaad ontdekt en ieder verborgen werk,
zelfs verborgen bedrog, in het gericht brengt? Of,
D. Hij verontschuldigde zijn bedrog, zodat niemand daar kwaad in zag: Zij zullen in al mijn
arbeid geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij, niets inderdaad slechts, niets, dat
onverschoonbaar is, alleen wat vergeeflijk kwaad eigenlijk niet noemenswaard. Ook God,
menen zij, zal daar nauwelijks opletten. Het is fatsoenlijke overtreding, niets dan algemeen
gebruik, iedereen handelt zo, en het geeft voordeel. Dat is, denken zij, geen ongerechtigheid,
geen zonde, niemand zal hen daarom minder achten. Maar God ziet met andere ogen dan de
mens, en Zijn oordeel is verschillend.
2. Hij wordt voorts van afgoderij beticht van zonde tegen de eerste tafel van de wet, van wat
bijzonderlijk ijdelheid heet, het maken en vereren van beelden, die ijdelheden zijn, vers 12. Zij
zijn enkel ijdelheid, zij geven geen nut, maar bedriegen. Nu vermeldt de profeet twee plaatsen,
berucht om haar afgoderij:
a. Gilead aan de andere kant van de Jordaan, dat tevoren daarom gebrandmerkt is, Hoofdstuk
6:8, Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Het is een ding, dat verbazing moet
wekken, dat waard is in droefheid betreurd te worden. Gilead was een vruchtbaar, aangenaam
land (spreekwoordelijk om zijn aangenaamheid beleend, Jeremia 22:6), en verlaat dat zo snood
de Heere? Het was een grensgebied, lag dus eerst bloot aan invallen van vijanden en had dus de
meeste behoefte aan goddelijke bescherming. En toch onttrekt het zich daaraan door zijn
ongerechtigheid? Is er ongerechtigheid in Gilead? Ja,
b. En tevens in Gilgal, daar offeren zij ossen, vers 12, daar zijn hun altaren, die zij hebben
opgericht, hetzij voor vreemde goden ten hoon van God zelf hetzij voor de God Israëls met
minachting van Zijn eigen aangewezen altaren, altaren als steenhopen op de voren van de
velden. Is er alleen in Gilead ongerechtigheid? lezen sommigen. Is het alleen in deze afgelegen
delen van het land dat het volk zo bijgelovig is, waar zij onmiddellijk aan heidenvolken
grenzen? Neen, te Gilgal is men even slecht. In Gilead beschermde God Jacob, hun vader, van
wie Hij gesproken had, tegen de woede van Laban, en daar bedrijft gijlieden ongerechtigheid?
II. Hier vinden wij bedreigingen met wraak voor de zonden. Ik zal u nog in tenten doen wonen
als in de dagen van de samenkomst, dat is: Ik zal u in zo’n toestand brengen, dat gij in tenten
moet wonen gelijk de Israëlieten gedurende de veertigjarige woestijnreis, want dat waren de
dagen van de samenkomst. Efraïm vergat dat God hem uit Egypte had opgevoerd en gemaakt
had wat hij was, hij werd trots op zijn rijkdom en trachtte allen op oneerlijke wijze te
vermeerderen. Daarom dreigt God, de woestijntoestand, toen men in tenten woonde, terug te
roepen en hem arm, laag, verlaten zonder vaste woonplaats te laten. Zie het is billijk van God,

wanneer de mens door zonde zijn tent in een huis heeft veranderd, door Zijn oordeel zijn huis
weer tot een tent te vernederen. Dat is gewisselijk eene bedreiging, vers 15. Efraïm
daarentegen heeft Hem zeer bitterlijk vertoornd door zijn ongerechtigheid, die Gode zo zeer
mishaagt, dat zij Hem ten laatste bitterheid wordt. zo eigenzinnig was Efraïm in zijn zonde
tegen kennis en overtuiging, dat, zo iemand ze zag hij niet anders kon zeggen, dan dat hij
bedoelde, God ten hoogste te vertoornen.
Het zou zeker zijn eigen verderf veroorzaken, dat kan niet anders, wanneer iemand God hoont
en het vuur van Zijn wrake aansteekt. Daarom,
a. Hij zal zijn verbeurd leven wegnemen: H) zal zijn bloed op hem laten, dat is: Hij zal hem niet
onschuldig houden, maar de dood over hem brengen, die de bezolding van de zonde is. Zijn
bloed zal op zijn hoofd zijn, 2 Samuel 1:16, want zijn eigen ongerechtigheid heeft tegen hem
getuigd, en hij alleen zal ze dragen. Zie, wanneer zondaars omkomen, dan wordt hun bloed op
hen gelaten.
b. Hij zal zijn verbeurde eer wegnemen: zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. God is zijn
Heere, hij had door afgoderij en andere zonden de Heere gehoond en Hem oneer aangedaan,
zijn naam en afkomst gesmaad, en anderen oorzaak gegeven, eveneens te doen. Nu zal God
hem die smaad vergelden, naar het woord, dat Hij gesproken had: Die Mij smaden, zullen licht
geacht worden. Zie, smadelijke zonden worden smadelijk gestraft. Als Efraïm God smaadheid
had aangedaan, dan zullen zijn naburen hem ook smaad vergelden.
III. Nu volgt de herinnering van vroegere genade, om nog te dieper te overtuigen van zwarte
ondankbaarheid in zijn opstaan tegen God. Laat hem schaamrood worden, als hij bedenkt,
1. Dat God hem uit een lage staat had opgeheven. Toen Efraïm rijk was geworden, had hij zich
daarop verhoovaardigd en vergeten wat God hem had (opdat hij die weldaden niet vergete)
opgedragen, jaarlijks te gedenken, Deuteronomium 26:5. Mijn vader was een bedorven Syriër.
Maar hier herinnert God er hem aan, vers 13. Laat hem gedenken, niet alleen wat Jacob voor
eer had ontvangen, hoe vorstelijk hij zich tegen God had gedragen, vers 4 (een eer, waaraan
Efraïm geen deel had, zolang hij in opstand tegen God verkeerde), maar ook welk een arme
knecht hij was, toen hij bij Laban kwam, een omstandigheid, voldoende om hen te
verootmoedigen, dat zich op zijn latere welstand verhieven. Jacob vlood toch naar het veld van
Syrië, om zijn wraakzuchtige broer te ontkomen, en diende daar een gierige oom om een
vrouw, en hoedde om een vrouw, omdat hij niets had, dat als huwelijksschat kon dienen. Jacob
was een arme, geringe vluchteling, daarom mocht zijn nakomelingschap niet hoogmoedig zijn.
Hij was een oprecht (de Engelse vertaling heeft: eenvoudig) man, wonende in tenten en
schapen hoedende, daarom paste hem een bedriegelijke weegschaal slecht. Hij diende om een
vrouw, die geen dochter van de Kanaänieten was, gelijk Ezau’s vrouwen, daarom was het
schande, zo te ontaarden, dat zijn zaad met de Kanaänieten op één lijn kwam te staan. God had
hem op zijn vlucht en in zijn dienst bij Laban wonderlijk bewaard, zodat hij buitengewoon
vermenigvuldigd was. En uit die wortel uit een dorre aarde was een aanzienlijk volk
voortgesproten, dat zijn naam droeg, waardoor Gods goedheid jegens hem en zijn geslacht
verheerlijkt werd, maar hetwelk dat geslacht een blaam werd van lage ondankbaarheid jegens
God, zijn Schepper en Weldoener.

2. Dat God hem uit de ellende bevrijd en verheven had tot zijn tegenwoordige hoogte, niet
alleen uit armoede, maar ook uit slavernij vers 14, waardoor de verplichting om God te dienen
te groter werd, en ook te groter zijn schuld, nu hij andere goden had nagevolgd.
a. De Heere voerde Israël op uit Egypte, opdat hij Hem dienen zou, en verwierf Zich door die
uitleiding uit de slavernij een bijzonder recht op hem en op zijn dienst.
b. Hij bewaarde hem, gelijk schapen bewaard worden door des herders zorg. Hij behoedde hem
tegen Farao’s woede aan de Rode Zee, beschermde hem tegen alle gevaren van de woestijnreis
en zorgde voor zijn onderhoud.
c. Hij deed dit door een profeet, Mozes, die, al wordt hij koning in Jeschurun genoemd,
Deuteronomium 33:5, toch als profeet onder Israël optrad, op bevel van God en door de macht
van Diens woord. Het teken van Zijn gezag was geen schepter, maar een staf Gods. Daarmede
gebood hij zowel Egypte’s plagen als Israëls zegeningen. Mozes als profeet was een type van
Christus, Handelingen 3:22, en toch is het door Christus als profeet, dat wij uit het Egypte van
de zonde en van Satan worden uitgeleid, door de macht van Zijn waarheid. Dit toont nu aan
hoe zeer ondankbaar en onwaardig dit volk was,
A. In hun verwerping van God, die hen uit Egypteland opgevoerd had, hetwelk in de aanhef
van de tien geboden bijzonder vermeld wordt als een reden voor het eerste, waarom zij geen
andere goden voor Zijn aangezicht zouden hebben.
B. In het verachten en vervolgen van Zijn profeten, die zij hadden moeten liefhebben en
waarderen, ook hadden zij moeten trachten uit te vinden, wat Gods bedoeling met hun zending
was, om wille van die profeet, door wie God hen uit Egypteland geleid en in de woestijn
bewaard had. Zie, de zegen, die wij door Gods woord hebben genoten, vermeerdert onze
zonde en dwaasheid, zo wij het woord van God niet achten.
3. Dat God voor zijn opvoeding had gezorgd, toen hij opwies. Dit voorbeeld van Gods
goedheid vinden wij in vers 11. Gelijk Hij hem door een profeet verlost had, zo ging Hij voort,
door profeten tot hen te spreken. De mens, uit het stof van de aarde geformeerd, wordt ook
door de aarde gevoed. zo was dit volk door profetie geformeerd en door profetie gevoed en
onderwezen. Beginnende met Mozes en voortgaande tot al de profeten, door de verschillende
eeuwen dier kerk heen, vinden wij, dat goddelijke openbaring hand aan hand ging met hun
onderricht.
a. Zij hadden profeten, die God uit hun midden verwekte, Amos 2:11, een reeks profeten,
zelden waren ze zonder een Geest van de profetie, van Mozes of tot Maleachi toe.
b. Deze profeten waren zieners, zij hadden gezichten en dromen, waarin God hun onmiddellijk
Zijn gedachten openbaarde, met volle verzekerdheid, dat het Zijn getuigenis was, Numeri 12:6.
c. Deze gezichten worden vermenigvuldigd, God sprak niet eenmaal of tweemaal, maar
menigmaal, als op het ene gezicht niet gelet werd, dan zond Hij een ander. De profeten hadden
verscheidenheid van gezichten en dikwijls herhaling van hetzelfde.

d. God had tot hen gesproken door de profeten. Wat die van de Heere ontvingen, brachten ze
duidelijk en getrouw aan het volk over. Het volk had aan de Sinai God gebeden, of Hij tot hen
spreken wilde door mensen gelijk zij, en dat had Hij ook gedaan.
e. In Zijn spreken tot hen door de profeten gebruikte Hij gelijkenissen, om Zijn boodschappen
verstaanbaarder, aangrijpender en gemakkelijke: te onthouden te maken. De gezichten, die zij
zagen, waren dikwijls gelijkenissen, en hun toespraken werden met gepaste vergelijkingen
geïllustreerd. En, gelijk God door Zijn profeten gedaan had, zo deed Hij ook door Zijn Zoon,
Hij gebruikte gelijkenissen, want Hij opende Zijn mond door gelijkenissen. Zie, God houdt
gedachtenis, al doen wij zelf dat niet, van de preken, die wij horen, en zij, die de
genademiddelen lange tijd hebben genoten, vooral zo die zuiver, met kracht en overvloedig
waren, die dus getrouw en liefdevol met Gods wil bekend gemaakt zijn, zullen in de dag der
dagen heel wat te verantwoorden hebben, zo ze in de weg van de ongerechtigheid volharden.
IV. Hier vinden wij ten laatste een aanwijzing van verdere barmhartigheid, en die wordt
gegeven te midden van zonde en toorn (zo verstaan sommigen vers 10): Ik ben de Heere uw
God, van Egypteland af, die u toen en daar tot Mijn volk maakte en sinds die tijd uw God heb
betoond, in een voortdurende reeks barmhartigheden en goedertierenheden, en die nog
vriendelijk voor u ben, hoe slecht gij ook zijt. Ik zal u nog in tenten doen wonen, niet als in de
woestijn, maar als in de dagen van de samenkomst, het Loofhuttenfeest, dat met grote vreugde
gevierd werd, Leviticus 23:40.
1. Zij zullen zien, door de genade Gods, dat, al zijn zij rijk en al hebben zij welvaart verkregen,
toch nog in tenten wonen en zelfs in hun wereldsen voorspoed geen blijvende stad hadden.
2. Zij zullen nog reden hebben, zich in God te verblijden, en wel in de openbare samenkomsten.
Het Loofhuttenfeest was het eerste plechtige feest, dat de joden vierden na hun terugkeer uit
Babel, Ezra 3:4.
3. Deze, zowel als andere beloften, zouden haar volle vervulling hebben in de genade des
Evangelies, die voor gelovigen op hun weg naar de hemel tabernakelen bouwt en hen oorzaak
van vreugde, heilige vreugde in God geeft, zoals het Loofhuttenfeest eenmaal gedaan had,
Zacheria 14:18, 19.

HOOFDSTUK 13
1 Als Efraim sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven in Israel; maar hij is schuldig
geworden aan den Baal en is gestorven.
2 En nu zijn zij voortgevaren te zondigen, en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld
gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedenwerk zijn; waarvan zij nochtans
zeggen: De mensen, die offeren, zullen de kalveren kussen.
3 Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat;
als kaf van den dorsvloer, en als rook uit den schoorsteen wordt weggestormd.
4 Ik ben toch de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan
Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.
5 Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land.
6 Daarna zijn zij, naardat hunlieder weide was, zat geworden; als zij zat zijn geworden, heeft
zich hun hart verheven; daarom hebben zij Mij vergeten.
7 Dies werd Ik hun als een felle leeuw; als een luipaard loerde Ik op den weg.
8 Ik ontmoette hen als een beer, die van jongen beroofd is, en scheurde het slot huns harten; en
Ik verslond ze aldaar als een oude leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde hen.
9 Het heeft u bedorven, o Israel! want in Mij is uw hulp.
10 Waar is uw koning nu? Dat hij u behoude in al uw steden! En uw richters, waar gij van
zeidet: Geef mij een koning en vorsten?
11 Ik gaf u een koning in Mijn toorn en nam hem weg in Mijn verbolgenheid.
12 Efraims ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd.
13 Smarten ener barende vrouw zullen hem aankomen; hij is een onwijs kind; want anders zou
hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan.
14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van den dood: o
dood! waar zijn uw pestilentien? hel! waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen
zijn,
15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er zal een oostenwind komen,
een wind des HEEREN, opkomende uit de woestijn; en zijn springader zal uitdrogen, diezelve
zal den schat van alle gewenste huisraad roven.

In dit hoofdstuk wordt op dezelfde, hoewel over ‘t algemeen niet zeer welluidende, snaren
gespeeld als in de vorige. De mensen geven er niet om, als hun hun zonden of het gevaar van
hun zonden worden bekend gemaakt, en toch is het nodig voor hun welzijn, dat ze met beide
bekend gemaakt worden. Ook hun ze er niet beter van horen dan door het woord van God en
hun getrouwe predikanten opdat ze hun zonde betreuren en laten en het gevaar afgewend
worde. Hier,
I. Wordt het volk Israël bestraft en bedreigd om zijn afgoderij. vers 1-4.
II. Het wordt bestraft en bedreigd om Zijn wulpschheid, hoogmoed en weelde en andere
misbruiken, van hun voorspoed en rijkdom, vers 5 -8.
III. Verwoesting komt over hen om deze en andere zonden, die wordt voorspeld als iets
vreselijks, vers 12, 13, 15, 16.
IV. Degenen onder hen, die God bleven eren, worden bemoedigd in hun hoop, dat Hij zal
verschijnen tot hun verlossing, al vallen hun koningen en vorsten en anderen, die hun tot steun
en hulp moesten zijn weg, vers 9-11, 16.

Hoséa 13:1-15
Afgoderij was de zonde, die de Joden het geredelijkst omringde tot na de ballingschap de tien
stammen vervielen daartoe het eerst maar vooral van de dagen van Achab af, en dit is de
zonde, waarvan zij hier beschuldigd worden.
Merk op
I. Welke voorzorgen God neemt, dat ze niet weder tot afgoderij zullen vervallen. Dit hebben
wij in vers 4. God deed wat er te doen was om hen nabij Zich te houden, wat kon Hij meer
gedaan hebben.
1. Hij maakte Zich hun bekend als de Heere hun God, en maakte hen op bijzondere wijze Zich
tot een volk. zowel door Zijn woord als door Zijn werken al de tijd van Egypteland af betuigde
Hij: Ik ben de Heere uw God: Dat sprak Hij van de berg Sinai: Ik ben de Heere uw God, die u
uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgevoerd. Hij ging voort, dit te verklaren en te
bewijzen door Zijn profeten en door Zijn leidingen.
2. Hij gaf hun een wet, die hun verbood: "Gij zult geen God kennen dan Mij alleen, vers 4. Gij
zult niet alleen geen andere erkennen of dienen, maar ook geen kennis nemen van enige andere
god, noch diens plechtigheden of dienst u eigen maken". Zie, het is een gelukkige
onwetendheid, onbekend te zijn met wat wij niet weten moeten. Wij vinden hen geprezen, die
de diepten van Satan niet gekend hebben.
3. Hij gaf daarvoor een goede reden: Er is geen Heiland dan Ik. Wat wij als een god
aanmerken, daarin hopen wij ook een beschermer, en verlosser te vinden, om ons hier en
hiernamaals gelukkig te maken, en wanneer wij bescherming hebben, dan zijn wij ook
gehoorzaamheid schuldig, waar vrij heil vinden, moeten wij ook aanbidding brengen.
II. De eer, die Efraïm genoot, zolang hij zich vrijhield van afgoderij, vers 1. Als Efraïm sprak,
bevende (Eng. vertaling), of met beving dit is, (gelijk Dr. Pocock het verstaat, terwijl hij zich
jegens God gedroeg als vader Jacob, met tranen en smekingen, dus niet trots en onbeschaamd
tegen God en Zijn profeten sprak, terwijl hij in heilige vreze voor God leefde en Hem zo
diende), zo lang heeft hij zich verheven in Israël, dit is, zolang was hij in aanzien onder de
stammen. Jerobeam, die uit die stam afkomstig was, verhief zich en zijn gezin. Wanneer hij
sprak zo beefde men (gelijk onze vertaling luidt), dit is allen rondom ontzagen hem. Zie,
degenen, die zich vernederen, vooral zo zij zich voor God verootmoedigen, zullen verhoogd
worden. Wanneer mensen met bescheidenheid en zonder ophef van zichzelf spreken, met niet
te groot vertrouwen op eigen oordeel en eerbied voor anderen, dan verheffen ze zich en krijgen
een goede naam. Maar Efraïm is schuldig geworden aan de Baäl, en is gestorven, dit is hij heeft
zijn goede naam verloren, zijn eer is verminderd en verdwenen, en hij is in het stof gelegd. Baäl
is hier het inbegrip van alle afgoderij, toen Efraïm God verzaakte en beelden ging aanbidden,
ontving de staat zijn dodelijke wond en deugde nergens meer toe. Zie, God te verlaten is
iemands dood.
III. Het betreurenswaardige toenemen van de afgoderij onder hen, vers 2. Nu zijn zij
voortgevaren te zondigen toen zij eenmaal begonnen waren Baäl te dienen, was het ijs
gebroken, zij vervielen van kwaad tot erger, gingen meer afgoden dienen, en gaven zich aan
steeds belachelijke dwaasheden over. Zie, de weg van de afgoderij, gelijk die van andere

zonden, gaat naar beneden, en het is moeilijk daarop te blijven staan. Het is de droeve ervaring
van allen, die God verzaken, dat zij steeds meer zondigen. Laat ons hun afval nagaan.
1. Zij maakten zich gegoten beelden, trots, dat zij goden hadden, die zij in een gewenste vorm
konden gieten, dit waren waarschijnlijk miniatuurkalveren als de zilveren temperen van Diana.
IJveraars van deze kalverendienst droegen die waarschijnlijk met zich om er zich voor te
buigen als ze wilden.
2. Zij maakten ze van hun zilver en twijfelden dan niet aan hun eigendomsrecht, wanneer zij ze
met hun eigen geld gekocht of van hun eigen gesmolten zilver gemaakt hadden. Zie, welke
kosten ze zich voor hun afgodendienst getroosten, waaraan zij het beste ten koste legden.
3. Zij maakten ze naar hun verstand, naar hun eigen smaak en lust. Zij overlegden welke vorm
ze aan hun afgod zouden geven en maakten hem dienovereenkomstig, een god naar hun eigen
oordeel. Of: naar hun eigen gelijkenis, in de vorm van een mens. En wanneer zij hun afgoden
naar de gelijkenis eens mensen hadden geformeerd, dan maakten ze er ook stokken en stenen
bij, want zij, die zij maken zijn hun gelijk, en allen, die op hen vertrouwen.
4. Die zijn allemaal smedenwerk. Hun beelden waren niet, gelijk van dat van Diana te Efeziers
bewaard werd, uit de hemel gevallen, Handelingen 19:35. Nee, de smeden stempelden er hun
naam op, zo’n afgod was mensen werk. Zie Hoofdstuk 8:6, Jesaja 44:9 enz.
5:Al waren ze derhalve het werk van hun handen, toch had hun ziel ze lief, want zij zeiden: De
mensen, die offeren, zullen de kalveren kussen. Of de priester riep het volk op, op die wijze de
afgod hun hulde te brengen, of het volk, dat niet zo nabij mocht komen, riep dengenen toe, die
offerden, dat die in hun naam en plaats de kalveren moesten kussen, omdat het dat zelf niet
doen kon, zo begerig was het om een afgod diep te vereren, die men met eigen handen
gemaakt had. Al waren het maar kalveren, het waren toch goden, en daarom werden ze
vereerd en aangebeden. Zij kusten de kalveren als een teken van aanbidding of genegenheid of
gehoorzaamheid. zo worden wij opgeroepen, de Zoon te kussen, Hem als onze Heere en onze
God te erkennen.
IV. Bedreiging met goddelijke wraak voor hun afgoderij. De Heere, Wiens naam IJveraar is, is
een ijverig God en zal Zijn eer geen ander geven, daarom zullen allen, die de beelden dienen,
beschaamd worden, Psalm 97:7. Omdat zij zo gaarne de kalveren kusten, daarom zal God ze
op duidelijke, voelbare wijze van hun dwaasheid overtuigen, vers 3. Zij beloven zich heel wat
veiligheid en voldoening van de dienst van hun afgoden en de bevestiging van hun welvaart,
maar God zegt hun, dat ze teleurgesteld en in hun ongerechtigheid weggedreven zullen
worden. Dit wordt door vier vergelijkingen verduidelijkt. Zij zullen zijn,
1. Als een morgenwolk, die regen belooft aan de dorstige aarde.
2. Als een vroegkomende dauw, die zo’n regen schijnt te verzekeren. Maar beide gaan heen, en
de dag wordt even droog en heet als ooit, zo wuft en voorbijgaand was hun belijdenis van
godzaligheid, Hoofdstuk 6:4, en zo hadden zij Gods verwachting van hen teleurgesteld.
Daarom was het billijk, dat ook hun voorspoed en hun verwachting van hun afgoden hen zou
teleurstellen, en zo gaat het allen, die van deze wereld een afgod maken.

3. Zij zijn als kaf van de dorsvloer, licht en waardeloos, en als kaf door de wind zullen zij
henengedreven worden, Psalm 1:4, 35:5, Job 21:18. Ja,
4. Zij zijn als rook uit de schoorsteen hinderlijk en lastig, zie Jesaja 65:5 en ze zullen als rook
uit de schoorsteen weggeblazen worden, die spoedig verspreid wordt en verdwijnt, Psalm 68:3.
Zie geen blijvende, duurzame troost kan verwacht worden dan van God.
Wij kunnen hier opmerken,
1. De overvloedige zorg, die God voor Israël had gedragen, en de zegeningen, die Hij over hen
had uitgestort, vers 5 :Ik heb u gekend in de woestijn, heb acht gegeven op uw toestand en u
van het nodige voorzien, zelfs in een zeer heet land, toen gij in grote verlegenheid verkeerde en
in de gewone weg geen hulp mogelijk scheen. Zie een beschrijving van deze woestijn,
Deuteronomium 8:15, Jeremia 2:6, en zegt: De God die hen kende en als Zijn eigendom
beschouwde en hen daar voedde, was inderdaad een Vriend, want Hij was een Vriend in nood
en een alvermogende Vriend, die zo’n groot leger kon voeden als alle gewone middelen
uitgeput waren, en zonder Wiens wonderdadige zorg voor hun dagelijksch brood zij zeker
omgekomen waren. Zie, hulp in nood geeft verplichting en moet nimmer worden vergeten.
2. Hun onwaardig ondankbaar misbruik van Gods gunst jegens hen. God had niet alleen in de
woestijn voor hen gezorgd, maar hen ook in het bezit gesteld van het land Kanaän, een goed,
groot en vruchtbaar land. En, vers 6 nadat hunlieder weide was, zijn zij zat geworden. God had
hun beide overvloed en lekkernijen gegeven, en daarvan hadden zij, na de lange ontbering in de
woestijn, waar zij alleen manna kregen, ook volop gebruik gemaakt. Dit was geen hoopvol
voorteken, het zou er beter uitgezien en meer beloofd hebben, als zij er matiger en
bescheidener van hadden genoten en geleerd, zich ook nog te verloochenen, want wat was het
gevolg? Zij zin zat geworden, en hun hart heeft zich verheven. Hun weelde en zinnelijkheid
hadden hen trots, onbeschaamd en zelfgenoegzaam gemaakt. Het duidelijks" wordt dat
uitgesproken door Mozes, Deuteronomium 32:1-3 -15. Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij
achteruit. Toen het lichaam van overvloed welgedaan werd, blies de ziel zich op met
hoogmoed. Toen begonnen zij de godsdienst te achten als iets, dat beneden hen stond, zij
konden zich niet meer vernederen tot zo’n dienst. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog
steekt, onderzocht niet, Psalm 4:10. Toen zij in de woestijn arm en behoeftig waren, achtten zij
het nodig, nabij God te blijven, maar toen zij in Kanaän gevestigd waren en daar het goede
genoten, begonnen zij te geloven, dat zij Hem nu verder niet nodig hadden. Hun hart heeft zich
verheven, daarom hebben zij Mij vergeten. Zie, wereldse voorspoed, als die ‘s mensen
hoogmoed voedt doet hem God vergeten, hij denkt alleen aan Hem, als hij Hem nodig heeft.
Toen Israël zat was geworden, wat kon toen de Almachtige meer voor hen doen? En daarom
zeiden zij Job 22:17 :Wijk van ons. Het is droevig, dat juist de gunsten, die ons aan God
moesten herinneren en doen nadenken over de vraag, hoe Hem Zijn weldaden te vergelden, ons
Hem doen vergeten en onverschillig jegens Hem maken. Wij moeten bedenken, dat wij uit Zijn
hand leven, wanneer wij in de gewone weg onderhouden worden, al komen ons dan, gelijk
Israël in de woestijn, geen wonderen verlossen.
3. Gods rechtvaardig ongenoegen over hun ondankbaarheid, vers 7, 8. De bedreigde oordelen,
vers 3, spraken ervan, dat hun alle goed zou ontnomen worden. De bedreigingen gaan hier
verder en voorspellen, dat allerlei kwaad over hen zal komen, want God, die hen zozeer
begunstigd had, wordt nu hun vijand en strijdt tegen hen. Dit wordt hier met geduchte beelden
geschilderd: Ik werd hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde Ik op de weg. De leeuw is

sterk, wie kan hem wederstaan? De luipaard is listig en waakzaam. Als een luipaard loerde Ik
op de weg Dat roofdier ligt aan de kant van de weg in hinderlaag om reizigers te overvallen en
te verscheuren, zo zal God met Zijn oordelen op hen loeren om hun kwaad te doen, gelijk Hij
vroeger vol zorg was geweest om hun goed te doen, Jeremia 44:27. Geen gelegenheid zal Hij
laten voorbijgaan om hun ondergang te bespoedigen en te verergeren Jeremia 5:6. Een luipaard
waakt tegen hun steden. Een lynx of gevlekt dier (want dat is de luipaard), is boven andere
dieren om zijn kortzichtigheid bekend. Lynx visu, de ogen van een lynx. Dit beduidt, dat niet
alleen de macht, maar ook de wijsheid Gods zich opmaakt tegen degenen, met wie Hij twist.
Sommigen lezen (en de oorspronkelijke tekst laat dat toe): Ik zal zijn als een luipaard op de
weg naar Assyrië. Het oordeel Gods zal hen overvallen juist wanneer zij op weg naar Assyrië,
zijn, om vandaar hulp en bescherming te halen. Er wordt aan toegevoegd: Ik ontmoette hen als
een beer, die van jongen beroofd is en daardoor wanhopig en zeer wreed geworden, 2 Samuel
17:8, Spreuken 28:15, hetgeen te kennen geeft hoe zeer Gods toorn ontstoken was en hoe
zwaar die op hen zou rusten. Hij scheurde het slot van hun hart. Men heeft opgemerkt, dat de
leeuw het hart van zijn prooi zoekt, en zo zal God hen als een leeuw verscheuren. Hij zal zulke
oordelen over hen zenden, als geschikt zijn om hun geest en levensdelen te verteren. Hun hart
had zich verheven, vers 6, maar God zal doeltreffende middelen gebruiken om het te
vernederen. Het wild gedierte des velds verscheurde hen, niet alleen zal God hun als een leeuw
en een luipaard zijn, maar de voorspelling zal ook letterlijk vervuld worden, want het boos
gedierte is één van de vier zware plagen waarmede God dat wederspannig volk zou verderven,
Ezechiel 14:15.
Dit alles nu leert ons,
1. Dat misbruikte goedheid in te groter strengheid verandert. Zij, die God verachten en
beledigen, wanneer Hij voor hen een zorgvuldig tedere Herder is, zal ondervinden, dat Hij voor
Zijn eigen kudde als een verscheurend dier kan worden. Degenen, die God met grote
lankmoedigheid tevergeefs heeft verdragen en met grote toegenegenheid uitgenodigd, zullen
Zijn toorn ervaren, als zij vaten des toorns worden, Romeinen 9:22. "Patientia laesa fit furor,"
veracht geduld verkeert in toorn.
2. Dat de oordelen Gods, wanneer zij onboetvaardige zondaars treffen, onweerstaanbaar en
zeer vreselijk zijn. Zij zullen het slot huns harten verscheuren, de ziel met verwarring vervullen
en ze verscheuren. Wij zullen even onmachtig daartegenover staan als een lam tegenover een
brullenden leeuw, want wie kent de sterkte van Gods toorn? Wetende de schrik des Heeren,
laat ons dan vrede met Hem zoeken, want zijn wij sterker dan Hij?
Het eerste van deze verzen is de hoofdinhoud de somma van al de overige, vers 9, waar wij
hebben:
1. Al de schuld van Israëls ondergang op hem zelf gelegd. O Israël, het heeft u bedorven, het is
uw eigen schuld, of: uw verderf komt daar vandaan, namelijk van al die zonde en dwaasheid,
waarvan gij tevoren beschuldigd zijt, Gelijk uw boosheid u menigmaal gekastijd heeft, zo zal ze
ten slotte u ten val brengen. Zie, die willens en wetens zondigen zijn zelfverwoesters.
Hardnekkige onboetvaardigheid is de grootste zelfmoordenaar. Zij, die door de verwoester
verwoest worden, hebben hun bloed op hun hoofd, zij hebben zichzelf verwoest.
2. Alle eer van hulp, aan Israël verleend wordt de Heere toegeschreven: in Mij is uw hulp. Dat
is,

a. Het kon geweest zijn: Ik had u willen helpen en u genezen, maar gij wilde noch geholpen,
noch genezen worden, gij wilde onverbiddelijk uw eigen verderf tegemoet gaan. Dat zal het
oordeel van de zondaars verzwaren, niet alleen dat zij gedaan hebben wat hun ondergang ten
gevolge moest hebben, maar ook, dat ze de aanbiedingen Gods afgeslagen en Zijn pogingen tot
hun heil tegengewerkt hebben. Ik heb u willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild. Zij
konden gemakkelijk en geheel en al geholpen zijn maar zij hebben de hulp van zich gestoten. ja,
b. Het kon dus zijn: Uw geval is hachelijk, maar niet wanhopig. Gij hebt u zelf verwoest, maar
kom tot Mij, en Ik zal u genezen. Die plank werd de schipbreukeling weggeworpen, tot
verheerlijking niet alleen van Gods macht, dat Hij helpen kan als er geen uitkomst meer
bestaat, hen helpen kan die hulpeloos zijn, meer ook tot verheerlijking van Zijn genade dat Hij
degenen wil helpen die hun eigen ondergang hebben bewerkt en daarom billijk aan hun lot
konden worden overgelaten, dat Hij helpen wil degenen, die zo lang Zijn hulp geweigerd
hebben. Dr. Pocock geeft een afwijkende lezing en verklaring van deze woorden: O Israël, dit
heeft u bedorven, dat in Mij uw hulp is. Het leunen op God en Zijn hulp heeft u stout gemaakt
in die goddelijke wegen, die uw ondergang zijn geworden.
In de overige verzen nu, kunnen wij zien:
I. Hoe Israël zichzelf heeft bedorven. Er wordt gezegd, Hoofdstuk 14:1, Zij, Samaria, is
wederspannig geweest tegen haar God, heeft haar verbond met Hem gebroken, een verbintenis
met Zijn vijanden aangegaan en de wapens tegen Hem opgenomen. Dit was de zaak, die Israël
bedorven heeft, want nooit heeft zich iemand tegen God verhard en voorspoed gehad. Zie,
degenen, die tegen hun God opstaan, verderven zichzelf, want zij maken Hem hun vijand,
tegen Wien ze toch niet bestaan kunnen.
1. Zij leggen zich toorn op tegen de dag van de wrake en werken zo hun eigen ondergang. Zo
doen zij dag aan dag, en die dagen zullen op de jongste dag in herinnering gebracht worden,
vers 12. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. God heeft er nota
van genomen, ze in Zijn boek geschreven, Hij zal ze voorbrengen en er later rekenschap van
vragen. Hun vroegere zonden werken mee tot hun later oordeel, zij zijn bij Hem opgesloten,
Deuteronomium 32:34, 35, Job 14:17. Zij zijn welbewaard en worden niet vergeten, noch het
getuigenis tegen de zondaar verloren: ze mogen verborgen zijn en de zondaar zelf onbewust
zijn. Zij zijn opgesloten in Gods alwetendheid en in des zondaars consciëntie. Zie, de zonde des
zondaars wordt niet vergeten tot ze vergeven wordt, anders wordt er nauwkeurig boek van
gehouden, en dat boek eenmaal geopend.
2. Zij maken geen haast, zich te bekeren en hulp bij God te zoeken, wanneer zij Zijn kastijding
ondergaan.
a. Zij veroorzaken hun eigen verderf, omdat ze niet doen wat zij moeten voor hun eigen
zaligheid, vers 13.. De zonde brengt hen in moeite en smart: Smarten van een barende vrouw
zullen hem aankomen. Zij zullen lijden om hun zonde, en ze zo leren kennen, zij zullen er door
in pijn en doodsangst geraken, zeer scherp en streng, als de pijn van een barende vrouw, vol
hoop en belofte, en wachtende op de naderende verlossing, daardoor kastijdt God ze en
bedoelt hun welzijn. Zij worden getuchtigd, maar niet vernield. Maar
b. Zij worden door die kastijding niet geleerd gelijk het moest, niet gebracht tot berouw en
bekering, waardoor hun smart in vreugde zou veranderd zijn. Hij is een onwijs kind, want

anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan, maar doorbrekende, worstelen om
uit te komen, opdat hij niet in de geboorte omkome en dood geboren worde. Ware het kind,
waarvan de moeder in arbeid is, bekwaam om zijn eigen belang te behartigen, dan zouden wij
het een onwijs kind noemen, als het verkoos zo lang in de geboorte te blijven steken want de
omzwevende gevangene zal haastiglijk losgelaten worden, en hij zal in de kuil niet sterven
Jesaja 51:14. Zie, zij kunnen terecht hun eigen verwoesters genoemd worden, die hun bekering
uitstellen, waardoor alleen zij behouden konden worden. Degenen, die hun bekering uitstellen,
lopen gevaar, ze onmogelijk te maken, laten dezulken toch haast maken en zo spoedig mogelijk
de enig goede keuze doen.
3. Daarom worden zij verdorven, omdat zij datgene gedaan hebben, wat hun ondergang zeker
maakte, en nagelaten wet hun enige hulp had kunnen zijn. Hier vinden wij eene droeve
beschrijving van de ellende, waartoe zij veroordeeld zijn, vers 15 en Hoofdstuk 14:1. Hier
wordt stilzwijgend aangenomen, dat Efraïm vrucht zal voortbrengen onder de broederen, zijn
naam betekent vruchtbaarheid. Hij is vruchtbaar ten aanzien van de voortbrengselen zijns lands
en het grote aantal van de bewoners, het was beide een rijke en volkrijke stam, gelijk tevoren
was voorspeld, maar de zonde verkeer! deze vruchtbaarheid in onvruchtbaarheid. Jozef was
een vruchtbare tak, maar de zonde had hem verdord. De oorzaak was een oostenwind, die de
invallenden vijand moet voorstellen. Die wordt genoemd een wind des Heeren, niet slechts
omdat het een grote en sterke wind zal zijn, omdat hij op goddelijk bevel waaien zal. Hij zal
komen van de Heere en doen wat hem behaagt. Zie, welke uitwerking die wind zal hebben op
de bloeiende stam, en welke verwoesting hij zal teweegbrengen.
a. Was het een rijke stam? De vreemde vijand zal hem geheel verarmen. De wind des Heeren
zal opkomen uit de woestijn, een verschroeiende wind, die de springader zal uitdrogen en de
fontein zal opdrogen, waarmede die boom bewaterd werd, en die de bronnen van zijn welvaart
uitmaakten. De invaller zal het land verwoesten en zo de landman verarmen handel en verkeer
onderscheppen en zo de koopman tot de bedelstaf brengen. Laat de grote mannen, wier
rijkdom in hun schatten ligt, niet menen, dat zij het oordeel zullen ontgaan, want het zal de
schat van alle gewenst huisraad roven. Zie de dwaasheid dergenen, die hun schatten op aarde
opleggen, als gewenst huisraad (begeerlijke vaten, gelijk er letterlijk staat), waarop zij hun
genegenheid stellen en waarvan zij hun troost en voldoening verwachten. Zulke schatten
kunnen vergaan, en zij doen hun eigenaars vergaan: zij zijn wat mot en roest verderft en
waarnaar dieven en krijgslieden graven om ze te stelen. Wijs en gelukkig zijn zij, die hun schat
in de hemel hebben, in de goederen van die wereld, die niet kan bederven en waarnaar geen
dieven graven, die zijn eeuwig gelukkig en waarlijk wijs.
b. Was het een volkrijke, talrijke stam? De vijand zal het land ontvolken en zijn inwoners
weinig maken: Samaria zal woest worden, zonder bewoners.
A. Zij zullen afgesneden worden, die de steun en vreugde van het tegenwoordige geslacht zijn,
de mannen, die wapenen dragen, zullen ze te vergeefs dragen, want zij zullen door het zwaard
vallen, zodat er niemand zal zijn om de woede van de vijand het hoofd te bieden, of zorg te
dragen voor het algemeen en de bijzondere gezinnen.
B. Zij zullen afgesneden worden, die het zaad en de hope van het volgend geslacht waren, die
zouden opstaan in plaats van de door het zwaard gevallenen. De gehele natie moet uitgeroeid
worden, daarom zullen hun kinderkens verpletterd worden op de wreedste en barbaarste wijze,
en wat nog onmenselijker is, hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Zo zal de

heerlijkheid van Efraïm wegvliegen van de geboorte, en van moeders buik en van de
ontvangenis af, Hoofdstuk 9:11 10:14. Zie voorbeelden van deze wreedheid.1 Kon.8:12,
15:16, Amos 1:13
II. Laat ons nu zien, hoe God de hulp was van dat zichzelf verdervend volk, hun enige hulp,
vers 10 :Ik wil uw koning zijn (Eng. vert.) om ze te regeren en ze te redden. Ofschoon zij
geweigerd hadden, Zijn onderdanen te zijn en tegen Hem opgestaan waren, toch wilde Hij nog
hun Koning zijn en hen niet verlaten. De taak en zorg van een goed koning is, Zijn volk te
behoeden en te bewaren niet alleen voor de ondergang door vreemde vijanden, maar ook door
eigen schuld of onderlinge vete. Zo wil God nog Israëls Koning zijn, gelijk Hij van ouds
geweest was. Zie, onze toestand zou ellendig zijn, zo niet God beter voor ons was dan wij
voor ons zelf zijn.
1. God wil hun Koning zijn, nu zij geen anderen koning hebben, Hij wil hen beschermen en
redden, als degenen, die hen beschermen en redden moesten, afgesneden zijn, Ik zal hem zijn
(zo kan vers 10 gelezen worden), hem, die u zal helpen. Waar is uw koning nu? Dat hij u
behoude in al uw steden, die voor u is, en uitgaat, die uw oorlogen voert, wanneer uw steden
door vreemde macht ingenomen zijn, en die binnenlandse onlusten dempt? Waar zijn uw
richters, die het publieke recht en de openbaren vrede moesten handhaven? Want gerechtigheid
en vrede kussen elkander. Waar zijn de rechters, die gij zo zeer begeerdet, op wie gij
vertrouwdet waarvan gij zeidet. Geef mij enen koning en vorsten? Dit ziet,
a. Op de dwaze, goddeloze wens, die het ganse volk uitte naar een koning, omdat zij de
Godsregering, de Theocratie, moede waren, waaronder zij geleefd hadden ten tijde van de
Richters, maar die zij nu te min achtten. Zij verwierpen Samuel, en in hem de Heere, toen zij
zeiden: Geef ons een koning, zoals de volken hebben, hoewel toch de Heere hun Koning was.
b. Op de begeerte van de tien stammen naar een vorst, die niet uit het huis van David was,
omdat ze die wettige vorst, Rehabeam, te absoluut en te hard vonden, en zij hoopten er beter
bij te varen, als zij Jerobeam verkozen. Beide zijn voorbeelden
A. Van ‘s mensen slechte zorg voor zichzelf. Wanneer hij niet tevreden is met zijn
tegenwoordig lot, dan verlangt hij naar wat nieuws en verwacht zijn heil van verandering. Maar
hij wordt dan gewoonlijk teleurgesteld en vindt de verwachte verbetering niet of met iets
ergers daarneven.
B. Van ‘s mensen goddeloosheid, als hij meent Gods geboden te kunnen verbeteren of
aanvullen. God gaf Israël richters en profeten voor hun leiding, maar zij werden die moede en
riepen: Geef mij een koning en vorsten. God gaf hun het huis van David en bevestigde dat door
Zijn verbond aangaande het koningschap, maar ook dat verdroot hen spoedig, en toen riepen
ze: Wij hebben geen deel aan David. Degenen, die geen behagen scheppen in hetgeen God hun
toebeschikt, werken hun eigen ondergang, zij menen het beter te weten dan God. In deze beide
gevallen gaf God hun hun zin, eerst met Saul, daarna met Jerobeam. En wat hebben zij daarbij
gewonnen? Saul was hun gegeven in Zijn toorn (met donder en regen, 1 Samuel 12:18, 19) en
daarna weggenomen in Zijn toorn op het gebergte Gilboa. Het koninklijke gouvernement van
de tien stammen werd wederom gegeven in Zijn toorn, niet alleen over Salomo’s afval, maar
ook over de begeerte van de tien stammen, om hun ontevredenheid met het huis van David. En
nu stond God op het punt, ook het koningschap over de tien stammen in Zijn toorn weg te
nemen en over te leveren aan de koning van Assyrië. Waar is uw koning nu? Hij is weg, en gij

zult vele dagen blijven zitten zonder een koning en zonder een vorst. Gij zult niemand hebben
om u te redden, niemand om u te regeren. Zie,
Ten eerste, geeft God menigmaal in Zijn toorn wat wij in zondige begeerte verlangen, geeft het
met een vloek, en geeft ons over aan de begeerte onzes harten. Zo gaf Hij Israël eenmaal
kwakkelen.
Ten tweede worden wij gewoonlijk teleurgesteld in hetgeen wij in zondige begeerte afbidden,
het kan ons niet verschaffen wat wij ervan verwachten.
Ten derde neemt God wat Hij in toorn geeft, ook in toorn af, wat Hij geeft, als wij het niet in
Zijn gunst begeren, neemt Hij af, omdat wij het niet goed gebruiken. Het is het geluk van de
heiligen, dat God, hetzij Hij geeft of neemt, alles in liefde doet en ons reden geeft Hem te
danken. De reinen is alles rein. Het is de ellende van de goddelozen, dat, hetzij God geeft of
neemt alles in toorn geschiedt, hun is niets rein, niets van wezenlijk nut.
2. God zal voor hen doen wat geen andere koning voor hen kan doen, al hadden zij er nog een
gehad, vers 14. Ik zal hen van het geweld van de hel verlossen. Al wordt Israël naar het vlees
aan de verwoesting prijs gegeven, toch heeft God genade bereid voor Zijn geestelijk Israël, in
hetwelk al Zijn beloften haar vervulling zouden hebben, en daartoe behoort ook deze belofte,
want daarop past de Apostel ze toe 1 Corinthiers 15:55, wanneer hij spreekt van de gezegende
opstanding van de gelovigen op die grote dag, zonder daarbij uit te sluiten hun geestelijke
opstanding uit de dood van de zonde tot een heilig, hemels, geestelijk, goddelijk leven. Er
wordt beloofd,
a. Dat de gevangenen bevrijd zullen worden, van het geweld van de hel zullen verlost worden.
Hun verlossing zal een vrijkopen zijn, wij weten wie dat rantsoen betaald heeft, want het was
de Zoon des mensen, die Zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, Mattheus
20:28. Hij is het, die hen dus vrijgekocht heeft. Degenen, die, als zij zich bekeren en geloven,
om wille van Christus’ gerechtigheid van de schuld van de zonde en van dood en hel bevrijd
worden, die de bezoldiging van de zonde zijn, die zijn de vrijgekochten des Heeren, welke in
die grote dag in zegepraal uit het graf zullen opstaan. Het zal het graf onmogelijk zijn, hen te
houden in banden des doods, gelijk het eenmaal hun Hoofd niet houden kon.
b. Dat de overwinnaar overwonnen zal worden. O dood, waar zijn uw pestilentiën. Jezus
Christus heeft ze teniet gedaan, toen Hij hem overwonnen heeft, die de macht des doods had,
namelijk toen Hij in Zijn eigen opstanding over dood en hel getriomfeerd heeft. Maar zijn
algehele overwinning zal in die grote dag zijn, wanneer al Zijn gelovigen zullen opstaan,
wanneer de dood verslonden wordt tot overwinning, en de laatste vijand te niet gedaan. De
apostel neemt dit woord over als hij juicht: Dood! waar is uw prikkel? waarmede gij zo lang de
wereld hebt geplaagd en benauwd? Hel, waar is uw overwinning? of verwoesting, waarmede
gij het menselijk geslacht zo lang gebonden hebt? Christus heeft de dood teniet gedaan, heeft
zijn macht gebroken en ons zo bekwaam gemaakt, er over te triomferen. Deze belofte heeft Hij
gegeven, en ze zal vervuld worden aan allen, die de Zijnen zijn, want berouw zal van Zijn ogen
verborgen zijn. Nimmer zal Hij het eenmaal uitgesproken oordeel over dood en hel herroepen,
want Hij is geen mens, dat Hem iets berouwen zou. Daarom, God zij dank, die ons de
overwinning geeft.

HOOFDSTUK 14
13:16 (14:1) Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij
zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen
zullen opengesneden worden.
1 (14:2) Bekeer u, o Israel! tot den HEERE, uw God, toe; want gij zijt gevallen om uw
ongerechtigheid.
2 (14:3) Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle
ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen.
3 (14:4) Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer
handen niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden.
4 (14:5) Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn
is van hem gekeerd.
5 (14:6) Ik zal Israel zijn als de dauw; hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan
als de Libanon.
6 (14:7) Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en
hij zal een reuk hebben als de Libanon.
7 (14:8) Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw; zij zullen ten leven voortbrengen
als koren, en bloeien als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.
8 (14:9) Efraim! wat heb Ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord, en zal op hem
zien; Ik zal hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is uit Mij gevonden.
9 (14:10) Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekenne ze; want des
HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders
zullen daarin vallen.

De strekking van dit hoofdstuk verschilt van die van de voorgaande. De laatste bestonden
hoofdzakelijk uit verwijten over de zonde en bedreiging met Gods toorn. Dit is vol
vermaningen tot bekering en beloften van barmhartigheid, en daarmede besluit de profeet. Al
de voorgaande beschuldigingen en verschrikkingen, die hij had geuit, moesten op dit laatste
hoofdstuk voorbereiden. Hij wondt opdat hij geneze. De Geest overtuigt van zonde, opdat Hij
trooste. Dit hoofdstuk is een les voor boetvaardigen, de zulken waren er onder Israël te die
dage, hoe treurig het er overigens voor stond. Wij hebben hier,
I. Aanwijzingen voor boetvaardigen, wat te doen en wat te zeggen, vers 2 -4.
II. Bemoediging tot berouw, naar aanleiding van Gods bereidwilligheid om terugkerende
zondaars te ontvangen, vers 5-9, en de troost die Hij voor hen opgelegd heeft, vers 6-8.
III. een plechtige aanbeveling van deze dingen aan onze ernstige overdenking, vers 10.

Hoséa 14:1-9
Hier hebben wij
I. een vriendelijke uitnodiging aan zondaars, zich te bekeren, vers 2. Ze wordt gericht tot
Israël, Gods belijdend volk. Zij worden geroepen, terug te keren. Zie, bekering moet gepredikt
worden, zowel tot die zich binnen de grenzen van de kerk bevinden, als tot de heidenen
daarbuiten. Gij zijt Israël, daarom zijt gij gehouden, jegens God uw plicht, dankbaarheid en
gehoorzaamheid te bewijzen, uw afval van Hem is zoveel erger en uw terugkeer is zoveel
noodzakelijker. Laat Israël zien
1. Wat het heeft gedaan om zijn bekering noodzakelijk te maken. Gij zijt gevallen om uw
ongerechtigheid. Gij hebt gestruikeld, gelijk sommigen lezen. Hun afgoden waren hun
struikelblokken. Gij zijt van God afgevallen in zonde, vervallen van alle goed, neergevallen
onder het gewicht van schuld en vloek. Zie, de zonde is een val, zij, die door haar zijn gevallen,
hebben nodig door berouw weer op te staan.
2. Wat het te doen heeft in zijn berouw. Bekeer u, o Israël, tot de Heer, keer tot Hem als de
Heer, van Wien ge afhangt, als uw God, en Verbondsgod, met Wien ge te maken hebt. Zie, het
is van het grootste belang voor degenen, die tegen God zijn opgestaan, tot Hem terug te keren
en de eerste werken weder te doen. Keer tot Hem terug van Wien gij zijt afgevallen, en die
alleen kan u doen opstaan. Keer weer tot de Heere met uw ganse gemoed, zie niet alleen naar
Hem uit, neem niet slechts enkele stappen naar Hem toe, maar kom geheel en al. De oude
Joden hadden een woord om dit uit te drukken: Berouw is een groot ding, want het brengt de
mensen geheel op tot de troon van de heerlijkheid.
II. Nodige aanwijzingen worden gegeven, hoe boete te doen.
1. Zij moeten bedenken wat zij tot God zeggen zullen, wanneer zij tot Hem komen. Neem deze
woorden met u. Van hen wordt verlangd, geen brand- of slachtoffers, maar boetvaardige
gebeden en smekingen, de vrucht van uw lippen, niet van uw lippen alleen, maar uit uw hart,
anders zijn uw woorden niets dan wind. Eén van de rabbijnen zegt: Het moeten zulke woorden
zijn, die voortkomen uit hetgeen eerst binnen in de mens is gezegd, het hart moet de tong
dicteren. Wij moeten goede woorden medenemen, door goede gedachten te koesteren en
goede genegenheden op te vallen. "Verbaque praevisum rem non invita sequentur", zij, die een
zaak meester zijn, zijn zelden om woorden verlegen. Zie, wanneer wij tot God komen, moeten
wij bedenken wat wij tot Hem te zeggen hebben, want, als wij tot Hem komen zonder
boodschap, zullen wij waarschijnlijk heengaan zonder antwoord, Ezra 9:10. Wat zullen wij
zeggen? Wij moeten woorden medenemen uit de Schrift, van de Geest van de genade en van
de gebeden, die ons leert roepen: Abba, Vader, en voor ons pleit.
2. Zij moeten bedenken wat zij doen zullen. Zij moeten niet alleen woorden meenemen, maar
weerkeren tot de Heer, inwendig in hun hart, uitwendig in hun leven.
III. Om hun hierin tegemoet te komen en hen te bemoedigen, heeft het Gode behaagd, hen te
leren wat zij zeggen moeten. Wij mogen zeker hopen, bij God verhoring te vinden, wanneer Hij
zelf de woorden aangeeft, die wij te gebruiken hebben, ons de bede als in de mond legt, het
verzoekschrift in de hand geeft, en Zijn eigen Geest het ons voorzegt, ongetwijfeld zullen wij

voorspoed hebben, wanneer de werking van onze ziel met de ons hier aangeprezen woorden
overeenstemt. Zij zijn,
1. Vragende woorden. Om twee dingen wordt ons hier geleerd, te vragen:
a. Van schuld bevrijd te worden. Wanneer wij tot God terugkeren moeten wij tot Hem zeggen:
Heer, neem weg alle ongerechtigheid. Zij leden ter wille van hun zonden, onder het gewicht
van hun bezoeking, maar hun wordt gezegd, te bidden, niet als Farao: Neem deze dood van mij
weg, maar: neem deze zonde van mij weg. Zie, wanneer wij in bezoeking verkeren, moeten wij
meer jagen naar de vergeving van onze zonden dan naar wegneming van de smart. Neem alle
ongerechtigheid weg, ontlast er ons van als van een last, waaronder wij haast verzinken, of als
van een struikelblok, waarover wij vaak gestruikeld zijn. Heer, neem ze weg, dat ze niet tegen
ons getuige, tot onze beschaming, tot onze veroordeling. Neem ze alle weg door een vrije en
volkomen vergiffenis, want wij kunnen niets toebrengen om ook maar het geringste zelf uit te
delgen. Wanneer God de zonde vergeeft, dan vergeeft Hij ze alle, hoe zwaar en menigvuldig
ook, en wanneer wij tegen de zonde bidden, moeten wij tegen alle en niet tegen enkele of de
meeste bidden, wij moeten geen enkele uitsluiten.
b. In Gods oog als rechtvaardigen te worden aangenomen: Geef ons het goede, of, gelijk de
Engelsche vertaling luidt: Ontvang ons genadiglijk. Laat ons Uw liefde en gunst ontvangen en
verleen ons en onze wandel Uw genade. Ontvang genadiglijk ons gebed, heb een welgevallen
in het goede, dat wij door Uw genade in staat gesteld worden te volbrengen. Neem goed (wat
er letterlijk staat) neem het om het ons te geven, naar de Engelse kanttekening: Geef goed. Dit
volgt op de bede om wegneming van alle ongerechtigheid, want alvorens onze ongerechtigheid
is weggenomen, hebben wij geen oorzaak, iets goeds van God te verwachten. De wegneming
van alle ongerechtigheid baant de weg voor de gave van allerlei goed. "Romovendo
prohibens", door weg te nemen wat in de weg stond. Geef het goede. Welk goed, wordt niet
beslist, maar aan God overgelaten, het is niet wat de wereld goed heet, Psalm 4:7, maar wat
God goed noemt. Geef het goede, dat wij verbeurd hebben, maar dat Gij toch hebt beloofd, en
dat wij behoeven. Zie, Gods genadige aanneming en de gezegende vruchten en tekenen dier
aanneming moeten wij ernstig begeren en afsmeken, wanneer wij tot God terugkeren. Geef het
goede, dat goede, dat ons goed maakt en bewaar ons van tot de ongerechtigheid weder te
keren.
2. Woorden van belofte. Ook die worden ons in de mond gelegd, niet om God te bewegen of
Hem te verplichten ons barmhartigheid te betonen, maar om ons zelf te bewegen en tot
terugkeer te verplichten. Zie, onze gebeden om vergeving en aanneming bij God moeten altijd
vergezeld gaan van oprechte voornemens en beloften van nieuwe gehoorzaamheid. Twee
dingen moeten voorgenomen en beloofd worden:
a. Dankzegging. Vergeef onze zonden en neem ons aan, zo zullen wij betalen de varren van
onze lippen. De Septuaginta vertaalt: de vrucht van onze lippen, een woord gebruikt van
brandoffers, en dus met het Hebreeuws overeenkomende. De Apostel haalt dit woord aan,
Hebreeen 13:15, en verstaat onder de vrucht van de lippen, een offerande des lofs, Gode
opgeofferd. Zie, lof en dank zijn onze geestelijke offeranden en wanneer ze uit een oprecht hart
voortkomen zijn ze God aangenamer dan een os, of een gehoornde var, die de klauwen
verdeelt, Psalm 69:31, 32. En over het besef van onze vergiffenis en aanneming bij God zal ons
hart zich in lof en dank uitspreken. Degenen, die genadiglijk aangenomen worden, moeten en

mogen Hem offeren de varren van hun lippen, armelijke vergelding voor zo rijke weldadigheid,
maar toch, indien oprecht, aangenamer dan de varren uit de stal.
b. Verbetering des levens. Hun wordt geleerd, niet alleen een goede belijdenis te doen, maar
ook een wezenlijke hervorming des levens te beloven. En hier worden wij onderricht,
A. In onze terugkeer tot God tegen de zonde de strijd aan te binden. Wij kunnen niet
verwachten dat God de zonde wegnemen zal door ze te vergeven, zo wij ze niet wegnemen,
door ze te verzaken.
B. In die strijd tegen de zonde zeer nauwgezet te zijn, evenzeer als in onze belijdenis, daar
algemeenheden ons licht misleiden.
C. Vooral en meer opzettelijk tegen die zonden te strijden, die ons het gemakkelijkst afleiden,
en waaraan wij het meest schuldig zijn. Wij moeten op onze hoede zijn en ons versterken,
vooral tegen onze eigen ongerechtigheid, Psalm 18:24. De zonde, waartegen Israël in het
bijzonder had te strijden, waaraan het zich het meest schuldig had gemaakt, was: dat het de
eer, die God toekwam, een ander had gegeven, dit belooft het nimmer weer te zullen doen.
Ten eerste, het zal nimmer weer vertrouwen stellen in het schepsel, in plaats van in God alleen.
Zij zullen niet meer op verbonden met vreemden vertrouwen: Assur, dat is: Assyrië zal ons niet
behouden. Wij zullen niet meer de hulp van de Assyriërs inroepen, als wij in ellende zijn, gelijk
wij tevoren gedaan hebben, Hoofdstuk 5:13, 7:11, 8:9, wij zullen er geen overeenkomst meer
mee maken, noch er ons op verlaten. Daar wij een God hebben, om tot Hem te gaan, een
alvermogend God, om op te vertrouwen, willen wij van geen Assyrische hulp meer weten. Zij
zullen niet meer op hun eigen krijgstoerustingen vertrouwen, vooral niet op die, welke hun
verboden zijn, te vermenigvuldigen, wij zullen niet rijden op paarden, dit is wij zullen niet meer
naar Egypte om hulp uitzien, want daar vandaan haalden zij hun paarden, Deuteronomium
17:16, Jesaja 30:16, 31:1, 3. Wanneer onze vijanden ons weer bedreigen dan zullen wij op God
vertrouwen om onze infanterie te zegenen, en geen cavalerie gebruiken. Of: wij zullen op geen
paarden rijden, om haastig van het ene schepsel naar het andere te snellen, ten einde hulp te
zoeken, wij zullen de naaste weg nemen, de enig zekere weg, door ons tot God te wenden
Jesaja 20:5. Zie, waar berouw keert ons af van op een vleselijken arm te vertrouwen en leidt
ons tot God, om op Hem alleen te steunen wat wij ook nodig hebben.
Ten tweede. Ook willen wij geen eer meer geven aan schepselen terwijl Gode alleen alle eer
toekomt. Tot het werk van onze handen zullen wij niet meer zeggen: Gij zijt onze God. Zij
moesten beloven, nimmermeer afgoden te zullen dienen, en dat om een goede reden: omdat het
de ongerijmdste en dwaaste zaak ter wereld is, te bidden tot een god, die het werk is van onze
handen. Wij moeten beloven, dat wij ons hart niet langer op werelds gewin zullen zetten, noch
ons beroemen op onze uiterlijke godsdienstvormen, want dat is inderdaad te zeggen tot het
werk van onze handen: Gij zijt onze God.
3. Nu volgen woorden, die hun als pleitgrond in de mond worden gelegd. Immers zal een wees
bij U ontfermd worden. Wij moeten vrijmoedigheid om te bidden ontlenen, niet aan eigen
verdienste, die God in ons ontdekken kan, maar enig en alleen aan de barmhartigheid, die wij in
God hopen te vinden. Dit bevat reeds een grote waarheid, dat God voor de wezen zorgt, Psalm
68:5, 6. Zo deed Hij in Zijn wet, Exodus 22:22. Zo deed Hij in Zijn voorzorgen, Psalm 27:10.
Het is Gods privilege, hulpelozen te helpen. In Hem is barmhartigheid voor dezulken, zij zijn

de rechte voorwerpen van Zijn genade. In Hem vinden zij die, daar is ze voor hen bewaard, en
daar hebben zij ze te zoeken: Zoekt en gij zult vinden. Hier wordt daaruit een pleitgrond
gemaakt om barmhartigheid en genade af te smeken en hun geloof te sterken.
a. Zij pleiten op hun ellendige toestand: Wij zijn wezen, hulpelozen. Diegenen mogen
verwachten, bij God hulp te vinden, die geheel van hun eigen machteloosheid overtuigd zijn en
ze ook erkennen. Dat is een goede schrede voorwaarts naar troost. Indien wij nog niet de
vrijmoedigheid hebben, God onze Vader te noemen, toch beschouwen wij ons zelf zonder Hem
als wezen en knielen daarom aan Zijn voeten, om met mededogen te worden aangezien.
b. Zij pleiten op Gods gewone lankmoedigheid voor hen, die in hun toestand verkeren. Bij u
kan niet alleen, maar zal de wees vinden en vindt de wees barmhartigheid. Het is een grote
bemoediging voor ons geloof en onze hoop, als wij tot God terugkeren, dat het Zijn
welbehagen is, de wezen een Vader en de hulpelozen een hulpe te zijn.
Wij vinden hier een antwoord des vredes op de gebeden van het terugkerend Israël. Zij zoeken
Gods aangezicht en zoeken dat niet vergeefs. God zal hen zeker in een weg van barmhartigheid
ontmoeten, die in een weg van bekering tot Hem terugkeren. Indien wij goede gebeden tot
God opzenden, dan zal God tot ons spreken in goede beloften, gelijk Hij de Engel met goede
woorden. troostelijke woordenantwoordde, Zacheria 1:13. Indien wij de voorafgegane
woorden gebruiken, als wij tot God gaan, dan kunnen wij ook deze volgende woorden
gebruiken om ons geloof te versterken, en zien, hoe die bij elkander passen.
I. Vrezen zij en sidderen zij voor Gods ongenoegen, en keren ze daarom tot Hem weer? Hij
verzekert hun, dat op hun verootmoediging Zijn toorn van hen is afgewend. Dit is de grond
van alle verdere gunsten, ons hier beloofd. Ik zal zo en zo doen, want Mijn toorn is afgewend,
en daardoor de poort geopend, waardoor alle goed u toevloeit, Jesaja 12:1. Zie, hoewel God
billijk grotelijks vertoornd is tegen zondaars, toch is Hij in Zijn toorn niet onverzoenlijk, die
kan afgewend worden, en zal afgewend worden van degenen die zich van hun ongerechtigheid
afkeren. God wordt met hen verzoend, die zich met Hem willen verzoenen en Zijn ganse
heilige wil doen.
II. Bidden zij om wegneming van hun ongerechtigheid? Hij verzekert hun, dat Hij hun
afkeringen zal genezen, gelijk Hij beloofd heeft, Jeremia 3:22. Zie, ofschoon afkerigen van God
de gevaarlijke ziekten en wonden zijn, toch zijn ze niet ongeneeslijk want God heeft in Zijn
genade beloofd, dat zo afgekeerde zondaars tot Hem willen komen als hun Heelmeester en Zijn
behandeling geen hinderpaal in de weg leggen, Hij hun afkeringen zal genezen. Hij zal de
schuld van hun afkeringen door vergevende genade wegnemen en hun neiging tot afkering
door vernieuwende genade helen. Hun ongerechtigheid zal hun ondergang niet zijn.
III. Bidden zij, dat God hen in genade wil aannemen? In antwoord daarop, zie, Hij belooft: Ik
zal ze vrijwillig liefhebben. God heeft hen gehaat, toen zij in de zonde volhardden, Hoofdstuk
9:15, maar nu ze terugkeren en zich bekeren, heeft Hij ze lief, Hij houdt niet slechts op, toornig
op hen te zijn, maar neemt een welgevallen aan hen en bedoelt hun goed. Hij heeft ze vrijwillig
lief, met een volstrekte overvloedige liefde (gelijk sommigen vertalen), zodat er niets van Zijn
vroeger misnoegen overblijft. Met een vrijwillige overvloeiende liefde (gelijk anderen menen),
Hij is mild in Zijn liefde voor hen en acht niets te veel, om voor en aan hen te doen. Of: met
een opgeruimde, gewillige liefde, Hij heeft lief zonder terughouding of beperking. Hoe zou Ik
u weer aannemen? had Hij in de dagen van hun afval gesproken. Hoe zou Ik u opgeven? luidt

het nu. Of: met een onverdiende, voorkomende liefde. Wien God liefheeft, die heeft Hij
vrijwillig lief, niet omdat die het verdient, maar naar zijn eigen welbehagen. Hij heeft lief,
omdat Hij liefhebben wil, Deuteronomium 7:7, 8.
IV. Bidden zij, dat God hun het goede geven zal? In antwoord op die bede, zie wat beloofd
wordt: Ik zal Israël zijn als de dauw, vers 6.
Merk op
1. Welke gunst God hun verlenen wil. Het is de zegen van hun vader Jacob, Genesis 27:28. Zo
geve u dan God van de dauw des hemels. Ja, niet alleen zal God hun geven wat zij behoeven,
maar Hij zelf zal hun zijn wat zij nodig hebben: Ik zal Israël zijn als de dauw. Dit verzekert
geestelijke zegeningen in hemelse dingen, en het volgt op de genezing van hun afkeringen,
want vergevende genade wordt altijd gevolgd door vernieuwende genade. Zie, voor Israëlieten
wil God zelf als de dauw zijn. Hij wil ze onderwijzen, Zijn leer zal druipen als een regen, en
Zijn rede vloeien als een dauw Deuteronomium 32:2. Zij zullen al meer en meer van Hem
weten, want Hij zal tot hen komen als een regen, Hoofdstuk 6:3. Hij zal hen verfrissen met
Zijn troost, zodat hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, Jesaja 58:11. Hij zal ware
boetvaardigen zijn als de dauw van Israël, toen zij in de woestijn waren, dauw, die hun manna
verborgen hield, Exodus 16:14, Numeri 11:9. De genade des Geestes is als verborgen manna in
dauw gehuld, God zal hun brood van de hemel geven, gelijk Hij eens overvloediglijk aan Israël
in de woestijn heeft gedaan.
2. Wat de vrucht zal zijn van die gunst, die in hen wordt gewerkt. De dus vrijwillig hun
geschonken genade zal niet vergeefs zijn. Die zielen, die Israëlieten, wie God is als de dauw op
wie Zijn genade neerdruipt.
A. Zullen groeien. Nu het kwaad door Gods genade goed gemaakt is, zal het al beter en beter
worden, want waarachtige genade neemt toe.
a. Zij zullen opwaarts groeien en bloeien, zij zullen bloeien als de lelie, of, gelijk sommigen
lezen, bloeien als de roos. De wasdom van de lelie gelijk die van alle bolgewassen, komt zeer
snel. De wortel van de lelie schijnt ‘s winters in de grond verloren, maar wanneer de
verkwikkende dauw van de lente komt, maakt die hem weer levendig. Zo doet Gods genade
jongbekeerden soms zeer snel toenemen. Wanneer de lelie haar volle grootte heeft bereikt, is
ze een liefelijke bloem, Mattheus 6:29, zo is genade ook liefelijk voor de ziel, Ezechiel 16:14.
Het is de schoonheid van de heiligheid, voortgebracht door de dauw van de morgenstond,
Psalm 110:3.
b. Zij zullen benedenwaarts wortel schieten en sterker worden: De lelie groeit inderdaad heel
snel en wordt schoon, maar verdort ook spoedig en wordt gemakkelijk afgeplukt. Daarom
wordt Israël beloofd, dat het met de bloem van de lelie de wortel van de ceder zal hebben: hij
zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, als de cederen van de Libanon, die diep wortel
geschoten hebbende, niet uitgeroeid kunnen worden, Amos 9:15. Zie, geestelijke groei betreft
hoofdzakelijk de groei van de wortel, die niet in het gezicht loopt. Hoe meer wij op Christus
vertrouwen en sappen en deugd uit Hem trekken, des te meer handelen wij uit het rechte
beginsel en zoveel standvastiger en beslister treden wij op, des te meer slaan wij onze wortels
uit.

c. Zij zullen zich uitbreiden, vers 7 :Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, naar alle zijden. En,
vers 8, hij zal bloeien als de wijnstok, welks ranken verder reiken dan die van enige anderen
boom. Jozef zou een vruchtbare tak worden, Genesis 49:22. Wanneer velen van buiten tot de
kerk toegebracht worden, als een hoopgevend geslacht verrijst, dan worden Israëls scheuten
uitgespreid. Wanneer enkele gelovigen overvloedig zijn in goede werken, in de kennis Gods en
in alle gave toenemen, dan kan men zeggen dat de scheuten zich uitspreiden. De inwendige
mens wordt vernieuwd van dag tot dag.
B. Dit zal buiten God en mensen aangenaam zijn. Genade is een beminnelijke zaak en maakt
haar bezitters beminnelijk. Hier worden zij vergeleken met bomen, die aangenaam zijn:
a. Voor het gezicht: Zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom, die altijd groen is. De Heer
had uw naam genoemd een groene olijfboom, Jeremia 11:16. Inzettingen zijn de schoonheid
van de kerk, en daardoor zal zij eeuwig groen blijven. Heiligheid is de schoonheid van de ziel,
als degenen, die met het hart geloven en met de mond belijden en die belijdenis met een
godzalig leven versieren, dan is hun schoonheid als die des olijfbooms, Psalm 52:10. Het is een
belofte voor de eikebomen van de gerechtigheid, dat hun blad niet afvalt.
b. Voor de reuk: Hij zal een reuk hebben als de Libanon vers 7, en zijn geur (Engelsche
vertaling) zal zijn als de wijn van Libanon, vers 8. Dit was een deel van de zegen van vader
Jacob: De reuk van mijn zoon is als de reuk van het veld, hetwelk de Heere gezegend heeft,
Genesis 27:27. De kerk wordt vergeleken met een hof van specerijen, Hooglied 4:12, 14
waarvan al haar kleren de reuk dragen. Ware gelovigen zijn Gode welbehagelijk en aangenaam
de mensen, Romeinen 14:18. De Heer ruikt de liefelijker reuk van hun geestelijke offeranden,
Genesis 8:21, en zij zijn aangenaam bij de menigte van hun broeders, Esther 10:3. Genade is
het reukwerk van de ziel, de geur van iemands naam en een goede olie, Prediker 7:1. Zijn
gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon (naar onze vertaling), niet alleen zijn opwekkende
troost nu, maar ook zijn eervol aandenken na zijn sterven, zal zijn als de wijn van Libanon, die
een heerlijken geur had. Bloeiende kerken worden om haar geloof door de gehele wereld
besproken Romeinen 1:8 De gedachtenis des rechtvaardigen zal in zegening zijn, wijl ze door
hun geloof goede getuigenis hebben bekomen,
C. Zij zullen vruchtbaar en nuttig zijn. Hier wordt de kerk vergeleken met de wijnstok en met
de olijfboom, die beide nuttige vruchten voortbrengen, tot eer van God en mensen. Ja, zelfs de
schaduw van de kerk zal aangenaam zijn, vers 8. Zij zullen weerkeren, zittende onder zijn
schaduw, volgens sommigen: onder Gods schaduw, naar het Chaldeeuwsch: onder de schaduw
van de Messias. Gelovigen vernachten in de schaduw des Almachtigen Psalm 91:1, en daar zijn
zij en kunnen zij zijn veilig en gerust. Maar het is eerder onder de schaduw van Israël, onder de
schaduw van de kerk. Zie Gods beloften behoren hun en hun alleen toe, die onder de schaduw
van de kerk wonen, die Gods inzettingen onderhouden en zich bij Zijn volk houden, niet
dengenen, die alleen haar schaduw zoeken in een tijd van grote hitte, in plaats van er onder le
wonen, Psalm 27:4. Wij kunnen dat op iedere gelovige in het bijzonder toepassen, wanneer
iemand inderdaad tot God gebracht is, zullen allen die onder Zijn schaduw wonen, er wel bij
varen: kinderen, dienstbaren, onderdanen en vrienden. Heden is deze huize zaligheid geschied
Zij, die onder de schaduw van deze kerk wonen, zullen terugkeren, hun neergeslagen geest zal
verkwikt worden, zij zullen opgebeurd en getroost worden. Hij verkwikt mijn ziel, Psalm 23:3.
Zij zullen als het graan herleven, dat, in de aarde gezaaid, eerst sterft en dan herleeft en veel
vrucht voortbrengt, Johannes 12:24. Beloofd is, dat Gods volk een zegen zal zijn voor de

wereld, evenals koren en most. En het is een grote en onschatbare genade, ons geslacht van
dienst te mogen zijn. Troost en eer zijn er het gevolg van.
Wij komen nu tot het besluit van de gehele zaak
I. Aangaande Efraïm, van hem en tot hem wordt gesproken, vers 9. Hier vinden wij
1. Zijn berouw en bekering. Efraïm zal zeggen:Wat heb ik met de afgoden fe doen. Sommigen
lezen, alsof God met Efraïm redeneert, waarom hij de afgoderij zou laten varen: O Efraïm! wat
Mij en de afgoden? Welke overeenstemming bestaat er tussen Mij en de afgoden? Wat
gemeenschap tussen het licht en de duisternis, tussen Christus en Belial? 2 Corinthiers 6:14, 15.
Daarom moet gij uw verbond met hen afbreken, als gij uw verbond met Mij wilt vernieuwen.
Naar wij menen, belooft God aan Efraïm, hem voor de afgoden te bewaren: Efraïm zal zeggen,
God zal het in zijn hart geven te zeggen: Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Hij had
beloofd, vers 4, dat Efraïm niet meer tot het werk van zijn handen zeggen zou: Gij zijt mijn
God. Maar Gods beloften aan ons geven ons veel meer zekerheid en kracht in de strijd tegen
de zonde, dan onze beloften aan Hem, en daarom verpandt God hier Zijn eigen woord voor
Zijn dienstknecht en zal het in zijn hart en op zijn lippen leggen. En wat goeds wij ook te
eniger tijd doen, Hij is het, die het in ons werkt. Efraïm heeft zich plechtig verbonden, zijn
afgoden niet zijn goden te noemen, maar God verbindt zich voorts voor hem, dat hij zal
besluiten, er niet meer mee te doen hebben. Hij zal ze afschaffen, zal ze verlaten, en dat met de
grootste verachting. Wij moeten niet alleen ons in ons leven van de zonde afkeren, maar ze in
ons hart ook haten. Zie hier,
a. De macht van de goddelijke genade. Efraïm was met de afgoden vergezeld geweest,
Hoofdstuk 4:17, was er zo verzot op geweest, dat een scheiding onmogelijk moest geacht
worden, en toch zal God zulk een verandering in hem werken, dat hij een teven sterken afkeer
van hen zal hebben als hij er vroeger liefde voor gevoelde.
b. Zie de zegen van geheiligde beproeving. Efraïm was om zijn afgoderij gekastijd, daarom was
het ene oordeel na het andere over hem gekomen, en de vrucht van dat alles is ten slotte de
wegneming van zijn zonde, Jesaja 27:9.
c. Zie de aard van de bekering, ze is een vast en bepaald besluit om met de zonde niet meer te
doen te hebben. Dit is de taal van de boetvaardigen: "Ik ben beschaamd, dat ik de zonde ooit
heb bedreven, maar ik heb er genoeg van, ik haat ze en wil er, door Gods genade nimmer meer
iets mee te doen hebben, zelfs alle aanleiding ertoe vlieden." Gij zult tot uw afgoden zeggen:
Henen uit! Jesaja 30:22, en tot de verleider: Ga achter mij, satanas.
2. Hoe genadig God op dat alles lesten wil: Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik heb
hem verhoord en hem opgemerkt, gelijk anderen lezen. Zie, de God des hemels slaat acht op
boetvaardige overwegingen en besluiten van terugkerende zondaars. Hij verwacht en begeert
de bekering van de zondaars, omdat Hij geen lust heeft in hun dood. Hij zal de mensen
aanschouwen, Job 33:27, Hij luistert en hoort toe, Jeremia 8:6. En als daar enige neiging is tot
bekering, dan is dat Hem welbehagelijk. Wanneer Efraïmzich beklaagt, is hij een dierbare zoon,
een troetelkind, Jeremia 31:18, 20. Hij ontvangt boetvaardigen met barmhartigheid, gelijk de
vader de terugkerende verloren zoon. God zag op Efraïm, om op te merken of hij vruchten zou
voortbrengen, van zijn belijdenis van schuld en bekering waardig, en of hij op dat goede spoor

zou blijven. Hij zag op hem om hem wel te doen, hem te troosten, al naar de behoefte zijns
harten.
3. De genade Gods, voor hem bestemd, tot zijn troost en bevestiging in zijn besluit, God wil
nog alles in allen voor hem zijn. Tevoren was Israël met een boom vergeleken, thans vergelijkt
God Zich Zelf met een boom. Hij wil voor Zijn volk zijn,
a. Als de takken van een boom: Ik zal hem zijn als een groenende denneboom. De denneboom
was in dat land buitengewoon groot en dik en een beschutting tegen zon en regen. God wil
allen waarlijk bekeerden beide een verlustiging en een bescherming zijn, onder Zijn hoede en
bewaring zullen ze beide zeker wonen en gerust leven. Hij zal een zon en schild zijn, of een
schaduw en schild, al naar de behoefte vraagt. Zij hebben groten lust in Zijn schaduw,
Hooglied 2:3. Hij zal een toevlucht zijn in alle weder, Jesaja 4:6.
b. Als de wortel van een boom: Uw vrucht is uit Mij gevonden, hetgeen kan verstaan worden
of van de vrucht, die Hij ons toebrengt (want al onze troost danken wij Hem), of van de
vrucht, die wij voortbrengen, van Hem ontvangen wij genade en kracht om ons te bekwamen
tot de volbrenging van onze plicht. Wat voor vruchten van de gerechtigheid wij ook
voortbrengen, al de lof daarvan komt Gode toe, want Hij werkt in ons beide het willen en het
volbrengen naar Zijn welbehagen.
II. Aangaande ieder, die de woorden van de profetie dezes boeks hoort en leest, vers 10 Wie is
wijs, die versta deze dingen. Misschien was de profeet gewoon, zijn toespraken met deze
woorden te besluiten, en nu eindigt hij er zijn gehele boek mee, dat zeker fragmenten van
verschillende door hem uitgesproken redenen bevat.
Merk op
1. De aard dergenen, die uit de gepredikte waarheden profijt trekken: Wie is wijs en wie is
verstandig? Die versta deze dingen, en die bekenne ze. Zij, die zich zetten om deze dingen te
verstaan en te bekennen, tonen daarmede dat zij werkelijk wijs en verstandig zijn. Als iemand
ze niet verstaat en bekent, is dat omdat hij dwaas en onverstandig is. Zij, die wijs zijn in het
volbrengen van hun plicht, die verstandig zijn in hun practischen godsdienst, zullen zeer
waarschijnlijk ook de waarheid en de leiding Gods versteen, die anderen een geheim blijven,
Johannes 7:17. De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen, Psalm 25:14.
Wie is wijs? Daarin ligt de begeerte, dat degenen, die deze dingen lezen en horen ze ook
verstaan zullen. O, dat ze wijs waren! Jesaja klaagt, dat er zo maar weinigen zijn: Wie heeft
onze prediking geloofd?
2. De uitnemendheid van de dingen, waarin wij hier onderwezen worden. Des Heeren wegen
zijn recht, en daarom is het wijsheid en plicht ze te kennen en te verstaan. De weg van Gods
geboden, waarin Hij ons oproept te wandelen is recht, overeenstemmend met de regels van
eeuwig verstand en billijkheid en ten doel hebbende ons eeuwig heil. De wegen van Gods
wereldbestuur, Zijn wegen met ons, zijn alle recht, er is geen fout of misslag in te ontdekken,
want wat God doet is welgedaan. Zijn oordelen over de onboetvaardigen, Zijn gunst over de
boetvaardigen zijn alle recht, hoe verkeerd en vals ze ook uitgelegd worden, ten laatste zal
God daarin gerechtvaardigd en verheerlijkt worden. Zijn wegen zijn recht.
3. Het verschillend gebruik, dat mensen ervan maken.

a. De rechte wegen des Heeren zijn en zullen zijn voor de goede een reuk des levens ten leven:
de rechtvaardige zal daarin wandelen, hij zal zich naar de wil van God vormen, naar Zijn
geboden handelen en zich naar Zijn leiding schikken, en daarvan de troost wegdragen. Hij zal
de wil van God, zowel in Zijn wandel als in Zijn werken wel verstaan, hij zal met beide
tevreden zijn en Gods bedoeling met beide dienen. De rechtvaardigen zullen daarin wandelen
naar hun grootse bestemming en niet falen.
b. De rechte wegen Gods zullen de goddelozen een reuk des doods ten dode zijn: de
overtreders zullen daarin vallen, niet alleen in hun eigen goddeloze wegen, maar ook in de
rechte wegen des Heeren. Christus, die voor sommigen de Hoeksteen is, is voor anderen een
steen des aanstoots en een rots van de ergernis. Wat ten leven was wordt, door misbruik, ten
dood, Romeinen 7:10. Gods leiding, die ze niet verstaan, verhardt ze in de zonde en draagt tot
hun verderf bij. Wat God blijkt te zijn in de oordelen Zijns monds en evenzeer in de oordelen
van Zijn hand over ons, hangt af van de wijze, waarop wij die ontvangen. "Recipitur ad modum
recipientis", wat ontvangen wordt oefent invloed uit naar de aard des ontvangers. Dezelfde zon
maakt was zacht en klei hard. Maar van alle overtreders hebben zeker zij het droevigst lot, die
in de wegen Gods vallen, die op de Rots van de eeuwen te pletter vallen, en vergif zuigen uit
de balsem van Gilead. Laat de zondaren in Zion daarvoor vrezen.

